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 : العامة قدمةامل
أصبحنا احلايل  نعيش   لقد  الوقت  عامل    يف  أن  وهلذا    التجارية،ابلعالمات    مكتظيف  جمدي  الغري  من  فإنه 

دراسة    الوقت يف تعريف العالمة التجارية، لكن التعريف املناسب سوف يعتمد حتما علىنقضي كثريا من  
امل  و حتليل التفّردبعض  مثل:  التجارية هي ج  ،اهلوية  ، صطلحات  العالمات  إن  الضمان.  و  من  التميز  زء 

احلياة و تشرتك كلها يتعلق    نسيج  التجارية هي عنصر  فالعالمة  الشهرة،  البحث عن  يف شيء واحد هو 
أن   ينبغيأهنا    من حيث  و التقاليد االجتماعية و هلا قدرة خاصة على اجتذاب املستهلكنيابلعادات  أكثر  
منتج عادي.  ختتلف التجارية    كل  عن جمرد  منتجاالعالمات  بني  تبدأ ابعتبارها  بينها و  فرق  ت عادية ال 

، لكن العالمة التجارية  ا، و يعتمد جناحها أو فشلها يف األسواق على جودهتاألخرى  غريها من املنتجات
   .م و هوية خاصة ترقي هبا إىل حيز جديدتعتمد أيضا على قيّ ابإلضافة إىل املنتج أو اخلدمة العادية 

أن  و ييؤكد ع  (Kapferer, J.N 1994)  هلذا جند  التجارية  للعالمة  الفكري  اإلطار  أن  أن  لى ضرورة  نبغي 
. إن إدارة العالمة التجارية يف غالب األحيان بناء صورهتا الذهنيةيؤسس حول هويتها عوضا الرتكيز على  

من الكيفية    تحققاليف  االنشغال الكبري يتمثل  أن  تقتصر على الدراسات املرتبطة ابلصورة الذهنية يف حني  
أن  هلا  اليت من خال التجارية.جيب  العالمة  العالمة تشكل     تدرك  و يضيف أيضا أنه عندما تصبح هوية 

. عرب الزمن  مضموانو تطور ها يكون  ، فإن استمرارية العالمة  يف جمايل التسويق و االتصال  أساسيةركيزة  
قبل  رية فهي ما ي  :"أن املنتج هو ما يتم تصنيعه يف املصنع، أما العالمة التجا(Stephen King)لقد أوضح  
قال:"  حيث   (Revlon)مؤسس شركة    (Charles Revson)على شرائه " و يف نفس املعىن أوضح  املستهلك  

للمستهلكني"   األمل  نبيع  التجارية  معارضنا  يف  و  املصنع،  يف  التجميل  أدوات  نصنع  راندل )إننا    ج، 
ذو عالمة  .  ( 2003 منتج  و  منتج عادي  بني  الفاصل  احلد  يعإن  املستهلكنيجتارية    يف   تمد على إمجاع 

در لوحده على إقناع املستهلك أبنه يقدم شيئا خمتلفا و اق فاملنتج لوحده غريوجود هوية فريدة تفرق بينهما، 
متثل عنصر    اإهنف  ، و هلذا عتمد على املؤسسة أبكملها ال على قسم التسويق فقطيفريدا. إن صناعة العالمة  

مؤسسة  أي  إلسرتاتيجية  عربأساسي  أهنا،  أبعاد    عن   جديدة ا تضيف  ختتلف  جتعلها  اخلدمات  و  للسلع 
االختالفات وظيفية مرتبطة بتأدية املنتج أو قد تكون    قد تكون    وض األخرى اليت تليب نفس احلاجات.العر 

 . شعورية
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 ملاذا حنن حباجة إىل مصطلح ُهوية العالمة ؟ 
مصطلح مل يتم التطرق إليها    ،نعطف التسعيناتمن اكتشافات التسويق الغريب يف م  وه   صطلحهذا امل   إن 

التاريخ هذا  أن     .(Sicard ,M-C 2002)قبل  علمنا  إذا  تعقيدا؟  األكثر  املصطلح  هذا  من  نستفيد  ماذا 
ن  ها هي أن اهلُوية مصطلح ثري جدا، و أمناالنطالق    أول معاينة اليت ميكن  التسويق ال حيب التعقيد. إن 

وجود م  مت  اأهن  هو  اهضرورة  العالماتثل  إدارة  يف  ينبغي   و  التجارية،  ْعلمة  و    أنه  الدائمة  العناصر  معرفة 
العالتوسع إسرتاتيجية  كممارسة  ،  الستعماهلا كخط توجيهي يف القرارات املتخذة  ااألبدية هل مة  ال. إن هوية 

ال السوق، فهي حتدد منشأ و أصل  املؤسسة تقدمي عالمتها يف  اليت من خالهلا ترغب  الطريقة   عالمة متثل 
"النظام    التجارية و كذلك  هلا  التكوينية  األسس  بعد   الوراثي" حيثو  ذات  مقاربة  على  يف ذلك  ترتكز 

   .(Lai ,Ch 2005) آاثري يشمل ) اجلانب التارخيي و املنتجات و االتصاالت...(

طويلة    و من جهة أخرى لقد أصبح من الضروري على أي مؤسسة اليت متتلك عالمة جتارية قوية ومنذ فرتة 
تتوسع إىل   تنتشر أو  التجارية أن  العالمة  اليت تعين قدرة  الزمن، أن تلجأ إىل تطبيق إسرتاتيجية توسع  من 
أصناف جمموعات أخرى من املنتجات املختلفة، ألن أساس تطور املؤسسة و منوها يعتمد على ذلك. إن 

جتارية التكاليف، أفضل من طرح عالمة إسرتاتيجية التوسع هي عبارة عن أداة لغزو األسواق بسهولة و أبقل 
املؤسسات أتخذ   ،جديدة العديد من  السنوات األخرية عندما بدأت  إن هذه اإلسرتاتيجية تطورت خالل 

 غري مستغل يتمثل يف العالمة التجارية. مهم بعني االعتبار أبهنا متلك مورد 
مثل األصول األخرى اليت يف املؤسسة  ر  العناصأهم  أحد  إىل اعتبارها    العالمة التجارية    أن تصل لكن جيب   

إن االعرتاف ابنفصالية العالمة عن املنتج و  .مستقل عن املنتج اأداء خاص هب و ختلق القيمةمبعىن  ،متتلكها
من املقدم  اإلضايف  انبثاق مصطلح جديد    هااألداء  إىل  التجاريةب"  يعرفأدى  العالمة   brand)  "رأمسال 

equity) مةللتعبري عن هذه القي  . 
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 الفهرس 
 : املقدمة العامة

 مفاهيم عامة عن العالمة التجارية و مصطلح " رأمسال العالمة التجارية"الفصل األول: 
 تطّور العالمة التجارية  :املبحث األول

 : نبذة اترخيية عن العالمة التجاريةاملطلب األول
 : أصل الكلمة املطلب الثاين

 : التحوالت احلديثة ملصطلح العالمة التجاريةاملطلب الثالث
 خمتلف املقارابت النظرية للعالمة التجارية  :املبحث الثاين

 : خمتلف تعارف العالمة التجارية املطلب األول
نتج اجلدلية القائمة بني العالمةاملطلب الثاين: 

ُ
  Lewi ,G, 200)( 5التجارية وامل

 : وظائف العالمة التجارية املبحث الثالث
 وظائف العالمة ابلنسبة للمؤسسة املطلب االول: 
 وظائف العالمة التجارية ابلنسبة للمستهلكاملطلب الثاين: 

 : تطور رأمسال العالمة املبحث الرابع
 ةالتحدايت اليت تواجه العالمات التجارياملطلب األول: 

 : مفهوم رأمسال العالمة التجارية املطلب الثاين
 تقييم رأمسال العالمة التجارية املطلب الثالث:
 مناذج لتقييم رأمسال العالمة التجاريةاملطلب الرابع: 

 صل الثاين: اهلوية العالمة التجارية كنواة مركزية إلسرتاتيجية العالمة  الف
 اإلسرتاتيجية هلوية العالمة التجارية األمهية ث األول:املبح

 املطلب األول: ماذا نقصد ابهلوية؟
 مصطلح التموقع التسويقي يف فهم منطق العالمة يف جمملها املطلب الثاين: حمدودية

 مفاهيم عن مصطلح هوية العالمة التجارية املبحث الثاين: 
 مة التجاريةاملطلب األول: تعريف مصطلح هوية العال
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 املطلب الثاين: ملاذا أصبحنا نتكلم عن اهلوية و ليس الصورة الذهنية 
 املطلب الثالث:مصادر هوية العالمة التجارية 

 شخصية العالمة التجارية : الثاملبحث الث
 املطلب األول:تعريف شخصية العالمة التجارية 

 تجاريةاملطلب الثاين: إدارة شخصية العالمة ال
 :أتكيد شخصية العالمة التجارية و هويتهاثالثاملطلب ال

 املقاربة الديناميكية هلوية العالمة التجارية : رابعاملبحث ال
 املطلب األول:خلق هوية العالمة التجارية

 املطلب الثاين:سياق حترير العالمة التجارية عن املنتج
 و أسس ممارسة إسرتاتيجية التوسع المة التجارية مناذج هوية الع: الفصل الثالث

 . خمتلف مناذج هوية العالمة التجارية املبحث االول:
 (J. Séguéla) (la star stratégie) املطلب األول: منوذج إسرتاتيجية النجوم

 (.Aaker ,D, A)  منوذج هوية العالمة التجارية حسب املطلب الثاين:

 (Kevin Keller): منوذج  املعريف أو اإلدراكي حسباملطلب الثالث

 (Jean Noël Kapferer)  املطلب الرابع:منوذج هوية العالمة التجارية حسب
 (le fond de la marque) املطلب اخلامس: جوهر أو قاع العالمة

 (Marie-Claude Sicard) املطلب السادس: منوذج هوية العالمة التجارية حسب
 (G. Lewi)طلب السابع: هوية العالمة التجارية من وجهة نظرامل

 (Christian Michon)املطلب الثامن:  منوذج هوية العالمة التجارية حسب

 (Lynn Upshaw) املطلب التاسع: منوذج هوية العالمة التجارية حسب

 مكوانت هوية العالمة التجارية  :يناملبحث الثا
 تصالاألول: عناصر االاملطلب 

 املطلب الثاين: اسم العالمة التجارية
 (logotype)أو املسبوكة املطلب الثالث:الرمز

 املطلب الرابع:املرجعيات التارخيية 
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 املطلب اخلامس: العناصر املعرّبة 
 أسس و مفاهيم حول إسرتاتيجية توسيع العالمة التجارية: ثالثاملبحث ال

 مة التجارية ممارسة ضروريةاألول:توسيع العالاملطلب 
 املطلب الثاين: حمدودية املقاربة الكالسيكية للعالمة التجارية

 املطلب الثالث: مزااي و عيوب إسرتاتيجية التوسع 
 (Christian Michon,2009, p197). معايري جناح إسرتاتيجية التوسع : املطلب الرابع
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 الفصل األول
 مفاهيم عامة عن العالمة التجارية و مصطلح 

 " رأمسال العالمة التجارية"  
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  مقدمة الفصل
قياس    يتم   مل االقتصاد ابلعالمات التجارية ظاهرة حديثة العهد، فبعدما كان يف فرتة غري بعيدةا إن اهتمام ع

، مت اكتشاف و مباين  على ما متتلكه من عقارات وأراضي وأصول املادية من معامل و آالت  ؤسسةقيمة امل
 فسها أي يف ذهن الزابئن احلاليني و املرتقبني. ن املؤسسةمتمركزة خارج  أن القيمة احلقيقية

جديدة تتمثل يف  ختلق القيمة إىل رؤية  هي اليت  امللموسة    املادية  األصول  حيث أناالنتقال من رؤية    متّ لقد  
رغم أن العالمة التجارية، و    غري مادي يتمثل يف العالمات  و  غري ملموس  ؤسسةأن الرأمسال احلقيقي للم

امليزانية(   معروف أنكما هو  ،  املؤسسة يف ميزانية  ال تظهر  التجارية   ال تشتمل إال على    هذه األخرية )أي 
الثابتة، كاآلالت و   قد بيعت بعض العالمات  التجارية، إال أنه    ثر للعالماتأ، حيث ال  املخزوناألصول 

حوايل  همببلغ قدر   Nestlé إىل شركة Perrier  فعلى سبيل املثال بيعت عالمة ،املشهورة مببالغ خياليةالتجارية 
معروفة،  جتارية  ذات عالمات    مؤسساتيف شراء    الضخمة،  فالذين يدفعون هذه املبالغ  دوالرمليار    10

 .Kotler, P. & Keller, K)  مستقبلية   ؤسسة أرابحو تضمن للم،  شراء متوقع جاهز يف ذهنية الزابئن  غبونإمنا ير 

2005, p314)، 

للمؤ   إن جتلب  التجارية  القيمة سسة  العالمة  هذه  األخرى،  املادية  األصول  قيمة  عن  زايدة  إضافية  قيمة 
العالمة  وجود  بدون  تنشأ  أن  ميكن  ابليت  مقارنة  السوق  يف  التجارية  العالمة  حتتلها  اليت  املكانة  مصدرها 

خيلق القيمة سواء للمؤسسة حقيقي  ، و هبذا أصبحت متثل رأمسال  (Dimitrias, S, 1994, p34)التجارية "
 املستهلك. أو
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 تطّور العالمة التجارية  :املبحث األول
اهل التارخيية  دفإن  النبذة  التجارية أصبحوجود  توضيح أن    هو   من هذه  يتجزأ  العالمات  من    ضروري وال 

أن العديد من املستهلكني يفتخرون عند    وتستعمل العشرات منها يف كل حلظة،  العائالت  حياتنا اليومية، ف
يعطي اهتماما كبريا و خاصة يف عصران احلايل  املستهلك  إن  .  لعالمات التجارية على ألبستهموضع أمساء ا 

ربح الوقت عند حلظة   ،سهولة التعلم يف اختيار املنتجات من بينها للعالمة ألهنا تؤدي جمموعة من الوظائف
أداة   فالعالمة تشكل مألوفة. التعلق هبا عندما تصبح و إىل جمموعة اجتماعية تمائهالتباهي ابن و أيضا الشراء

الذي حتققه العالمة تضيف للمنتجات منفعة   تميزللتّميز عن ابقي املنتجات املنافسة، أي أنه من خالل ال
 السعر املرتفع. ذلك تربر إضافية 

 نبذة اترخيية عن العالمة التجاريةاملطلب األول: 

و     اإلشاراتذلك    ؤكدما يتجاري ألول مرّة، و  قدميا منذ ظهور التبادل ال  التجارية  العالمةاستعملت  لقد  
الفخارية اليت وجدها علماء اآلاثر على األواين  املصرينيف  ،الرسومات  ّوقعون على ي ُ   كانوا   تجار اإلغريق و 

ج و جودته و مكان صنعه و ابلطبع كذلك من و تة و األقمشة من أجل ضمان أصل املننتجات الفخاريامل
 . (Farjaudon, A-L, 2006)النقل أثناءاختالطها  عدمليد و التق أجل املنافسة و تفادي

يف القرون الوسطى خاصة عندما مّت استحداث نظام احلرفيني و النقاابت التجارية    لعالمةل  خدامزاد استو  
، تفرض على  نقابة التجار و احلرفيني اليت تتحكم يف كل النشاط االقتصادي  فكانت،  من قيمتها  رفعمما  

ضبط مقدار اإلنتاج و  بذلك  أن يعمدوا إىل وضع عالمة مميزة على منتجاهتم، حيث تستطيع  كل املنتجني  
و  الرديئة  املنتجات  صانعها  حتديد  و  مصدرها  العالمة تعترب  .  معرفة  اتريخ  يف  جدا  مهمة  املرحلة  هذه 

ني خمتلف  يف خلق ذلك االرتباط الذي كان مفقودا بيتضح دورها األساسي  تدرجييا  أصبح    هالتجارية، ألن
التاسع عشر )  .املتعاملني االقتصاديني القرن   ,Dimitriadis, S. 1993)م(19غري أن أشكال األسواق يف 

p16)   ال سيطرت ابئع التجزئة على   و  تتكون من منتجات ال حتمل أمساء  وطابع احمللي  اليت غلب عليها 
جزئة على شكل أكياس صغرية الصانع، فكانت املنتجات تباع بدون تعليب، و تغلف من طرف ابئع الت

ألن االقتصاد يف    أما من انحية املستهلك فهو ليس يف وضعية تسمح له بفرض شروطه  مع ذكر مصدرها.
 يتميز بندرة املنتجات نسبيا يف األسواق، أو ما يسمى ابقتصاد العرض.   تلك الفرتة كان
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الت التجارية و ظهور قواعد وّسعت من  الثورة الصناعية اختفاء األساليب القدمية للتعام  لقد شهدت بداية
تطور على    ت احلرية التجارية و طّورت تقنيات جديدة لإلنتاج و أساليب النقل و ظهور اآلالت، مما ساعد

و    ، القدمية  الصناعات الكربى اليت تعتمد على التخصص يف اإلنتاج و تقسيم العمل حمل األساليب احلرفية
من غري املمكن االستمرار يف أمام هذا التطور    .ا مكان البيع الغري املباشرالبيع مباشر تدرجييطريقة  ل  ا استبد

يعين البحث عن    هذا   ، هذه الوضعية، فإمكانية اإلنتاج بكميات كبرية يستوجب البيع أيضا بكميات كبرية
احمللية األسواق  تُنت  ،أسواق أخرى غري  اليت  املنتجات  تصريف هذه  الكبري جتلى يف كيفية  املشكل  ج لكن 

التعريف ابملنتجات و ذلك ابللجوء مباشرة  أيضا من طرف منافسني آخرين، مما استوجب قبل كل شيء 
مث   املستهلك  امل  هاز متييإىل  ابقي  املنافسةعن  العالمات  .نتجات  استعمال  يف  يتمثل  احلال  بطبيعة   فاحلل 

العالمات    .و أيضا اإلشهار  التجارية "النجم    التجارية  ظهرت أوىل  ، و  1831سنة    "l’étoileمثل مشوع 
  .(Dimitriadis ,S, 1993, p18)1874سنة  (Soleil)وكذلك قفزات ، 1840 سنة  (Bofot)مياه 

تظهر بوادر األشكال بدأت  متيزت بتغري جوهري يف اتريخ العالمات التجارية حبيث م(  19)إن هناية القرن   
امللصقات،   مثل  لإلشهار  استعمال  األولية  مماو و  الرتويج  العالمات كشركة  سائل  بعض  تطور  عنه   نتج 

(W.H. Lever)  الصابون مبيعاهتا من    (Sunlight)  و عالمة  ارتفعت  إىل    1886طن سنة    3000حيث 
بدأ    .1910طن يف سنة    60000 الصناعية  امللكية  العالمة احلديثة حتت شكل  القول أن ظهور  ميكن 

ا 1857سنة   التاريخ  هذا  بداية  منذ  يعترب  بدأ  فالقانون  اليت جيب ،  األصول  من  أصل  أهنا  على  لعالمة 
محايتها. إن ظهور العالمات أصبح ضروراي من أجل هيكلة و تنظيم سوق املنتجات الصناعية من خالل  

الزاب معظم  طرف  من  لإلدراك  قابلة  جعلها  و  املنتجات  متييز  و  معلمة  على  قادرة  إشارات   .ئنإدخال 

(Malaval ,Ph & Décaudin, J-M 2005) 
 أصل الكلمة لب الثاين: املط

ظهر  "عالمة"  أواخر    تإن كلمة  يف  فرنسا  ) اخلالقرن  يف  إىل  15مس عشر  يتغري  مل  الذي  ابملعىن  حّد  م( 
دخلت هذه    سبع عشراليف القرن   .إشارة موضوعة بقصد على شيء ما جلعله معروفا"  أي عبارة عناآلن:"

   عها احلكومة على املشرتايت اخلاضعة للضريبة.الكلمة يف املفردات التجارية و تعين "البصمة" اليت تّوق
اللغة االجنليزية كلمة "عالمة"  أما   حيث جند جذورها   (Brand)جّد مهمة ألهنا  ترتجم إىل كلمة    تعتربيف 

الفرنسية   من كلمة  مشتعلة"  (Brandon)تنحدر  "بقااي  تعين  اليت  لت  و  احلية  احليواانت  هبا  تطبع    عينياليت 
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أساسيتني:هذه  إن    دّواب عن غريها.ال فكرتني  لنا ابستخراج  تسمح  الكلمة  املتعلقة أبصل   املالحظات 

(Hilaire, B.S, 2005) 
 الفكرة األوىل أن كلمة "عالمة" ليس هلا أي صلة ابلسوق و التسويق.  -

وثيقة   - صلة  هلا  الكلمة  هذه  أن  الثانية  اإلشارة  بالفكرة  و    (la sémiologie)علم  اللسانيات  و 
 اللغوايت. 

يف النصف األول    أنه   ، و اتريخ العالمة التجارية  بدايةظهرا مع  و التعيني    تميز حتقيق ال  يوجود مصطلح إن  
و أتمالت حول موضوع   ظهرت نظرايتو حتت أتثري علماء االجتماع و االقتصاد و التاريخ  20من القرن 

 .نية حول تنظيم العملاالقتصاد الصناعي، حيث تطورت علوم التسيري و وضعت نظم جديدة متتاز ابلعقال

 التحوالت احلديثة ملصطلح العالمة التجارية املطلب الثالث:  
عملية احلكم أو الفصل  لاملستهلك    ادراك  أيضا   املنافسة و   زايدة حّدة تلبية مجيع احلاجات الضرورية و  مع  

العروض   البيع و  من  املؤسسات    رتطوّ   الكثرية،بني خمتلف  السوق  التسويق يربز أمام مقار   بدأطرق  ابت 
تتوافق معلقد  املعقدة.   اليوم أن  التجارية  العالمة  حسب وجهة تعارف خمتلفة و هذا    عّدة  أصبح مبقدور 

، فإذا كان من املهم التذكري أبن العالمة التجارية تستخدم قبل كل شيء لتمييز  النظر اليت نتمركز من خالهلا
ما الضروري    ،عرض  تفإنه من  الذاكرة أبهنا  العناصر  االحتفاظ يف  اليت أتيت  ناسب جمموعة  امللموسة  الغري 

 Malaval ,Ph & Décaudin, J-M) أو الذاتية للمنتجات و اخلدمات املقرتحة  تكملة للخصائص األصلية

2005). 
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 : خمتلف املقارابت النظرية للعالمة التجارية املبحث الثاين:

الباحثني األكاداختلفت وجهات النظر   حول إعطاء تعريف    مييني و أيضا املؤسساتألهل االختصاص و 
استعماالهتا طريقة  و  حتققها  اليت  للمهمة  نظرا  التجارية  للعالمة  اجلمهور   التجارية  فالعالمة  .حمدد  ذات 

العالمة مثل  الوظيفة  نفس  هلا  ليس  فمن    ، الصناعية  التجارية  الواسع  الكلمة،  نفس  نستعمل  أننا  مبا  لكن 
 ف مشرتك من خالل فهم خمتلف املقارابت النظرية للعالمة التجارية.  الواجب و الضروري إجياد تعري

 رف العالمة التجارية:اخمتلف تعاملطلب األول: 

التعريفات  أن  يكفي   العاملاملقرتحة  نتأمل يف بعض  املختصني يف  لنا أن   للعالمة من طرف أحسن   ليتضح 
يف    .العالمة  مفهومهناك غموض يف حتديد   املختصني  معظم  التساؤلني ينطلق  من  التجارية  العالمة  جمال 

إن هذا الطرح يبدو سهال للوهلة األوىل لكنه يف احلقيقة    التاليني: ما هي العالمة التجارية؟ و ما هو دورها؟
 . التجارية منطلق كل تفكري فيما يتعلق إبدارة العالمةإنه األمر 

 و املقاربة عن طريق التميز )PhKotler ,( تعريف الفرع األول:

التجاريةMarketing Management)   (2004  يف كتابه  (Kotler, ph)حسب   العالمة  يلي:"  ك يعّرف  ما 
تستخدم  العالمة التجارية هي كل اسم أو مصطلح أو إشارة أو رمز أو رسم أو كل مزيج بني هذه العناصر  

يرتكز أساسا التعريف    هذا     عن املنافسني".متييزهم  السلع أو اخلدمات لبائع أو جمموعة ابئعني و  حديد  لت
الثاين    (identification)  التحديد   على مصطلحني: املصطلح األول   (différenciation)التمييز  و املصطلح 

التجارية تسجل ضمن    إن  (Kotler ,Ph)حسب  .  قانونيا  امحايتهاليت جيب    و  ابإلشارات  املرتبط العالمة 
فهوم  امل  هوأال و    ه املناسبمنطقيا إذا وضع يف إطار عترب  هذا التعريف ي  ،عالقة ازدواجية "جتارية و تنافسية" 

التجارية للعالمة  حني    ، التسويقي  مؤسسة،    العالمةن  أيف  أي  إلسرتاتيجية  أساسي  عنصر  متثل  التجارية 
ختتلف عن العروض األخرى اليت تليب نفس احلاجات،  جتعلها    للسلع و اخلدمات  جديدة تضيف أبعادحبيث  

 .العاطفيةتكون وظيفية، مبعىن مرتبطة بتأدية املنتج أو قد تكون انفعالية أو فهذه االختالفات قد 
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 و املقاربة بواسطة االنطباعات الذهنية التلقائية )D, AAaker ,(. تعريف الفرع الثاين: 

من    الذي يعترب اخلبري األكثر شهرة يف جمال إدارة العالمات التجارية طّور مقاربته النظرية    (Aaker, D)إن 
"مسامهة العالمة   ميكن تسميته أيضا   "رأمسال العالمة التجارية" أو  األربعة املشكلة ملصطلح  خالل العناصر

االجنليزية   » capital marque «1 للُمنتج" الوالء  شهرةال  يف  ةاملتمثلو     (Brand Equity)أو ابللغة  و   و 
أخذها بعني االعتبار ألن العالمة من  قاربة ال بدا  إن هذه امل .التلقائية  االنطباعات الذهنيةاجلودة املدركة و  

هذالتجارية   متثيلهااحلالة    هيف  أي شخص   "صندوق ذهين"ك  يتم  ذاكرة    «brand is mental box »  .يف 
معنيحبيث   وقت  مضى  لو  و  من حىت  فإنه  الصندوقامل  ،  على  نعثر  أن  لنا    مكن  ترك  الذي  املكان  يف 
من جهة أخرى  استهالك و  جتربة لعملية    من جهة  متثل   هحسب  التجارية  فالعالمة  ،ئةأو سي  ةدجيّ   اتانطباع

  كنتيجة حتمية عملية استهالك أولية و    إذنتتطلب  جتارية  ، فكل عالمة  الزبون   هنكر الذي تُرك يف ذذ  الت  
(Lewi, G, 2005)  . 

 للعالمة التجارية و مبدأ االنفرادية أو األحادية  (Al Ries) تعريف الفرع الثالث:

مصطلح  (Al Ries)  عتربي اخرتاع  يف  الفضل  له  يرجع  و  التسويق  جمال  يف  األمريكيني  املشاهري  "    أحد 
أيضا ترمجته  ميكن  أو  الذهنية" التموقع"  الصورة  يقدم    حبيث  ،1976سنة    )le positionnement  (  2"بناء 

يف األذهان لكن   وقعم  كلمة تشغل  ما هي إال عبارةالتجارية  تعريف للعالمة التجارية كما يلي:" العالمة  
إنه يركز يف    ، مكتوب أبحرف كبرية   (un nom propre)فالعالمة هي اسم، أي اسم خاصليس أي كلمة،  

فكرة   التفردمجيع كتبه على  الذهنية هي وحيدةللعالمة    ضرورة حق  فاملنطقة  و    لكل عالمة  انفراديةو    ، 
إن قوة العالمة التجارية تكمن يف قدرهتا      .( Al & Laura, Ries 2000, p30)ينبغي استبعاد كل املنافسني"

يف التأثري على السلوك الشرائي للمستهلكني، و أن العالمة التجارية املسجلة على الغالف ليس ابلضروري  

 

، هي "رأمسال العالمة التجارية" و إن كان هناك  املطبوعةاليت  يستعملها الباحث يف هذه « capital marque » إن ترمجة مصطلح (1
بة)أمرية فؤاد أمحد مهران( حتت عنوان:"  مصطلح اثين و هو "مسامهة العالمة للُمنتج" الذي مّت اقتباسه من  أطروحة الدكتورة للطال

 إدارة األمساء و العالمات املميزة  و أثرها على اإلسرتاتيجيات التسويقية للشركات املصرية".

    

ميكن أيضا استعمال    و « positionnement »  إن مصطلح "التموقع" و يف بعض األحيان تستعمل كلمة" التموضع"  هو ترمجة للكلمة األجنبية (2
   ."بناء الصورة الذهنية " ملصطلح التايلا
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أي برانمج يسعى إىل خلق عالمة جتارية جيب أن يرمي إىل جعلها انفرادية  ف  ،أن تكون مسجلة يف األذهان
 . يف ذهن املستهلك

    و املقاربة بواسطة البساطة و املمارسة (.Quelch, J, A) تعريف  ع الرابع:الفر 

و أستاذ سابق  School)   (London Businessاملدير البيداغوجي للمدرسة الشهرية    (.Quelch , J, A)ابلنسبة  
اة  يف حي  ضروريشيء    التجارية  أن وجود العالمات  :" يقدم تعريف يذكر من خالله    (Harvard)يف جامعة  
  البدائل حتليل  عدم امكانية  و  أ  ، لديهم الوقتعندما ال يكون  حىت    اجلودة  عن  يبحثون  مألهن  ،املستهلكني

فالعالمات  هلم  املقدمة   البيع،  أماكن  املكتظة"  عملية تسهل  التجارية  يف  األسواق   ,Lewi, G)االختيار يف 

2005, p11)  .  الستهالك و اكتظاظ  عملية ا د املتزايد لقّ التععملية  جل هنا يف إطار  سّ تُ   التجارية   العالمةإن
يعترب امتداد لتعريف السابق املقدم من طرف    ز، هذا التعريفو التميّ   حديدالت  يتوظيفتؤدي  ا  إهن،  األسواق

(Kotler ,Ph.)  مهمة منح  خالل  شراء    من  و  اختيار  عملية  سياق  يف  التمييز  أو  لالختالف  حمددة 
 املستهلكني. 

 العالمة التجارية كرأمسال للمؤسسة   (Kapferer ,J-N)تعريف الفرع اخلامس:

اخلبري   العالمة    (Kapferer ,J-N)الفرنسي  حسب  أهنا:التجارية  يقدم  تنافسية."على  أهل ملاذا    ، ..ميزة 
  ، القوية؟ ألن عنصر املخاطرة ضئيل التجارية املايل يفضلون املؤسسات ذات العالمات االختصاص يف اجملال

  عنصر   العالمة تلغيفو الرجل املايل:  أابلنسبة للمستهلك  سواء  تعمل بنفس الطريقة    ةالتجاري  إذن العالمة
فقدان املخاطرة. عندما يشرتي اخلبري  أيضا  عنصر الثقة و الضمان و   يناسب  فالسعر الذي يُدفع  ،املخاطرة

ستقبل  امل  يف  لاملعروفة بسعر مرتفع جدا، فإنه يتحص التجارية  العالمات    يف الشؤون املالية املؤسسات ذات
 (Kapferer J-N. 2001) على مبالغ نقدية تنبؤية أكيدة.

 التجارية على أهنا إحساس ُُينح للُمنتج للعالمة  (.Sicard,M-C) تعريف الفرع السادس 

الفرنسية إن هذه   "البصمة"   الباحثة  تتكلم يف كثري من األحيان عن مصطلح  املؤلفات  العديد من    صاحبة 
(empreinte)  نتج  عالمة التجاريةأن ال  أي

ُ
" يلي:ذكرها ما  و تربر ذلك من خالل    ،عبارة عن بصمة على امل

 ... فالتجارية  لعالمةابإن مسألة اإلحساس مرتبطة مباشرة  
ُ
  ليس   السيارة و الساعة و املعطف...ك  اتنتجامل
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خارج جمموعة  إىل    تربزجتعلها  القدرة  هلا    التجارية   لكن العالمة  .ربز عن اجملموعة ت  اكفي جلعلههلا إحساس ي
مسماةاألشياء   الباحثة  "الغري  هذه  إن  اإلنسانية .  صفة  عالمةو    ،تلحق  منتجات  ابلنسبة  جتارية    متجد 

عالمة بدون  تقيّ   جتارية  للمنتجات  البصمة  مقاربتهام  و  فكرة  سبعة    على  من  يتكون  منوذج  تضع  حبيث 
 أقطاب مرتبطة مع بعضها للبحث عن هوية العالمة التجارية 

 .)C,2001-,M Sicard(طرق هلذا النموذج الحقاو سنت 

قاربة  املو    (sémiologie)دالالت اللفظيةو املقاربة املرتبطة بعلم ال  (Semprini ,A)تعريف  الفرع السابع: 
 استداللية

إىل  احلديثة مل تعد تنتمي  التجارية  العالمة  أن    (le marketing de la marque)يف كتابه    هذا الباحث  يذكر  
إىل    ةلتجار ا  عامل إمنا  العالمة    عاملو  يعرف  هلذا  و  العالمة  االتصال،  إن  يلي:"   ةجمموع  على  أتسسكما 

 ,Semprini )"تكوينهايف  يت تشرتك   و جمموعات السواء كانوا أفرادا أفاعلني  الأغلبية  طرف  من    اخلطاابت

A, 1992 p27)  ،  ن  التجارية  فالعالمة عبارة عن خطاب  قبل كل شيء  من  على حسبه هي  تاج مشرتك 
  .املؤسسة و زابئنها و أصحاب التأثري املباشر

 املستنبطة من التعريفات السابقة  االستنتاجات جممل الفرع الثامن: 

 حول تعريف العالمة ميكن تلخيصها يف مخس مقارابت كربى: تلنظرايا خمتلف عرض بعد  
 :التسويقية املقاربة

املقاربة   عرض منتجات مميزة يف جمال    تسمح للعالمة  (Al Ries)و    .Kotler) (Ph  طرف دة من  سّ اجملهذه 
تطورت حمدد   تنافسي لقد  املنطق  .  هذا  أساس  العشرين    على  القرن  أوائل  يف  الشهرية  اصة  اخلالعالمات 

جوهر القراءات املستنبطة من  و  ه  ئناملتعاملني و إرضاء الزاب  حتليل خمتلفإن    ،مواد التنظيفملشروابت و  اب
 .التجارية العالمة

 املالية  املقاربة

على أهنا التجارية  العالمة  الذين يعتربون    (J-N. Kapferer)و    (D. A.Aaker)كل من  هذه املقاربة  استنبط  
خلق   أو مبعىن أخر تساهم يف زايدة القيمة للمؤسسة من خاللللمؤسسة  معينة  قيمة    ةتنمييستطيع    رأمسال

 جوهر هذا التفكري.  وه"  "رأمسال العالمة التجاريةن. إن تعبريئقيمة للزاب
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  :يةتخاطباملقاربة ال

املقاربة  ترتبط   االستطراد  فكرة  بهذه  أو  ميثلهاال  (l’approche discursive)التخاطب  من   يت    كل 
(A.Semprini) &) (H. Pringle  اجملتمع  ملخاطبةعامل مهم  "على أهناالتجارية حتلل العالمة إن هذه املقاربة

أتثري  و  قّوهتا  خالل  املستهدفةمن  الفئات  على  إشارة    ،ها  أي  أن  إن  على  ينبغي  منتشتمل    جمموعة 
و جمردة.  أو موضوعية  أتصورية  املخاطبة اليت قد تكون  مستوايت  خمتلف  بتحليل  أيضا  تسمح    و  اخلطاابت

اختيار شكل معني   الرمز  3لمسبوكة لإن  املوجود يف    أصال  خيتلف الذي  أو لون معني    )logotype(  أو  عن 
 . دث إحساس لدى اجلمهور املستهدف قد حيُ معني طّور إدراك فإنه يُ  ،السوق

 (utilitariste)املقاربة النفعية 

ال  ات ذاتقطاعالموجهة مباشرة حنو  التجارية  ملقاربة النفعية للعالمة  إن ا   ّورت لقد طُ   و  واسع،االستهالك 
الذي كما   -منطق التسويق   اه يُنظم االجتهذا    .(J.A. Quelch)  هبا  اليت جاء  عمالاألمن خالل    هذه املقاربة
ي معلوم  املستهلكعلى    بىنهو  و  املؤسسة  بني  املتبادل  ال  -التفاعل  يف  اختيارات  لإلبقاء  مسار  يف  نهاية 

للعالمةعلى  إال    املستهلك املؤقتة  أنه  .املنفعة  اإلشارة هنا  النفعية و ابلتعاون    جيب  املقاربة  بني  املقاربة   ما 
االجتا فإن هذا  بدأ أيخذ  املالية  العالمات ه  املعترب من عدد  التقليل  اليت مفادها  احلديثة  أو  احلالية    ابلنزعة 

 الكربى.  شركاتداخل سّلة العالمات ابلنسبة لل التجارية

 (systémique)النظامية  املقاربة 

 ستاذ  و األ (M.C Sicard)  كل من الباحثة    املقدمة من قبل  ، بحوث األكادمييةال  من   بطةمستن  املقاربة  هذه

(Benoît Helbrunn)    "ترتكز على "مدرسة علم العالقات« l’école sémiotique »      وحتاول إقامة ارتباط
حياولون   تاالتصاالجمال علم  إن أغلبية ابحثي هذه املدرسة متخصصني يف  بينها و بني الواقع التسويقي.  

الغري   النجاح  شرح  على  القادرة  األنظمة  للنقاشتوضيح  و  للعالما  قابل  العامل  حول    عقل يف    أتثرياهتات 
 املستهلك.

 
 

 

  هي كلمة مسبوكة و يف بعض األحيان نستعمل كلمة "الرمز". (Logotype ) جيب اإلشارة أن الرتمجة األقرب للصواب للمصطلح األجنيب ( 3
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 اقرتاح تعريف مبسط 
اقرتح   التعارف تعريف    (Lewi, G, 2005, p12)لقد  ملختلف  اعتقادان حوصلة  يف  يعترب  مبسط،  و  سهل 

القيم امللموسة و  يف ذلك    ترتكز  ايف سوق م  ةذهني   ةم ْعل معبارة عن  هي  التجارية  السابقة:" العالمة   على 
فقط صورة كما يعتقد البعض أهنا  وليس    ،ر ذهين إن العالمة عبارة عن متثيل أو تصوّ   .لغري ملموسة"القيم ا 

 جتارية  مقارنة بتلك اليت متتلكها عالمة  إدراك معقد و أحياان مكتمل بعناصر موضوعية  إمنا هي  ذهنية، و
 غري موضعية أو ذاتية. أحاسيس كذلك أخرى و  

إن  ففي   احلاالت،  العمجيع  االالتجارية  المة  مفهوم  فكرة  حيمل  عقل  ختالف  نفسه  يف  و  السوق  يف 
ال   أنه  و،  يف غالب األحيانمكتظ    ن العالمة هي إشارة تسمح للزبون ليجد نفسه يف سوقو أ  ،املستهلك

  ستدالل بدون هذه الوظيفة أي "وظيفة اال  عالنيةاإل  مالتاحل و لو عن طريق  ر  ميكن ألي عالمة أن تتطوّ 
ينبغي أن تكون ف  ،املدرك يف النظرة األوىلالتميز  مبعىن فكرة  ،    (fonction de repérage)  "فاكشستأو اال

التجارية   ذاتيتيها. العالمة  بل  وتثبيت خصائصها  دورة حياهتا  التمييز خالل  على أتكيد  الشكل   قادرة  و 
   التايل يوضح جممل األسئلة اليت ينبغي أن تطرح على أي عالمة جتارية.

 
 
 
                              

 Branding Management, p13(2005)George Lewi , :املصدر

اليت ترتكز على قيم ملموسة و    اهي م ْعلمة ذهنية يف سوق م  التجارية   العالمة  (:11-الشكل رقم )       
له  كّونة سنحاول حتليل خمتلف العناصر امل البساطة الظاهرية للتعريف،هذه ما وراء  لغرض فهم غري ملموسة.

القيم على    رتكزت   أو  ستندت  يتاليف سوق ما    م عْل مة ذهنيةهي    التجارية  العالمة: ")G ,Lewi.(  قدمهاكما  
 ". القيم الغري ملموسةو  امللموسة
 التعريف هو  إن    :التجارية  العالمة ال  ألنه    انفرادية مبدأ  الشيء الذي يُعرب ُ عنه أو املقصود يف هذا 

 تقطيع سوقي حمدد.  سوق أووحيدة يف جتارية جل عالمة أليوجد إال موضع حمتمل 

 

 تركيبة األسئلة اليت تطرح دوما اجتاه أية عالمة جتارية: هي مبثابة معلمة 
 

هي العينة املستهدفة؟ ما ألي سوق موجهة؟   

 نة ال 

 

ذهنية ؟ كيف متارس وظيفتها كمعلمة  

 

  

 ك

 

 ملاذا من ضروري  وجود معلمة؟ 
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 عبارة عن  فهي   ،تهاوظيف من خالل هذه العبارة تعلن العالمة التجارية عن    : عبارة عن معلمة ذهنية 
  يف  مأذهاهنحتتل املكانة األوىل يف    ا ينبغي أنأهنو  ،  تملنيالزابئن احلاليني و احمل  أذهانل يف  مرجع مسجّ 

لكن عامل إسرتاتيجي    ةفكري   ةليست تركيبالتجارية  العالمة  ، فأخرى يف سوق ما  اطنق  أوددة  نقطة حم
 يف جمال تنافسي واضح و حمدد أو غري حمدد. و   ايف سوق م

  م اخلطاب بدون تربيرات و إثبااتت تدعّ التجارية  للعالمة    دميومةليس هناك    :رتكز ت ستند أو  ت  ليتا
   الذي ينجم عنها. 

  امللموسةا قابلة  إن وظيف  :لقيم  العناصر  ترتكز على  أن  قبل كل شيء  املعلمة جيب  أو  االستدالل  ة 
نتج و السعر و 

ُ
   .واسو احل لتوزيع ا  للقياس و للمقارنة مثل امل

 الغري ملموسة أيضا سرد اترخيي   التجارية  فالعالمة  :القيم  "األرقام" هي  بعيدا عن  و  ذهنية  كمعلمة 
(narration)  رتكةمها املشرموزها و قيّ للزبون و . 

التجارية  العالمة  ف   ، السابقةالنظرية  ارتباط بني خمتلف املقارابت    بوضع إن هذا التعريف بدون شك يسمح   
قلب   يف  جوهر  هي  أو   يثحبالتسويق  و  اإللقائية  طبيعتها  من خالل  و     « narrative »  "الروائية"تثريه 

إن اهلُوية  سمى هبُوية العالمة التجارية.  اليت ت   ،  « Connotations»  اإلضافية األخرى ذات معىن  "الدالالت
هذه العالمة   اليت تغطيها   و تثمني املنتجات و اخلدمات  عملية تسويقاملدركة للعالمة التجارية هي يف قلب  

أتخذ التجارية بدأت  بعض العالمات    اجتاهأو حتقيق الذاتية    ماثلالتلهذا السبب جند أن ظاهرة  ف ،التجارية
 . ما بحث عن ُهويةاليت تاجلماعة  ىخاصة عل ،أمهية كبرية

  ) G,Lewi, ( 2005واملُنتج التجارية اجلدلية القائمة بني العالمةطلب الثاين: امل
نتج    التجارية  هذه اجلدلية القائمة بني العالمة  يتعلق األمر يف

ُ
توضيح األطر   الفرق بينهما، و  إثباتهو  و امل

 شكل جيد االرتباطات املوجودة بينهم و طريقة إدارهتم. املنطقية اليت خيضع هلا كل منهما لغرض فهم ب

 املُنتج هو أصل العالمة  األول: الفرع

و إدارهتا على حساب املنتجات، فهذا ال جيب أن   التجارية  حنو تقومي العالمةحاليا    إذا كان االجتاه منصب
لموسة هي اليت تتبادر يف أذهاننا إن القّيم الغري امل  . ينسينا أنه ال ميكن أن توجد عالمة بدون ُمنتج أو خدمة

القيم  فكما هو معلوم ف،    عندما نفكر يف العالمةبشكل أساسي   القيم  إن العالمة تتكون من  امللموسة و 
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نتج.  
ُ
إذا أمعنا النظر يف العالقة املوجودة بني  و  الغري ملموسة و أن اخلصائص املوضوعية للعالمة مرتبطة ابمل

أ نالحظ  العالمة،  و  شكل  املستهلك  تؤخذ  و تعاقدي  إطارهنا  هذا  ،  تربمه   عقدالأن  مع    العالمة  الذي 
الثاين هو املستهلك   املستوى  و  التبادالت  أو  الصفقات  األول هو مستوى  املستوى  له ثالث مستوايت: 

  توضيح من خالل املستوايت الثالثة جيب     .و املستوى الثالث هو املستوى االجتماعيلعالئقي  ا ستوى  امل
ُن ْت  
خصائص  ف  ،لصفقايت و يشري إىل التبادل التجاري بني العالمة و املستهلكا   التباديل أو  ميثل العقدج  أن امل

 
ُ
  .نتج تشكل العناصر األولية هلُوية العالمةامل

ُ
القيم امللموسة  تشكلنتج و خصائصه و صفاته لكن إذا كان امل

م   يصبح  أبن  له  تسمح  و  لوحدهل  عْ للعالمة  فإنه  السوق،  يف  ذهنية  االرتباط  مة  فكرة  بفهم  يسمح  أو    ال 
   « marquer »"تُ ع لُِّم"    أبن  فقطإن العالمة ال تكتفي  و انطالقا من ذلك    ة.ابلعالم  التعّلق

ُ
نتج و لكن  امل

بعد    ولد من املنتج )مبعىن أن أصلها هو املنتج(، فإهنا تثريهشيء أبعد من ذلك، فإذا كانت تنشأ أو تُ   تقدم
يف   القيّ   إطار حركات جدليةذلك  اليت حتددها.من خالل كل  من    م  انتقال  هناك  أن  نالحظ  بدأان  لقد 

 ( يوضح هذه احلركة االزدواجية.  1اخلصائص املادية إىل اخلصائص الغري مادية للُمنتج، و الشكل رقم)
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Andrea semprin, 1992, le marketing de la marque, approche sémiotique, Ed. Liaisons, Paris, p.9. 

نتج 
ُ
نتج إىل اخلطاب املرسل مرتبط بوضعية سوق الذي يتميز ابملخاطرة، فامل

ُ
ري امل تْتجِّ مبعىن أن االنتقال من  

بل    ،)... اجلودة،  السعر،  )كالتوزيع،  التقليدية  و خبصائصه  على حالته  البقاء  و  االستمرارية  يستطيع  ال 
نتج جيب أن يغذى بعنصر أخر إ

ُ
 ضايف يتمثل يف اهلوية اليت تنشأ من خالل اخلطاب املرسل. ابلعكس فامل

 

 ملوسة   خلصائ    خلصائ   ل ري ملموسة

 تطوير  طا   مل نتج

 تسويق  ملنتج

  لعالمة
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  ة املنبعث  و االشكال و الرموز  خليايلجلانب ا اب إن املقصود ابخلصائص الغري مادية هي كل املظاهر املرتبطة 
نتج و اليت تصل إعالميا إىل املستهلك. أما اخلصائص املادية فإهنا متثل املعامل الظاهرية للُمنتج كا

ُ
حلجم  من امل

للقيم   فأكثر  أكثر  املكان  ترتك  بدأت  املادية  اخلصائص  هذه  إن  االستعمال.  وطرق  األلوان  و  الوزن  و 
  الضمنية أو الغري املوضوعية أي الغري مادية للُمنتج.

 نتج ي املُ ر  ث  ت ُ   التجارية العالمةالفرع الثاين: 
 
ُ
امل تثري  العالمة  أن  فكرة  مصادرلفهم  إىل  الرجوع  علينا  ينبغي  التسويق  نتج  إن  ف  ،إدارة  معلوم  هو  كما 

تسمح بزايدة أو الرفع من حصص السوق و التسويق يغلب عليه املنطق التجاري، فهو جمموع الوسائل اليت  
أعمال    ،املبيعات  املو ابلتايل رقم 

ُ
امل بني  تطابق  أو  توافق  يرمي إىل جعل هناك  التسويق  إن  نتج و  ؤسسة. 

متوقع إجياد  ، جيب  فيه د معايري التقطيع  و حتديد بشكل جيّ   السوق  يددتوقعات املستهلكني، فعندما يتم حت
     نتجللمُ 

ُ
التوزيع و الرتويجو حتديد املزيج التسويقي الذي يناسبه أي امل ال يهم هنا عدد   ،نتج و السعر و 

 حملتوى املزيج التسويقي و بناء الصورة الذهنية.    عناصر املزيج التسويقي، الذي يهم الفهم اجليد
ذلك  كم إىل  أشار  جيب  قالتمو "أن    (Aaker, D.A,1994)ا  التسويقي  فّعال  إيصالهع  الفئة    بشكل  إىل 

املستهدفة عن طريق إثبات إجيابيات العالمة على منافسيها، يف حني أن ُهوية العالمة تساعد على إقامة 
املستهلك  و  العالمة  بني  عرض  عالقة  خلق  طريق  قيمة    عن  املزااي  حبيث  له  على  و  يبىن  املزااي الوظيفية 

 الشخصي".  رتباطاالأو العاطفية و الشعورية 

هوية العالمة و ابلتايل ليس ابستطاعته  يوجد يف  الذي  عمق  ذلك ال لعالمة ليس له  ا   متوقعأن   كما يضيف   
العالمة التطّور  توجيه  يبدو غري قادر    كذلك   ، وحنو  التسويقي  املزيج  اإلملام مبجموع  نفهم أيضا ملاذا  على 

 متوقع ا ، ألنه يعرب عن  انت هوية العالمة  وّ مك
ُ
ابلنسبة ملنافسيه    انتج الذي يرمي إيل أخذ مكانة يف سوق ممل

اليت ليس   بيانية للسوقالرائط  تلك اخلع ميثل إذن  قالتمو   إن    .نة املستهدفةإلجابة عن توقعات العيّ و هذا ل
اليت من خالهلاكيفالفهم  مبقدورها   االنتقال من  و أيضا  مة ذهنية،  ل  عْ العالمة تصبح متثل م    ية  كيف ميكن 

رها على أهنا جمرد عنصر بسيط من  إن العالمة ال ميكن تصوّ   .مكانة يف السوق إىل اخلارطة الذهنية للعالمة
هبويتها و صورهتا  التجارية  العالمة  ف  ، التسويقي  تُ ْفلُِّت من أحادية املنطق   عناصر املزيج التسويقي، فقد بدأت

بل تثريه بكل    نتج  تعطي داللة أو معىن للمُ   اليتو الدالالت، فهي إذن  ابألحاسيس  حونة  الذهنية فهي مش
 ين العالمة، أي أهنا تب نتجهامها و اترخيها و كل الروابط و اإلحياءات اليت تقيّ 

ُ
 نتج. عامل من حول امل
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ُ
امل بل ميتلك صفات و خإن  له إحساسا  ليس  ذاته  اليتئصاصنتج يف  العالمة هي  إمنا  و  تعكس عليه،     

لتقمصه  لكن  ه أو من أجل جودتهستهلك من أجلإن املنتج ال يُ  .(Semprini A. 1995)   اخلاصة هبا مهاقيّ 
 م العالمة لقيّ 

ُ
 اليت متيزه.  املستهلك بواسطة العالمة عالئمة اليت حتدث مو امل

ل يل ماذا تستهلك " ق   حيدث بني املستهلك و العالمة.  و إسقاطي  إن االستهالك يصبح إذن فعل تطابقي
ر الشهري  منظِّّ الُ   (.Kotler, Ph)  ل   (Le marketing selon Kotler )أقول لك من أنت". يف الكتاب املعنون  

أن مذاق فيذكر من خالل هذا املثال    (Marlboro)  ي حول سجائر عالمةقدم املثال اجللّ ع يُ قملصطلح التمو 
ختبارات  يف غالب األحيان التفرقة بينها عند القيام ابال  السجائر تتشابه إىل درجة أن املستهلكني ال يقدرون

التجاريةمن خالهلا  اليت حتجب  الذوقية   العالمة  التفريق هو إذن موجود يف  (blind test)اسم  فالتمييز أو   ،
 املستهلك  رأس  

ُ
العاملية اليت متتلكها هذه العالمة   . نتجو ليس يف امل و كما يشهد على ذلك حصة السوق 

تتجاوز املنتجات   التجارية  هلذا نفهم كيف أن العالمات  .من جممل احلص،  %30اليت تقدر ب   والتجارية  
 
ُ
امل العالمة  و كيف أن تسويق   نتج خمتلف متاما عن تسويق 

ُ
امل نتج يرتكز على منطق جتاري لغزو  ، فتسويق 

و أن   لق القيمة،األسواق يف حني أن العالمة التجارية ترتكز على البحث عن التقومي املايل و خيف  حصص  
نتج  تسويق  

ُ
لكي ختلق القيمة جيب أن ختاطب التجارية  يبتغي البيع إىل فئات واسعة، يف حني أن العالمة  امل

 قلوب املستهلكني إلقناعهم. 
 تصّور املستهلك للعالمات التجارية  الفرع الثالث: 

الت العالمة  املستهلك و  املوجودة بني  العالقة  أننا أشران إىل طبيعة  نتطرق  مبا  إىل كل ما  جارية، فيجب أن 
 خيص وجهة نظر املستهلك و رأيه يف العالمة و الكيفية اليت خيتار هبا عالمته املفضلة و كيف يستخدمها؟ 

إننا نعرف القليل نسبيا على السلوك اإلنساين، ألننا نبين معرفتنا يف كثري من األحيان على االفرتاضات، و 
ال الشائعة يف   ، و تسويقيظهر ذلك بشكل كبري يف جمال  االفرتاضات  أو  التصورات  العديد من  أن هناك 

   جمال التسويق اليت قد تكون صحيحة أو خاطئة.
د ييف العادات االستهالكية، فلقد ظهر مستهلك جد  و جذري  بتغري عميق  20لقد متيزت فرتة هناية القرن  

و   .يف عملية الشراء  هو أيضا زايدة خربت  اتقافثالعادات  و  ال  نتيجة تغريو أكثر إحاطة ابملعلومات    ذكاءأكثر  
يتميز ابلتعقيد  يتبىن سلوك  بدأ  متقلّ   أنه  أوىل عن و  دائما كمرحلة  فيبحث  العقالنية  قراراته  ب من خالل 

التجربة السعر و كمرحلة اثنية يبحث عن اكتساب  تلبية     أنسب عالقة بني اجلودة و  املتعة عن طريق  و 
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بعد  استهالك  اتحاج  ذات  عملية    يدمج  املستهلك   أصبح     .(Pichon, P-E, 2002)عاطفي    ية  يف 
، إهنا فرتة تتميز برغبة املستهلكني  من جانب املؤسسة  االلتزام  حاجات  اجات االجتماعية واحل  االستهالك

اإلنسانيةامليف   و  االجتماعية  القضااي  يف  املستهلكسامهة  استعمال  زمن  وىل  فلقد  فقد ،  أصبح   وخداعه 
التأثر ابلعالمة  حساس و سر  الشرعية.  صفيت  له  أن حتققهذه األخرية  و يضطلع من  يع  إن     الشفافية و 

جمموعة االرتباطات اليت تسمح للمستهلك أبن تتمثل يف    ، ىأخذت شكال أخر ة املستهلك ابلعالمة  عالق
تهلك يتحدد بشكل دائم ابلعالمة ، بل أكثر من ذلك نالحظ وجود إحساس عاطفي يتمثل يف تعّلق املس

 . Michon, Ch(2000))   ابلعالمة ، إن هذه العملية تستدعي وجود هوية قوية للعالمة.

هلذا  أن    و  املؤسسات  جند  من  تفض العديد  و  التقرّ   ل أصبحت  بينهما  والء  عالقة  بناء  و  زابئنها  من  ب 
من   البعيد  املدى  على  العالئقيتطويرها  ابلتسويق  يسمى  ما  جاء    ، خالل  عن  كالذي   اتقيدالتعإجابة 

يف  املتزايد املنافسةة  أشكال  و  املؤسسات  جمال  معظم  تواجهه  إنالذي  العالئقي    مرجعية  .  هي التسويق 
التسويقية األنشطة  احملافظة    جمموعة  و  تطوير  و  مع خمتلف على  املوجهة إلعداد  تبادلية انجحة  عالقات 

إىل التسويق العالئقي أو التباديل    إن هذا التحول من التسويق الصفقايت    .(Pichon, P-E, 2002)   الشركاء
اجتاه   قليل التأثريتميز أبنه  املستهلك حاليا  ف  ،أدي إىل تقوية املكانة اإلسرتاتيجية للعالمة يف قلب التسويق

امل اجلانب  اليت مصدرها  املضافة  للمنتج    لموسالقيمة  التكنولوجي  الصعب  و  و  صول  احلالذي أصبح من 
أصبح    .عليها ذلك  من  العالمة  املستبدال  تستطيع  اليت  املعامل  بعض  إجياد  يف  يبحث    ، لهتقدميها  هلك 

 مصدر ثقة للمستهلك يف حميط غري مستقر.  تسجل من منظور عالئقي و
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 الثالث: وظائف العالمة التجارية  املبحث
العالمة   للمؤسستلعب  مهما سواء ابلنسبة  دورا  املستهلك  ةحاليا  للمؤسسةأو  فبالنسبة  ر  تسمح إبظها  ، 

فإهنا تلعب   رأمسال. أما ابلنسبة للمستهلك  ثروة ومتيزها أو اختالفها عن املنافسني ولكن متثل أيضا مصدر  
مهمدور  هل  ا  فتسمح  النفساين  و  االجتماعي  املستوى  األخريعلى  اطمئنانه    ذا  و  فئة  إىل  انتمائه  إبظهار 

 للمنتج عن طريق التقليل من اخلطر املدرك املرتبط بعملية الشراء. 
 للمؤسسة ابلنسبة وظائف العالمة االول:  طلبامل

  تعطي عناية كبرية  هاجيب اإلشارة قبل كل شيء أن العالمة تعرب عن أصول أو جذور املؤسسة، فالعديد من
تعطي أكرب قيمة لتارخيها و أصوهلا مما لذلك و تروج أكثر فأكثر عن ماضيها و احرتام تراثها و تقاليدها، و 

التميز ال يرتكز فقط على العناصر الوظيفية بتحقيق ا يسمح هلا   ) مبعىن املزااي    لتميز عن اآلخرين. إن هذا 
و لكن أيضا على العناصر الرمزية) القيم املشرتكة    مقارنة ابملنتجات املنافسة(املطلوبة من منتجات العالمة  

 (Koromyslov, M. 2009, p50) .بعالمة ما(. إن مصطلح اهلوية يرتكز على البعد الرمزي للعالمة
 العالمة التجارية كهوية   الفرع األول:

.  1992  يف (Kapferer J-N. 2001, p101) طرفإن هوية العالمة كمصطلح أدخل يف جمال التسويق من  
تاج  مصطلح الصورة الذهنية للعالمة، فإذا كان مصطلح الصورة الذهنية هو نِّ مع  عارض  تي  إن هذا املصطلح

اإلش رموز خمتلف  فك  من  عملية  العالمة  من  املرسلة  و    املستهلك   قِّبلارات  املنتجات  و  العالمة  )كاسم 
دائم و  و ادد ما ينبغي أن يظل اثبتهو مصطلح إرسايل حيُ  (Kapferer)فإن اهلوية حسب  .اإلعالانت،...(

ذهنية  و تبعث إىل ما ترغب املؤسسة متثيله يف  إن اهلوية تسبق الصورة الذهنية    . أن يتطور و يتغريكن  ما مي
ينبغي أن جتيب املستهلكني. إهنا   اهلوية  الباحث أن  العميقة للعالمة ".  و يضيف  تعيدان إىل " األصول 

 على املتطلبات الثالثية التالية:  
 .الدوام أو البقاء عرب الزمن -

 . الصورة الذهنية للعالمةال تشوش التناسق أو االنسجام بني اإلشارات املرسلة من أجل أن    -

 الواقعية. -
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يقرتح   بتمثيل    (prisme d’identité)للهوية  موشور  (Kapferer J-N. 2001, p111)كما  يسمح  الذي 
املتمثلة يف: اجلانب امللموس و الشخصية و الثقافة و العالقة و االنعكاس    ملصطلح اهلويةالوجيهات الستة  

 : (ثالث)سيتم التطرق ابلتفصيل هلذا النموذج يف الفصل ال و أخريا صورة الذات
  العالمة التجارية كرأمسال الفرع الثاين: 

على    الذي يعرفه   (Farquhar,1990)يوجد العديد من التعاريف ملصطلح رأمسال العالمة، من بينها تعريف  
فيما وراء الوظائف اليت يؤديها. إن هذه القيمة املضافة هي نتاج  أنه القيمة املضافة من العالمة إىل املنتج  

يعرف رأمسال العالمة  (keller,1993)ويقية احملققة لعالمة ما، و يف هذا املعىن جند أن  كل االستثمارات التس
، وفقا له إن  على أنه األثر التبايين من معرفة العالمة كرد فعل للمستهلك من العمليات التسويقية للعالمة  

 .M, Geraldine)ا تربزكم    (Koromyslov, M. 2009, p51) معرفة العالمة تعترب كمصدر للرأمسال العالمة.

من بني أهداف املؤسسة يصبح   ،أن املنتج هو ما تصنعه املؤسسة، أما العالمة فهو ما يشرتيه الزبون  (2004)
 .  اأذن هو إدارة رأمسال العالمة الذي يؤثر يف قوة العالمة يف السوق اليت حتدد يف النهاية القيمة املالية هل

 ابلنسبة للمستهلك ارية وظائف العالمة التج الثاين: طلب امل

، حيث أهنا تتفاوت نيابلنسبة للمستهلكصني يف حصر عدد وظائف العالمة  تلقد اختلف العديد من املخ
 من حيث مدى أمهيتها و ذلك يف مواقف خمتلفة، لكنها تعترب مجيعها ذات أمهية ابلنسبة للمشرتي. 

 : ), 1993S. Dimitriadis( بحس وظائف العالمة التجارية ابلنسبة للمستهلك الفرع األول: 

 س وظائف أساسية للعالمة التجارية. مييز مخ 
 و االستدالل  التعينيوظيفة  -

عندما تسمح العالمة بتحديد أو تعيني املنتج على أنه تشكيلة متميزة من اخلصائص أي عبارة عن    و هذا  
 
ُ
صبح  تملنتجات ا بسهولة ألن نتج، فالعالمة تسمح إذن للمشرتي أن يستدل "عصارة من املعلومات" على امل

 .  ةمظو من  ةمهيكل
 وظيفة اقتصاد يف الوقت و اجلهد  -

فإن قرار  ،كر بسهولة نتائج اختياراته و التجارب االستهالكية السابقةألن العالمة تسمح للمستهلك أن يتذّ 
 االختيار و الشراء يصبح مبسط و غري معقد.
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 ضمان المان و األوظيفة  -
 ابجلم أمام اجلميع  عبارة التزا   إن العالمة 

ُ
نتج الذي يشرتيه  ودة و الكفاءة، فاملستهلك مطمئن على نوعية امل

 و إمكانية شراءه من جديد. 

 وظيفة للرتفيه والتمتع و التنوع و اإلاثرة -
تنشأ  العالمات  اليت  تعدّ   عن كثرة  تو  االختيارات، كما  العالم  عكسد  تناسب  احلاجات   اتأيضا  مع 

 ألذواق.ا ع التقطيع الواسع و تنوّ  من خالل النوعية لألسواق

 وظيفة الشخصنة  -
للعالمة، اليت تسقطها على   (symbolique)الرمزية    الصورة  تضفي صفة الشخصية حيث تعكس خاصية  

 املشرتي من خالل الصورة املنبعثة منها. 

  عاليت تتناسب موظائف الرغم أن هذه الوظائف مرتبطة مع بعضها البعض، فإن املشرتي يبحث عن  
ُ
نتج امل

الشراءيالذي   فيها  ريده ووضعية  يكون  أن  .اليت  ت  كما  للعالمة  املختلفة  أمهيتها يف    هاثر يف دور ؤ املنافع  و 
(، إن وضعية الشراء و 2التايل املبني يف الشكل)  توضيح ذلك من خالل املسار  ميكنو  اختاذ القرار.    طريقة

امل الوظائف  املستهلك حتددان  من طرف  املعاشة  أتثران  التجربة  بدورها  اليت  العالمة  من  و    هادور  بنتظرة 
                                                                    .حلظة الشراء أمهيتها

                                                

                                    
           

 التجارية  ةاملقاربة الظرفية لدور العالم

                P.61 Sensibilité aux marques G, La :Kapferer J.N & Laurent Source 

 
تنجر عنها أاثر مباشرة على إدار  العالمة  اليت تنجزها  الوظائف  الوظائف من  هتاإن حتديد  ، كما أن بعض 

 الصعب أن جتتمع يف عالمة ما. 
 
 

 وضعية الشراء املعاشة                الوظائف املنتظرة                  دور و أمهية  
من طرف املستهلك                   من العالمة                           العالمة                 
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   (Lewi ,G. 2005 p24) حسب لنسبة للمستهلكوظائف العالمة التجارية اب الفرع الثاين: 
للعالمة   األساسية  الوظائف  وظائف:  يقسم  ثالث  إىل  للمستهلك  طابع وظيفة  الابلنسبة  ذات  األوىل 

، و  أو طموحي  ارتقائيالثالثة ذات طابع  و الوظيفة    عالئقي  الثانية ذات طابع   و الوظيفة  أو تباديل  ايتصفق
األ رأينا  التقسيم حسب  األكثر مشوليةيعترب هذا  و  للمنتج من خالل    نسب  العالمة  فكرة جتاوز  و يظهر 

   الوظيفة العالئقية و الوظيفة االرتقائية اليت تؤديها.
 تعاملي   أو ايتصفق ذات طابع وظيفة -

املستهلك  ،  مستهلكقبل كل شيء وظيفة تذكري للتؤدي  العالمة  إن  فابلنسبة للوظيفة األوىل    فمجرد أن 
رنة مع جودة املنتجات و السعر و املقاطعة اجلغرافية و  امق  إضايف  يضعها كمعيارروفة  عالمة معيقرأ اسم  

املؤسسة حلظة    إن  ...اخل.حجم  عند  يكتشفها  اليت  )أو  معروفة  سواء كانت  القّيمة  املعلومات  هذه  كل 
التجارية الصفقة  عقد  عليه  تسهل  أي  الشراء  عملية  عليه  تسهل  ابلتايل    ،الشراء(  تو  من  ردد  التقليل 

العالمة  ف  .يف غالب األحيان صعبة نتيجة األسواق املكتظة ابلعالمات  اليت هي  ختياراتاالاملستهلك أمام  
رفع  توابلتايل  مبعىن لديها أحسن املنتجات ابلنسبة جملموعتهاكإطار مرجعي  ابلنسبة للمستهلكني  تعترب ية القوّ 
الذي يستعد املستهلك أن يدفعه للحصول  ن الفارق يف السعر أ ، حيث بشكل حقيقي رضا املستهلكني من

عندما ال يوجد تردد على جودة املنتجات فطرة املدركة،  اخعلى هذا "الضمان الذهين" هو دالة ملستوى امل 
اليت ميثلها    استطاع مقارنة العالمة  (Aaker D.A, 1994)هلذا نفهم كيف أن      فإن العالمة تصبح أقل شرعية. 

ذهين"   ذهين  (mental box)"كصندوق  حسب    (univers mental)  واسع   بفضاء  و  خالله  من  الذي 
و هلذا فإن وظيفة    به.  م وجهة نظره اخلاصة كل فرد يقدّ   ، فإنأصناف املنتجات و سرعة أتثر املستهلكني

على الرضا املدرك    ( Kotler ,Ph)ف  رّ عحبيث  الرضا املدرك من طرف الزبون،  من خالل  االستدالل حتلل  
   اجتاهمقارنة بني توقعاته  إحداث  الناجتة عن    معينة  اجتاه جتربة استهالكية أنه:" حكم الزبون  

ُ
  نتج أو العالمة امل

،  عقالين  مييتقأنه  نه عاطفي و يف بعض األحيان على  أب. إن الرضا يعترب أحياان  "املدركةأو املآثر    النتائجو  
 (Kotler, Ph. & Dubois, B.,2004, p70): حاالت للرضا املدركثالثة هناك ميكن أن تظهر  و هبذا 
 . النتائج أو املآثر من انحية التوقعات )عدم الرضا(أوال  -

 . (الرضا ) املرغوب إىل مستواهم اثنيا الوصول  -

 . إىل ما وراء تطلعاهتماثلثا الوصول  -
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 يف الرضا املدرك  إن هذا االختالف  
ُ
مة  القي"مة للزبون"، اليت تنتج من الفرق بني  ل  س  يسمى عادة "القيمة امل

الوقتالشاملةاملدركة   النقدية،  املوضوعية)  التكاليف  جمموع  ختص  اليت  الكلية"  "التكلفة  و  و  ،"   )...
اليت يتحملها الزبون أو ببساطة اليت يدركها عند اقتناء و    ...(املبذولة،  دو التكاليف املعنوية )النفسية، و اجله
للحصول على    و ،ددات القيمة املدركة( يوضح لنا حم3الشكل رقم)  إن  استعمال منتجات هذه العالمة.

 رضا الزابئن فإنه جيب على العالمة إدماج كل هذه املعايري.

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
                      

 و حمدداهتا  القيمة املدركة
Source : Kotler et Dubois, Marketing Management,11° édition, Pearson Education,2004,p 69. 

 

 ةالوظيفة العالئقي -
هي كما ذكران  أول وظيفة للعالمة التجارية    إن للقلق أمام املخاطر املدركة،    ة خمفضأداة  كالتجارية    العالمة 

فيما   الضمان  اآلمان و  لعناصر  يرتبط ابمن أجل تقدمي معلومات للمستهلك حلصوله على قدر أكرب من 
الوظيفة أما    ،ر و اجلودة و املصدر: كالسعاليت تدخل يف إطار الصفقة اليت حتدث بني املستهلك و العالمة

دة و الصعبة،  القلق و اخلوف أمام املشرتايت املعقّ درجة  من    فضختحيث    الثانية هي امتداد للوظيفة األوىل
بفضل   و هذا   هو طمأنة املستهلك و تقدمي إجابة على القلق الذي يشعر به،إذن  التجارية  فدور العالمة  

 قيمة اخلدمة

 قيمة املنتج 

 

ة األفراد العاملنيقيم   

 قيمة الصورة الذهنية

التكاليف من حيث النقود  
 النقدية 

 التكاليف من حيث الوقت 

 التكاليف من حيث الطاقة املبذولة 

 التكاليف النفسية 

القيمة الكلية) املزااي  
 املتحصل عليها(

التكاليف الكلية) جهود  
 الضرورية( 

 

 القيمة املسلمة للزبون
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اليت تستطيع العالمة املدركة ملخاطر ا جند ثالث أنواع من   اب املرسل.العرض الذي تقدمه و شهرهتا و اخلط
 (Lewi ,G. 2005 p25) مواجهتها:التجارية 

 املخاطر على الصحة.  -

 من جانب النقود.   املخاطر -

  املخاطر على الصورة الذاتية. -

لذاتية، فإهنا تتعدى  اإلنسان على صحته و نقوده و صورته ا  تتقليل من قلق و اضطراابلأمام قدرة العالمة ل
الوظيفة  من  أبعد  أساسية  وظيفة  هلا  فالعالمة  اجلهد،  و  املال  توفري  وظيفة  هي  و  أال  التقليدية  الوظيفة 

العالئقية. و  االقتصادية   الوظيفة  يف  تتمثل  العالمة      اليت  فعالية  خماطبة التجارية  إن  على  بقدرهتا  مرتبطة 
و اضطراابهتُ   أن  مستهلكيها  من  املثال  على    ،مهتدأ  إعالانت  سبيل  مهمتها   (Danone)  عالمةال إن كل 

 الذي يصاحب العالمة توقيعاليف كل أحناء العامل املسامهة يف راحة و صحة املستهلكني من خالل األساسية 
أمهية الوظيفة العالئقية   ظهر هنات  (être bien au quotidien)  يف حالة جّيدة"  إىل أخر  يوممن  "أن تكون  

و  تاملفاجآو هي خلق  تنقلنا إىل الوظيفة الثالثة للعالمةهذه الوظيفة الثانية ، اخلوف و القلق اليت تقلل من
 التقليل من امللل و إمكانية االرتقاء إىل أبعد من دورها االستهالكي. 

 للملل.  ةخمفضأداة العالمة ك :الوظيفة االرتقائية -

تتمو  جيقلكي  املرتقب،  و  احلايل  الزبون  ذهن  يف  العالمة  إدراك  ع  يف  استثنائية  مكانة  لديها  يكون  أن  ب 
نتج  منطق  كما هو معلوم إن  ف  ،املستهلك

ُ
ي فكرة املرجعية، هلذا  تنمّ   يف حني أن العالمةجاري  الت  ذو طابعامل

جيب   ام عالمةلرتويج ال إن  إعالن عن مفاجئة أو قطيعة.يف األسواق، هي مبثابة  ما السبب فإن طرح عالمة
 إحداث لحداثة و املفاجئة، مبعىن أن ختلق لنفسها مكانة حقيقية و شرعية من خالل  يكون لديها مرادف ل

سرتاتيجي و تكون  إع  قأن تتبىن متو   جيب على العالمة  ،وية خمالفةهل  كهامتال اباضطراب يف الوضعيات احلالية  
قطاع   فقط على  ليس  هبا  السوق أبكملهمعني  هلا مكانة خاصة  بل على  السوق  ميف   . من  نتج 

ُ
أن  امل كن 

ز جّد  من خالل متيّ   إالّ   تطورتفرض نفسها و تأن  يكون مفيد و انفع للمستهلك، لكن العالمة ال ميكن  
إن تسويق العالمة هو تسويق حيدث قطيعة يف ذهن    ي، و إال كيف ميكن للمستهلك أن يثبت تفضيله. قوّ 

تكون يف بعض األحيان موضوعية  عناصر التميز بني املنتجات و العالمة ترتكز على معايري قد  ف  ،املستهلك
ذاتية) غري موضوعية(، و يف بعض األحيان ملموسة و يف أغلب األحيان تكون  و لكن يف أغلب األحيان  
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دة يف عامل االستهالك تتمثل يف كسر عدم حمدّ   خاصيةأصبحت لديها    ، و هكذا إن العالمةغري ملموسة
استطاع ألهنا  و  املستهلكني،  ملل  من  تقليل  و  تطوّ التنوع  أن  تفوق   اليت  رتقائيةاالطاابت  اخل  من  رت 

أخذت و    و اخليال    االستعمال املبدئي أو األويل للمنتجات متكنت العالمات من جعلنا نسبح يف األحالم
الذهنية".  "املعلمة  يضيف    (Benoit S- H, 2005, p46-47)كما جند أن     .(Lewi ,G. 2005 p26)  مكانة 

 : و تتمثل يفوظيفة أخرى تعترب كذلك مهمة 
 التميز االجتماعي و إقامة حدود اجتماعية:  وظيفة -

جم عن طريق إقامة حدود اجتماعية، إن شراء عالمة دون األخرى يسمح برتسيخ متوقع  إن وظيفة التميز ترت 
للمستهلك ثقايف  و  عالمة    إن     . اجتماعي  حتمل  سيارة  يف  عالمة    (Skoda Superbe)السري  أو 

(Volkswagen Passat)  و عالمة  أ(Audi A4)   عن أشياء  خمتلفة اليت تعربّ   جتارية  هي اختيارات لعالمات 
نفسه  يوصلها عن  أن  املستهلك  يرغب  اليت  الذهنية  الصورة  العالمات  ،كثرية خاصة عن   الثالثة  إن هذه 

، لكن السعر هو أساس االختالف و طبعا دواتاأل  التجهيزات وبنفس  تنتمي إىل نفس اجملموعة و مصنعة  
 التايل:  (4رقم) هلا مثن و هذا ما يوضحه الشكل األخريةالذهنية و أن هذه  ةصور لا 

 
 
  
 

 الفارق يف السعر                                                         
 (Audit A4)عالمة         (Volkswagen Passat)عالمة     (Skoda Superbe)عالمة   اجلودةالسعر      

 .لصورة الذهنية يؤدي إىل فارق يف األسعاراختالف يف ا 

 .Bénoit-S-H,(2005), La marque créer et développer son identité, édition Vuibert, France. P54 املصدر:
نالحظ من الشكل أن اجلودة ابلنسبة للعالمات الثالثة متساوية، لكن ما جيعل هناك فارق يف السعر هي   

دركها املستهلك و املرسلة من طرف العالمة ، فاملستهلك يدفع فارق يف الثمن رغم الصورة الذهنية اليت ي
 تعادل اجلودة ليحقق التميز االجتماعي.
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 (2003، 19-18، صجيفري راندل) حسبابلنسبة للمستهلك وظائف العالمة  الفرع الثالث:

 يف مخس وظائف رئيسية: فيحددها  
 ويةاهل -

و عناصر التصميم    حة، و ابلتايل فإن مسائل االسم و احلماية القانونيةجيب أن يكون للعالمة هوية واض 
 من األشياء املهمة جّدا.

 صي ة خمتصرة -
نتج مبثابة تلخيصا لكل املعلومات اليت 

ُ
أن يعرفها املستهلك عن العالمة، ذلك    جيب  جيب أن تعمل هوية امل

لت الشبكات  لو كانت جمموعة من  تبدو كما  املستهلك  ذاكرة  العالمة  ألن  البياانت و سوف تعمل  خزين 
 على الوصول إىل هذه الشبكة. 

   الضمان -
معروفة  عالمة  حيمل  ٌمنتج  شراء  الفوائد   ،إن  على  احلصول  يتم  حيث  نتج، 

ُ
امل جودة  يضمن  أن  شأنه  من 

 املتوقعة منه. 
  التميز -

نتج عن غريه من املنتجات املنافسة له بشكل و 
ُ
 اضح. جيب أن تعمل العالمة على متييز امل

 القيمة املضافة -
    تضيف العالمة التجارية قيمة إضافية إىل القيمة األصلية للُمنتج.

خمتلفة و لكنها مجيعا مهمة، و قد  و قد تتفاوت هذه الوظائف من حيث مدى أمهيتها و ذلك يف مواقف  
كما يف حالة يكون عنصر الضمان من العناصر شديدة األمهية يف وضعية أو حالة عدم التأكد أو املخاطرة)

اختالفات    ،شراء جهاز حاسوب( تكون هناك  املهمة عندما ال  العناصر  املضافة من  القيمة  تعترب  كذلك 
قد تتنوع املؤسسات فيما    .كبرية بني املنتجات املتنافسة ) مثل األنواع املختلفة من مسحوقات الغسيل(

عض املؤسسات تقنية خمتلفة أو سعرا أقل  بينها من انحية املميزات اليت تقدمها لكل منتج، فقد تستخدم ب
العالمة جيب أن ف  ، أو سياسة تسويقية قّوية أو تعتمد يف ذلك على اترخيها العريق أو محلة إعالنية إبداعية
كما جيب اإلشارة   .تتحكم يف كل مصادر قّوة املؤسسة أبكملها حىت يكتب هلا النجاح على املدى البعيد
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فائدة    أو  السعريزها من خالل تقدمي إحدى الفوائد التالية على األقل و هي:  أن العالمات حتتاج لتحقيق مت 
شعورية.  عاطفيةفائدة    أو  وظيفية يوضح      أو  متنح    (Kapferer, J.N.2003)كما  أن  ميكن  العالمة  فإن 

السوق املوجودة يف  املنتجات  تتشابه مجيع  اجتاه حىت عندما  السيارة ابلنف  .للُمنتج معىن و  سبة تعين فرامل 
  فهي تعين مستوى عايل من األمان.   (Volvo)مستوى عايل من األداء، أما ابلنسبة لسيارات    (B.M.W)ل

متميزة للمستهلك، حبيث يعترب ذلك عامل أساسي  عند وضع عالمة جيب مراعاة أهنا تقدم قيمة إضافية  
ة يتمثل يف احلصول  إن اهلدف الرئيسي الذي يطمح إليه صاحب املؤسسلضمان بقاء املؤسسة يف السوق.  

ا هو مطروح يف األسواق، على أكرب عدد ممكن من املستهلكني و ذلك نتيجة تقدمي قيمة متميزة ختتلف عم
العالمة، فالعديد من املؤسسات تزعم   ي أن يكون لدى املؤسسة فهم عميق ملستخدمجيب  و يف هذه احلالة  

إن تفهم احتياجاته حيتاج إىل ما     ف األمر كثريا.التطبيق خيتل  فعند  أهنا هتتم بدراسة احتياجات املستهلك،
ستهلك و يتفهم  هو أكثر من دراسة السوق، بل حيتاج من كل عامل يف املؤسسة أن يضع نفسه مكان امل

مشاكله و يرى كل شيء من وجهة نظره، بل يستخدم املنتج ابلطريقة اليت يستخدمها املستهلك مبوضوعية.  
و  هإن املستهلك  زاد وعي  أن حتققه   كلما  الذي جيب  التميز  أمهية عامل  املنتجات، زادت  التشابه يف  زاد 

أنه   إىل  اإلشارة  أخرى. كما جيب  دون  لشراء عالمتك  للمستهلك  مربر  دور  ال  العالمة، إلعطاء  يقتصر 
إنه ال توجد  ،لفرتة طويلة من الزمن يف األسواق، بل أيضا تطويرها أصحاب العالمة على ضمان استمراريتها

مة ميكن أن تظل كما هي لألبد، فالزمن يتغري و األسواق تتغري و احمليط بشكل عام يتغري، فيجب أن  عال
تتغري حىت أشهر العالمات يف هذه الظروف. و هنا أييت التحّدي املتمثل يف كيفية حتديث و حتسني العالمة  

عن طريق إما محلة إعالنية ضخمة  بدون فقدان املستهلكني األوفياء الذين أحبوا هذه العالمة ، و يتم ذلك  
أو برامج تكوينية أو تدريبية للعاملني أو على األحباث و التطوير، و ال ميكن أن يكتب البقاء لعالمة دون  

لدراسة مسألة قيمة العالمة، فإن خمتلف املقارابت ملصطلح    .او العاملني فيها هلذه    التزام و دعم املؤسسة
 .  ض إطار متكامل و وثيق الصلة ابملوضوعرأمسال العالمة التجارية تعر 
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 رأمسال العالمة تطور املبحث الرابع: 

إحدى أولوايت السياسات التسويقية و املالية، هلذا جند أن معظم املؤسسات  إسرتاتيجية العالمةمتثل حاليا  
عالماهتا محاية  و  تطوير  و  إنشاء  إىل  فبعض  تسعى  مثل  ،   ,Coca-Cola, Microsoft, IBM)العالمات 

Nokia, Sony…)    بناء ف   ها.و والء زابئن  عن منافسيها التميز  و حتقيق    أسعار مرتفعة تبىن  ملؤسساهتا  تسمح
قوية   البعيد،  يعالمات  املدى  على  استثمارات  و  متقنة  تسويقية  خطة  إسرتاتيجية  فتطلب  أي  قلب  في 

 (Kotler, Ph & alii, 2006,p314) قة.انجحة، تتبلور املنتجات أو اخلدمات املتفوّ 
األخذ بعني االعتبار لقيمة العالمات من طرف مسئويل املؤسسات    أبدالثمانينات  خالل فرتة    و من هنا 

  .عّدة حتدايت أصبحت تواجه العالماتحتت أتثري مرتافق ل
 التحدايت اليت تواجه العالمات التجارية  : األول املطلب

تناقص، بل يذهبون أبعد من ي هاو أتثري  أن قّوهتاظون يالحلعالمات ا إدارة ختصني يف جمال بعض املبدأ لقد 
يتوقعون   و  انتهاء عصر    هناية ذلك  توقع  لدرجة  املبالغة  لكن ال جيب  القادمة،  الفرتة  يف  العالمات  عصر 

و لكن ما من شك يف أن العالمات تواجه حتدايت كبرية و اليت سوف تؤدي إىل القضاء على     العالمات.
و من بني التحدايت اليت تواجه العالمات   عليها و مواجهتها،إذا مل يتم التعرف    يف األسواق وهذا   هابعض

 (Changeur ,S. 2002) :التجارية و املرتبطة ببعضها البعض ميكن إمجاهلا فيما يلي
 وصول األسواق إىل مرحلة النضج  .1

ال  فأصبح    بطيء،  4نمو اليت تتميز ب لقد وصلت معظم األسواق إىل مرحلة النضج   صعب جّدا معاجلة من 
  ،وصلت إىل حّد ال تتحرك من خالله مستوايت الشراء هناألاألسواق  الذي تعاين منه مشكلة الركود

التجارية ما عدا بعض اخلدمات    و ذلك يف مجيع و مبا أن حتقيق    .املالية أو التكنولوجيات املتقدمةاجملاالت 
فيجب إذن أن تتم دراسة اخلطط املستقبلية بعناية    النمو يف األسواق أصبح من األمور اليت يصعب حتقيقها،

 (Changeur ,S & Orsingher, C, 2006) فائقة.

 

 

 

 

 

  4 ( النمو ينتج عن تزايد عدد السكان أو عند دوران العجلة االقتصادية .
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 : تعدد العالمات التجارية .2

،  إذا كان يف فرتة من الزمن يعترب احلل التقليدي ألقسام التسويق يتمثل يف اإلكثار من العالمات يعترب فّعاال
من الصعب للغاية حدوث جتديدات أصبح  و هبذا    ،ملية غري جمديةبداية التسعينات أصبحت هذه الع  إنف

النضج.  سواقاألحقيقية يف   املنتجني  و أمكتظة،    صبحتاألسواق أو نظرا ألن    اليت متر مبرحلة  ن أغلبية 
اكتشاف الفرق احلقيقي   نيملستهلكإبمكان ا عد  يلم  متشاهبة، فيقدمون منتجات جديدة ذات مواصفات  

استخدام أية طريقة لتحقيق املبيعات بشكل سريع  اللجوء أو  املتنافسني على استعداد  ف  ،بني هذه العالمات
السوق على  املستقبلية  ألبعادها  حساب  دون  و  مناسبة  غري  أو  مناسبة  لبعض فقا  فو   .سواء كانت 

راندل)الدراسات تعدد  (2003،  39، صجيفري  الشديدة يف  املبالغة  ينزعج كثريا من  املستهلك أصبح  فإن   ،
. و حسب  معجون أسنان أزمة حقيقية يف ظل التنوّع الكبري يف املنتجاتمثال  ملنتجات اليت جتعل من شراء  ا 

نفس الدراسة، عند استجواب مستهلكا من ثالثة يصرحون أبن هناك عدد من االختيارات أكثر من الالزم  
 من املنتجني يبالغون يف امتداح منتجاهتم اجلديدة.   %90و أن 
 ارات عن تنفيذ املهام قصور اإلد .3

و هذا ميثل هتديدا لعالماهتم    جند أن العديد من املؤسسات تعتمد على اخلطط التسويقية القصرية األجل،
من خالل رفع سعر املنتجات و أرابح األسهم و قد  آنية  التجارية، ألن هذه اخلطط قد حتقق أهداف مالية  

. إن  املؤسسات  هاألداء الفعلي هلذ  ى حسابولكن قد حيصل ذلك عل  ، جتلب مكافآت شخصية للمدرين
املديرين مقتنعون أ االستمرارية  هنم حباجة إىل خطط طويلة األجلمعظم  أرادوا حتقيق  مقارنة لعالماهتم    إذا 

من واجب املديرين محاية مستقبل املؤسسة مثلما يعملون على محاية حاضرها. و أن  ف  ابملؤسسات املنافسة.
قّوي على عالمات جتارية قّوية و مؤثرة، فليس الغرض هو تقدمي نتائج تؤثر يف    يعتمد هذا املستقبل بشكل

 مع إمهال كل إمكانيات النمو املستقبلي على السنوات املقبلة. ةواحد  سنةاألسواق جملرد 

 ةالتكاليف اإلعالمية و تشتت املستهلكني بني املصادر اإلعالمي .4

التقليديمهما للغاية    يعدّ الناجحة  لعالمة  لإذا كان الدعم اإلعالين القّوي    يف األعوام ه  فإن   ، يف النموذج 
املاضية التهديدات  بدأت  القليلة  بعض  متثل  االجتماعية  و  التكنولوجية  تكاليف  ف  ،التطورات  ارتفعت  لقد 

التلفزيون يف  اإلعالانت  لعرض  املخصص  عرفه    .الوقت  الذي  التقين  التقدم  أن  االتصاالتكما   ،ميدان 
األنظمة اليت تعتمد على األقمار الصناعية، فقد فتحت خيارات كثرية مما أدى إىل توزيع  جود  خاصة مع و 
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و ابلتايل مل يعد من املمكن إتباع أسلوب احلمالت اإلعالنية الشاملة   ،املشاهدين على الكثري من احملطات
ن احلصول على محلة إعالنية  من الصعب اآلأنه أصبح  اليت كان يتم إتباعه يف اخلطط اإلعالنية التقليدية، و  

لكن ميكن ابتكار طرق جديدة للخطاب مع املستهلك و ترسيخ عالقة محيمة معه عن طريق    و  متكاملة
 شبكة االنرتنت. 

 أتثري جتار التجزئة .5

يف    جوهرايعّد حتوال  الواسع ي  االستهالكذات    السلع  جماليف  إن التزايد املستمر يف عدد جتار التجزئة خاصة 
  ، حتّولت دفة السيطرة على األمور لتصبح يف يد جتار التجزئة  . لقدجتار التجزئة  نتجني والقوى بني املميزان  

انشغال أقسام التسويق إبنفاق املزيد من أوقاهتم و جهودهم على يف يزيد ألنه و يعّد ذلك اجتاها مثريا للقلق 
تتمثل يفحماولة   األساسية  أن مهمتهم  التجزئة يف حني  املستهلكني.  إرضاء جتار  و إرضاء  فهم  هذه  إن     

اب  التحدايت املؤسسات  أدت  من  عالماهتا  ا لعديد  يف  بقّوة  من  التجارية  الستثمار  التقليص  خالل  من 
عددفعددها،   من  تقليص  يف  اإلرادة  التملك"   هاهذه  و  "االندماج  عملييت  حدوث  خالل  من  تُرمجت 

(Fusions-acquisitions)    على هلدف املؤسسات    إن  .رايديةالعالمات  ال  احلفاظ  بعناية  حتُ حاليا  كل  لل 
ت   ألهنا  فيها،  االستثمار  مواصلة  ميكن  اليت  و  إلغائها  ميكن  اليت  لتحدد  التجارية"  عالماهتا  عترب  "حمفظة 

 (2003، 45، صجيفري راندل) عالماهتا كأصول غري مادية يتم تقوميها بواسطة األسواق املالية.

 لعالمة التجارية مفهوم رأمسال ا:املطلب الثاين
تطلب ابلضرورة إنفاق مبالغ مالية طائلة، فهل هناك ما  ما ت  عالمة جتاريةإنشاء و احلفاظ على  إن عملية  

مستمرّة  مازالت  ك عالمات  لهناف  كما هو معلوم  .؟يضمن أن هذه املبالغ سوف تنفق على شيء ذي قيمة 
مل أتيت صدفة، فقد قدمت  مع الوقت  اكتسبتها  اليت    الفوائد  و  يدايالر   هاطويل، فوجود  زمن  ذيف الوجود من

لقد تدعمت هذه العالمات بشكل  مستوى من اجلودة مساواي أو أعلى من ذلك الذي قّدمه املنافسني.  
التكّ جّيد   ات أذواق يف املنسجم مع تغري من خالل االستثمارات الضخمة يف جمال التصنيع و التسويق و 

 اة لعالماهتم التجارية ابعتبارهيدايقع الر ا سسات احلفاظ على املو هذه املؤ   املستهلكني، حبيث حرص مديري 
         هدف إسرتاتيجي أساسي.
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املهمة و األساسية من بني األصول األخرى    تصبحكيف ميكن للعالمات أن   العناصر  اليت متتلكها  أحد 
عادة ما يؤخذ بعني    .تسويق ليف جمال ا النتائج و اآلاثر املرتتبة عن إدارة العالمة و خاصة   لك، وكذ؟ملؤسسةا 

العالمة   قيمة  للتعبري عن  التجارية"  العالمة  "رأمسال  بدأ    .  (Dimitrias, S, 1994, p33)االعتبار مصطلح 
ظهرت أوىل البحوث هلذا ف    ،جانب اإلداري  من  و خاصةالثمانينات  فرتة  خالل  فيه و االهتمام به  التفكري  

الثمانينات و   كل سريع خالل التسعينات، فإىل غاية هذه الفرتة مل يكن  تطّورت بش املصطلح يف منتصف 
خصائص   من  خاصية  إال  ماهية  فالعالمة  املنتج،  و  العالمة  بني  التسويق  أدبيات  يف  حقيقي  متييز  هناك 

   . (Farjaudon, A-L, 2006)املنتج، و أن العالمة و املنتج ميثالن مكونني متمايزان للعرض املقدم
نتج هو  ود أداء خاص ابحث أشار إىل وجأول اب  و

ُ
،  (Srinivasan,V 1979)لعالمة التجارية مستقل عن امل

إطار  لوضع  أعماله  انطلقت من  اليت  البحوث  العديد من  التاريخ، ظهرت  بعد عشرة سنوات من هذا  و 
التجارية. العالمة  األدبيات  م    مفاهيمي لرأمسال  العالمات تطرح من عّدة  فن خالل هذه  قيمة  إن مسألة 

 :(Changeur,S. 2002)زوااي

 الشيء الذي حيقق قيمة عالمة جتارية ما؟معرفة كيف ميكن  -

املالية)من   - القيمة  و  املنافسني(  و  ابملستهلكني  اخلاصة  التسويقية)  القيمة  بني  الربط  ميكن  كيف 
 حيث التدفقات املالية و مثن بيع و شراء العالمة التجارية(. 

 .ارية ما؟كيف ميكن تطوير و استغالل قيمة عالمة جت -

 ؟. ماذا نقصد برأمسال العالمة التجارية ابلتحديد -

 . هل هو مصطلح أحادي أو متعدد األبعاد؟ -

 . هل هو مصطلح فردي أو جممعي؟   -

 .كيف ميكن تقوميه ملعرفة قيمة العالمة التجارية؟    -

 . ؟اثر العمليات التسويقية على هذه القيمةآماهي   -

 و كيف ُيكن تعريفه؟ التجارية؟ ماذا نعين برأمسال العالمةالفرع األول: 
احملررة من  األرابح  أن  لإلشارة إىل القيمة املالية للعالمة، و  هو الكلمة املستعملة    إن رأمسال العالمة التجارية

ستقبلية ال جيب أن يكون مصدرها السعر أو الصفات املميزة للمنتج أو اخلدمة و  املالية أو  احلالعالمة سواء  
 (Kapferer, J-N, 2006, p75) ها.إمنا من العالمة نفس
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أنه اإلشارة إىل  كما  قيمة    جيب  بني  املوجود  املالية    تجاريةالعالمة  الاالختالف  القيمة  و  املشرتين  نظر  يف 
غري    يكون  يف غالب األحيان  و لكن هناك فارق كبري بينهما  جيمعهماللعالمة التجارية، طبعا هناك ارتباط  

   رية قيمة يف نظر الزابئن و لكن ال تكون لديها قيمة مالية.مفهوم، فقد يكون للعالمة التجا

و  يعرّ   (Aaker ,D 1994, p21)فحسب   األصول  من  جمموعة  أنه:"  على  التجارية  العالمة  رأمسال  ف 
اليت   القيمة  تقلل من  أو  قيمة  اليت تضيف  و  امسها و رمزها  التجارية، كذلك  املتعلقة ابلعالمة  املسئوليات 

نتج أ
ُ
للمؤسسة زايدة    أبنه:" القيمة اإلضافية  ه. كما ميكن تعريفو اخلدمة للمؤسسة أو املستهلك"يقدمها امل

مقارنة ابليت   عن قيمة األصول املادية األخرى، هذه القيمة مصدرها املكانة اليت حتتلها العالمة يف السوق
قيمة رأمسال  إ  .(Dimitrias, S, 1994, p34)"هذا األخريميكن أن تنشأ بدون وجود العالمة يف   ن مصادر 

 عناصر تقوميه ميكن مجعها يف نقطتني:  متثل يف نفس الوقت اليتو العالمة 
العالمة    - النامجة عن  السوق،  اآلاثر  اليت ميكن قياسها عن طريق ردود  يف  األفعال للزابئن سواء  و 

و   الذهنيةهتا  صور و  شهرة العالمة  با  يتعلق األمر هنف  ،كانوا وسطاء أو هنائيني أمام هذه العالمة  
و   املوزعني  املستهلكني و  و    الوالءتقوميها من طرف  السوق  إليها  اجل رافية   وحص    الت طية 

   بتوزيعها. بطتر فيما ي

املكّونةعلى  العالمة    قدرة - العناصر  هذه  اخلاصة   محاية  العقود  و  احليازة  و  الرباءة  بواسطة  للقيمة 
 إىل هذه العناصر بشكل تفصيلي:   نتطرق اآلن  ابلتوزيع) توزيع حصري أو امتيازي(.

  شهرة العالمة التجارية 

للعالمة قياسا بعدد املستهلكني الذين ينتمون إىل الفئة اليت هي على إطالع   ةواسعالاملعرفة  إن الشهرة متثل  
 ,Ratier )لديها شهرة قوية، ميكن حصرها فيما يلي:  إذا كانتفتكتسب هذه األخرية عّدة مزااي    ،  هاأو تعرف

M, 2003)  

 تُؤّمن احلضور املستمر للعالمة يف ذهنية الزابئن.  -

تزّود - أو  دائم،    املستهلك  متّد  بشكل  نشرتيها  اليت  العالمة  توفر  وضعية عدم  ففي  عائلي،  بشعور 
 فاملستهلك يلجأ إىل عالمة جتارية أخرى معروفة. 

جدها بشكل دائم و ة لتوا ترتجم من قبل املستهلك على أهنا رمز قّوة العالمة  يقوّ ال كما أن الشهرة     -
 مستمر يف السوق، فالعالمة اليت يعرفها الكثري من الناس يعتقدون بشكل ضمين جبودهتا العالية.
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 املستهلكني  الصورة الذهنية و انطباعات 

من طرف    ا إذا كانت الشهرة هتتم مبعرفة العالمة فقط، فإن صورهتا الذهنية ترتجم ذلك اإلدراك احلسي هل
. إن الصورة الذهنية قد تكون أكثر وضوحا نتيجة  تهنطباعات أو اآلاثر النامجة عنه يف ذهنياالو    املستهلك

املتوفرة ع  درجة أو  العالمة  ناملعلومات  الشخص  فيها  يتصرف  املعاشة معها  من خالل  اليت  قد   ،التجربة 
مستوى   يف  الذهنية  الصورة  تتكوّ تبقى  أو  سليب(،  أو  إجيايب  الشامل)  التقييم  من  بعض  ن  تصوري  من 

و املنتجات    اإلبداع و اخلدمات املقدمة) كاملصداقية و  ابلعالمة  صائص و االنطباعات الفريدة املرتبطة  اخل
لتموقع العالمة التجارية و حتدد درجة  الرفيعة...(. إن هذه اخلصائص و االنطباعات متثل القاعدة األساسية 

 (Guillou, B, 2009 )ة جتلب املزااي التالية:إن الصورة االختالفي  التميز مقارنة مع املنافسني.

هذا يف حالة أن املستهلك امش معتربة، و  و جّد مرتفعة و اسرتداد ه  ا إمكانية ممارسة العالمة أسعار  -
 حتدثه العالمة التجارية.  ذيال تميزستعد دفع مثن هذا اليكون م

ال - يعتربان مهمان  ا و شخصنة  تميز  إن  املؤسسة،  تعرضهما  اليت  التنافسية  ملنتجات  اإلسرتاتيجية  يف 
 . للمؤسسة

للمؤسسة عن   - أخرى  منتجات  انطالق  و  إلثراء  تكون كقاعدة  أن  ميكن  القوية  االنطباعات  إن 
 . طريق إسرتاتيجية التوّسع، و هبذا تصبح العالمة قّوة موّجهة أساسية لتطوير و تنويع املؤسسة

 السوق حصة وت طية     

حصة السوق املكتسبة من طرف العالمة دليل ملموس على فعالية و ن  أ يعترب الكثري من أهل االختصاص  
العالمة ارتفتتمثل    .قيمة  اجيابية حلصة سوق يف  الذي  ا أول ميزة  اإلنتاج  املبيعات و من مثّ حجم  ع حجم 

الوحدة تكاليف  التجربة  الواحدة  يسمح ابخنفاض  أثر  وفق إن    .نتيجة  تتم  أن  السوق جيب  حتليل حلصة 
ين بعني االعتبار نوعية السوق واإلسرتاتيجية املتبعة من طرف املؤسسة. كلما ارتفعت سوق مرجعي، آخذ

حصص السوق، ترتفع نسبة األرابح و ابلتايل ترتفع املردودية، أما من وجهة نظر الزابئن فقد تعترب دليال  
العالمة املوزعني  على جودة  التفاوض يف ظروف حسنة.، و من جانب  امل  تسمح للمؤسسة   ة الثاني  زةيأما 

التغطية اجلّيدة يف السوق  ف  ،العالمةتمثل يف تغطية السوق، حبيث ترتجم بعدد نقاط البيع اليت توجد فيها  ت
 (Dimitrias, S, 1994, p36) .شهرهتاتسمح بزايدة املبيعات و زايدة األرابح و من مثّ  
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 الوالء 

التجارية،    يعكس   العالمة  نفوذ  الوالء أحد أكرب  بذلكعنصر  بني عّدة درجات  ينبغي  و  ما  من   التمييز 
الشهرة  ،الوالء قياس  من  تعقيدا  أكثر  ذلك  .فهي  من  انطالقا  مصطلحات   و  عّدة  بني  ما  التفرقة  ينبغي 

لوضعية  ا تناسب    الرهينةو مصطلح العادة و مصطلح الوالء. ابلنسبة ملصطلح    الرهينةمصطلح    مثل  متقاربة،
عالمة متوفرة  ال  اليت تكون فيها  الةاحلقة اعتيادية، ألنه جمرب على ذلك كالزبون العالمة بطريفيها  يشرتي  اليت  
  ،سهولة من غريها  أبكثر

ُ
حّفز برضا و  ابلنسبة للحالة الثانية و هي العادة، و نقصد هبا الشراء املتكرر و امل

ه تفضيل  من  أكثراقتناع اجتاه العالمة، لكن تعكس أكثر مشكلة ربح الوقت و اختيار أسهل طرق الشراء،  
 املنافسة. التجارية التجارية و أبهنا أحسن من العالمات   للعالمة

الوالء، فهي تناسب عملية الشراء املتكررة بشكل يقيين و إرادي، حُمفزا عن طريق    أما احلالة الثالثة و هي   
األوفياء، فإهنا حتصل    اعتقاد أبفضلية العالمة املشرتاة، فعندما تكون للعالمة التجارية قاعدة كبرية من الزابئن 

 (Dimitrias, S, 1994, p37) فيما يلي: إمجاهلاعلى عّدة مزااي معتربة ميكن 
 مبيعات و ابلتايل إنتاج منتظم. تزايد  -

 الة لعمليات ترويج مبيعات املنافسني.مقاومة فعّ  -

 قبول مستحسن للمستهلكني يف حالة إدخال منتجات جديدة حتمل نفس اسم العالمة. -

 يف املفاوضات مع املوزعني. مربر قّوي -

يّؤمنون للعالمة   - األوفياء  الزابئن  القاطع على جودهتا و قدرهتا على خاصيتني  إن  الدليل  من جهة 
 تلبية احلاجات و من جهة أخرى وسيلة اتصال مباشر. 

الالزم الوقت  الوالء للعالمة، يقدم للمؤسسة  مام  املنافسني، فبالفعل أمصدرها  للّرد عن عملية انجحة    إن 
ليسمح لعالمته املفضلة   ينتظر بعض الوقت  ، فالزبون الويّفِّ املنافسة  التجارية  اتابتكار جديد تعرضه العالم

جيب اإلشارة أنه من اخلطأ االعتقاد أبن    املبدعة.التجارية  أن تقرتح عرض معادل قبل االجتاه حنو العالمة  
الع الذهنالقيمة  الصورة  و  االتصال  سياسة  من  فقط  أتيت  يف  مة  ترسيخه  استطاعت  الذي  التفضيل  و  ية 

منتجاهتا هي كذلك كل  فالعالمة  املستهلك.  احلاجات  ،ذهنية  تلبية  على  اإلعداد  ،قدرهتا   ،عملية 
املستمر اإلبداع  على  املؤسسة  و حرص  املستعملة  القانوين   و   . التكنولوجيا  اإليداع  من خالل  العالمة  أن 

 عملية البحث و التطور التكنولوجي. ،ابتكاراهتا  ،منتجاهتا تستطيع محاية هذا اإلرث املتمثل يف تعدد
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بعض   االعتبار  بعني  األخذ  عليها  فيجب  للمؤسسة،  املزااي  هذه  جتلب كل  التجارية  العالمة  أن  مبا  و 
 (Dimitrias, S, 1994, p38) يف: املهمة املتمثلةااللتزامات  

 على املنافسني.  ة احلفاظ على أفضلية العالمةدائم يف االستثمار و البحث و التنمية بغيالاالستمرار  (1

 سياسة اتصال متكررة من أجل التعريف ابلعالمة و محايتها. احلفاظ على  (2

 جل تلبية حاجات املستهلكني و االطالع مبتغريات السوق.ألاالهتمام ابلبحوث التسويقية  (3

 تنمية ثقافة مؤسسة مّوجهة حنو االلتزام مبستوى عايل من اجلودة.   (4
  ، هو القيمة املمنوحة من طرف عالمة ما للمنتجات و اخلدمات اليت تغطيها  "رأمسال عالمة جتارية"إن    

اجتا  الزابئن  سلوكيات  و  أحاسيس  و  أفكار  على  تتوقف  القيمة  يف  ا  هههذه  و حصتها  أسعارها  أيضا  و 
همة حبيث متنح قيمة  املأحد األصول الغري ملموسة    "  رأمسال العالمة"يشكل    و ابلتايل   .السوق و مردوديتها

العديد من مسئويل التسويق و الباحثني يستعملون عّدة مقارابت لتقييم أو  ف  ،نفسية)بسيكولوجية( و مالية 
العالمة يُ   فاملقارابت  .تثمني رأمسال  اليت  الطريقة  الزابئن حُيدد من خالل  على  الزابئن اليت أُتسس  هبا  درك 

حدث من معرفة عالمة جتارية ما،  أو التميز على أنه "االختالف  هتعريفابلتايل ميكن ، و لعالمة التجاريةل
ُ
امل

 .  (Michon, Ch. & Changeur ,S,2003)"جتاه طريقة تسويقها حبيث يتفاعل املستهلكني
حبيث يتفاعل الزابئن برضا  عندما تتماثل أو تتحدد هلم  عالمة هلا رأمسال إجيايب  أن النعترب  و يف هذه احلالة  
ل املستهلكني أقل  افعأو ابلعكس يكون سليب عندما تكون ردود    ، املنتج و طريقة تسويقه  واستحسان اجتاه
 إن هذا التعريف يدمج ثالثة مكوانت أساسية:  .رضا و استحساان

  اختالفمعرفة العالمة ال حُيدث أي    ففي حالة أن  ، ل املستهلكنيافعأأوال، حنلل هنا خمتلف ردود   •
متيز املنتجاتك  تتشابهإذن  العالمة  ف،  أو  أساسا على هذه    ،املتجانسة نسخة  تبىن  نافسة 

ُ
امل احلالة 

 السعر.

األ  التميز  نيف حالة أاثنيا،   • ينتج  افعيف ردود  املستهلكني،  أساسا  ل  العالمة من طرف  عن معرفة 
ينبغي ف  ،مبجموعة األفكار و األحاسيس و الصور و التجارب و املعتقدات املرتبطة هبا  هنانهتم  ف

 أن حتاول إاثرة انطباعات ذهنية قوية و مناسبة و نوعية يف ذهن املستهلك.  على العالمات

 للعالمة. ل املستهلكني ترتجم يف تفضيلهم افعأيف ردود  أو التميز اثلثا،إن االختالف •
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 تقييم رأمسال العالمة التجارية   :املطلب الثالث

 (Changeur,S. 2002) خمتلفتني: عندما نتطرق إىل فكرة تقييم رأمسال العالمة ، جند هناك مقاربتني
 (approche individuelle) املقاربة الفردية:الفرع األول: 

املستهلكون للعالمة، و يتم قياس رأمسال العالمة   ينظر مباشرة ابلطريقة اليت من خالهلا  املقاربة الفردية  هتتم  
عندما تكتسي العالمة فشرائي.  األثر الذي حيدثه معرفة العالمة على سلوكهم ال  أيضا  من خالل إدراكهم و

  ترتسخو من جهة أخرى    ،و يتذكروهنا عند عملية االختياركبرية  شهرة    تكسي قيمة هبذا املقدار من القّوة  
على  تعتمد  . هذه املقاربة  تنعكس على الصورة الذهنية   هتمذاكر يف    العديد من االنطباعات الذهنية االجيابية

 . (ةاالجيابيالنطباعات ا ه و االنطباعات الذهنية( و العناصر النوعية )العناصر الكمية) كالشهرة و االنتبا
 (approche agrégée)املقاربة التجميعية: الفرع الثاين: 

للمؤسسة ابعتبارها أصل مايل،  هذه املقاربة على منطق مايل، حبيث هنتم يف هذه احلالة بقيمة العالمةترتكز 
و   Interbrandشركة    على سبيل املثال أننجد  ف لية للتقييم،  استعمال طرق حماسبية أو طرق ما  من خالل

العالمات   من  معترب  عدد  لقيمة  سنواي  بتقييم  تقوم  العالمات،  إدارة  يف  متخصص  مكتب  عبارة عن  هي 
 و الشكل التايل يوضح ذلك.  الكربى يف العامل،

 
https://fashionunited.fr/actualite/business/interbrand-devoile-le-classement-des-marques-les-plus-puissantes-a-l-

nternational/2019101722157#:~:text=La%20valeur%20totale%20des%20100,aux%2087%C3%A8me%20et%20

98%C3%A8me%20rang . 
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 مناذج لتقييم رأمسال العالمة التجارية  :رابعاملطلب ال

  الفردية   نتطرق إىل نوعني من النماذج اليت ختص املقاربةيوجد العديد من النماذج لتقييم رأمسال العالمة ، س
 كما يلي:

 (Aaker D.A)منوذج الفرع األول: 

هل الابلنسبة  القيمة  ينشأ  نموذج  ذا  من  تنقص  أو  تزيد  أن  ميكنها  اليت  عناصر  مخس  من  العالمة  رأمسال 
و الوالء للعالمة    اصر يفو تتمثل هذه العن  .املمنوحة للمنتجات أو اخلدمات من طرف املؤسسة و زابئنها

املدركةو    الشهرة الذهنية  و    اجلودة  مثل  و  االنطباعات  أخرى  مع   خرتاعاالشهادات  أصول  العالقات  و 
يف هذا النموذج جند هناك عنصر أساسي و مهم يف بناء رأمسال العالمة أال هو هوية العالمة،      .املوزعني

(  12متثله يف ذهن الزابئن. إن هوية العالمة ترتكز على )  مبعىن جمموعة االنطباعات الذهنية اليت تناسب ما
 بعدا مرتبة حول أربعة حماور كربى: 

  البلد األصلي و  طريقة االستعمالو  تطابق اجلودة ابلسعر ،هاملنتج و خصائص ، العالمة كمنتج. 

 العامليأو  البعد احملليو  مميزات املنظمة ، و جند العالمة كمنظمة . 

 العالقة بني العالمة و الزابئنو  الشخصية جند ، و العالمة كشخصية . 

 املصورات البصريةجند ، و العالمة كرمز (imagerie visuelle)   اإلرثو  (héritage) الشكل و . 

إن النواة املركزية يُنظر إليها من طرف أغلبية     ،احمليطة هبا  العناصرو    ضمن هوية العالمة منيز النواة املركزية   
أهن على  تعددت املستهلكني  مهما  بطيئة  جّد  بصفة  تتطور  أهنا  العالمة، كما  عن  لالنفصال  قابلة  غري  ا 

توطيدها يف أسواق جديدة  و  املنتجات  العالمة يف أصناف جديدة من  أنه عندما   .توسعات  و هلذا جند 
ترغب مؤسسة ما بتوسيع عالماهتا فإنه من املهم عليها أن تتحقق أبن خصائص املنتج اجلديد تنسجم مع  
لنجاح   ضروري  يعترب  الشرط  هذا  إن  منطقي.  بشكل  تقدمه  الذي  العرض  يستمر  حبيث  املركزية  النواة 
سريع حسب   بشكل  تتطور  أن  ميكنها  ابلنواة  احمليطة  العناصر  أن  جند  ذلك  التوسع، خبالف  إسرتاتيجية 

  (Gérarldine M ,1999) املنتجات اجلديدة و األسواق اجلديدة اليت تغطيها العالمة.
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 : (Brands)منوذج الفرع الثاين: 

هذا النموذج الذي طُّور من طرف مستشارين يف جمال التسويق، يظهر على شكل هرمي يوضح ديناميكية  
 Kotler Ph) على عّدة مراحل تسلسلية:  يرتكزبناء أو أتسيس عالقة بني مستهلك ما و عالمة  ف  ،العالمة

& al, 2006, p 326) 
 .؟العالمة ( أي هل أعرف هذه  للعالمة احلضور  الذهين)  -

 . هل لديها شيء ما تقدمه يل؟ املالئمة( ) -

 . هل أعتقد أهنا يف مستوى وعودها؟ )اإلجناز(  -

 . هل تعرض شيء ما أفضل من اآلخرين؟ امليزة()   -

 ليس هناك مثيل هلذه العالمة.  )الصلة(   -

اهل أعلى مستوى  العالمة يف  ارتباط حقيقي مع  يقيمون  الذين  الزابئن  أكثر و مرتددين على  إن  ينفقون  رم 
الوالء من  عايل  مبستوى  يتميزون  و  العالمة  من    .تغيري  معترب  عدد  للهرم  األدىن  املستوى  يف  جند  انه  غري 

  .  الزابئن على التدرج يف هذا اهلرم املستهلكني، فدور التسويق هو تطوير خطط عملية حت ثُ 
 بناء رأمسال العالمة التجارية الفرع الثالث: 

العالمة القائمة بني  التفاعالت  العالمة بواسطة كل  التسويق    يُبىن رأمسال  الزابئن، و من جانب مسئويل  و 
 (Kotler Ph & al, 2006, p 327) جند أهنم يتوفرون على ثالثة أدوات لبناء رأمسال العالمة:

املسبوكة  مكوانت • و  االسم   ( املدركة  هويتها  و  5العالمة 
(logotype)   ا و  الرموز  و و  لشخصيات 

 و التغليف،...(.  (slogans)الشعارات 

 املنتجات و العمليات التسويقية.   خمتلف  •

 أخرى. العالمة مع موجوداتجتميع  •

 مكوانت العالمة التجارية  (1
   ، من اسم أو مسبوكة أو جمموعة من األلوان أو توقيع و يف بعض األحيان رمز معني  قد تتكون العالمة  
من العالمة    حتديد الطريقة اليت ُتدرك هبا   تطلب ي  بشكل مالئم  ما بعضها البعضلعالمة فيعناصر ا رتسيخ  ف

املستهلكني املستهلكني  ميكن    .طرف  الذهنية  مساءلة  االنطباعات  املثال عن  أو   عنعلى سبيل  املسبوكة 
 

 . حسب القاموس الفرنسي العريبهذا و  (logotype)ة كرتمجة للكلمة األجنبية ميكن استعمال كلمة مسبوك( 5
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ختيار هذه  ة املالئمة، جند أن ا ابإلضافة إىل فكر ،  التوقيع للتأكد هل أهنا تتناسب مع هوية العالمة املرغوبة 
   ترتكز على ستة معايري: املكوانت أو العناصر

 سهولة. أن نتذكرها ب -

 املعىن أو املدلول. أن يكون هلا  -

 إلغراء أو اجلاذبية.أن متتاز اب -

 عند عملية التوسع. االنتقالية أن تكتسي صفة  -

 التكيف. على قدرة أن حتمل صفة ال -

 ماية القانونية.  احلالقدرة على  -

يعترب العنصر الوحيد الذي يكتسب أمهية، فنجد أن املسبوكة متثل أيضا إشارة ضرورية  إن اسم العالمة ال  
للتحديد، أما فيما خيص التوقيع فهي عبارة عن مجلة صغرية اليت ترافق االسم بشكل دائم، فالتوقيعات ميكن  

 م العالمة. أن تلعب دورا أساسيا إليصال قيّ 

 ل العالمة التجارية ح ببناء رأمسااألدوات التسويقية اليت تسم (2
يُعتقد يف غالب األحيان أن اإلشهار أو الدعاية متثل عملية ذات امتياز لبناء و إدارة العالمة، هذا صحيح 

للزابئن   ألن  احلاالت،  بعض  يف  فقط  ابلعالمة، كاالنرتنت اللكن  لالتصال  الفرص  من  املعارض    ،عديد 
قد تكون اجيابية   كل هذه التجاربلكن  زعني اخل...الصحف و مع أفراد املؤسسة و املو   ،مقاالت  ،التجارية

األخرية   السنوات  فخالل  سلبية،  جذريأو  بشكل  التك  معظم   تغريت  العمليات  و  تيكية  اإلسرتاتيجيات 
التسويق جمال  يف  دعائم  .املستعملة  عالمة    إن  هوية  ببناء  تسمح  اليت  و العمليات  بشكل كبري  تنوعت 
و   زايرات للمصانع  و  و تنظيم التظاهرات  املعارض    ستهلكني و  نتدايت املمبأصبحت ُتدمج ما يسمى   

العالئقي عالمة    تعددتمهما  لكن    .التسويق  هوية  بناء  فإن  املستعملة،  التسويقية  املقارابت  و  األدوات 
بني خمتلف دعائم العملية   التعاضدو    personnalisation)  (  ةتدور على العموم حول ثالثة حماور: الشخصن

   م العالمة التجارية.احمليط الداخلي للمؤسسة حول قيّ  سيس و حت التسويقية
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 الشخصنة.1.2
أمام    الطريق  فتحت  االنرتنت  لشبكة  السريع  التطور  إن  التسويق شخصنة  إن  يف  .  املؤسسات  من  الكثري 

 اخلمسينات  فرتة كان يسود   اجلماهريي الذيالدول املتقدمة أصبحت تتخلى تدرجيا عن ما يسمى ابلتسويق 
يعرف    أو البّقال  الرجوع إىل بعض املمارسات القدمية جدا اليت كان التاجر  متّ   و الستينات و السبعينات، و

العديد من  للحصول على عرض شخصي  ف  ،أمساء كل زابئنه فيها     تبنت مفاهيم حاليا    املؤسسات جند أن 
التفاعلي و هذا    جديدة مثل التسويق  التجرييب أو  الرغبالتسويق  تلبية  املتزايدة للزابئن. إن هذه    اتلغرض 

جيّ  إىل خلق عالقة  تؤدي  زابئنهااملفاهيم  و  العالمة  بني  ونشيطة  بناء   تسعىالتسويق  شخصنة  ف  ،دة  إىل 
 أكثر مالئمة مع زابئنها حىت و لو كانوا خمتلفني عن بعضهم البعض. جتارية  عالمة
 بني خمتلف دعائم العملية التسويقية   عاضدالت  .2.2

التإن التسويق ا  يرمي إىل إشراك خمتلف دعائم العملية التسويقية لغرض تعظيم أثرهم   عاضديإلدماجي أو 
الت هبذا  املرتبط  االنشغال  إن  املتصل،  أو  أدوات    عاضداألحادي  فكل  االتصال،  مهم يف جمال  يعترب جدُّ 

االتصال و  املباشر  التسويق  و  العامة  العالقات  و  الرتويج  و  املمكنة كالدعاية  تنظيم    االتصال  و  الداخلي 
فعاليتها لبناء ، أو مبعىن أخر  تغذية أو إنعاش رأمسال العالمة قدرهتا على  من خاللالتظاهرات جيب أن تقّيم  

 و تقوية الشهرة و الصورة الذهنية للعالمة.

         الدا لي  احمليط حتسيس  .3.2
 ،يط الداخليحملا تبار عملية حتسيس  العالمة أيضا األخذ بعني االع  ينبغي على  تقدمي خدمة عالية املستوىل

الصورة الذهنية للعالمة تتعلق ابلتجربة املعاشة من طرف الزابئن من خالل وصلهم مع العالمة، فينبغي    ألن
العاملني يف املؤسسة أن يفهموا و حيرتموا بشكل جّيد الوعد الذي تقدمه العالمة  حبيث يتم    ،على األفراد 

م إن جمموع األفراد العاملني جيب عليهم االخنراط يف القيّ   الواقع،  و  يشهار طاب اإلاخلجتنب كل حتريف بني  
العالمة إليها  تدعو  إحيائها    اليت  االلو حماولة  الزابئن.   ءتقا عند  البعد    مع  املؤسسات هتمل  العديد من  إن 

مة و تتبىن  هوية العال نقيم تكوينا داخليا عالداخلي يف بناء العالمة، و خبالف ذلك جند بعض املؤسسات تُ 
 . ية لسوقا تنظيما مطابقا ملقاربتهم 
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 االرتباطات مع مكوانت أ رى  .3
العالمة مع مكوانت أخرى لبناء رأمسال  اليت   ،إن أخر وسيلة  العالمة مع مكوانت أخرى  أنه ُنشرك  يعين 

ببناء هوية    أو مبعىن أخر نقوم  لديها صورهتا اخلاصة هبا، و هذا لغرض خلق انطباعات ذهنية اثنوية للعالمة
البلد العالمة من خالل إشراكها مع معلومات أخرى موجودة   املنتج و  املستهلكني مثل مرجعية  يف ذاكرة 

   .األصلي و قنوات التوزيع من خالل ما يسمى ابلتوزيع االنتقائي
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 الفصل الثاين 
 

نواة مركزية إلسرتاتيجية  ك اهلوية العالمة التجارية  
 العالمة  
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 مة التجاريةاملبحث األول: األمهية اإلسرتاتيجية هلوية العال
 ماذا نقصد ابهلوية؟ املطلب األول: 

االستعماالت املمكنة    فبدا من اإلشارة إىل خمتل  ال،  للوقوف على معىن هذا املصطلح املهم يف إدارة العالمة
له، نتكلم يف بعض األحيان عن " بطاقة اهلوية" اليت متثل وثيقة شخصية ال ميكن التنازل عنها و جتيب يف  

من أان؟ ما هو امسي و لقيب؟ ماهي عالمايت اخلصوصية اليت ميكن من خالهلا التعّرف   بعض األسطر عن:
ميكن      (Kapferer, J-N,2000, p 98)  عين؟. األبعاد،  متعددة  و  معقدة  ظاهرة  الشخصية  اهلوية  إن 

  (Pachiaudi, R, 2003 )اختصارها على أهنا "معرفة الذات" من خالل:

 وعي حبيث كل شخص هو فريد بواسطة صفاته الوراثية. أن لديها  معىن أو مدلول موض  -

 لديها معاين أخرى ذاتية أو شخصية تتجلى يف أهنا:  -

 تبعث على اإلحساس ابالنفرادية.   ✓
 بتميزها عن اآلخرين. ✓
 االستمرارية يف احليز و الزمن، مبعىن إنين نفس الشخص عرب الزمن.  ✓

 لديها أيضا بعد حسي و جسدي.    -
اليت جتمع بني عّدة أشخاص لديهم رأى مشرتكة اليت جتمع نفس وجهات   وية الرأي"و نتكلم أيضا عن "ه 

النظر. أما يف جمال االتصال، فإن االستعمال الثاين هلذا املصطلح يوحي إىل أن اهلوية هي ما تبدو عليه من  
يعترب مهما و هذا    .أو مصدر أوحد   خالل تعدد املنتجات و األفعال و الرسائل على أهنا تنبثق من مرسل

ألنه كلما توسعت و تنّوعت العالمة كلما أحس و اعتقد املشرتين أن هلم شأن مع عالمات مميزة و ليس  
إن بطاقات اهلوية ميكن استحداثها أو جتديدها، فاألفراد يتغريون يف حالتهم املدنية و يف    مع مرسل أوحد.

  مسألة االنفرادية و دوام العالمة عرب الوقت.مظاهرهم اخلارجية و لكن يبقون بنفس البصمة، فاهلوية تطرح  
  تطّور خالل سنوات التسعينات، أي أنه مصطلح حديث العهد  (Debos, F, 2008, p3) أن مصطلح اهلُوية 

و ال ميكن اعتباره فقط عبارة عن حتّول بسيط يف طرق االتصال و لكن أسلوب ال ميكن االستغناء عنه يف  
التوضيحات ميكن القول أن امتالك هوية يعين أن الفرد حييا بذاته و جمهز  إدارة العالمة ، فمن خالل هذه  
 مبشروع شخصي متميز و اثبت. 
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 (Kapferer, J-N,2000, p 100) ميكن اإلحاطة هبوية عالمة ما عندما جنيب عن األسئلة التالية: 
 ماهي الرؤية و املشروع و الضرورة امللحة لوجود العالمة ؟ -

 حتدثه العالمة ؟ ما هو التمّيز الذي  -

 االستمرارية و الدوام ؟  -

 قّيمها؟ -

 ما هي اإلشارات اليت من خالهلا يتم إدراك العالمة ؟.  -

إن هذه التساؤالت هي اليت حتدد العالمة و ميكن أن متثل بطاقتها، مبعىن الوثيقة اليت تسمح إبدارة العالمة  
 .التوسع  سواء من حيث اجلوهر أو الشكل و هذا ملعاجلة مشاكل االتصال و

   ؟كيف ظهر مصطلح اهلويةالفرع االول:   

بدون هوية ال يوجد  العالمة،  مباشر هبوية  فهي مرتبطة بشكل  تعترب مسألة حيوية،  اإلحساس  إن ظاهرة 
إبراز هلا ميزة خاصة تتمثل يف قدرهتا على  لعالمة التجارية  فا  . (Sicard, M-C, 2002, p 4)إحساس أو إدراك  

الغري معروفة  خارج جمموعة  املنتجات املبهمة  األشياء  اإلحساس، مبعىن  تكّون عالقة    أهنابشرط    أو  تنتج 
نتج مع العامل الذي من حوله. إنه يتم إحداث بصمة خالل اللحظة اليت 

ُ
بصفة أو أبخرى هلذا الشيء أي امل

، و  بدون هوية، ال توجد بصمة ف  تها،تكون لدّي فكرة واضحة عن هوي ت   أيعالمة ما،    نأتعرف فيها ع
من أي شيء تتكون اهلوية، إذا علمنا أهنا هي اليت متتلك املفتاح لكل نظام،    . بدون بصمة ال توجد عالمة

هو التساؤل عن من    ما كما أشران سابقا  إن هوية شخص ،  و خاصة القدرة على ترك بصمة يف ذهن األفراد 
ن هي هذه العالمة؟  ماذا تصنع؟  هو هذا الشخص؟ أما ابلنسبة هلوية العالمة، فالتساؤل يكون كما يلي: م

نتج لوحده ال ميكنه أن يعّرف العالمة،   لكنو ماذا تبيع؟  
ُ
ما نقوم إبجنازه ال يكفي للتعريف من حنن؟ فامل

نتج و االسم و لكن هذا   .ميكن متييزها   هذه األخريةبينما  
ُ
مبدئيا ميكن القول أن هوية العالمة تتكون من امل

الرمزيةفمة،  غري كايف لضمان هوية العال ، (Logo)  أو املسبوكة  يمكن إضافة شيء أخر ما يسمى اإلشارة 
للمالبس الرايضية ميكن التعرف عليها من خالل اإلشارة الرمزية و    عالمة  (Lacoste)  متثل  على سبيل املثال

 .(Sicard, M-C 2002 p15 )املتمثلة يف "التمساح األخضر"
نتج و اإلشارة الرمزية و االسم و التغليف تكفي لتحديد  من البساطة اعتقاد أن اخلصائص امل  لكن 

ُ
ادية كامل

م، التطلعات، االلتزامات،...(  هوية العالمة، كما أنه من البساطة االعتقاد أن اخلصائص الغري مادية) كالقيّ 
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كل  هو الذي حيدد بش  ، لكن االرتباط ما بني االثنني أي ما بني اخلصائص املادية و الغري ماديةذلكحتدد  
الثقافات و اللغات و األفراد، متثل جمموعة أنظمة بداخلها توجد   مثل    العالمات هيف .واضح هوية العالمة

ما مي ُّ  ترابط منسجم، فكل  العناصر يف  تكوين  عدد من  يساهم يف  العالمة  إىل  بعيد  أو من  قريب  س من 
ا .  (Sicard,M-C, 2002,p19 )اهلوية اسم  اهلُوية هي يف  البعض  يعترب  ، أما ابلنسبة آلخرين هي   لعالمةقد 

ما سبق،   بني كل  إذن يف حالة جذب  تتواجد  العالمة  فُهوية  نتج، 
ُ
امل متمثلة يف  جند  لذلك  بشكل كامل 

إذا   املتناقض،  الوضع  ترمجة هذا  اهلُوية، فكيف ميكن  فهم مصطلح  تتميز ابلغموض يف  أنفسنا يف وضعية 
مصطلح   إىل  للتسويق  امللحة  احلاجة  مصطلحات:   .ويةاهلُ علمنا  عّدة  إىل  حباجة  السابق  يف  كما كان 

   كالتموقع و صورة الذهنية و منطقة العالمة و الفئات املستهدفة.
، مصطلح (Sicard 2002 p21 )إن ُهوية العالمة هي من اكتشافات التسويق الغريب يف منعطف التسعينات

ملصطلح األكثر تعقيدا؟ إذا علمنا أن التسويق ال  مل يتم التطرق إليه قبل هذا التاريخ.  ماذا نستفيد من هذا ا 
الطرق جتنبه  يبحث جبميع  و  التعقيد  االنطالق  إ  .حيب  اليت ميكن  معاينة  أول  اهلُوية    منها ن  أن  تعترب  هي 

أنه يرتكز على جدلية  مصطلح ثري جدّ  املصطلح إال شيء واحد و هو  ا.  حلّد اآلن ال نعرف عن هذا 
وا   التشابه واالختالف آن  ترضى أبن  حديف  اليت  التعقيد  فكرة  بواسطة  إال  املصطلح  فهم هذا  ، فال ميكن 

الشيء و نقيضه يكوانن صحيحان يف نفس الوقت، كالتغيري و االستقرار، التشابه و االختالف، الدميومة  
 و سرعة الزوال. 

 ملاذا حنتاج إىل مصطلح اهلوية؟   الفرع الثاين: 
تطوّ  اهلُوية  أن مصطلح  سابقا  اشران  و  كما  العهد  أنه مصطلح حديث  أي  التسعينات،  سنوات  ر خالل 

ابملقابل إذا اعتربان أن أغلبية العالمات الكربى يرجع اترخيها إىل منتصف القرن التاسع عشر و بداية القرن  
 تكن حباجة إىل مصطلح ملالعشرين، هذا يفسر لنا أنه خالل الفرتة الزمنية الطويلة من اتريخ هذه العالمات  

 و هنا نتساءل إذن ملاذا حنن حباجة إىل مصطلح اهلُوية يف وقتنا احلاضر؟   هلُوية. مثل ا 
من النظرة األوىل ألن حميط العالمات تغري كثريا و أن املستهلكني تغريوا أيضا و أن قواعد اللعبة االقتصادية  

هبذه االرتباطات. إن  تغريت و أن األسواق توسعت لتشمل كل املعمورة، فظهور مصطلح اهلُوية وثيق الصلة 
التارخيية، مما جيعل صعب ابلضبط معرفة أين و مىت و ملاذا   املقاربة  التسويق جند فيها غياب  معظم كتب 
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للعالمة   الذهنية  مفاهيم كصورة  املنطقة   التموقع  و   التقطيع  و ظهرت  مصطلح  العالمة.  و  ُهوية   و 

(Kapferer, J-N, 2003/4,) 
 التموقع التسويقي يف فهم منطق العالمة يف جمملها مصطلح   حمدوديةاملطلب الثاين: 

سوق، و  اليف    ةو أيضا املكانة اليت حتتلها املؤسس   ةإن العالمة هي أداة فّعالة يف خدمة إسرتاتيجية املؤسس
قارابت التسويقية و مقارابت العالمة ألهنما يسهمان معا يف حتديد  املهلذا السبب فإنه ال ميكن الفصل بني  

 .(Lewi, G,2005 p94)سرتاتيجية للمؤسسة، و أهنا أمام تعدد العرض هي مبثابة معلمة للمستهلكالرؤية اإل
 قية إىل مقاربة العالمة التجاريةمن املقاربة التسويالفرع األول:

  إن املقاربة التسويقية ترمي إىل حث الزابئن أو املستهلكني ابختيار و من مثّ شراء منتج أو خدمة مؤسسة  
هذه املقاربة عموما على حتليل السوق و تقطيعه إىل فئات من ترتكز    .الذي يقدمه املنافسني  بدال من  ما

شراء هذا النوع من املنتجات، فاملؤسسة تتجه حسب مهارهتا  و قدراهتا لتغطية جزء  يت ترغب يف  الزابئن ال
 ا؟ مجيب طرحه يف السوقالذي    ما هو املنتجأي مبعىن    ،أو كل السوق لتحديد متوقعها التسويقي ملنتجاهتا

فتقرتح  ةاملستهدف  ةالفئ  يه تروجيي ضروري إذن  ؟  مع جمهود  التوزيع  من  نوع  و  السعر  من  معني  مستوى 
وحيتل مكانة يف السوق    جتارية   أو بدون عالمةجتارية  لذلك. إن التموقع التسويقي يرتبط مبنتج حيمل عالمة  

يف حني أنه كما رأينا سابقا أن العالمة   ،الل يف السوقأو قطاع سوقي، فالتموقع سيمّد املنتج مكانة استد
الغري ملموسة. إن    حيث،  ماهي عبارة عن معلمة ذهنية يف سوق  التجارية   امللموسة و  القيم  ترتكز على 

العالمة ذهن    متوقع  يف  املؤسسة  طرف  من  املبتغاة  الصورة  لتطوير  موجه  إسرتاتيجية  طبيعة  ذو  مسار  هو 
احملتملني، فهو يشمل جمموعة واسعة و متعددة من املنتجات و خيص فئات متعددة. إن  زابئنها احلاليني أو  

العالمة. إدارة  يف  مركزية  تعترب كأداة  اليت  العالمة  هوية  من خالل  يعرف  العالمة  العالمة   متوقع  متوقع  إن 
كل شيء يف    التجارية يذكران أبن السوق ال يتجلى فقط يف الرفوف) أي التموقع التسويقي ( و لكن قبل

 ذهن املستهلكني. 
 جارية إىل هوية العالمة التجارية من متوقع العالمة التالفرع الثاين:

مّت   فلقد  ليست فكرة جديدة،  املستهلك  به أخذ مكانة يف ذهن  يقصد  الذي  العالمة  متوقع  إن مصطلح 
يف          ,(Ries, Al &. Trout ,J, 1986 p94 )التطرق إليه بشكل فّعال و عملي من طرف كل من الباحثني

الذي أصبح كقاعدة مرجعية للتموقع. إن" التموقع ليس ما تفعله يف املنتج،    (positioning) املعنون  كتاهبم
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ليست يف خلق شيء  للتموقع  األساسية  فاملقاربة  احملتمل...  الزبون  ذهن  تفعله يف  ما  هو  التموقع  إمنا  و 
 ا يوجد مسبقا يف األذهان".إعادة تشكيل أو ترتيب ميف جديد و خمتلف و لكن 

أو عّدة نقاط يف ذهن    ى فإن التموقع اجلّيد للعالمة هو أن حتتل املكانة األوىل على أحدنيحسب الباحث
الثاين غرار  على  األوىل  املكانة  حيتل  الذي  نتذكر  احلاالت  مجيع  يف  ألنه  ف املستهلكني،  العالمة ،  تموقع 

م اليت ختلق هوية  ل إدارة الصراع يف السوق، مدجمة يف ذلك القيّ التجارية يعترب عنصر أساسي للعالمة من أج
الرائدة يف حصص السوق فيما    (Danone)  التجارية  عالمةالالعالمة، فيتجاوز بذلك التموقع التسويقي. إن  

تتأكد يف    (Nestlé)م املرتبطة ابلصحة و السعادة، يف حني أن عالمة  خيص منتجات األلبان متفوقة يف القيّ 
العالمة ف  ،أتخذ مكانة على منطقة إحساس يف ذهن املستهلكنيجتارية  ق و املتعة، مبعىن أن كل عالمة  الذو 

عبارة   تصبح  تنفرد  و  تتميز  اليت  على  عن  التجارية  استحواذ  تستطيع  عندما  و حتقق جناح  ذهنية،  معلمة 
أحد يف  األوىل  بصفتها  املستهلك  ذهن  أن  ىمكانة يف  حالة  يف  لكن  نقاط.  عّدة  عالمتك ال حتتل   أو 

ب التيقن  هذه احلالة جي  املكانة األوىل على أي نقطة من هذه النقاط يف ذهن الزبون احلايل و املرتقب، يف 
 لعالمة اليت متتلكها.ا متوقع ة يف  أبنه لديك مشكل

 لكن ما هو الشيء اجلديد الذي يقدمه مصطلح اهلوية عن التموقع؟  
املسبق   كما هو معلوم ميكن أيضا االستدالل عن العالمات من خالل متوقعها، نقصد ابلتموقع اإلعداد 

جملموعة اخلصائص املتميزة مقارنة ابملنافسني و أن تكون مغرية للجمهور. يتعلق األمر إبتباع طريقة حتليلية  
 (Kapferer, J-N,2000, p 103) من خالل اإلجابة عن األسئلة األربعة التالية:

 شري هذا السؤال إىل حمتوى العالمة و فوائدها ابلنسبة للمستهلك. ي ؟ملاذا هذه العالمة ابلذات -

؟ حيدد هذا السؤال القطاع السوقي املستهدف من الزابئن و هو أحد إىل من توجه هذه العالمة   -
 أهم العناصر اليت يبين املستهلك الصورة الذهنية عليها.

ا  - املناسبة  إىل  يشري  السؤال  إن هذا  العالمة؟  تستخدم هذه  احلامل  مىت  املنتج  فيها  يستهلك  ليت 
 للعالمة.

العالمة   - الذين ميكن     ؟من هم منافسي هذه  املنافسني األساسني للعالمة و  السؤال  حيدد هذا 
 للمؤسسة اجتذاب زابئنهم كما إبمكاهنم اجتذاب زابئنها. 

؟                                 إىل من توجه؟ إىل ماذا تشري   

 مىت؟                                           تنافس من؟
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 الشكل يلخص جممل األسئلة عند التطرق إىل مصطلح التموقع. 
يُ التموقع مصطلح ضر   يعترب إنه  املقارنة،  ذ  وري،  لعملية  اختيار خيضع   أن أي  املستهلك  منتج  فكر  ال  أي 

ميكن أخذه بعني االعتبار إال عندما أيخذ موضعا واضح داخل إشكالية عملية االختيار، أين جند  األسئلة  
ل العقدين لقد برزت خالو الشعور مباشرة إبسهام املنتج أو العالمة اجلديدة.   تسمح برتسيخاليت  األربعة  

  تشكيلة منتجات  إىلالتوسع    و جتيب أيضا على إمكانيةالسابقني مصطلحات جديدة لفهم هوية العالمة  
و    (le prisme d’identité)   موشور اهلوية  6:و عوملة األسواق، هذه املفاهيم ميكن حصرها فيما يلي  جديدة

العالمة العالمة  (le fond de marque)  جوهر  بصمة  وردية    (Empreinte de la marque)  و  أو  و جنمة 
ظهور  ف  ،متثل جمموعة أدوات منهجية املقرتحة حاليا ملسريي العالمات  إهنا  .(Rosace de marque)  العالمة

أكثر  أصبح  التسويقي  التموقع  مصطلح  أن  على  إدراك  خالل  من  تفسريها  ميكن  اجلديدة  النماذج  هذه 
 حمدودية من أجل فهم منطق العالمة يف جمملها.

املت  (Keller, K)الباحث    رتحيق العالمة  هوية  لقياس  و   ،التسويق  تجماالعّدة  بني    فرعةمقياس  االتصال 
الت  بالنسبة للتموقع التسويقي حيّدد مكانة منتجاتف  .التقييم املايل املخصص    سوقالأو    يعقطالعالمة على 

العالمة  هلم التسو قيّ طور  يف ، أما متوقع  املكانة  اليت تدعم  العالمة  العالمة    ، أمايقيةم  تثري جمموعة  فإهنا  هوية 
مرتفع   بسعر  و  العالمة  منتجات  لشراء  املستهلك  إقناع  أجل  من  اخلصائص  و  عالمات ع الصفات  ن 

املوزعني أو  الثالثة    و  .املنافسني  املستوايت  على  التصرف  ينبغي  فإنه  التايل  اجلدول  يوضح    بشكلكما 
 ط يف ذهن املستهلك و إسرتاتيجية املؤسسة و حقيقة السوق.   متكامل لتطوير عالمة قوية من خالل اإلسقا

 هوية العالمة التجارية يف ذهن املستهلكعملية اإلسقاط  و السرد التارخيي شاراتعلم اإل

 القيمة املالية للمنتجات اإلدراك النوعي و اإلسرتاتيجية  متوقع العالمة التجارية 
 السوق املنتجات التموقع التسويقي

Source : Branding Management, George Lewi,2005, p96. 

 

 

  6 ( سنتطرق ابلتفصيل هلذه املصطلحات أو املفاهيم اليت متثل خمتلف مناذج هوية العالمة التجارية يف الفصل الرابع.
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 مصطلح هوية العالمة التجارية مفاهيم عن املبحث الثاين: 
 ف مصطلح هوية العالمة التجارية تعرياملطلب األول: 

وجود العالمة، فعندما تكتسب هذه األخرية اسم نشأت أو  عالمة جمموعة العناصر التأسيسية لهوية المتثل  
 و متوقع و قّيم و تقرتن أيضا مبنتجات أو خدمات مرحبة و سعر و قنوات توزيع خمتارة و حمور و رسم بياين

اتصايل، فيالحظ  أبن العالمة توهب أو متنح هوية اليت تسمح ابلتعّرف على هذه األخرية و تصبح معروفة  
العناصر املختلفة أكثر قّوة و انسجاما و م  .الحقا هبذه اهلوية تكاملة فيما بينها، كلما  فكلما كانت هذه 

كانت العالمة قوية. و ابلعكس كلما كانت متباينة و غري منظمة و ُتسرّي بدون هدف وال رؤية كلما كانت 

 . 7ضعيفة وغري متماسكة و ال ميكنها االستمرارية 
هوية العالمة تعكس إسهام كل عناصر العالمة يف تكوين    أن»    (Coutant, A, 2006, p10)و قد أوضح   

و الرسومات و الرنني املوسيقي   املميزات أو اخلصائص ذات الدالالت رهتا وصورهتا الذهنية، و أنه خلفشه
 امللحقة ابلعالمة، فإن هذه اهلوية هي اليت حتقق التميز لعالمة ما عن أخرى بشكل أساسي". 

ن:" مصطلح  بستة سطيحات لتمثيل هوية العالمة و يوضح أ  موشور  (Kapferer, J-N,2000))  كما اقرتح
اهلوية أييت ليذكر أبنه إذا كانت العالمة يف بداية نشأهتا ال متثل إال اسم على منتج، فإهنا حتصل مع مرور  
الوقت على االستقاللية أو السيادة، أي هلا معىن خاص هبا". إن العالمة ال ميكنها أن مُتحى من الذاكرة أو 

ابقة، إهنا حتدد جمال من القدرة و اإلمكانية و الشرعية،  تنسى و هذا حتت أتثري املنتجات و االتصاالت الس
مصطلح هوية العالمة دائما على أساس إمجاع موحد و إمنا يثري يف بعض األحيان تفسريات جّد ال يقوم  
فهم  أبنه  فيوضح  (Samprini, A. 1993 p39)أما    خمتلفة. ميكن  جيّ    العالمة  ال  من خالل  بشكل  إال  د 

  يبدو أنه ال ميكن التكلم عن اهلوية إال يف حالة و  هلا عّدة معاين ينبغي توضيحها،    كلمة اهلويةفهويتها،  
يتضح لنا أن    خالل دراسة اتريخ العلوم اإلنسانية وخاصة علم االنثروبولوجية  فمن   التميز أو االختالف،

فيه عن شيء أخرعندما  أي شيء يكتسب هوية ما إال   الفكرةميكن حتقيق هذفهل    ،خيتلف  ابلنسبة    ه 
قوّ   نفرادياال  تميزالإن    ؟للعالمات هوية  ببناء  التعرّ يسمح  مُتّكن  احلالية  يف  العالمة  على  فذوي ف   ،  

 
7 ) http://www.trackbusters.fr/definition-identite-de-marque.html 

 

http://www.trackbusters.fr/definition-identite-de-marque.html
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إدارة  االختصاص   جيّ يف  هذا  يعرفون  هو  العالمات  اهتماماهتم  و  انشغاالهتم  أهم  من  أن  جند  حيث  دا، 
 فإن  (Lai, Ch, 2005 p58)  حسب   و   .األمرف  املنافسني مهما كلّ   عنعالماهتم  ل  لتميز على حتقيق ا   همحرص

إن   التسعينات،  تطّور خالل  و  الثمانينات  العهد ظهر خالل  يعترب مفهوم حديث  العالمة  مصطلح هوية 
ا،  يف إدارة العالمات و معرفة العناصر الدائمة و األبدية هل  يستدل به لكي    هوضرورة وجود هذا املصطلح  

املتلغرض   القرارات  يف  توجيهي  العمتثل  خذة.  استعماهلا كخط  ترغب  الهوية  من خالهلا  اليت  الطريقة  مة 
عالم تقدمي  و كذلك  ااملؤسسة  هلا  التكوينية  األسس  و  العالمة  أصل  و  منشأ  حتدد  فهي  السوق،  يف  هتا 
الوراثي"   آاثري  (le code génétique)"النظام  بعد  ذات  مقاربة  على  ذلك  يف  ترتكز     حيث 
(Archéologique)  خيي و املنتجات و االتصاالت...(.  يشمل ) اجلانب التار 

 عن اهلوية و ليس الصورة الذهنية ملاذا أصبحنا نتكلماملطلب الثاين: 

مي تقدميه مقارنة ابلماذا  اهلوية  مبالغ  كن ملصطلح  تنفق  املؤسسات  العديد من  أن  إذا علمنا  الذهنية  صورة 
لعالماهتم.   الذهنية  الصورة  لقياس  عبافمعتربة  هي  الذهنية  فالدراسات  الصورة  استقبايل،  مصطلح  عن  رة 

اليت   الطريقة  تتناول  الذهنية  ابلصورة  أو    يدركاملتعلقة  سياسي  رجل  أو  عالمة  أو  ملنتج  األفراد  بعض  هبا 
بلد معني.   العالمة اليت يعتربها    (Kapferer, J-N,2000, p 104)لقد تطرق  مؤسسة أو  إىل مصطلح هوية 

.  ة للعالمة اليت يعتربها مصطلح استقبايل الناجتة عن املستهلكنيعكس الصورة الذهني ومصطلح إرسايل و ه
مصدرها  يكون  اليت  اإلشارات  جمموعة  اجلمهور  ي  فُُّك  خالهلا  من  اليت  الطريقة  ختص  الذهنية  الصورة  إن 
فينبغي أن   اهلوية مبا أهنا تعترب مفهوم إرسايل  العالمة، أما  املنبعثة من  املنتجات و اخلدمات و االتصاالت 

عن املعىن و املشروع و تصميم ذاتية العالمة. عندما يتعلق األمر ابجلانب اإلداري أو التسيري، فنجد أن   تدل
فقبل الذهنية،  الصورة  تسبق  تقدميه. كما     اهلوية  علينا  ينبغي  ماذا  معرفة  اجلمهور جيب  ذهنية  يف  متثيلها 

 يتضح من الشكل التايل: 
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 سة   ضوضاء املناف            
 املنافسة  تشويش

 
 هوية العالمة التجارية و الصورة الذهنية 

Source :Kapferer, J-N(2000), Les marques capital de l’entreprise, créer et développer des marques 

fortes, 3° éditions d’Organisation, France, p 104. 

مهور لكل اإلشارات املنبعثة من العالمة ) كاسم العالمة فالصورة الذهنية هي نتاج احلوصلة اليت يكّوهنا اجل
هي عبارة عن فّك للرموز و انتزاع للمعىن  فالتجارية و الرموز املرئية و املنتجات و اإلعالانت و الرتويج...(.  

 و إيضاح أو تفسري   لإلشارات. من أين أتيت هذه اإلشارات؟ هناك عّدة مصادر تنتجها: 
ذه املصادر لكن هناك عوامل تطفلية، فقد يكون املقصد شيء أخر خاصة إذا حدث تعترب اهلوية إحدى ه

 تباعد عن هوية العالمة، فيكون إذن املعىن شيء آخر. ماهي مصادر هذه الطفيليات؟
البداية   التصّور الغري واضح  أن  جند  يف  نتيجة  التقليد، و هذا  احملاكاة أو  املؤسسات متارس نوع من  بعض 

االهتمام الذي اثنيا جند أن     فرتكز أساسا على منافسيها و تقّلد جممل أشكال االتصاالت.  هلوية عالمتهم،
ذهنية اليت تعجب اجلمهور املستقبل هلا  و  الصورة  الأبي طريقة على  و  يرتكز حصراي على ضرورة اكتساب  

 املرفقة بتوقعاهتم، فتدخل العالمة يف مسابقة حنو اإلغواء و اإلغراءات.
، مبعىن يتعلق األمر ابلعالمة اليت حنبها بطريقة مثالية و لكن  ة لثالث يتعلق ابهلوية الومهية أو اخليالياالحنراف ا 

العالمة، مما   تبقى متمسكة بذكرايت  اليت ال  ينفتح على تلك االتصاالت  احلقيقة ليست كذلك، هذا  يف 
ية للتذكري أبنه إذا كانت العالمة يثري شكوك مطلق إن مل نقل الرفض التام هلا.   و هكذا يظهر مصطلح اهلو 

استقاللية و معىن خاص هبا. إن خاصية   الوقت تكتسب  بداية نشأهتا عبارة عن اسم منتج، فإهنا مع  يف 
 العالمة أهنا ال تنسى نتيجة تذكر احلمالت اإلعالنية و املنتجات السابقة. 

أو   اإلشارات املنبعثة 
 املرسلة

: بعض املصادر األخرى املستلهمة   
 . (mimétisme)احملاكاة -
 (l’opportunisme )االنتهازية.  -
 (l’idéalisme)املثالية.  -

التجارية  للعالمة الصورة الذهنية  

 

 هوية العالمة التجارية 
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 حباجة إىل مصطلح آخر؟  ماذا يقدم مصطلح اهلوية إضافة ما يقدمه مصطلح التموقع؟ ملاذا حنن
التموقع حيتبس أو خينق ثروة   املنتج، اثنيا جند أن  يقام أساسا على  التموقع ميثل رؤية أو تفكري  بداية ألن 
املعاين اليت متلكها العالمة و ال يدرك كل إمكانيتها. إن التموقع ال يسمح مثال ابلتمييز بني كل من عالميت  

ة األربعة للتموقع اليت سبق ذكرها ال تتمكن من إظهار هذا التباين، إهنا كوكاكوال و بيبسي كوال. إن األسئل
التموقع يرتك شكل عملية االتصال مفتوحة  ال تسمح ابإلحاطة ابهلوية و حتقيق تفرد هذه العالمات. إن 

 .الحتماالت خاصية اإلبداع فقط
وعية و الذاتية أو الشخصية  كما هو معلوم أن العالمة هي كائن خماطب، إهنا تعلن عن اخلصائص املوض

للمنتج. إن هذا اخلطاب مع تطّور الوسائل السمعية البصرية مكّون من الكلمات و خاصة من الصور و  
 الصوت و األلوان و احلركات و األسلوب. 

 تعريف مصطلح الصورة الذهنية:الفرع االول: 
ال التصورات  أهنا جمموعة  على  للعالمة  الذهنية  الصورة  تعريف  أتثريية   عقليةميكن  إىل حد كبري  تكون  اليت 

. كما (Ratier, M, 2003, p2)أكثر منها معرفية، اليت يربطها فرد أو جمموعة أفراد بعالمة جتارية أو منظمة ما
ميكن تعريفها على أهنا جمموعة املميزات أو اخلصائص اليت يستطيع من خالهلا املستهلكون تقييم  العالمة و  

أبخرايت. املنظمة  عرّب  تُ  مقارنتها  من  املعروضة  للهوية  املستهلكني  إدراك  عن  للعالمة  الذهنية  الصورة 
 هامتوافقة مع منوذج الذاكرة الشبكية الذي يعترب للعالمة  ن الصورة الذهنية  لعالماهتا، و هنالك من يرى أب

متعدد   بينها بشكل  فيما  املرتبطة  املفاهيم  ت (Lutz 1994)شبكة واسعة جدا من  أيضا  ، لدى ميكن  عريفها 
لديه  جمموعة  أبهنا   ذهنية  ارتباطات  شكل  يف  املنعكسة  و  للعالمة  املستهلك  ،  (,keller 1998)ادراكات 

و  منافعها  و كذلك  للعالمة  امللموسة  اخلصائص  من  تتكون  أبهنا  يرى  البعض  فإن  هذا  إىل  ابإلضافة 
الذهنية. كما عرفها الصورة  اليت هي جزء من  العالمة  منتج    (kotler 1997)  شخصية  تصميم  أبهنا عملية 

املستهدف، أما ابلنسبة   السوقي  القطاع  أفراد  مميزا يف ذهن  املنظمة و صورته بشكل يشغل حيزا معتربا و 
(Kapferer 1997) فإنه يرى أبهنا عملية الرتكيز على اخلصائص املميزة للعالمة بشكل يضمن اختالفها عن ،
لعالمة هي ما يدرك لدى  الذهنية لل التعارف تشري إىل أن صورة  و هبذا نالحظ أبن ك،  العالمات املنافسة

أو   بشكل  املؤسسة  و  ابلعالمة  متعلق  هو  ما  بكل  يتأثر  الذي  و  املؤسسة  من  معروض  هو  ملا  املستعمل 
مدير    أبخر. أي  فإن  عليه  و  إدارة،  أو  مؤسسة  أو  منتج  لكل  األساسي  العنصر  هي  الذهنية  الصورة  إن 



 
58 

عاتقه مسؤولية إدارة الصورة الذهنية و تطويرها، فالصورة الذهنية أصبحت اليوم    مؤسسة جيب أن تقع على
 (Danone)املدير السابق لشركة    (Antoine Riboud)متثل أحد األصول األكثر أمهية ألي عالمة فقد ذكر  

ألخرى، و أمام املسامهني"إان عالماتنا التجارية أصبحت اليوم عامل اقتصادي ذو أمهية مثل ابقي األصول ا 
 (Heud,R, P, p35)أنه من اآلن فصاعدا أصبحنا نستثمر أكثر يف العالمات اليت منتلكها".

صورة الذهنية للعالمة عن مصطلح الشهرة، فقد تكون للمؤسسة شهرة كبرية يف حني صورهتا الجيب متيز  
فقط، فإن صورهتا  ف عن العالمة  فإذا كانت الشهرة هتتم ابلتعرّ  الذهنية تكون ضعيفة و العكس صحيح،

الذهنية تعكس أو ترتجم ذلك اإلدراك احلسي للعالمة من طرف املستهلك، كذلك تشري إىل حمتوى هذا 
املستهلك. ذهنية  النامجة عنه يف  التداعيات أو اآلاثر  الذهنية أكثر وضوحا  قد تكون      اإلدراك و  الصورة 

ا  ميتلكها  اليت  العالمة  املتوفرة عن  املعلومات  بعض  نتيجة درجة  قد تتكون من  و  لشخص و جتربته معها. 
الصفات أو اخلصائص املشرتكة املرتبطة ابلعالمة كاإلبداع و اخلدمات املقدمة و جودة املنتجات...إن هذه  
ابلنسبة   حتققها  اليت  التميز  درجة  حتدد  و  العالمة  متوقع  أساس  احلقيقة  يف  هي  املشرتكة  اخلصوصيات 

 (Dimitriadis, S, 1998, p35) الذهنية يتجلى عنه عّدة مزااي: للمنافسني. إن التميز يف الصورة
إمكانية ممارسة العالمة أسعار جّد مرتفعة، و ابلتايل اسرتداد هوامش ربح معتربة، و ذلك يف حالة  (1

 أن املستهلك يكون مستعد أن يدفع مثن هذا التميز للعالمة. 
املؤسس (2 تعرضها  اليت  املنتجات  شخصنة  و  التميز  حتقيق  اإلسرتاتيجية  إن  يف  مهمان  يعتربان  ة، 

 التنافسية للمؤسسة. 
منتجات أخرى عن  (3 انطالق  و  قاعدة إلثراء  متثل  تصبح  قوية  اخلصائص  إذا كانت هذه  و أخريا 

 طريق إسرتاتيجية التوسع.  
 و هبذا تصبح العالمة التجارية قّوة موجهة أساسية لتطوير و تنويع املؤسسة. 

 ق الصورة الذهنية كيف ُيكن  ل: الفرع الثاين   
اليت صورة  التتصرف أو تتفاعل استنادا إىل  و إمنا  بوعي صورهتا الذهنية،    اليت تنشأجند القليل من الشركات  

لكن يرتكون املنافسني و الزابئن هم    الذي يناسبها،  تار التموقعختال    هذه الشركات  إن  ،ستهلكها املدركي
تبين إسرتاتيجية جادة وفعالة اجتاه عالمتهم ألجل أخذ املكانة  هلذا جند أنه من املهم ،الذين حيددون موقعهم

 املطلوبة على السوق و تطوير صورة ذهنية قوية.    
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 (Kelleter, F, 2005, p10 )ميكن إمجال خمتلف املراحل اليت نستطيع من خالهلا خلق صورة ذهنية كما يلي:

شراء املنتج، تعترب إىل  ضا األسباب اليت تؤدي  املرحلة األوىل تتمثل يف حتديد الزابئن احملتملني و أي  (1
اإلسرتاتيجية   فإن  دقيقة،  فرضيات غري  البداية على  منذ  ارتكزان  إذا  املرحلة مهمة جدا، ألنه  هذه 
اليت ختص العالمة تكون غري مفيدة للشركة و تزيد يف اتساع املسافة بني الصورة الذهنية املبتغاة و 

 . الصورة احلقيقية
النت (2 على نقطتني  ائج املتحصل عليها من املرحلة األوىل، ينبغي حتديد رسالة اليت ترتكز  من خالل 

 إما على تلبية إحدى الرغبات أو حتديد الطلبات املفضلة للزابئن املستجوبني. 
الرسالة   (3 جيب من جهة أن تكون واضحة و مفهومة، ألهنا ستمثل عنصر جّد مهم يف  املدركة  إن 

و من جهة  ،مؤسسة، و نتيجة لذلك ال يوجد مكان لاللتباس و الغموضاإلسرتاتيجية االتصالية لل
للمُ  جذابة  و  ابملصداقية  الرسالة  تتميز  أن  جيب  قراءة  أخرى  يف  اإلرادة  لديه  تكون  لكي  ستقبل 

 الرسالة و االحتفاظ هبا يف ذاكرته. 
رار الرسالة للحصول على أفضل نتيجة لالستذكار و االستكشاف اجتاه املستهلكني، فإنه ينبغي تك  (4

كاإلعالانت و الصحف و دليل املبيعات   :عّدة مرات يف خمتلف أشكال عملية االتصال املستعملة
عند  يتذكرها  اليت  احملتمل  الزبون  الذاكرة  الذهنية ميكن أن حتفظ يف  الصورة  فإن  ...إخل. و هكذا 

 قراره للشراء.
 تجارية العالمة الو هوية الصورة الذهنية الفرق بني  الفرع الثالث:

ذلك بكل وضوح أبنه: " لتطوير عالمات جتارية قوية، ينبغي على املؤسسات   (Gérarldine, M ,)تشرح    
إىل   تشري  اهلوية  إن  العالمة.  هلوية  و واضح  ثري  تعريف  تتضمن  اليت  لعالماهتا  إسرتاتيجية  إدارة  تضع  أن 

العالمة، ابخلالف ذلك جند أن تدرك من خالهلا  ينبغي  اليت  اليت    الطريقة  الطريقة  الذهنية هي  الصورة  أن 
درك فعليا هبا العالمة من طرف املستهلكني، هكذا فإن اهلوية هي اليت ترشد القرارات املهمة بشأن العالمة  تُ 

  (Samprini, A. 1993 p41)غري أن  ،و تضمن الرتابط و االنسجام ملختلف العمليات اليت تنجز عرب الزمن"
الذي جاء به فالطرح  ،هوية العالمة و الصورة الذهنية للعالمة يبدو غري صحيحأبن هذا التعاكس بني  شريي

(Kapferer J.N)    عكس الصورة الذهنية للعالمة   و هوية العالمة اليت يعتربها مصطلح إرسايل و هعلى أن
على   اليت يعتربها مصطلح استقبايل الناجتة عن املستهلكني ينطلق من منطق آيل أو ميكانيكي يرتكز أساسا
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هوية  أن    و يضيف نفس الباحث،  نظرية االتصال املتقادمة اليت ال ميكن أن تتناسب مع ديناميكية العالمة
من    العالمة مرسلة  رسالة  تعريفها كمجرد  ميكن  ال  مرسل  ابلتايل كخطاب  و  معني    شخصكإشارة 

أخر)   من طرف شخص  مستقبلة  و  لعبفاملستهلك(.  ك)كاملؤسسة(  نتاج  هي  العالمة  من هوية  معقدة  ة 
لتأثري املتبادل و التحوالت و ليس ببساطة مكان لالنطالق و مكان للوصول. إن التفرقة بني نظام إنتاج  ا 

الرسالة و نظام استقباهلا هو ضروري من جهة نظر حتليلية، لكن ال جيب أن ننسى على أن اجلدلية القائمة  
 مة.  بني النظامني هي القادرة لوحدها على أن تنتج هوية العال

مصطلح هوية العالمة، إىل أن العالمة جيب أن تبدو بسيطة و واضحة و أن املشروع و الوعود اليت فيشري  
 تقرتحها تفهم مباشرة أي يتم تفكيك الرموز بسهولة. إن هوية العالمة هي اليت حتّدد يف بعض الكلمات

  (Danone)سبيل املثال: إن العالمة    املهمة اليت جيب حتقيقها و خصوصية الوعود اليت تتبناها العالمة، عل
التايل: " الوعد  العالمة  تغذية صحية و ممتعةتقرتح  تثق يف  "  تقرتح  (L’Oréal)" أو جند  اليت  العصرية  املرأة 

العالمة  نفسها املرأة".    (Yves Rocher)" أو  املشهورة تلخص  "الطبيعة يف خدمة  العاملية  العالمات  إن كل 
ض الكلمات، ينبغي على أي منظمة أن تطرح على نفسها بعض األسئلة اليت هويتها وحقيقة وجودها يف بع

 (Samprini, A. 2005 p97) تعترب األصعب ما يكون و اليت تتمثل يف:
 من أكون؟ -1

 ما هو الشيء الذي أقدمه و متميز حقيقة عن اآلخرين أي تطرح هنا فكرة التفرد؟  -2

 ستمرارية و االزدهار؟ملاذا يسمح يل الزابئن و أيضا السوق ابلبقاء و اال -3

تتمثل يف هل   تربز إشكالية أخرى  النظر  إعادة  و  الذايت  النقد  و  التساؤالت  العمل على هذه  من خالل 
هوية؟. و  مضمون  و  مشروع  على  حقيقة  تتضمن  املفهوم أصبح    العالمة  حاليا  العالمة  هوية  مصطلح 

توجيهية إلدارهتا و تطويرها، إن مصطلح األساسي عندما يتعلق األمر بتعريف العالمة و حتديد اخلطوط ال
الذهنية الصورة  فشيئا حيّل حمّل مصطلح  بدأ شيئا  العالمة هي  ،  (Samprini, A. 2005 p101)اهلوية  فهوية 

املتعلقة   املهمة  القرارات  ترشد  اليت  هي  اهلوية  أن  و  الذهنية،  الصورة  من  استقرارا  و  أكثر مشولية  مصطلح 
ميكية و التماسك و يف  هوية العالمة ابلديناتتصف  لف العمليات املستقبلية،  ابلعالمة و تضمن انسجام خمت

العالمة هو    (Lewi, G,2005 p93)حسب  تطور دائم،  و   مفهوم أساسي و يشري إىل أن مصطلح هوية 
جوهري يف إدارة العالمة، و هذا يف حالة أهنا تضفي صفة الشمولية على مفاهيم أخرى كمصطلح  التموقع  
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الصورة   املبتغاة و  الصورة  املكّونة للعالمة. إهنا تسمح مبواجهة  العناصر  الذهنية للعالمة، بل كل  الصورة  و 
التصحيحية لبعض االحنرافات. إن هوية العالمة هي املدركة للعالمة و من مثّ وضع جمموعة من العمليات  

جّد  عناصر  االعتبار  بعني  فتأخذ  احملتملني،  و  احلاليني  املستهلكني  ذهن  يف  العالمة  تشغلها  اليت  املنطقة 
فاقدة للنشاط و موجهة    الصورة الذهنية للعالمةو ابلتايل ف  معقدة و يف بعض األحيان صعب التحكم فيها.

 أن ُهوية العالمة ينبغي أن تكون فّعالة و موجهة حنو املستقبل، كما أن الصورة الذهنية  حنو املاضي، يف حني
بعد إسرتاتيجي ذات  العالمة  ُهوية  أن  تكتيكي يف حني  بعد  ذات  العالمة  ،للعالمة  ُهوية  تتكون  إاّل    فال 

   .متيزحينما يوجد هناك 
التناسق العالمة تنمح إطار االنسجام و  التموقع و  لل  إمجايل  إن هوية  يتدارك نقائص  عالمة، إهنا مصطلح 

 .(Kapferer, J-N,2000, p 107)توجيه صيغ التعبري للعالمة و ضمان أحادية و دميومة هذه األخرية. 
ألهنا تتوقف مرجعيا عموما إن ميزة الصورة الذهنية أهنا تتوقف أو اتبعة للمنتجات أو تشكيلة املنتجات،  

االختيار  إىل املعنية هنا هي أساسا حمسوسة   .حالة من عملية  اخلصائص  فائدة أو مكسب   إن  و حتقق 
اليت تعترب  .  ( Ladwein, R, 1998, p2)للمستهلك   الذهنية  الصورة  الفروق اجلوهرية بني  و هنا تظهر أحد 

عنه، كما سنوضح ذلك    اخذ استقالليتهأتمفهوم يتوقف أو اتبع للمنتج يف حني اهلوية هي مفهوم جيب أن  
 نتطرق إىل املقاربة الديناميكية للعالمة. عندما 

 مصادر هوية العالمة التجارية املطلب الثالث:
القيّ   العالمة  إثبات  يف  تتمثل  هويتها  أن  و  للمنتج  معنوي  ارتباط  عن  للعالمةعبارة  التأسيسية  و كل    م 

القيّ  اليت تساهم يف تعميق هذه  الم، لكن جيب حتقيق  العناصر  بينها و  نوع من  اجلمهور. ميكن    بنيتوافق 
 A. Samprini للعالمة تسهيل و تسريع هذا االعرتاف و التوافق إال من خالل ثالثة خاصيات و تتمثل يف: 

1993 p46 
 . املصداقية -

 . الشرعية   -    
 . العاطفية أو التأثريية  -   

الثالثإن   اخلاصيات  فإذا كانت    ةهذه  البعض،  بعضها  مع  ارتباط  أي  هلا  ليس  أبهنا  متتاز  تتميز  العالمة 
و بطريقة متشاهبة    ،و لكن العكس غري صحيح  تتصف بصفة املصداقيةابلشرعية فهي يف أغلب احلاالت  
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، لكن على صداقية قوي و لكن قد تفقد الشرعية أو املأو أتثري  فإن العالمة ميكن أن تشتمل على عاطفية  
الثالثة   اخلاصيات  على  مرتابط  بشكل  العالمة  تشتمل  ملا  ذلك  مقبولة  إفعكس  هوية  حتقيق  إمكانية  ن 

                   تتزايد. 
 .املصداقية -

هناك  ، أي مبعىن  املصداقية  خاصية  إن االنسجام هو املصطلح املناسب الذي ميكن من خالله احلصول على
اللغة املخاطب هبا و تناسق يف أنظمة ال أو العروض املستعملة، ابلطبع إن   رسومات املستخدمةتناسق يف 

متناسق ال يكون من الضروري مبين على أسس منطقية و بدون تناقضات. إن االنسجام هي مسألة  عامل  
األذواق و رغبات الفئات املعنية، كما أن املصداقية مرتبطة    ارتباط طبيعي مع املنتج و أن تتماثل يف ذلك

مرتبط املصداقية  إن  يبدو  نفوذها.  توسيع  العالمة  الذي حتاول  املنتج  بنوعية  ابنسجام أيضا  بشكل كبري  ة 
 العروض و التنبؤ التام لتوقعات اجلماهري املعنية.

       الشرعية -

ما يتعلق برغبات املستهلكني، فإذا كان ا  إن الشرعية مرتبطة بشكل أساسي بسلوكيات املؤسسة أكثر منه
توسع يف املكان قية، فإن االستمرارية عرب الزمن و الصدا االنسجام يساهم كثريا يف احلصول على خاصية امل

فيها صفة    لقانخي تتوفر  اليت  العالمة  أن  القول  فيمكن  الثانية،  اخلاصية  و هي  العالمة  بشرعية  يسمى  ما 
الزمن. تتقادم مع  الشرعية توسيع شرعيتها إىل كل ما خيصها،    الشرعية ال  اليت حتمل صفة  للعالمة  ميكن 

لعالمة عل مناطق جديدة أو تقطيع جديد من  مراجعتها كلما استحوذت ا  على عكس املصداقية اليت ينبغي
جبمود أكرب و بقدرة   مع أهنا ختضع بشكل حتمي لعملية االختالل، تبدو أهنا تتمتع السوق، فإن الشرعية

 لإلمداد أو العون الذايت.
 العاطفية أو الشعورية -

يف إلباس عروضها  إن املصدر الثالث الذي تضمنه العالمة لكي تستطيع تسهيل عملية قبول هويتها يتمثل  
ن العالمة من أن ترفع بشكل  بشحنة عاطفية و هذا بتكثيف من االستثمارات التأثريية حنو اجلماهري، ما ميكّ 

الرغبة فيها العالمات  قد  .  (63، ص2005،  اخلضر  م،)معترب من فرص تفضيلها و أيضا  جند من بني 
تستطيع يف وقت   اليت  تلك  العاطفية  قوي من  لديها نصيب  تغريات    مااليت  تكون سبب يف إحداث  أن 
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  صداقيةميكن القول أن اخلاصيات الثالثة املتمثلة يف امل  اجتماعية و ثقافية و أيضا تغريات يف تقاليد اجملتمع.
 و الشرعية و العاطفية ال ميكن ترتيبها و تنقيطها، فكل خاصية لديها اجيابيات متعلقة هبا: 

 حصانة اجتاه املنافسني. بتكتس قوية  مصداقيةالعالمة اليت لديها  -

 بسهولة. توسع  تن سلسلة جديدة من املنتجات و أن االيت تكتسي شرعية تستطيع ضم العالمة  -

كبري عدد  اليت لديها شحنة عاطفية قوية ينظر هلا على أهنا تضمن والء  التجارية  كما أن العالمة   -
 من املستهلكني. 

تك  العالمةف أن  اخلصائص ميكن  األوىل يف  اليت تضم جمموع هذه  املكانة  أن حتتل  هلا  تسمح  مواقع  تسب 
 السوق. 
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 : شخصية العالمة التجارية: الثاملبحث الث
تعترب شخصية العالمة جزءا من اهلوية األساسية للعالمة ، ابعتبارها جزءا من الصورة املدركة هلا و لو بشكل  

متي يف  معترب  بشكل  تساهم  أن  فيمكنها  عليه  و  متوقعها  ضمين،  حُتّسن من  و  املنافسة  العالمات  عن  يزها 
ظهرت العديد من الدراسات األكادميية اليت ألقد     خاصة و أهنا تتعلق ابجلانب الشعوري لدى املستهلك.

العالمة( لغرض تفسري و تطوير مفاهيم أخرى مثل   العالمة ) أي شخصنة  رّكزت على مصطلح شخصية 
أن املستهلكني   و بّينت نفس هذه الدراسات  .(Ferrandi, J-m & autres 2003) الصورة الذهنية أو هوية 

جتمع   ديناميكية  لعالقة  فّعال  اعتبارها كعضو  ميكن  العالمة  أن  و  العالمات،  مع  قّوية  عالقات  يُطّورون 
األخرية هبذه  امل  نو املستهلكيتلقون    .(Heilbrunn)املستهلك  الرسائل  من  العديد  يفّسرون  من    نبعثة و 

مات) مثل اإلشهار و الرتويج و الغالف و املنتجات اجلديدة،...( و يصغون فكرة معينة عن "سلوك"  العال
ستكتسب شخصية و هذا حينما مينحها املستهلك جمموعة من   االعالمة املدركة كشريك، هلذا الغرض فإهن

صعوبة يف حتديد شخصية  املستهلك أية  ال جيد      السمات املستنبطة من سلوكه ومن العالقة الثنائية بينهما.
معينة للعالمات، أي عندما يعتقد أبن هذه األخرية و كأهنا شخصيات إنسانية، ابلفعل إن دور السمات  
فبخالف   العالمات،  على  ينطبق  الشيء  نفس  بينهم،  االختالف  حتقيق  منها  يفرتض  لألفراد  الشخصية 

فإن شخصية العالمة تسعى إىل حتقيق   خصائص املنتجات اليت تنصب على أتدية وظيفة نفعية للمستهلكني 
 .(Ambriose ,Laure,2004)من جهة وظيفة رمزية و من جهة أخرى وظيفة للتعبري عن الذات

 تعريف شخصية العالمة التجاريةاملطلب األول: 
استمدت     حيث  مناسب،  و  مهم  يبدو  العالمات  جمال  إىل  الشخصية  مصطلح  نقل  عملية  إذا كانت 

أن   من كون  العالمة أمهيتها  خيتار  أنه  حيث  أصدقاءه،  به  خيتار  الذي  ابلشكل  العالمة  خيتار  املستهلك 
تتناسب   يشعر أبهنا  اليت  فاتح جماهدي،  التجارية  تعكسها)  و  إنه من  .  (23ص،  2007مع شخصيته 

املفاهيمي   الذي قدمته فالضروري تعريف بشكل أدق إطارها  العالمة هو ذلك  الشائع لشخصية    التعريف 
املستهلك   (Aaker, J, 1990)  الباحثة يربطها  اليت  البشرية  اخلصائص  جمموعة  هي  العالمة  "شخصية  أبن 

مما يتيح للمؤسسة متييز منتجاهتا يف السوق من خالل خلق اهتمام لدى املستهلك و    .ابلعالمة يف ذهنه" 
المة يف دعم العالقة على العالمة ، و هبذا تساهم شخصية الع يؤدي اإلقبال الثبات يف ذاكرته، األمر الذي 

لون   و  اإلنسانية كالقامة  الشخصية  إىل  املنسوبة  اخلصائص  مع  تطابقا  و  األخرية.  هذه  و  املستهلك  بني 
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الشعر و العيون و نوع الطباع و اإلشارات املميزة،...(، فإن العالمة ينبغي أن متتلك ما يلي: بنية جسم و  
التعلّ  ذايت، و هذا لكي ميكن  أسلوب  و  بعد حتديد  طبع مؤكد  و  املستهلكني،  ق هبا و حمبتها من طرف 

شخصية العالمة جيب إحاطتها بنوع من الديناميكية مثل حياة اإلنسان اليت متتاز ابلنشاط. إن املثال التايل 
للعالمة   متميز  مشهد  لنا  عن   ،(Nescafé)يظهر  منفصلني  زوجني  بني  ما  جتمع  قصة  لنا  يروي  حيث 

يف مكان مميز يُذّكر كال مها بذكرايت     (Nescafé)ة اثنية حول فنجان قهوة  بعضهما البعض، فيلتقيان مرّ 
مجيلة، يعترب هذا اللقاء معرّب يف حّد ذاته من خالل خلق فضاء للتعبري اخلصوصي، إهنا القهوة اليت تقّرب  

ذي يتكون بني  حلظة انبثاق املشاعر مرّة اثنية. إن دميومة شخصية العالمة عرب الزمن، أتيت من االرتباط ال
املستهلك و العالمة و الذي يتشكل تدرجييا بفضل املسارات التعبريية اجلديدة اليت تتجدد ابستمرار بواسطة  

   Pierre, R, p44) (اإلشهار.

 إدارة شخصية العالمة التجارية املطلب الثاين: 
سمح بتمييزها عن ابقي  إن حتديد شخصية عالمة معينة له أمهية كربى من اجلانب اإلداري، و هذا عندما ت

الفئة  أو  املستهلك  شخصية  و  شخصيتها  بني  ارتباط  إقامة  ميكنها  عندما  أيضا  و  املنافسة،  العالمات 
و ابلتايل جلب زابئن  ميتلك  املستهدفة.   العالمة  متوقع  لتحسني  فّعالة  أداة إسرتاتيجية  إذن  التسويق  رجال 

  و قد استخدم هذا املصطلح      .m & autres 2003)-J errandi,(F  يتأثرون ابلسمات الشخصية املمثلة هلا
الباحثني بدراسة   العديد من  اهتم  العالمات، و قد  بينها جمال توسيع  العديد من اجملاالت من  كمتغري يف 
املستهلك   إدراك  بدراسة  اهتمت  األم، حيث  العالمة  على شخصية  أتثريها  مدى  و  العالمة  توسيع  جمال 

فكلما كانت شخصية العالمة األم مرتبطة أبمور   .ة العالمات املشتقة منهالشخصية العالمة األم و شخصي
العالمة   بتوسيع  القيام  املؤسسة  ذهنية قوية، كان إبمكان  املستهلك حبيث تشكلت هلا صورة  لدى  اجيابية 

ليها  لعالمات أخرى. و أنه يف حالة وجود تقارب بني العالمة ملؤسسة ما و العالمات املنافسة، فإنه ينبغي ع
إما من خالل اخلصائص    :السعي لتمييز شخصية عالمتها معتمدين يف ذلك على أحد احملورين األساسيني

نتج حىت تستطيع جتسيد العالمة و تستفيد من متييزها يف  
ُ
نتج نفسه أو خبصائص أخرى غري امل

ُ
املرتبطة ابمل

ها فيه، و هذا يعترب أكثر أماان  ذهن املستهلك عن منافسيها و حتتفظ على حصتها يف السوق و استمراريت
) فاتح   األم ذات شخصية مدركة قويةمن طرح ُمنتج جديد بعالمة جديدة و لكن بشرط أن تكون العالمة  

املؤسسات ضرورة دراسة بشكل مستمر شخصية عالمتها و     .(34ص  2007،جماهدي ينبغي على  و 
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مب متغرية  إدراكاته  و  املستهلك  سلوك  املشتقة ألن  العالمة العالمات  أن شخصية  القول  ميكن  الزمن.  رور 
أصبحت عبارة عن مصطلح أليف ابلنسبة للمحرتفني يف جمال التسويق و الدعاية و ميثل أداة مهمة على  
وجه اخلصوص يف تعريف رأمسال العالمة، فكأي فرد ميتلك شخصية ذاتية فإن العالمة ميكن إدراكها من  

    ) ,R,  & Ladwein N-MKoebel, 1999( ديد هويتها. خالل مسات خاصة تساهم يف تعريفها و حت

إن التطرق إىل العالمة من خالل شخصيتها ميثل طريقة جديدة حبيث يؤدي بنا إىل التساؤل عن ما مدى 
 إسهام شخصية العالمة مقارنة مع مفاهيم أخرى كالصورة الذهنية للعالمة ؟

اإلحاطة  كننا  مُي   للعالمة  الذهنية  الصورة  من خالل مصطلح  العالمة  اجتاه  املشرتين  أو  املستهلكني  إبدراك 
التقنيات . أما مصطلح شخصية العالمة يقدم لنا بُعد جديد تعرض العالمة (Aaker, J, 1990)العديد من 

إن الفكرة اجلوهرية من هذا العرض أن      من خالل جمموعة من السمات مثل اليت تستعمل يف متييز األفراد.
عالمة من خالل التطابق الذي  و أنه يتحدد ابلنسبة للموعة من الصالت اجتاه العالمة  املستهلك يُطّور جم

لشخصية تعترب جدُّ مهمة، إهنا  ليتم بني شخصيته الذاتية و تلك اليت مينحها للعالمة. إن الوظيفة التعبريية  
أيضا جعلها مدركة و  املنافسة  للعالمات  العالمة ابلنسبة  تفرد  قّوي يف  بشكل  بشكل واضح من   تساهم 

 خالل أتكيد هويتها. 
 

 شخصية العالمة التجارية و هويتهاأتكيد :ثالثال طلبامل

إن   ،جيب التذكري مرّة أخرى أبن العالمة تتحرر تدرجييا عن املنتج من خالل اكتساب شخصية خاصة هبا 
لذهنية املعلنة و الصورة ا   شخصية العالمة تنتج يف نفس الوقت عن اإلشارات املرسلة من طرف مؤسسيها

 من طرف املستهلكني و الغري مستهلكني بشكل متناوب.  
 تشكيل شخصية العالمة التجارية بصفة دائمة الفرع األول:

عل ذلك  يف  نرتكز  دائمة،  بصفة  العالمة  بشخصية  اإلحاطة  و  أساسية: لتشكيل  مكّوانت  أربعة     ى 
(Michon, Ch.,2009, p183-184) 

 (le fond de la marque)جوهر العالمة التجارية. -

 (le code sémiotique)الداللية. رموزال -

 (le territoire de communication)مسار أو منطقة االتصال.  -
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 (le caractère)الطبع أو املزاج.  -

 جوهر العالمة التجارية .1
تجات عرب الزمن.  هي جمموعة مميزات العالمة اليت ال تتغري أو تبقى اثبتة عندما يتطور املنتج أو تشكيلة املن

إن جوهر العالمة يعكس يف نفس الوقت مميزات ملهارة إنتاجية و إشارات اتصال متميزة و اليت ال متلكها  
املعنية. عالمة  العالمة  يتجدد    إال  اجلديدةجوهر  املنتجات  إسهامات  بفضل  بطيء  مصطلح  ف  ، بشكل 

املركز  النواة  مصطلح  من  قريب  هو  العناصياجلوهر  عن  تبحث  اليت  املة  الطبع  تشكل  اليت  الدائم ر  و  ميز 
تتميز أبربعة عناصر أساسية املتمثلة يف " احلليب و    (Yoplait)للعالمة ، فعلى سبيل املثال جند أن العالمة  

 الطراوة و الصحة و املتعة". 
 الرموز الداللية 2
مرئية مثل: األلوان الداللية  هي جمموعة اإلشارات الغري مكتوبة اليت متيز العالمة، إن أغلبية إشارات الرموز   
الرسومات.    و و  الصور  و  مع   (Panzani)عالمة  فاألشكال  الشفاف  غالفها  من خالل  تتميز  للعجائن 

الرموز الداللية يف أتكيد خمتلف أدوار  تساهم    وجود األلوان اخلضراء و احلمراء اليت ترمز إىل العلم اإليطايل.
الل أكثر منه من خالل القيم اإلحيائية اليت حتدثها، مثال مسعة  العالمة بقدر كبري من خالل وظيفة االستد

 العجائن االيطالية من خالل ألوان الع ل ْم.
 منطقة االتصال   3

الذي   للعالمة  الدعائي  االتصال  نوعية من  املرئية  ينشأهي جمموعة  اإلعالانت  الشعارات و  و   من خالل 
ذاتية للعالمة اليت تتحفظ هبا و ال ميكن   ن مساحة اتصالمنطقة االتصال عبارة عتصبح الرتنيمات النوعية. 

ألي جهة أخرى تقليدها. إن ميزة منطقة االتصال هي عبارة عن عملية حتديد مباشر اليت تسهل االنتباه و 
 أكثر قراب من املستهلك و ترتسخ بشكل تدرجيي و حتمل صفة اجلوارية. جتعل العالمة 

 طبع أو املزاج ال 4
العنصيعرب   ممهذا  مسات  من  انطالقا  العالمة  شخصية  عن  متُ   اثلة ر  اليت  الرؤية  لتلك  هذه  إن  األفراد،  ّيز 

للعالمة   حياة  إلعطاء  تستعمل  اإلنسان  لصفات  اتصال  التقريبية  عملية  تسهل  و  جاذبية  أكثر  وجعلها 
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اإلنسانية    اليت تعرب أو حتدد العالمة مّت اقتباسها من سلميات  الشخصيةإن السمات الشخصية     عقالنية.
 لعلماء النفس.
 التحكم يف هوية العالمة التجارية الفرع الثاين: 

مجهورها  متثل   اجتاه  دائمة  بصفة  إظهاره  العالمة  ترغب  ما  إىل  ترتجم  مشولية،  أكثر  مقاربة  العالمة  هوية 
 : منيف نفس الوقت كل إهنا تدمج املتنوع
   عناصر شخصية العالمة. •

 رموز أو إشارات االتصال. •

 بشكل منفرد.  هايز أو اإلشارات امللموسة اليت متُ  الرموز •

إنه ليس من السهل على العالمة فرض هويتها، حيث أن االحنرافات أو األخطاء املرتتبة عن عملية االتصال  
 (Michon, Ch,2009, p185)ميكن أن تؤدي إىل صياغة هوية خمتلفة.

إن العالمة ال تعطي فميزة هلا، فبدون هوية  اهلوية العالمة عرب الوقت من خالل تقوية اخلصائص املتسجل  
اليت تربر الفارق يف السعر هي ية الشراء و االستهالك، و أن القيمة املضافة احملققة من العالمة أي معىن لعمل

نتيجة مكوانت موضوعية)مثل حصص السوق و الشهرة و التغطية اجلغرافية...( و غري موضوعية أو ذاتية)  
   ذهنية من املستهلكني و التعّلق ابلعالمة و الثقة...(. مثل إدراك الصورة ال
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   : املقاربة الديناميكية هلوية العالمة التجاريةرابعاملبحث ال

االنفصال بني العالمة و املنتج و أيضا بناء   عن ظاهرةيف آن واحد  الديناميكية   يف املقاربةهوية العالمة عرّب  ت
خالل  إن تطور اجملتمعات االستهالكية    .عرب الوقتاضي  امل  ايتو القّيم و ذكر   من اإلشاراتة  دائمجمموعة  

أ العشرين،  القرن  من  الثاين  تزايدالنصف  إىل  الالعالمات    دى  فلمنتجاتلستمر  امل  عرضنتيجة  العالمة ، 
  دة عبارة العالمة اجلديأصبحت  فرتة التموقع التنافسي    وأنه مع    ،متباينا  أيضا  تسمح بتمييز املنتج و جعله س

اال  هةُمّوجقوة    عن أو من  لعملية  االسم  اجملتصال سواء عن طريق  االتصالخالل  يصاحبها  ال   ).الذي 

Michon, Ch, 2000) 
الت أن  املستمركما  اال  زايد  فيما خيص    خرتاعاتيف  تسارعي  أحدثت جتديد  املنافسة  حّدة  و  التكنولوجية 

امل انعرض  الفرتة ما بني مرحلة  التصنيع،  نتجات، لقد تقلصت  املنتج كفكرة و فرتة  تعددت  حيث  طالق 
هناية  متيزت    النماذج لنفس املنتج، فاملستهلك يبدو أنه وجد معامل جديدة من االستقرار و الثقة يف العالمة.
 ا تو إحاط  ذكاءالقرن العشرين بتغري جذري يف طبائع و عادات املستهلكني، فظهر مستهلك جديد أكثر  

املب من  حاجات  علومات،  كثري  تلبية  يف  أكثر  يرغب  ابو  االلتزام  االجتماعي  الندماجتتعلق  فالقيم  و   ،
إىل حتقيق  املستهلكني  لقد دفعت بعض املتغريات     القيم األخالقية التقليدية.  إىلاجملتمعية أصبحت تضاف  

الشخصي سواء من اجلانب الفكري أو املادي بعيدا عن ما كان ميارس يف الس  نواتاالستمتاع الذايت أو 
الصلة ابلعالمة    املستهلك  أصبحلقد    ملظهر سبب مهم لالستهالك. االعتناء اباملاضية حيث كان   و  وثيق 

  بشكل دائميتحدد من خالهلا  أصبح  و أنه    ، ، و مل يعد يستدرج بسهولةالصدق و الشفافيةمنها    يتحرى
، يف و عبارة إحساس عاطفيالذي ه  "التعّلق"كما أنه جيب منيز مابني مصطلح      .جموعة من االرتباطاتمب

يستدعي هذا    ولعالمة  ا   معتطابق    عمليةيف  من خالله  املستهلك  يلتزم  الصلة"  "وثيق    مصطلححني أن  
  (Lacoeuilhe, J, 1997) وجود هوية قوية للعالمة.

  لق هوية العالمة التجارية املطلب األول: 
ال ما  إنه من  قويةنادر  ما  تولد عالمة هبوية  امليف سوق  لكن  تستدعي،   طريق حنو حتقيق ذلكال  أن  عاينة 

 مشرتكة مع  جّد    العالمةتكون    البداية، يف  طويل
ُ
و رْ ك  ت  ب ْ املٌ نتج  امل التحرر  لكن    ،  تبدأ يف مرحلة  بعد ذلك 

إن  عن املنتجات.    هاابفرتاقهوية خاصة هبا، مستقلة و قوية بشكل كاف لكي تسمح    لتكتسب التدرجيي
هذا االنفصال سيتميز  ف  ، فكرة أنه حيدث انفصال تدرجيي بني العالمة و املنتجة ذاتية للعالمة تطرح  وجود قوّ 
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املستهلكني   طرف  من  املدركة  اإلشارات  جمموعة  ابملنتج)  ارتباطا  أكثر  ذهنية  صورة  من  املرتبطة  ابالنتقال 
ابلعالمة)  اب خاصة  هوية  إىل  العالمة  جمموع  ملنتج(  اجلمهور  املو    املروياتريخ  طرف  من  املدرك  رتبط  و 
  ما يصبح االنفصال عن املنتج مهما، ما ية كلهذه املقاربة كلما تصبح العالمة قوّ  خالل .(ستهالك العالمةاب

  ة يف آن واحد نتاج اتريخ مكثف موصول  إنشائها هيمّت  إن اهلوية اليت  هكذا فو  .  يقدم للعالمة صفة رأمسال
امل و  املقاول  و  األصلي  تكون و  ؤسسة،  ابملنتج  ال  لكي  من    تدمجأن  جيب  قوة    أكثر عالمة  هوية  نوع 

ليس    مبعىن العالمة اللصيقة ابملنتج  منتج"  -ن "العالمةإ    .و منتج و سلوك نوعي   قيم جمموعة  األسطورة و  
 (Michon, Ch, 2000 ). (institutionnelle) لديها هذه العناصر خللق هوية قوية خبالف العالمة املؤسسية

    مة التجارية عن املنتجسياق حترير العالاملطلب الثاين:
 العقود. تتجاوز   ات زمنيةعلى فرت  تتسلسل اليت مراحلإن سياق حترير العالمة عن املنتج تتميز أبربعة    

 الفرتة التأسيسية -

الفرتة التمهيدية    إهناالعالمة يف غالب األحيان مرتبطة ابملنتج الذي مشله اإلبداع،  خالل هذه الفرتة تكون  
سواء كان وظيفيا أو  ن املنتج يغذي مركز العالمة  أ  وأو مبتكرها،  د يرتبط ابسم مؤسسها  للعالمة، فامسها ق

    بشكل كبري بعالمة للحاسوب.مرتبطة  (Apple)رمزاي، فعلى سبيل املثال إن العالمة التجارية
    فرتة االنفصال -
قوية  فاملرحلة  هذه  خالل   تصبح  استقالليتها و  تكتسب  للمنتج  الذهنية  الصورة  يصال  إلبشكل كايف  إن 

الذي ال  ما  ر  تصوّ  األصليابإطالقا    تصخيللعالمة  املثال     ،ملنتج  أو   Sonnyأو  Bicات  عالمعلى سبيل 
Peugeot    نتج  اململستهلك يتعدى وظيفة  اجتاه ا معىن أو مدلول ذايت يف وعودها  مع مرور الوقت  اكتسبت
كبري إىل حّد  هترم  قد  ألن العالمات التجارية  املنتج تبقى هشة يف وضعيتها هذه،  إن فرتة انفصال  .  األصلي

إن عمليات جتديد املظهر  و هلذا  من خالل التقادم الفين للمنتجات،  أكثر  ختاطبهم  بشيخوخة األجيال اليت  
االنفصال   .دميومتهااخلارجي ال تكفي دائما لضمان   ستقاللية بدون وجود  تلك االال تعطي    كما أن فرتة 

   تتأصل يف هوية دائمة. يد االستمرارية لفرتة أطول جيب أنخماطرة، فالعالمة اليت تر 
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   الرتسيخ فرتة  -

الفرتة  تسمح  س استقرارا ابللعالمة  هذه  أكثر  معامل  على  إبدماج  الرتكاز  تسمح  حبيث  الذهنية    ،  الصورة 
على   نظام تصوري  يف  والعالمة  املنتج  اليت سرتبط  ديناميكية اترخيية  يف  و  املدى  للعالمة  الطويل  املتوسط 

عن    حالة جتديد املظهر و هذا أبن تصبح مورد و ليس فقط  األجل. إن حالة النضج هذه تسمح للعالمة  
 طريق خلق مستقبلها اخلاص هبا من خالل تطوير منتجاهتا و قّيمها. 

   مرحلة االفرتاق  -

هلا يف آن    ، إن قّوة هويتها تسمح(mère porteuse)عبارة عن" أم حامل"  هذه املرحلة  يف  صبح العالمة  ت
تتميز    .(marques filles)"  جديدة  عالماتتولد "  أيضا  عديدة من املنتجات و  تشكيالتواحد من تغطية  

هذا السياق غري  مثل  إن    ،لعالمة حنو أسواق أخرى غري املنتج األصليا هذه الفرتة بتطبيق إسرتاتيجية توسع  
     .حترير العالمة التجارية عن املنتجالشكل التايل يوضح سياق ف ،بعض الشروط حتت إالمؤهل للبقاء 
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Source :Christian MICHON, le rôle de l’identité, source dans la création de l’identité de marque, Convegno(le 

tendenze del marketing in Europa), Novembre 2000. P5. 
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 املنتج

        
 الصورة الذهنية 

 للعالمة 

 

( 3املرحلة الرتسيخ)  

 هوية العالمة التجارية 

 منتج جديد

 منتج جديد
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جتاريةعالمة   

األم   التجارية  العالمة   
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جتاريةعالمة   
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 مناذج هوية العالمة التجارية 
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 الرجوع إىل بعض طرق منذجة العالمة التجارية  
اخلاصة   املقارابت  أن  العموم  على  جمموعتني  بنمذجةجند  يف  ترتيبها  ميكن  هويتها  و  كبريتني،     العالمة 

احلالة" أو  "الوضعية  بنماذج  تسمى  األوىل  بنماذج     (les modèles d’état)النماذج  تسمى  الثانية  مناذج  و 
اإلدارة" أو  العالمة   .   (les modèles de gestion)"التسيري  ماهية    " التساؤل  عن  اإلجابة  فاألوىل حتاول 

للعالمة و ترتيبها على شكل تسلسل هرمي و  التجارية؟" حيث تتعلق خاصة بتحديد املكوانت األساسية  
اجلانب   من  العالمة  دراسة  حتاول  الباحثني  بعض  من  املقرتحة  فالنماذج  جتمعها،  اليت  االرتباطات  وصف 

 (Semprini, A, 2005, p101)النظري  و طرح إشكاليات تصورية. 
 " نتجة أو التوليدية امل"لنماذج  منوذجني، األوىل تسمى ابيتم التمييز بني   "مناذج احلالة"ضمن 

(les modèles génératif)   النظامية"لنماذج  اب  الثانية  و"  les modèles systémique)   (  ، لألوىل تتصور    ابلنسبة
العالمة و هويتها كأشكال متتد أو تتسع تدرجييا انطالقا من نقطة بداية بسيطة إىل أبعاد تتصف تدرجييا  

النظ امية تتصور العالمة كنظام حيث ترّكز على حتديد مكوانت العالمة و ابلتعقد، أما ابلنسبة للثانية أي 
 العالقات فيما بينها.

  حتاول اإلجابة يف "كيفية عمل العالمة "؟ إهنا حتدد أيضا املعامل و املكوانت   "التسيري أو اإلدارة"أما مناذج   
و اهتمام    العالمة  داخل  أو  لكن  املر تطبيقي  القواعد  استنتاج  أجل  من  يف  عملي  النماذج  هذه  إن  شدة. 

مديري   تصّرف  حتت  لوضع  االستشارية  الدراسات  مؤسسات  طرف  من  إعدادها  يتم  األحيان  غالب 
إدارية   مناذج  من جهة  األخرية  هذه  متييز ضمن  ميكن  و  التطبيقية.  أو  العملية  األدوات  العالمات خمتلف 

و حتديد عناصر التميز أو االختالف(، و   موجهة حنو  جمال تسويق العالمة ) مثل اختيار الفئات و التموقع
من جهة أخرى مناذج إدارية موجهة حنو جمال اتصال العالمة ) مثل اختيار منطقة أو املسار و املواضيع و 

 النمط أو األسلوب(. و الشكل التايل يوضح خمتلف هذه التقسيمات.
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 .Semprini, A, (2005), La marque, une puissance fragile, éditions Vuibert, France)املصدر: 

P102 

 النماذج الكربى هلوية العالمة التجارية 
ملختلف الرؤى أو األفاق املفيدة يف حتليل العالمة   توضيحهاإن هذه التقسيمات ليس هلا أمهية إال يف حالة  

كن أن تكون انفعة حسب نوعية  و هويتها، إهنا ختص الرؤى اليت ترّكز على خمتلف جوانب العالمة و اليت مي 
اليومي يف قيادة أو إرشاد العالمة جند على سبيل املثال أن منوذج   التطبيق، فضمن السياق  االستخدام أو 
اإلدارة أو التسيري ينبغي أن يتميز ابلدقة و الواقعية، أما إذا تعّلق األمر ابلتفكري حول اإلشكاليات اجلوهرية  

امل العالمة على  احلالة ستسمح  بتحديد  مثال كتطوير  تنويعها، فإن مناذج  البعيد أو جتديد هويتها أو  دى 
 بشكل جّيد  الرهاانت اإلسرتاتيجية و تقييم النتائج بشكل جّيد للعالمة. 

 
 
 
 
 

 مناذج هوية العالمة التجارية 

 احلالة أو الوضعية  مناذج
 "ماهية العالمة التجارية" 

 

 التسيري أو اإلدارة مناذج
 "كيفية عمل العالمة التجارية" 

 

أو  النماذج املنتجة
 التوليدية 

اذج النظامية النم مناذج اإلدارة  
 التسويقية

 مناذج إدارة
 االتصاالت 
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   . خمتلف مناذج هوية العالمة التجارية :ولاال ملبحثا
   (J. Séguéla) (la star stratégie) منوذج إسرتاتيجية النجوم املطلب األول:   

سنة   إدارة  منوذج    (J. Séguéla)الباحث  أدخل     1982يف  يف  جديدة  النجوم" كطريقة  "إسرتاتيجية 
التجارية   ا العالمات  النضج  ألسواقيف  مرحلة  إىل  ملموسة   أتخذ  أصبحت  .اليت وصلت  الغري  اخلصائص 

ل الشراء  قرارات  يف  األمهية  من  ابملنتج(  مباشرة  ترتبط  ال  اليت  )تلك  هذا   يقوم    ،   لمستهلكنيللعالمة 
كنجوم سينما، حبيث ما ينطبق عن النجوم ينطبق    وصفهاعلى افرتاض مسبق أن العالمات ميكن  النموذج  

الطريقة   السينما، فهذه  العالمات، فاحلامالت اإلعالمية جيب أن تعاجل على أهنا مشهد من مشاهد  على 
  (Azoulay, A, 2008, p18)لى النجومية:كما تنطبق ع  ترتكز على ثالث دعائم تنطبق على العالمات

أو    النمطيةو    )مبعىن شخصية العالمة(    املزاج و    (اءهأدو  ه  ) ماذا يفعل املنتج و مااإلطار املاديو هي  
العناصر  مبعىن  االتصال األسلوب)  و  لإلعالانت  اليت   .التنفيذية  الثالثة  الدعائم  يوضح  التايل  الشكل  و 

 تشكل طبيعة هذا النموذج. 
 
 

  
 
 
 
 

 (Jacques Séguéla)منوذج إسرتاتيجية النجوم ل
 .Semprini, A, (2005), La marque, une puissance fragile, éditions Vuibert, France) املصدر: 

P103 
بعض يندرج   يعاجل  االتصال، كما  جمال  يف  بديهي  تطبيق  مع  احلالة"  "مناذج  إطار  حتت  النموذج  هذا 

املرتبطة بسري   بني  التحدايت  العالقة  مرّة  النموذج ألول  يبحث هذا  و  العالمة و حتديد هويتها.  أو عمل 
لكن كوسيلة   و  للمنتج  االتصال كوظيفة  عملية  على طرح  يقتصر  ال  و  نظامي،  املنتج كتعبري  و  العالمة 

                                  

 املظهر 

سلوباأل  

 املزاج

                  c 
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  ألنه   (sémiotique)إن هذا النموذج يقرتح مقاربة داللية للعالمة  تعبريية اليت ميكن من خالهلا تقييم املنتج.  
بعني    يعرض يؤخذ  الذي  املزاج  متمثل يف  نظام  أو  تعبريية  مضمون  متمثلة يف  االعتبار من خالل أشكال 

تتطرق إىل نقطة مهمة ختص    (Séguéla)إن هذه الرؤية اليت جاء هبا    املظهر أو اجلانب املادي و األسلوب. 
مرئي و مدرك من طرف املرسل إليهم و  هذا النموذج و تتمثل يف التمييز الذي يقيمه بني بُعد ملموس و  

النمط أو  األسلوب  املظهر    (le style)خيص  أو  امللموس  اجلانب  البعد (le physique)و  اليوم  يسمى  الذي 
الداليل للعالمة، و جند أيضا بُعد غري ملموس و غري مرئي و تصوري و غري مادي الذي خيص املزاج أو  

جانب املدلول    اليل وبني ما هو مرئي و غري مرئي و بني جانب الد  إن هذه التفرقة.  (le caractère)امليزة  
   حبيث جندها يف أغلبية النماذج اليت جاءت فيما بعد.، (Séguéla)للعالمة يعترب بدون شك األهم يف مقاربة  

 (.Aaker ,D, A) ذج هوية العالمة التجارية حسبو من املطلب الثاين:   

ال املقرتح، ميكن  النموذج  أنلتبسيط  مؤلفه  (Aaker ,D, A. 1996)  قول   (Building Strong Brands)  يف 
   :أبعادحيلل هوية العالمة التجارية من خالل أربعة 

 نتج أو خدمة.العالمة كمُ  (1

 العالمة كمنظمة. (2

 العالمة كشخصية.  (3

 العالمة كرمز. (4

لة يف "العلبة الذهنية"  املسج  وانب إن الطريقة املقرتحة من طرف الباحث تسمح إبجياد ارتباط بني خمتلف اجل
هي    ، فالعالمةشرتكةاملتمثلة يف املنتج و العالقات و الشخصية و األفكار امل  (Mental Box)  كما يسميها

شيء   واحد  آن  لاليف  و كمُ   بواسطةك  ستهالخمصص  ترغب    لإلشارات.  ةرسلاملنتجات  اليت  املكانة  إن 
اكتساهبا يف ذهن زابئنها للعالمة  تطوير هو مبعىن  أي  ،  املؤسسة  قوية  إعداده    ،ية  مّت  قرار إسرتاتيجي  يعترب 

حتليل العالمة و دراستها  يف  هذا القرار اإلسرتاتيجي يرتكز ف  ، حتليل رابعي األبعاد متواصل عرب الزمنبواسطة  
من  . العالمة كشخص و العالمة كرمز ،العالمة كمنظمة ،العالمة كمنتج :على رنة مع العالمات املنافسةامق

يرتكز مبدئيا على اختيار    اإسرتاتيجي  ا دعْ ر ب ُ طوّ تُ مع بعضها البعض    اجلوانب املتكاملة و املقرتنة  خالل هذه
أيضا  و    سلوكيات املستهلكني و حتليل نقاط القوة و الضعف للمنافسنيدراسة  األسواق و حتليل احلوافز و  

قيا بقرارات إسرتاتيجية و املالية  يستتبع منطجيب أن  إن اختيار هوية العالمة    عالمة.المصداقية    و   مشروعية
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" عالقة تتمثل يف  ثنائية  قاعدة  تولد  أهنا  يعىن  إدراك  -للمؤسسة،  و  امتياز  لمنافع من طرف  لزبون" ذات 
   .املستهلك و أيضا دليل عمل للمؤسسة يف إعداد املنتجات و وسيلة اتصال العالمة

اليت يراد هلا النجاح على املدى  ةدارة العالمإ إسرتاتيجية إن (Sandor, C & Denis, J-E, 2002, p9) حسب
نشئ عن إنتاج  اليت تإسرتاتيجية خاصة ابلعالمة  البعيد جيب أن ترتكز بشكل ضروري على اختيار و تطوير  
أخرى  و  هوية وظيفية  ذات  عالمات  ت،  واياهلهوية مميزة، فالكتاابت املرتبطة بذلك حتصي ثالثة أنواع من  

 . عرضهااليت ت كاسبو هذا حسب نوعية امل، جتريبية  هويةذات ثة  هوية رمزية  و الثالذات 
لعالمة، و بعد حتديد إسرتاتيجية العالمة  ا إطالق  أي  قبل    مسبقاتؤخذ  جيب أن  إن القرارات املتعلقة ابهلوية   

هوية العالمة  ف   جيب إدارة املزيج التسويقي بصفة منسجمة خللق انطباعات مالئمة يف ذهنية املستهلكني.  
للعالمةه اإلسرتاتيجي  التحليل  العالمة    (Aaker ,D, A)  فحسب،  ي يف جوهر  هلوية  الطبيعية  النتيجة  إن 

تتمثل يف خلق قيمة مبنية على املكاسب الوظيفية  و املكاسب التأثريية أو االنفعالية و مكاسب الطموح أو 
كذلك  املستهلكني و املنافسني و    هي نتيجة مباشرة لتحليل فّعال لسلوكتنشأ  هذه القيمة اليت  ف  ،االرتقاء

األوفياء.   العالمة أتسيسها مع زابئنها  اليت استطاعت  الضعف للمؤسسة  ميثل  العالقة  القوة و  حتليل نقاط 
من أجل تطوير هوية عالمة طموحة جيب يف آن واحد حتليل  ف  ،العالماتختص  لكل عملية    امسبق  اشرط

ظهر  كما يُ ف  ،أو البلد األصليعالمة مثل مستهلكيها السابقني  ايت املؤسسة و أرث الو املوارد املتاحة و أول
من خالل إدماج مثانية  حىت و لو أن هذا األخري يظل مركزاي  الشكل التايل، فإن العالمة تتجاوز املنتج  يف  

 أوجه متكاملة: 
 )الرؤية التجسيمية أو التجسيدية للعالمة(.  ،شخصية العالمة  (1

  .وقللعالمة يف الس رمزيةال صورةال (2

 عالقات مع الزابئن. ال (3

 العالمة. ثريهاالتأثريات اليت ت (4

   التقوميات الشخصية.  (5

 هوية املستهلكني.  (6

 البلد األصلي.  (7

   دور املنظمة أو املؤسسة اليت تقود العالمة. (8
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ملن  : ما هو جوهر قيمة العالمة ؟  عن أربعة أسئلة   التايل  من خالل الشكل  اإلجابة  الباحث  ولاكما حي
 ؟ تعكسهاترغب أن تدرك؟ ما هي الشخصية اليت  تدرك؟ و كيف  ؟ كيف العالمةتوجه 

 العالمة التجارية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Source : d’après Aaker   (David A.),  Building Strong Brands, Free press, 1996, Cité 

par (Lewi, G) Branding Management, 2005, p99. 

 

افظة على  احملو  ،  عينةم  جمموعة االنطباعات الذهنية اليت تسمح بتطوير إسرتاتيجية  إذن  متثل العالمة  هوية  ف
ز من خالل هذه االنطباعات الذهنية اليت هلا  يّ ن املستهلك مُي  و أ  ،يف السوقلدي املستهلكني  دة  مكانة جيّ 

، و    على منتجات هذه العالمةدفع سعر مرتفع للحصول  فهو مستعد ل   ذا السبب هلو  قيمة ابلنسبة إليه،  
 ابلتايل يكتسي صفة الوالء للعالمة.

 (Kevin Keller)منوذج  املعريف أو اإلدراكي حسباملطلب الثالث: 

فإن    السابقة،  التقسيمات  التوليدي  (keller, K, 1998, p121)حسب  النوع  من  منوذج"احلالة"  و  يقرتح 
يتطرق إىل بعض االنشغاالت    ، تعترب أعماله(Aaker)اجتاه ما قدمه   يسجل ضمن نوعا ما حديثة حيث 

 األخذ بعني االعتبار وجهة نظر املرسل إليهم يف منذجة العالمة. على سبيل املثال املعاصرة 

 شخ

دور   املؤسسة                                                          شخصية العالمة  

   البلد                                                                         لعالمةلرمزي اجلانب ال
األصلي                

  هوية املستهلكون                                                               عالقات مع الزابئنال
                  

                                            لشخصيةالتقييمات ا          املنافع التأثريية أو العاطفية
              

 

املنتج ا  

و خصائصه و  ه )مميزات 
 استعماالته( 
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منوذج يرمي إىل حتديد كيف أيخذ رأمسال العالمة شكله يف اجتاه املزدوج فيما خيص القيمة  (keller) يِّؤسس 
من نوع معريف ألن ابلنسبة هلذا الباحث هي  نظرية اليت تّدعم هذه املقاربة  إن ال  االقتصادية و القيمة الرمزية.

العامل  أن  و  املستهلكني  الذي حيمله  اإلدراك   أو  املعرفة  هو  قيمة عالمة  الذي حيدد  الوحيد  الشيء  إن 
املستهلك أو بشكل أدق   املعرفة هي ذاكرة  اليت تركتها  الرئيسي هلذه  العالمة  إن م  .يف ذاكرته  اآلاثر  عرفة 

بدورها  تُ  طريق  غذى  أنشطتها  الوعيعن  مبختلف  و  العالمة  بوجود  املستهلكني  مبختلف    لدى  أيضا  و 
ابلعالمة من خالهلا  يرتبطون  اليت  يسميه  .  االنطباعات  ما  متثل  ابلعالمة  املرتبطة   االنطباعات  جمموع  إن 

(Keller)    ال يدمج مصطلح هوية العالمة إال مرحلة  الصورة الذهنية للعالمة، و أنه بطريقة خاصة جند أنه
تثمني   يف  تساهم  اليت  العناصر  "جمموعة  أهنا  على  يعرفها  نسبيا، حيث  الذهنية ا متأخرة  الصورة  و  لتعّرف 

هي األمساء و الرموز و املسبوكات و الشخصيات و الشعارات و  األكثرية أمهية  العالمة    عناصرف.  للعالمة
اختيار   إن  حمددةالغالف.  مكسب     عناصر  أو  فائدة  يولد  عنصر  فكل  قوية،  عالمة  هوية  بناء  يعادل 

العالمة.   بنية معرفة  العالمة يف تطوير  تشري  ملختلف مستوايت  إذن إىل مسامهة كل عناصر  العالمة  هوية 
 الشهرة و الصورة الذهنية و من مثّ القيمة املضافة النهائية لعالمة ما.  
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 (Kevin Keller) حسب ج هلوية العالمة التجارية منوذ  

Source : Semprini, A, (2005), La marque, une puissance fragile, éditions Vuibert, France, p105 

عاجل هذا النموذج ضمن النماذج املنُتجة أو التوليدية ألنه يتصّور العالمة كنظام ممتد و معقد، فكل  كما يُ 
ص هذا النموذج مهيكلة بشكل واضح حبيث تبدأ مبستوى أول يضم مصطلح االطالع املستوايت اليت خت

إن أمهية أو معرفة العالمة مث مستوى اثين يضم مصطلحني يتمثالن يف االنتباه و الصورة الذهنية و هكذا.  
إ املصدر.  ابتعاده عن  و  النموذج  تطّور  مع  تدرجييا  تتناقص  العالمة  رأمسال  اليت أتسس  هذه املكّوانت  ن 

البعد  جّيد  بشكل  توضح  ألهنا  ابلغة  أمهية  ذات  العالمة  عمل  ختص  اليت  التوليدية  أو  املنُتجة  الرؤية 
النواة   (Keller)أن    الديناميكي لعمل العالمة. لكن رغم يقدم منوذج مهيكل بشكل واضح، فإنه ال يقرتح 

ن املكّوانت و ربطها داخل نظام.  إنه منوذج حتليلي يسمح بتحديد عدد كبري م  ،اليت حتفظ هوية العالمة

الصفات أو  

 الخصائص 

املكاسب أو  
 الفوائد 

 املواقف 

غري مرتبطة  
 ابملنتج

لسعر ا  

التعبئة و 

 التغليف 

 املستعملني

طريقة  

 مرتبطة ابملنتج االستعمال 

 وظيفية

ريبيةجت  

 رمزية 

 االطالع على 
 العالمة التجارية

 أو معرفتها

 

 

 

 

 االنتباه 
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 التعّرف

 التذكري 

أنواع انطباعات  
 العالمة التجارية
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 العالمة التجارية
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 العالمة التجارية
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له نقائص،  فإذا كانت بعض املصطلحات كاالطالع  كما أن هذا النموذج ابإلضافة املزااي اليت قدمها فإنه  
بعد  و التذّكر و الفهم تعترب ذات أمهية يف عملية بناء رأمسال العالمة، فإن هناك أخرى ذات أمهية أيضا مثل 

أما الشيء الذي أيخذ عليه  حبيث أتخذ مكانة هامشية يف النموذج املقرتح.  يالرمزي و االنفعايل و  العاطف
يف حميط أو ضواحي النموذج و مينح هلا وظيفة بسيطة ختص  إبعاد مصطلح هوية العالمة  كثري يتمثل يف  

مثال إذا حاولنا التعّرف على شخص ما يف الشارع ليس من الضروري معرفة شخصيته و قصته أو    التمييز.
تصرفاته  ، لكن إذا حاولنا فهم سلوكه املستقبلي و أسباب  عره، فالوصف الدقيق لشكله و لباسه يكفيمشا

  (keller, K, 2009, p41) فإنه جيب اختيار طريقة ختص هوية أكثر عمقا و تعتمد على مقاربة نوعية.

   (Jean Noël Kapferer)هوية العالمة التجارية حسب منوذج املطلب الرابع:

هذ الفرنسيحسب  املتخصص  العالمة  ا  إدارة  العالمة  أبن    يوضح،  يف جمال  على   قدرةهلا  هوية  لإلجابة 
اليت  و هلذا يذكر ما يلي:" القليل من العالمات    ،املسائل املتعلقة ابجلوهر وليس االهتمام ابلشكل اخلارجي

ا تعتزم املؤسسة ضم  عندمتظهر  من معرفة ذلك    اجة، فاحلو أين تكمن أحاديتهاتعرف جوهرها أو عمقها  
إن حتديد حمتوى أو مضمون العالمة يسمح ".  إىل احلمالت اإلعالنية على املنتجات محلة ختص العالمة...

أو  معنيحدث العديد من األسئلة املطروحة يوميا: هل ابستطاعة العالمة التكفل أو رعاية أي  نابإلجابة ع
متطابقة مع   اإلعالنية  احلملة  تتوافق مع  حدث رايضي؟ هل هذه  منتج جديد  فرصة وجود  العالمة؟ هل 

إن حتديد هوية العالمة ضرورة ملحة      .(Kapferer, J-N,2006, p28 ) ؟"أو خارجهااملنطقة املشروعة للعالمة  
الصورة   بني  مدلول  له  الذي  التمييز  من  نوع  يقدم  فهو  اإلعالمية،  املراسالت  و  االتصاالت  لتعدد  نظرا 

درك  . إنه يفرق بني الطريقة اليت تدرك من خالهلا العالمة و احلالة اليت ترغب أن تُ الذهنية و هوية العالمة
ينبغي حتديد معىن و مشروع  ف  ،من خالهلا العالمة كما سبق و أن ذكران هي مفهوم إرسايل و هلذا  هوية 

اليت مصدرها إي هي اإلشارات    ،العالمة، أما الصورة الذهنية هي نتيجة أو حوصلة ترمجة اإلشارات املرسلة
أخرى. عوامل  أيضا  و  العالمة  جمموعة   هوية  وضع  أبنه  العالمة،  متوقع  مصطلح  إىل  الباحث  يشري  كما 

كما مّت  من خالل اإلجابة عن األسئلة األربعة  خصائص متميزة ابلنسبة للمنافسة و حمفزة ابلنسبة للجمهور  
ا ألنه ال ينقل القدرات أو كل الثروة اليت لكن يعترب هذا املصطلح أي التموقع حمدود  .إليها سابقاالتطرق  

فإن كل   املثال  سبيل  فعلى   ، العالمة  متوقع    اهلم    (Pepsi Cola)و    (Coca Cola)  عالمايتمن  متتلكها 
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التموقع هو أبكم عندما يتعلق ابالتصال الذي يتبناه.  ،متماثل رغم أهنما خمتلفتني متاما يعاجل  يف حني    إن 
ا مصطلح   العالمة هذه  ما  هوية  التقاء عرض  فهو عبارة عن  للعالمة،  التعبريية  الصيغ  يقود  و    مع لنقائص 

يف هذا اإلطار    يقرتح   . ز و التجربة اجلماعية أو الفردية للمستهلكني أو الزابئنو جمموعة من اإلشارات و الرم
(Kapferer ,J.N,1998 ,p102 )  "جتميع و  عبارة عن أداة ترمي إىل  هو  الذي    أداة يسميها "موشور اهلوية

     :تنظيم هذه اهلوية من خالل الوجيهات الستة اليت ميكن إمجاهلا فيما يلي 

 .ةمعالاجلانب امللموس من ال (1

 شخصية العالمة.  (2

 مجال ثقايف.ك  العالمة (3

 مجموعة عالقات تربطها ابملستهلك. كالعالمة   (4

 لصورة) املرآة اخلارجية للفئات املستهدفة(. لانعكاس كالعالمة    (5

 لعالمة) املرآة الداخلية للفئات املستهدفة(. صورة الذات ل (6

ميثل البعد االجتماعي للعالمة   سارموشور هوية العالمة بواسطة خط متقطع عمودي، من انحية الي  منقسم
الي الباطين للعالمة و الشكل التايل يوضح   منيالذي خيص اجلانب الظاهري للعالمة و من انحية  اجلانب 

    موشور هوية العالمة. للذي ميث ا منوذج هوية العالمة 

 )املؤسسة(  صورة املرسل                                                              
 

 اجلانب امللموس                                        الشخصية                        
 

 األبعاد اخلارجية                          العالقة                         الثقافة                                      األبعاد الداخلية 
 
 

 االنعكاس            صورة الذات                                                         
          

 
 

 )املستهلكني( صورة املستقبل                                                        

J-N, Kapferer, Les marques capital de l’entreprise, éditions d’Organisation, 1998, p108.  Source : 
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يُ  النموذج  هذا  مزدوجة،  إن  معاينة  ضمن  أنطرح  جهة  من  ت جتُ   العالمة  جند  إطار  يف  اجلانب    طويرسد 
ايل للعالمة، فهي عبارة عن  الدور االتصيظهر  امللموس و الشخصية و العالقة النوعية، و من جهة أخرى  

خماطب"    ،"كائن 
ُ
امل دور  إدماج  جيب  اتصال  عملية   سِّ رْ و كأي 

ُ
امل اخلطاب  إدراك  و  الفئة  س  رْ ل  إىل  ل 

  .إال من خالل اتصاالهتا ال ميكن أن تستمر يف الوجود فحسب هذا الباحث، فإن العالمة ،املستهدفة
 الوجيهات اليت حتقق اال تالف الفرع االول: 

انتق فبعد عهد إن  فيها،  التحكم  ينبغي  أدوات خاصة  و  مفاهيم  يتطلب  أخرى  إىل  من حالة  السوق  ال 
العالمة هوية  عصر  يف  اليوم  حنن  العالمة  شخصية  و  التموقع  و  الذهنية  تصبح  ف،  الصورة  تظل  لكي  أو 

ل و متغري، إهنا العالمة قوية ينبغي أن تبقى وفية هلويتها، فالصورة الذهنية للعالمة تعترب مفهوم سريع الزوا 
تُ  العالمة  العالمة. إن مصطلح هوية  رتجم إرادة أو عزمية رجل االتصال هتتم كثريا ابملظهر و ليس بكينونة 

  االستمراريةعن ثالثة متطلبات:    ، فتحاول اإلجابةالذهاب فيما وراء املظهر حنو اجلذور العميقة للعالمة  
 و جيب تفادي خدع الصورة املثالية.  الواقعيةبني اإلشارات املنبعثة و  التناسقعرب الزمن و 
 شرح مكوانت موشور هوية العالمة التجارية  الفرع الثاين: 

  .(Guillou, B, 2009, p06) متثيل هوية العالمة من خالل موشور بستة وجيهاتميكن 

 اجلانب امللموس   
صائص املوضوعية البارزة اليت جمموعة اخلتتجلى يف  إن العالمة هي يف املقام األول شيء ملموس أو مادي، 

العالمة،   ذكر  يتم  عندما  الذهن  إىل  الضحوكة   تتبادر  و  تستحضر    (la Vache-qui-rit)فالبقرة  العجينة 
امللموس   اجلانب  إن  اجلنب مغلفة ابألملنيوم.  األزرق و فصوص من  و  األمحر  الدائرية ابللون  يناسب  العلبة 

إنه    ،التموقع التقليدي و يشمل جمموع املنتجات املرتبطة ابلعالمة  القاعدي للعالمة و إىل املهارة و  الشكل
أوال يتبادر  الذي  املستهلك  وقبل كل شيء  اجلانب  العالمة،    إىل ذهن  يفكر يف  امللموس اجلفعندما  انب 

جند أن الكثري من العالمات لديهم مشاكل فيما خيص هذا اجلانب، إما أن ضروري ولكن غري كايف، كما  
 افة الوظيفية ضعيفة أو مل تتمكن من أن تتحدد بشكل جّيد. قيمهم املض
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 شخصيةال  
ع تصبح  العالمة  أن  مزاج  نصرمبجرد  على  حتصل  فإهنا  ميزة  اتصال  أو  خاصية  أيأو  مبعىن  شخصية    ة، 

ما بشخص  مقارنتها  حاولنا  إذا  العالمة  بشريف   ،ستمثلها  أهنا كائن  على  العالمة  فمصطلح   .نعترب 
عطوفة    (la Vache-qui-rit)لبشرية املرفقة بعالمة ما، فالبقرة الضحوكة   موعة السمات ا مع جمجيالشخصية  

أن عالمة   هادئة  (Marlboro)و كرمية، يف حني  و  يفسرساكنة  هذا  مرتبطة     ،  ازدهار شخصيات  فكرة 
  ابلعالمة.  

 الفضاء الثقايف   
اجلزء  هذا اجلانب    و مصدر إهلام للعالمة، فيعترب  مو نقصد ابلثقافة نظام القيّ   ،نتج هو نِّتاج ثقافة ما أي مُ   نإ

أو   اليت،  يور احملاألهم  األساسية  العناصر  من  يعترب  الثقايف  الُبعد  العالمة   إن  من يفتوجه  استعراضاهتا   
، فبالنسبة لألجانب ية فرنسلثقافة المرتبطة اب  (Dior)  عالمةالعلى سبيل املثال إن  املنتجات و االتصاالت، ف

لقد ركزت الكثري من احلمالت اإلعالنية على البعد الشخصي أي مبعىن     م الفرنسية. حتمل القيّ   هذه العالمة
حديث العهد، إنه من خالل    و إدماج شخصيات مشهورة و أمهلت الفضاء الثقايف، الذي يعترب مهما جدا  

 ا حيمل نفس االسم.  مكل منهكان  ملؤسسة إذا  ابالبعد الثقايف ترتبط العالمة 

   ةقالعال  
تظهر أمهيتها خاصة يف  و إنه شكل من أشكال االتصاالت العالمة، دثهالتبادل الذي حتفكرة يتعلق األمر ب

  جمال اخلدمات.
 االنعكاس  

يتعلق األمر هنا ابلصورة اخلارجية اليت    ملستعملني احملتملني للعالمة، مبعىن ا لمشرتين و  يقدم وصف خارجي ل
   .، إهنا منوذج للتحديدنعكاس ال يقصد به الفئة املستهدفةفاال، تعطيها العالمة ملستخدميها

   صورة الذات   
فإن االنعكاس،  متثل    خبالف  الذات  نفسه  صورة  على  املستهلك  يتخذها  اليت  النظرة  أي  املشرتي،  صورة 

 .فمن خالل استهلكنا لبعض العالمات نراعي نوع من العالقة مع ذاتنا  ،عندما يستهلك املنتج
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ا يسمح   ما، موشور  لعالمة  الضعف  نقاط  و  القوة  نقاط  بتحديد  وجيهات  ستة  من  املتكّون  هلوية 
أبن تطبيق هذا املوشور على عالمة ما كأداة، يسمح بتحديد ما يسمى      (Kapferer,2001, p114)فيوضح

منطقة للتوسعاحملتملة  اإلمكانيات ب"  إمكانياهتا  أخر  مبعىن  أو  متالالعالمة  ف  ، "   األبعاد  هذه  ثل  قوية يف 
مهيكل، و مضمون أحدها له   ُكلٌ كر أبن هذه الوجيهات تشكل  كما أن موشور اهلوية يذّ   .رأمسال حقيقي

، فهذه  من معاينة أساسية تتمثل يف أن العالمة هي كائن خماطبتنشأ  انعكاس على البقية. إن بنية املوشور 
  ختلق  جيب أن  ن أي عملية اتصالاألخرية ال تتواجد إال إذا اتصلت، يف حني أن علم العالقات يعلمنا أب

اطب أو  ختُ   اتسمح لنا ابلتخيل أبهنالتجارية فإهنا  ق األمر ابملنتجات أو احملالت  مرسل، و أنه حىت و لو تعلّ 
يكن    ،تكلمت مهما  العالمة  فإنو  ُمرسل  وصف  يف  يرتددون  ال  فإهنم  نستجوهبم  عندما  إن    .املشرتين 

املت و  الوجيهات  امللموس  ابجلانب  املرسلعلقة  تشمل   تبين   اكم  .الشخصية  اتصال  عملية  أي  أيضا    أن 
أما   ،الذي هو جزء من هوية العالمة  ل إليه سر ، إن وجيهات االنعكاس و صورة الذات تشمل املمرسل إليه 

أيضا    اهلوية  موشور يقدم  .  رسل إليهفيما خيص وجيهات العالقة و الثقافة متثل جسر يصل بني املرسل و امل
امللموس و حيز النفصام ع اجلانب  لنا وجيهات  اليسار تتضح  الشكل(، على  مودي)كما هو موضح يف 

لكي تصبح أو تبقى العالمة    تلك اليت  تظهرها.العالقة و االنعكاس و متثل الوجيهات االجتماعية للعالمة  
 .وفية هلويتهاظل قوية جيب أن تالتجارية 

   (le fond de la marque) جوهر أو قاع العالمةاملطلب اخلامس: 
النوعية   للدراسات  شركة  طرف  من  النموذج  هذا  تسمى  وضع  هوية  ف،    (Sorgem)اليت  ملوشور  بخالف 

منوذج   استعماالت  فإن  اخلاصة،  بكيفيته  استعماله  ميكن  الذي  العالمة  "العالمة  تعترب  جوهر  حمدودة،  " 
يف معرفة علم اإلشارات و  كما يتطلب كفاءة عالية    .أنه معروف من طرف أغلبية املتخصصنيمن  رغم  ابل

العالمات الدالالت  معاين   ملسئويل  األلفة  من  نوع  حقق  أنه  يف  النموذج  هذا  إىل  الفضل  يرجع  اللفظية، 
املصطلحات)   بعض  مع  تكن  كللتعامل  مل  اليت  اخليال...(  و  اإلشارة  و  األسطورة  و  كأجزاء تعترب  الرمز 

 لى شكل خمطط تركييب كما يلي: و يظهر أيضا عمتكاملة يف إشكاالهتم و أطروحاهتم. 
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 الرمزية اليت  جمموعة السمات      

 العالمة التجارية للمجال بعينه. تكّون النظام. إهنا وجهة نظر 
 اجلهاز اإلخبار أو البيان -

 التجارية. أسلوب العالمة  -

 الرموز التصويرية.                                                         التعبري -

 

 
 املواضيع                                                                       احملتوى املواضيع: 

 منافع املستهلكني  -

                   الوعود احملصلة  -

 .الرسائل -

 

 (Marie-Claude Sicard) منوذج هوية العالمة التجارية حسب س: املطلب الساد
على أهنا" تفاعل معقد بني املؤسسات و املستهلكني و  هوية العالمة  عّرف  أن ت  جيبلباحثة أنه  تري هذه ا  

الذي جعل من هوية العالمة مفهوم إرسايل املعاكس    (Kapferer)هبذا فهي تعارض التصّور الذي جاء به  
استقبايل. و هبذا   اليت تعترب مفهوم  الذهنية  بقوّ   افإهنللصورة  التعارض  تؤكد  رة  فكحيمل يف طياته  ة أن هذا 

.  بطريقة مثلىتفاعل العالمة    االعتبار  بعني أتخذ  خاطئة و خارج اجملال، ألهنا ترتبط مبنطق آيل و ابلتايل ال  
و   اإلسرتاتيجي  التحليل  نفضل  هل  التايل:  التساؤل  طرح  يف  تكمن  العالمة  هوية  إشكالية  جوهر  إن 

   ب األحيان ذو طبيعة حدسية. إن من املؤسسة أو نفضل إدراك املستهلك الذي هو يف غال دركالتسويقي امل
(Sicard)    النظامي للعالمة " مبعىن تطوير فكرة "نظام العالمة " الذي يسمح لنا فهم تثين على " التصور 

اثبتة و ال ينبغي أن تتغري و غري مادية و ضعيفة  تعترب    هذه األخرية  كانتفإذا  بشكل جّيد هوية العالمة،  
ر مخس مبادئ لدراسة سبعة  تطوّ   (Sicard)  املقاربة اليت تقدمها  خالل  منإنه  ، فالبنية و هي ملك املؤسسة 

وردية أو  "مث تقرتح بعد ذلك أداة جديدة تدعى    (contextes)  اليت تسميها السياقات أو اجملاالتمكوانت  
العالمة   أقطاب   "جنومية  سبعة  لديها  يلي  ، اليت  فيما  تتمثل  تقدمها  اليت  اخلمسة  املبادئ   M-C):و 

Sicard,2001, p197)  

عالقة اإلخبارية أو البيانية  ال  

 النواة ذات إشارة 

مدلول  لها  
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 إن العالمة ليست اثبتة و إمنا متغرية.  (1

 العالمة ليست ضعيفة البنية كما يعتقد.  (2

 العالمة ليست غري مادية.  (3

 .ليست ملك املؤسسة و إمنا تعترب أيضا ملك للمستهلكني العالمة (4

 ال متثل شخصية و إمنا حالة مقارنة ال أكثر.  العالمة (5

عناص عّدة  خاصة  بصفة  ختالف  فهي  هبذا  اإلسرتاتيجية و  لإلدارة  التقليدية  املكتسبات  ببعض  متعلقة  ر 
عيفة البنية و هي ملك للعالمة اليت تعترب هوية العالمة اثبتة و ال جيب أن تتغري و هي أيضا غري مادية و ض

تصفها ابلرزمة أو حزمة اليت    حيثهوية العالمة    حديدكما طّورت سبعة سياقات أو جماالت لت للمؤسسة.
 وجد يف مجيع حاالت االتصال:ميكن أن ت

 ي. اإلطار املادي و احلسّ  (1

 .املكايناإلطار الفضائي أو  (2

 اإلطار الزمين. (3

 لفاعلني.ابإطار التموقعات اخلاصة  (4

 اإلطار العالقات االجتماعية اآلنية. (5

 اإلطار الثقايف املرجعي. (6

 إطار هوايت الفاعلني. (7

أو   "بوردية  املسمى  و  أعدته  الذي  الرسم  أو  املخطط  "،    يف  العالمة  يف    كما  العالمةtجنومية  مبني  هو 
حبيث كل قطب من األقطاب متصل ابألخر، فكلها مرتابطة مع    هولوغرامي   هي نظام تشغيلي  الشكل

  عرب ت  حبيث  مكّون للعالمة و كل إشارة مهما صغرت حتوي العالمة ككل  بعضها البعض، هذا يعين أن كل
 قت فعلي.  عنها و ترسل رسالة يف كل االجتاهات يف و 
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 La rosace de marque, Marie-Claude Sicard, « Ce que marque veut dire »édition املصدر: 

d’organisation, 2001,p243. 

املركإ النواة  أما  الستة،  األخرى  أن متن كل قطب موصول ابألقطاب  العالمة ميكن  هلوية  أحد هذه   ثلزية 
فيما بعد إىل   تنتشر  السبعة و  العالمة  قطاب األخرى من خاللاألاألقطاب  النموذج   إن  .ديناميكية  هذا 

من   أنه  و  السبعة،  لألقطاب  األمهية  حيث  من  متاثل  هناك  ألن  التسيري،  عند  ليونة كبرية  بوجود  يسمح 
غريات عليها من أي قطب من األقطاب السبعة. إن فكرة التوازن الغري  املمكن دعم هوية العالمة و إدخال ت

مستقر تسمح أيضا ابحلرص على امليزة التطورية هلوية العالمة و انفتاحها على اجملال االجتماعي و الثقايف و 
 االقتصادي و قدرة التفاعل للتأثريات االجيابية أو السلبية املنبعثة.   

    (G. Lewi)المة التجارية من وجهة نظرهوية الع :بعاملطلب السا  

جتعل من  حبيث    ف هوية العالمة على أهنا:" جمموع اخلصائص املعروضةيعرّ   Lewi, G, 2005, p97)  (  حسب
يبدأ دائما ابخلصائص امللموسة حيث تسمح  و  تلك اليت تبحث عنها الفئة املستهدفة"،  أهنا    عينةعالمة م

هوي األوىل عن   الوهلة  منذ  العالمة.ابلتحقق  أو  الشخص  تغطية      ة  و  بتحديد  تسمح  العالمة  هوية  إن 
الطبيعة املعقدة و املتكاملة لعالمة ما، فهذا العمل سيسمح مستقبال من رسم منطقة أو مسار العالمة و 
التوسعات املمكنة و الغري ممكنة، و حتدد من خالل ذلك رأمسال العالمة و ابلتايل قيمة العالمة للزبون و  

مثّ  ثالثة تشكيالت  (puzzle mentale)ذهنية"  ال  ةرتكيب ال"لعبة    قد مساهاو    املؤسسة.  من  و املتكونة من   ،  
 تتمثل يف ضم القطع مع بعضها البعض لتتضح الصورة اليت كانت املبهمة. 

     Temps الزمن

 Projets املشروعات

 

 Relationsالعالقات 

 Positionsاملكانة 

 

 

 

 

 

 physiqueاجلانب املادي 

Espace  املكان 

   Normesاملعايري 
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الصعوبة تكمن فيما    ألن، يبقى نوعا ما غري واضح موميةعميز ابلو إن كان يتالذي سبق ذكره التعريف إن  
التعريف.بعد   اليت جاءت يف  العالمة  اليت    يف شرح صفات أو خصائص  العالمة  إذا كان عدد خصائص 

يدجمون نفس العناصر كمكوانت هلوية    ، حبيث الميكن مالحظتها لتحليل هويتها خيتلف حسب الباحثني
يهات يف يقدم موشور بستة وج   (Kapferer) حيتفظ فقط أبربعة عناصر أساسية و  (Aaker ) ، فنجدالعالمة

 )  نستطيع إضافة أيضا أعمال، بسبعة أقطاب  (Sicard ) حني أن وردية العالمة التجارية املقرتحة من طرف

Samprini)    تنطوي حتت علم اإلشارات و املعاين اللغويةاليت يتبىن  رؤية   (perspective sémiotique)    للتذكري
اب تتعلق  اليت  اخلطاابت  جمموعة  من  متكونة  العالمة  أو كافة    إىل  لعالمةأبن  أفرادا  سواء كانوا  األطراف 

 فإنه ميكن استخراج من مقاربتهم ثالثة  هي نتيجة تفاعالت متعددة،مجاعات، و هبذا فإن هوية العالمة  

 عناصر أساسية متكاملة ميكن حصرها فيما يلي:
اخلدمة: (1 أو  فاملن   املنتج  العالمة،  قلب هوية  املنتج يف  يتمركز  األحيان  اخلدمة يف غالب  أو  تج 

 حيدد عامل العالمة و اخلصائص امللموسة و بعض املميزات و املنافع. 
املستهلك:  (2 مع  االعتبار    العالقة  بعني  أبخذ  يسمح  العنصر  هذا  العالمةإن  و     شخصية 

أهن على  منها  املنبعثة  الصورة  و  الذات  صورة  و  اجتاه اال   ااالنعكاس  املستهلك  ينميه  الذي  رتباط 
 غب فيها. العالمة اليت ير 

 الرمزيللجماعة، نلمس هنا إىل كل البعد  إسهاماهتا اليت تقدمها الدور االجتماعي للعالمة: (3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .للعالمة و إىل دورها كنظام للقيم و الضوابط و التزاماهتا

املختصني   حتليالت  من خالل  مالحظة  العالمة ميكن  لنفس  األقطاب  خمتلف  بني  التفاعالت  أشكال  و 
القيم امللموسالعناصر الثالثة املكونة للعالمة   القيم الغري ملموسة و العالقة مع  و اليت ميكن مجلها يف:  ة و 

هلذه العناصر أو ما تسمى ابلقطع األساسية الثالثة يف تركيب اللعبة الذهنية، فإهنا املستهلك. إن التكامل  
تولد قيمة العالمة ليس فقط للزبون و إمنا للمؤسسة حينما يكون مستعد لدفع أكثر للحصول على هذه 

تبىن  العالمة. العالمة  هوية  القوية    إذن  فالعالمات  الثالثة،  اإلسرتاتيجية  املكوانت  هذه  اليت حول  هي 
أحد  الضعيفة مل تستطع أن تطّور إالّ  العالمات  الثالثة، أما  املكوانت  تنمي أو تطّور هذه  استطاعت أن 

كلما كان هناك تناسق و انسجام بني هذه املكوانت الثالثة، كلما ستصبح العالمة قوية    هذه املكوانت.
 ع اللعبة الذهنية اليت تضم بعضها البعض بشكل جّيد، و الشكل التايل يوضح ذلك. كقط
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   , p107 George Lewi, 2005  (Branding Management),  Source : 

 
 (Christian Michon)منوذج هوية العالمة التجارية حسب  :ثامناملطلب ال

   (l’identité- source) اهلوية كمصدر :األول  الفرع

نظامحتمل   العالمة  و  اهوية  املنتج  للقيم  مستقل عن  أتثري  للعالمة  الذهنية ،  تعطي  الصورة  فإن  و حينئذ 
بواسطة   املعىن طبقا  للعالمة تتشكل  املنتج. إن إدراك أي خاصية من اخلصائص ليس هلا نفس  خصائص 

العالمة.   الذهيتميز  هلوية  الصورة  أساسي عن مصطلح  بشكل  العالمة  هوية  فاهلوية  مصطلح  للعالمة،  نية 
الذهنية   الصورة  أما  لالتصال.  اترخيها كمصدر  يف  و  للمؤسسة  أوسع  جمال  يف  مصدرها يتمثل  تسجل 

املنتجيف  األساسي   الصورة    .و خصائصه و اإلشهار  إدراك  العالمة و  قد حيدث نوع من اخللط بني هوية 
تكون   لكي  العالمة  تعرف  عندما  التأسيسية  الفرتة  خالل  منتج  الذهنية  عن   produit)  استداليل عبارة 

phare).   ال  فمن حسب  خالل  الضروري  العالمة  هوية  تعكس  أن  ميكن  اليت  حتليل  شبكة  اقرتاح  كاتب 
الفرتات   استبقاء  خمتلف  عوض  هكذا  و  العالمة،  عن  املنتج  انفصال  فيها  يتم  "جوهر  على  اليت  مقاربة 

ة املرتبطة ب"موشور اهلوية"، يقرتح الكاتب مقاربة أخرى اليت تستدعي وجود نواة مركزية أو املقارب  العالمة "
ب" جوهر أو قاع العالمة " هي   مقاربة املسماةاألسس و النواة املركزية لل  إن  تتمثل يف "اهلوية كمصدر".

توجد  املركزية  النواة  و حول  العالمة،  استمرارية  و  بقاء  تضمن  و  اثبتة  أي  تتغري  ال  اليت  العناصر  جمموعة 
أخ مع جوهر خصائص  منسجمة  للعالمة  هوية    ها رى  بعمق  تتأثر  أن  دون  التغري  أو  للتطور  قابلة  لكن  و 

إذا كانت هذه ف  العالمة. إن هذه النواة تسمح للهوية العالمة ابلتطور بدون أن تفقد من قيمها األساسية.
إذن    ؤدي بنا، هذا ي املقاربة ضرورية من اجلانب النظري، غري أهنا ال تقدم شبكة للتحليل قابلة لالستعمال

 العالقة 

 

 املنتج أو اخلدمة                                                                   

 الدور االجتماعي للعالمة التجارية

 القيم
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إىل تعريف النواة الغري متغرية ليس كما توجد حقيقة لكن مقارنة ابلتشوه الذي ميكن يصيبها إذا نقص أحد 
البعد   عناصرها. هلذا من األفضل حسب الكاتب البحث شبكة حتليل اليت تسمح بوصف هوية يف إطار 

  لكن من خالل مقاربة أوسع، فإن  ة من العالمة.الديناميكي و التارخيي من خالل العملية االتصالية املرسل
(Kapferer 1988)    مبنية على شخصية العالمة  يقرتح أداة يتمثل يف " موشور اهلوية" الذي ميتلك ستة أبعاد

و إدراكها. إن هذا النموذج املطور من طرف الباحث عبارة معاينة إدراكية يف جمال ارتباط بني املرسل و  
ه ظهر  لقد  اإلشهار كأداة املستقبل.   وكاالت  طرف  من  استعمل  و  املراجع  من  العديد  يف  النموذج  ذا 

للتحليل و النصح، إن هذه املقاربة يرجع هلا االستحقاق أو الفضل يف إدماج امتداد أو بعد جتسيمي أو  
اليت ميكن حتديدها من خالل وصف بسيكولوجي. إن موشور اهلوية  تشبيهي، إن العالمة متلك شخصية  

ت اإلملام  يصعب  اليت تسمح  الديناميكية  اهلوية    عالمةأبثر  سجيله يف إطار  املؤسسة و اترخيها. إن موشور 
 أكثر منه كخطوة خلفية لتأسيس العالمة. يسجل أكثر يف عملية إدراك لإلشارات كخطوة أمامية 

                                                                    
 

 

 

 

 " اهلوية كمصدر"يوضح منوذج  الشكل التايل 

Source :Christian MICHON, le rôle de l’identité, source dans la création de l’identité de marque, Convegno(le 

tendenze del marketing in Europa), Novembre 2000. P6.  

ارتباطتُقِّيم   فكما    ااهلوية كمصدر  اترخيها،  و  املؤسسة  اليت   معلومهو  بني  العالمات  من  العديد  يوجد 
تتطور    اليت الهي  املنتجات    يف غالب األحيان فإن  لكنسنة(،    100املائة سنة )   أتسست منذ أكثر من

. إن اتريخ املؤسسة و صورهتا يسامهان يف تكوين هوية العالمة، إن تطوير ثقافة املؤسسة  خالل هذه الفرتة
إىل حتديد اهلوية كمصدر للمؤسسة من خالل سبعة عناصر  تسجيلها يف مشاريع املؤسسة يؤدي  و ضرورة  

 .أساسية: حقيقة وجود املؤسسة و املهنة و القيم و األسطورة و الطبع أو املزاج و الشركاء و العالئقي

 الصورة الذهنية 

للمنتج املكون للعالمة    

             
 

 املنتج األصلي 

الثقافة و صورة 
 املؤسسة 

 اهلوية كمصدر للعالمة

 

 عالمات أخرى 

 احمليط التنافسي
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 حقيقة وجود املؤسسة  -
تعبري إلرادة عبارة عن  فهي  منها،  مناص  اليت ال  األساسية  العناصر  أحد  متثل  املؤسسة  وجود   إن حقيقة 

مجلة   يف بعض األحيان على شكل نستطيع تلخيصهالوجود يف السوق اليت ترتجم من خالل مصطلح الذي 
الشعار   املؤسسة،  تعرب عن حتديد مهمتها  هإن  ،(slogan)خمتصرة متثل  ، فتتجلى على  من خالل مشروع 

 قات... لطر اب، النقل املتعلق خدمات املطاعم السريعة ا مثل:االتصال عن بعد،هتمستوى خطااب
 املهنة  -

ابلفعل عندما سجل يف جمال يرتكز على التكنولوجيا و اإلبداع،  و ت،  مهارة املؤسسة  املهنة هي اليت حتدد
مهارة   من  أكثر  للعمل  العلمي  التنظيم  بثقافة  التكفل  جيب  مثال  السريعة  املطاعم  خبدمات  األمر  يتعلق 

 الطبخ.
 مالقيّ  -

ينتج  هو  م الذي  لكن يعكس نظام القيّ قط ابلتنظيم و اإلجراءات  رتبط ف يملؤسسة اليف ا إن نظام اإلدارة    
يف    سنة  التنظيم و اإلجراءات، على سبيل املثال إن املؤسسة اليت متنع ظهور األطفال األقل من ستة عشر

 . إشهارها، فإهنا تعرب فقط عن نظام قيمها
 االسطورة  -

أسطورة املؤسس حول شخصية قد  إنشاء    إهنا يف غالب األحيان توجد يف أصول و منشأ املؤسسة، ميكن 
 تكون حقيقية أو خيالية.  

  (Lynn Upshaw): منوذج هوية العالمة التجارية حسب تاسعطلب الامل

سنة   و  (Lynn Upshaw)  خصص   1995يف  العالمة    كيفية  كتاب أبكمله يف حتديد  هلوية  حتت  إنشاء 
يرتكز هذا الكتاب على فكرة جوهرية  و    (A. Bontour&J.M. Lehu)  (Building Brand Identity)  عنوان

 .(ADN) "وحدة مكوانت الدعامة الوراثيةب"ميكن مقارنتها  اهلويةهذه مهمة مفادها أن و 

عن  ملا  فإهنا حتدد اتوجد جمموعة  مّوحدة،  بطريقة  جمّمعة  أن   صر  ميكن  من خالهلا  اليت  الطريقة  النهاية  يف 
يضع جوهر العالمة يف ترابط    و هذا     (L.Upshaw)  حسبصائب  تدرك العالمة. إن هذا التشابه يعترب  

 للعالمة.  كليةمتكامل مع العناصر الستة اليت عندما تشرتك مع بعضها تشكل اهلوية ال
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العالمة.  رأمسال  تطوير  و  حلماية  الوحيدة  الوسيلة  تعترب  املؤلف  حسب  الكلية  اهلوية  هلذه  اإلعداد     إن 
التموقع "كالبوصلة" اليت تّدل على  ُيستعمل   من والء املستهلكني.العمل للمؤسسة من التأكد  هذا  يسمح  

و طبقا   ،رغبات املستهلكني ملنتجات العالمةعن    الطريق الذي جيب إتباعه للتطّور و اإلجابة بشكل أفضل
 عدد كبري منعندما يفكر األفراد يف العالمات، فإهنم يفكرون فيها وسط    ،للصورة اليت لديهم عن العالمة

 . طباعات اليت تشكل جمموعات ذهنية اليت حتيط ابلعالمة التجاريةاالن
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 : مكوانت هوية العالمة التجارية يناملبحث الثا
 األول: عناصر االتصال  طلبامل
 identité visuelle :اهلوية املرئية :ألول فرع اال

مة، فوجود االسم أو رسم ختطيطي أو  إن هوية العالمة هي جمموعة العناصر اليت تعترب أساس وجود العال
متوقع مميز أو جمموعة قيم أو مسؤولية اجتماعية مشرتكة مع السلع أو اخلدمات اليت حتقق جمموعة من  
املكاسب أو املنافع و بسعر معني و قنوات توزيع خمتارة و حمور اتصال، فإن العالمة جتد نفسها تتضمن  

من مث معرفتها من خالل هذه اهلوية. كلما كانت هذه العناصر   و   ،هوية حمددة اليت ميكن التعّرف عليها
املختلفة قّوية و متناسقة و متكاملة فيما بينها كلما كانت العالمة قّوية، و ابلعكس كلما كانت متباينة  
و غري منظمة و يتم إدارهتا بدون هدف و بدون بعد نظر، كلما كانت أقل متاسكا أو متانة و ابلتايل و 

بساط يوضح بكل  و  الوجود.  يف  االستمرارية  ميكنها  ال  العالمة "  (Kevin Lane Keller)  ة  هوية  إن 
صورهتا و حتسني  شهرهتا  زايدة  العالمة يف  عناصر  لكل  إسهام  تعكس  وراء الذهنية  التجارية  فيما    ،"

حتقق    للعالمة، فإن هذه اهلوية هي اليت  (sonores)الرسوم التخطيطية و املصواتت اخلصائص املعنوية و
إنه من النادر أن خُتتصر العالمة فقط يف االسم، و إمنا تتكون من   أساسا االختالف فيما بني العالمات.

جمموعة من العناصر املختلفة احملددة هلا حبيث تتشكل تدرجييا خالل دورة حياهتا. كما أنه ابإلضافة إىل  
توّ  اليت  امللموسة للمنتجات  العالمة و أيضا اخلصائص  تبينانطباعات  العالمة، فإن هذه األخرية   قعها 

املسبوكة الرمز أو  املميزة مثل  العناصر  الشعارات  (logo)  أيضا هويتها من خالل  أو طنني    (slogan)  و 
 ) (Ph. Malaval & J-M Décaudin2005 p295 .(jingle) املوسيقى

ت اليت  اإلعالمية  الدعائم  خمتلف  يف  ابلعالمة  حتيط  اليت  العناصر  خمتلف  شديدة  إن  فهي  من خالهلا  ظهر 
االرتباط هبا إىل درجة أن العالمة وحدها و بدون هذه اإلشارات تفقد من القدرة على التعّرف عليها. إن  

املرئية اهلوية  العالمة متثل  التخطيطية ملختلف مكوانت  املرئية بدقة حبيث ت ظهر دائما حتّدد    ، الوحدة  اهلوية 
اإلعال الدعائم  على  متناسقة  وسائل  بطريقة  و  اإلنرتنت  مواقع  و  الكتيبات  و  اإلعالنية  مية) كامللصقات 

ينبغي عليها   املرئية للمؤسسة  التلفزيونية...(، فاهلوية  الشاشات  العمل و أفالم  تعكس أن  النقل و مظهرة 
جمموعة من القيم أو مبعىن أخر ثقافتها و شخصيتها و مشروعها املستقبلي بلهجة و منط خاص هبا. ميكن  

 تمل على أربعة عناصر: أن تش
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 النسخ الطباعي للعالمة )مثل الشعارات(. •

 الرمز املرئي.  •

 جمموعة األلوان.  •

 الطنني املوسيقى.  •

لكن   العالمة.  فّعال يف شهرة  بشكل  املسامهة  تستطيع  الدميومة لكي  املرئية بصفة  اهلوية  تتصف  أن  جيب 
التغريات احمليط القدرة على عكس صورهتا االجيابية ليست جامدة فيمكن أن تتطور ابستمرار لتواجه  ية و 

العناصر املكّونة جلانبها املادي و أيضا    بشكل دائم. إن اهلوية متثل جوهر أو ماهية العالمة، فهي جمموعة 
، كما هو معلوم قد جند صعوبة يف وصف شخصية ما أو لوحة فنية أو مكان معني بواسطة  لصورهتا الذهنية

نضطر ابالستعا مما  واحدة  ميكن  كلمة  اهلوية،  دقيق هلذه  على وصف  للحصول  العناصر  من  مبجموعة  نة 
سلوكها ومكانتها و شخصيتها و  ها و رموزها التعبريية و متوقعها اترخيو  هامسإهنا مشبعة ابحصرها يف يلي: 

و  رسلها و موقف مستهلكيها اجتاهها  اليت تالذهنية  و املعتقدات اليت تنجر عنها و قيمها و الصورة    اليومي
موقفها   مستهلكيهاهي  أيضا  الفسيفسائية    ،اجتاه  اهلوية  هذه  أبكملها.إن  العالمة  هذه    متثل  أن  ابلرغم 

تتفاعل مع بعضها البعض، فإهنا مرتبطة و  العالمة متميزة عن بعضها  املكّونة هلوية   .A) .البعض  العناصر 

Bontour&J.M. Lehu2002 p161)    
 ة : اسم العالمة التجاريثاينال طلبامل

ميثل العنصر األول    ه، هلذا السبب فإنالعالمة  بشكل واضح بدون وجود اسمما  ال ميكن أن حندد عالمة  
يف غالب معني، فإنه    ثلة لصنف أو قطاع أو جمالممُ   ما. إن استجواب أي فرد عن عالمة  لعالمةلاملكّون  

جع لكل عملية وصف. إن  كمر يستخدم  ساالسم    األحيان يشري إىل االسم الذي يتبادر يف ذهنه، إن هذا 
األخرى العناصر  اليت سرتتكز عليها كل  القاعدة  إنه  العالمة،  هلوية  األساسي  العنصر  ُمطلق    و   االسم هو 

حوايل    اإلحياءات. اليوم  املتوسط  ماليني    10يوجد  يف  يعرف  مستهلك  و كل  اسم   5000عالمة، 
من العالمات  هذا العديد الكبري  أن تفرض نفسها يف خضم    منها، فأصبح من الصعب على أي  اتعالملل

  يف ذاكرته   بهن حيتفظ  أبملستهلك  ا كن  مميزة للعالمة هي امسها، و أي اسم ال ميُّ التجارية. إن أول خاصية  
   (G. LEWI, 1999, p25-26). لعالمةلخيلق شهرة أن ال ميكن  ملدة أطول
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العالم بإن تطوير شهرة  نتج 
ُ
امل التامة هبا، متيزها عن  املعرفة  اختيار االسم فإن فكرة ف  ،شكل دقيقة و  عند 

، ابلفعل إن هذا االختيار ينبغي أن يتناسب بقدر اإلمكان مع القيم امللموسة و  االنسجام تعترب مهمة جّدا 
الع أن  أي  التفرد،  فكرة  إىل  تشري  أن  التسمية جيب  هذه  إن  للعالمة.  ملموسة  تكون  الغري  أن  المة جيب 

  ، يكون منفرد و أحادي فيجب أن يشكل عنصر اختالف مقارنة ابملنافسةوحيدة، و مبا أن االسم جيب أن 
  ا مية قانونياحملإن إنشاء اسم جديد يبدو صعبا جدا يف وجود هذا العديد الكبري من العالمات املسّجلة و  

عند إيداع االسم، فإن عملية اختيار االسم ينبغي أن حتمل بعض    .    (G. LEWI 1999 p38-39).  عرب العامل
 J.N) .سم مبقدوره حتديد و تبيان املنطقة الشرعية للعالمةالن ا ا الذاتية للعالمة، و  صائص املوضوعية أو  اخل

Kapferer 2009)  .  جز أصبحت اليومي،  العالمات  واقعنا  و  حميطنا  عن  يتجزأ  ال  مجيع    وءا  يف  منتشرة 
وأن   متاألماكن،  جّد  لفظية  و  حرفية  أشكال  أتخذ  بدأت  املستعملة  اسم  التسميات  إن  خمتلفة.  و  نوعة 

اسم شخص أو اسم أسرة أو له    عن  العالمة يف غالب األحيان يرتكب من كلمة واحدة، قد يكون عبارة
مرجعية اترخيية أو عبارة عن أسطورة أو اسم منطقة جغرافية، أو قد أيخذ االسم تركيبة فعل أو فاعل أو اسم 

ني األحرف و األرقام أو اتريخ معني أو جمرد رقم أو  أو اسم مكّون من مجلة قصرية أو تنسيق ب   معىن  بدون
 طنني موسيقى أو رمز. 

 األول:  صائ  اسم العالمة التجارية  الفرع
 ابخلصائص التالية: اسم العالمة أن يتميز يستحسن 
    أن نستشعر عند مساع االسم نغمة معينة أو رخيم. -

 بسهولة.   هديدم حتأن يت  -

 سهل النطق.  -

 ىل شيء ما.حي إ، مبعىن يو إحيائي -

 أن يتم تذكره بسهولة.  -

العاملية كل العالمة حنو  اجتهت  أنه كلما  املعىن  اإلشارة يف نفس  لغة من    تتعقد  ماجيب  األمور، ألن كل 
أما فيما خيص تغيري    لغات العامل إال و متتلك مفردات لغوية متميزة و ذات معىن و نطق و أصوات خمتلفة. 

و يتم   ودها أن تغري من امسها بشكل جذري إذا دعت الضرورة لذلكاالسم، فيمكن للعالمة خالل فرتة وج
ما   على  احلالة  هذه  تنطبق  و  إسرتاتيجي  بعد  له  التغيري  هذا  أن  ذلك  يف  السبب  و  آخر،  استبدله ابسم 
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الفرنسية للمياه  العامة  ل"الشركة  تسمى   (C G E)"حدث  أصبحت  تعد    (Vivendi)  اليت  مل  أنشطتها  ألن 
بتوزيع  فقط  اجملموعة.  مرتبطة  إسرتاتيجية  مع  منسجم  السابق  االسم  يعد  مل  السبب  هلذا  و  تغيري    املياه  إن 

ميثل خطاب جتاري يعد  العالمة مل  اهلوية، فخطاب  بتغيري  إذن  يسمح  املسؤولية   االسم  أيضا  إمنا جيسد  و 
وجودها سبب  و حىت  للمؤسسة  مرحلة  .  (Yves KRIEF ).االجتماعية  يعترب  عالمة  اسم  إنشاء  جّد   إن 

إن    صعبة، فهي جزء من إسرتاتيجية شاملة للعالمة و تتطلب انسجام بينها و بني وظيفة االسم و متوقعه.
يكون جذااب و ميثل رأمسال متعذر تقديره، فهو عبارة اهلوية اليت يتقامسها    االسم املعروف من طرف اجلميع

و املساعدين، فهي عبارة عن حقيقة اترخيية و    كثري من األفراد الذين ميثلون الزابئن و املوردين و املسامهني
-Bernard Logié & D. L) .ؤية اليت متنحه قدرة طبيعية و شرعيةطموح و مهارة و ارتباط مبجموعة قيم و ر 

Naville, 2002)    
 (logotype)ملسبوكةأو ا الرمز: لثالثا طلبامل

 األول:اتريخ ظهور الرمز أو املسبوكة فرعال

عشر أدى هبذه األخرية إىل توزيع منتجاهتم يف مناطق   19بني املؤسسات ابتداء من القرن  إن تطّور املنافسة
متنوعة و  بعيدة  يف    .جغرافية  التزايد  هذا  األسواق  إن  يف  املنافسة  و  تُ املنتجات  من كانت  يف كثري  رسل 

التمييز بني املنتجا ت بواسطة االسم،  األحيان إىل شعوب ال تعرف القراءة و الكتابة و بذلك ال تستطيع 
أو  يكون عبارة عن صورة  قد  املنافسة  لتمييزها عن  منتجاهتم رمز مرئي موجه  إىل  يضيفون  الصناّع  فكان 

  (C. Terrier, 2005). هذه اإلشارات املعدة للتعارف فعاليتها و أصبحت أكثر شعبيةأظهرت إشارة. 

روري يف غالب األحيان للعالمة لبناء شهرهتا و  مكّمل ض   فهو  الرمز العنصر األكثر أمهية هلوية العالمة  ميثل 
التعّرف و حتديد العالمة بسرعة، و هلذا الغرض ينبغي على الرمز أن من    كنإحداث انطباعات خمتلفة، ميّ 

 ) (Ph. Malaval 2005 p296 :يتميز مبا يلي
 قدرته على التطّور. ب أن يتميز  ترمجة صورة املؤسسة بشكل دائم و  -

نفرادي و سهل التعّرف عليه، مبعىن أن يتم متيزه عن املنافسني و القدرة على أن يكون أصلي أو ا  -
 استكشافه بسرعة. 

 ر.قرأ بسهولة على أي دعامة إعالمية و سهل التذكّ أن يُ  -
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 منذ نشأته من طرف خمتلف اجلماهري اليت يرسل إليها.  يلقى قبوالأن  -

األخرى، فإن املسبوكة تصاحب املؤسسة  أن يتميز بصفة الدميومة، ألنه خبالف األدوات االتصالية   -
سنة، و إذا حدث عليه تطّور فإنه ال يغري من شكله  20-15لفرتات طويلة من الزمن قد متتد من  

 كليا.

الثقافات و   - العاملية للحفاظ على املعىن الذي يتضمنه و يُفهم يف كل الدول ذات  أن أيخذ طابع 
 اللغات املختلفة. 

أن مُيّثل العالمة على جمموعة وسائل االتصال سواء بصفة مباشرة على املنتجات  يستطيع الرمز أو املسبوكة  
أو وسائل النقل أو خمتلف الواثئق املعمول هبا أو على مهندمة العمل. و من أجل بناء صورة ذهنية قوية،  

تشكيلة   ق بشكل منسجم اسم العالمة وسّ ن  ثل ذلك النقل التصويري للمؤسسة و ي ُ متجيب أن    سبوكةفإن امل
أنه      احلروف. اإلشارة  بعني جيب  أتخذ  أن  جيب  هذه  اإلنشاء  عملية  فإن  املسبوكة،  إعداد  نريد  عندما 

املسبوكة بشكل طبيعي  تساهم   م املؤسسة و أنشطتها و قدراهتا و مهاراهتا و أسواقها و شركائها.االعتبار قيّ 
بشكل دائم يف ذهن املستهلكني و أن   إىل درجة أهنا أصبحت مستقرّةيف تشكيل و إدراك هوية العالمة  

  وجود التفاحة املقضومة، أو سيارةبدون     Apple  فقداهنا يتلف هوية العالمة، كيف ميكن تصّور ُمنتج عالمة
Peugeot  بدون وجود األسد. (A. Bontour&J.M. Lehu)    

العال هوية  إلعداد  املهمة  املراحل  من  مرحلة  تعترب  الرمز  أو  املسبوكة  تصّور  ليس  إن  األفراد  فإذا كان  مة، 
إن حتدايت العوملة أصبحت تفرض    مبقدورهم تذّكر مسبوكة عالمتك فإهنم ال يستطيعون تذّكر عالمتك.  

و ميكن إتباع يف    القارات.  يف كلعلى املؤسسات أن تبحث عن رموز عاملية تستفيد من نفس القراءات  
 (C. Terrier, 2005) :ذلك بعض النصائح

 سم املرئي للمسبوكة يف مجيع البلدان.إبمكان قراءة ق •

ي الذي  جيب االستعانة يف بعض األحيان ببعض األشكال لتقوية املسبوكة: مثل الشكل الدائر  •
يوحي إىل األرض و الطبيعة، كما ينقل صورة األمان و السعادة. أما شكل املثلث يوحي بفكرة 

 الصالبة. اإلبداع و التقدم، و الشكل املربع يوحي إىل االستقرار و 
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 املسبوكة الرمز أو إعداد الثاين: الفرع 
و  عادة ما يتم إعداد املسبوكة من طرف شركات خمتصة اليت أتخذ عند مرحلة االجناز بعني االعتبار اتريخ  

 متثل  ثقافة و طبيعة املنتج أو قطاع النشاط لغرض خلق مسبوكة منسجمة مع األهداف اليت ينبغي حتقيقها.
ا  عالمة  مدلول.املسبوكة  له  و  منفرد  و  أحادي  و  فوري  بشكل  للتحديد  إشارة  و  رسالة إن    ستكشاف 

 املسبوكة و هي حتقيق ثالثة وظائف: 
 حيدد املؤسسة من خالل جمموعة رموز اليت تسمح مبعرفة و حتديد قيمها.  •

 يعطي معلومات عن هوية املؤسسة و امسها أيضا. •

 ساب إىل قيمها. يسمح بتمييز املؤسسة عن املنافسني و يسبب االنت •

 املرجعيات التارخيية :رابعال طلبامل

 . اتريخ العالمة التجارية كأحد العناصر املكّونة هلوية العالمة التجارية األول: فرعال
العالمة ركيزة أساسمتثل   اليت حتُ ل  ية هوية  اهلوية ال  ابىن من خالهلدد و تُ لعالمة  ، و مع ذلك فإن مصطلح 

 بني جمموعة األفراد العاملني. قاسم مشرتكو  او مدرك اإذا كان مفهومالمة إال أداة حقيقية إلدارة الع يشكل
ال ينبغي جتاهل املاضي ألنه يضل ميثل جزءا ال ينفصل من هوية عالمة ما، إن إمهاهلا يعىن التعرض للتناقض  

اإلخفاق من عدم    مما يؤدي إىل حالةاهلوية  هذه  النسيان يعين فقدان تدرجيي جلزء من  حالة  إن    و املنازعة.
احملتملة التثمني  فرص  ي  ،استغالل  العالمة  اتريخ  إعادةإن  فهم  هأتسيس   نبغي  و  ترمجت  همن جديد  إىل    هو 

 (A. Bontour&J.M. Lehu). بشكل أفضلالعالمة  تقوميلكي ميكن  أفعال 

 تلفني:املكّونة هلوية العالمة، قد نعاجله من جانبني خمعندما نتطرق إىل التاريخ كعنصر من عناصر 
وجود العالمة، و هنا جيب اإلشارة أنه كلما كانت الفرتة ل: قد نقصد ابلتاريخ الفرتة الزمنية  اجلانب األول 

 لمستهلك أن العالمة أكثر جودة من غريها.لالزمنية من وجود العالمة طويلة، كلما كان االعتقاد السائد 
الثاينأما   القصة  ،: هو عندما نقصد ابلتاريخاجلانب  العالمة من خالل     تلك  املستهلك عن  اليت حيكيها 

بينهما تتكّون  اليت  يف    ،العالقة  املتميزة  قدرهتا  و  العالمات  عامل  يف  الفرد  انغمار  مثرة  هي  القصة  هذه  إن 
أتسيس عالقة بينهما يغمرها إحساس معني. إن املستهلك حلظة استهالكه، يعيش نوع من التجارب اليت  

 لك االرتباط.  ذمن خالل  يتهو االنفعاالت و األحاسيس و فرض ذات تسمح له أبن حييا العواطف
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احلالية   النظرة  فإن  مقاربة  لو هكذا  من  تطّورت  ا اليت  لعالمة  الت  ها ر اعتبميكن  و  للتمييز  إىل   عّرفكإشارة 
اإلحساس.   نقل  و  إنتاج  يف  مهمتها  تتمثل  اليت  القصصي  للسرد  العالمة كآلة  يعترب  الذي  مشويل  مفهوم 

يتحدد على هذا النحو،  يستطيع الفرد أن االقول أن اتريخ العالمة أصبح نتيجة طبيعية اليت من خالهل ميكن
    Cathy Bréda) (2008 ,.و أن املنتجات أصبحت عبارة عن رموز اليت يستعملها الفرد ليحكي قصته

التسعينات  ابتداء من   املتقدمة  يف  املستهلك و خاصة  أصبح  فرتة  التقاليد و  األيبحث عن  الدول  صالة و 
احمللية  و  السبعينات، املقربة  فرتة  به  متيزت  الذي  اإلبداع  و  التكنولوجية  املفرط يف  االعتقاد  بعد  و ذلك   ،

الرشيد العرفية.  فاملستهلك  القيم  مع  االرتباط  أصبح  أعاد  لقدمه  لقد  معني  منتج  خيتار  يف  املستهلك  و   ،
اليت لديها اتريخ عريق  إن العالمات      .يشرتيها يف طفولته   بعض األحيان يعاود اختيار املنتجات اليت كان 

اجلودة   و  الدميومة  و  املهارة  و  األصالة  بقيم  املستهلكون  يربطها  اليت  الزمنية  القيمة  تلك  من  مما  تستفيد 
شرعية وضع القوية  يةيعطيها  الزمنية  العالمات  الفرتة  إن  اليت  تساهم  ،  الثالث  الرئيسية  األصول  تكوين  يف 

   )Naville, 2002)-D. L & Bernard Logié.الشهرة و الصورة الذهنية و الوالءيف   تتمثل

 العالمة التجارية هي دائما جزء من الوقت: ثاينال فرعال

ابلتذكر أبهنا هي جزء من الوقت و  لنا دائما  إن التأكيد على البعد الديناميكي و التطّوري للعالمة يسمح   
األح من  يف كثري  ماضيها،  و   تركزيان  خصوصا  الشديدة  املنافسة  ألن  املباشر،  احلاضر  على  العالمات 

ابستمرار جيربها  األسواق  املباشر.  على  اكتظاظ  حميطها  إبداعية    مراقبة  و  ملشروعية  األول  املصدر  لكن 
ماضيها هو  العالمة  العالمة  مكانة  إن  عرب ه،  الدميومة  صفة  مشروعها  تكسب  عندما  شيء  قبل كل  ي 

االجت   الزمن. ألمهية  إن  قيمة  تزيد  جديدة  عالمات  إبطالق  املتصلة  التكاليف  و  األسواق  جتميع  حنو  اه 
و  إذن ميكن القول أن التاريخ يعترب من بني أهم مصادر هوية العالمة، و عموما ميثل التاريخ ثروة  التاريخ.  

حلبس مما ينتج  ورقة انجحة ميكن أن نعتز هبا، لكن الرجوع إىل املاضي قد حيدث نوع من االحتجاز أو ا 
لبقاء فقط ليس غاية يف حّد ذاهتا و ال حيدث ل مما تستفيد منه. كما أن البقاء  انة هوية العالمة أكثراعنه مع

 (M. C. Sicard 2001)أي أثر إجيايب على هوية العالمة 
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 العناصر املعرّبة : امس اخل طلبامل

 التموقعاألول:  فرعال
املؤسسات من و  العالمات  متوقع  اليت    يعترب  احلتمية  العناصر  ميثل أحد  إنه  للتسويق،  العملية  املفاهيم  بني 

فتجد  الكل يتم يف دماغ املستهلكني،    (J. Trout & S. Rivkin)  هلما القوة و التمّيز و املكانة، فحسب  متنح
التموقع هو أيضرتُّ فيف هذا املكان،  العالمة األرضية احلقيقية ملعركتها   ا مهمة  سخ بشكل دائم امسها. لكن 

العالمة   تنجزها  الكلماتاليت  بواسطة  عنها  يعرّب  األفعال    و  العالمة  و  مقاصد  تعلن   Georges)اليت 

Chétochine p203)     نتج يف ذهن املرسل إليهم، مما يعين  يعّرف
ُ
التموقع عادة على أنه املكانة اليت يشغلها امل

ة فيما خيص التموقع ال تقع على املنتج و لكن  اليت تنجزها املؤسسأن العملية   (Al Ries & J. Trout)  حسب
يكون يف غالب األحيان صعب يف ذهنية األفراد، إنه عمل إسرتاتيجي على املدى البعيد ألن أي تغيري عليه 

متوقع العالمة ليس فقط عنصر قّوي يساهم يف حتديدها و لكن موجه قّوي إلحداث ميثل و يضر ابلعالمة. 
قبل   هو  فاهلدف  شيء  االختالف،  العالمة  كل  استكشاف  عملية  خاصة تسهيل  و  املطلق  إطارها  يف 

دافع عنه ابستمرار، حبيث  و أن يُ   جيب أن يتميز متوقع العالمة ابلوضوح  و االنسجام  ابلنسبة للمنافسني.  
العالمة ابلضبط يف سوقها؟   مكانة  ما هي  التايل:  التساؤل  التموقع يف جوهر  جيب طرح  يكون  أن  جيب 

الذي العالمة،    الوعد  العالمة بسهولة و لكن أيضا أن يساهم يف   وحتمله  يسمح ليس فقط استكشاف 
 .A).  التموقع منسجم إبحكام مع طبيعة و نوعية الوعد املقدم من طرف املؤسسةجيب أن يكون  تطويرها.  

)p351 2002Bontour&J.M. Lehu    . تستلهم املؤسسة  إذا كانت  أنه  املوضوع  ننسى يف هذا  أن ال    جيب 
فإن   معني،  هذه  متوقع  و يف  املستهدفة،  الفئات  من طرف  الذي حيدد  هو  يؤخذ ابحلسبان حقيقة  الذي 

نتج و السعر و نوعية نقاط البيع و عمليات االتصال، ...(  
ُ
احلالة فإن اإلشارات املرسلة من العالمة مثل) امل

ه، فإن الفئة املستهدفة ال  إليكامل مع التموقع الذي توحي  مت ال تبدو متناسقة بشكل    و خاصة إذا كانت
ذلك  بل  تدعمه،   من  ال فأكثر  العبارات  أن  حيث  العالمة  هذه  جتاه  ارتيايب  إحساس  تطّور  أن  يمكنها 

إن متوقع العالمة هي مكانة ميكن للمنافسة أن تسيطر عليها بشكل مباشر أو طبيعيا  تنسجم مع األفعال.  
ي أو بدون وعي من طرف الفئة املستهدفة نتيجة تطورات و أيضا مكانة يتم إعادة تقييمها بوعغري مباشر  
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العالمة، مبعىن أخر إهنا  . إهنا مكانة ميكن تغيريها أو أتكيدها من خالل العمليات املنجزة من طرف  احمليط
 مكانة هشة ينبغي الدفاع عنها ابستمرار. 

 الثاين: االعتقادات  فرعال
مالئمة أو غري   ، فقد تكونلدى املستهلكني   داتاعتقمن االإن أي عالمة جتارية هي حمل موضوع جمموعة  
نسبها أي  الشعورية و الوصفية و النوعية اليت يُ   عناصرمن المالئمة اجتاه العالمة. فهي تتكون من جمموعة  

مرورا  الف مصداقية  نعطيها  إشاعة  إىل  للعالمة  جتربة  من  تبدأ  متعددة،  حاالت  من  تتولد  قد  للعالمة،  رد 
املو اب الذاتية والنطباعات  أو  و  بدون وعي. ضوعية  أو  املهم على    بوعي  أنه من  لنا كيف  يتضح  هلذا  و 

تسيري و تطوير تلك اليت يوصفها أبهنا مالئمة املكلف إبدارة العالمة حتديد بدقة هذه االعتقادات من أجل  
للعالمة املبتغاة  أنللهوية  تظهر  اليت  تلك  االتصال  عملية  طريق  ملواجهة عن  أيضا  لكن  و  مناسبة   ،  غري 

 لنفس اهلوية. 
 الثالث: القّيم  فرعال

جت بدأت  األخالق  موجة  فإن  املواطنة،  فكرة  إىل  تضطلع  املؤسسة  بدأت  أن  االقتصادية تاح  منذ  احلياة 
فإهنا    ، ، صحيح ليس كل املؤسسات مسها هذا التغيري، لكن ابملقابل فإن اليت اتضحت لديها الرؤيةتدرجييا

جيد أمامه مؤسسة حتمل  أن  أصبح يضطلع    ةو الذي حيمل أيضا صفة املواطن  املستهلك الواعيفهمت أن  
  مسئولة أمام تعهداهتا و واجباهتا ككيان اقتصادي مندجمة يف اجملتمع.أي مبعىن    ،فكرة املسؤوليةعلى عاتقها  

من  فاملؤسسة تظل دائما ذلك الكيان الذي يصبو إىل حتقيق الربح و هذا يعترب أمر شرعي، لكن  ابلطبع  
النتيجة، جند منها   اليت تؤدي إىل هذه  الطرق  العديد من  كثر احرتاما من غريها. األديرة ابلثناء و  اجلبني 

الثقة...متثل العديد من القيم و تظل   بيئة و حقوق اإلنسان و احلرية و األخالقاألمن و الف و احلكمة و 
 متها فإن تكسب منافع عديدة. ، فإذا محلتها العالمة على عاتقها و احرت طبعا القائمة مفتوحة

لقد العالمة والء شرحية  ت   يةاالقتصادالسالمة  أن    اتاملؤسس  العديد من  تفطنت   و  تكتسب  كمن عندما 
اليت من  للوصول إىل ذلك أن تقيم عالقة    اتاملؤسس  ، و أنه أصبح من املسلم لدىكبرية من املستهلكني 

يف تلبية حاجة املستهلك لسلعة معينة، إمنا غايتها    إن هدفها مل يعد يقتصر  ،مكاسب   الطرفني  خالهلا حيقق
املستهلك، النوع من االستهالك و إن كان ضروري لكن مل يعد كايف لتحقيق والء  هذا إن    تتعدى ذلك 

سلع و اخلدمات اليت يثق يف املؤسسة و أهنا ابإلضافة للأبنه  اتمة  أن يكون عل دراية و معرفة    ينبغياألخري  
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لقد تغري إىل حّد كبري حتليل املمارسات االستهالكية    تقاسم معه نفس قيم املواطنة. ت  أنجيب    هتقدمها إلي
النفسية، و ابلتايل مل تعد تقتصر عملية االستهالك  املتعة  العاطفية و  نتيجة األخذ بشكل متزايد للعوامل 

اليت  ختص   و   تتجاوز إىل حد جمال السلع   على سلوك الشراء فقط  و لكن يشمل جمموعة من األنشطة
املمارسات اليت هلا عالقة هبوية العالمة حيث يتم األفراد مبادلة و حتريك اإلحساس و القيم خارج اجلانب 

 B. Heilbrunn)2003 ,( .الوظيفي للسلع و اخلدمات
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 أسس و مفاهيم حول إسرتاتيجية توسيع العالمة التجارية: ثالثاملبحث ال

دع من النجاحات اليت ميكن للعالمة حتقيقها خالل السنوات األوىل من وجودها، ألن هذا  ال ينبغي أن ننخ
على   يرتكز  تنافسي شديد  قيادة عالمة يف جمال  إن  املنافسة.  شّدة  بسبب  طويال،  يستمر  قد ال  النجاح 

ملستهدفة هي اليت  اختيارات إسرتاتيجية، ففي بداية األمر جند تلك العالقة االزدواجية بني املنتج و الفئات ا 
التطّور اإلسرتاتيجي للعالمة، و عندما تكتسب هذه األخرية قوهتا يف السوق، فإهنا  توجه بشكل تقليدي 
تنال استقالليتها عن املنتج، و ملا يصل السوق إىل مرحلة النضج و أن اجملال التنافسي أصبح أكثر حّدة،  

ح اإلسرتاتيجية األكثر مالئمة و اليت جتلب النمو  فإن توسيع العالمة حنو أصناف أخرى من املنتجات تصب
  (Christian Michon,2009, p196)..و التطور للمؤسسة

و لكن قبل التطرق إىل هذه اإلسرتاتيجية اليت أصبحت متارس يف معظم املؤسسات اليت ترغب يف الرفع من  
املصطلح من مجيع اجلوانب للوصول إىل أن ينبغي فهم هذا  السوقية،  العملية   حصصها  أساس جناح هذه 

 يعتمد على املقاربة الديناميكية للعالمة اليت متثل هوية العالمة.

 العالمة التجارية ممارسة ضرورية توسيعاملطلب األول: 

إن توسيع العالمة هي ممارسة يف تزايد مستمر و هذا عندما ترغب املؤسسة الدخول يف أسواق جديدة مل 
فالعدي مسبقا،  فيها  موجدة  أصال. تكن  موجودة  اسم عالمة  ميارسوهنا حتت  املؤسسات  من  بدأت   د  لقد 

موضوع   أصبحت  لكن  و  الستينات،  فرتة  خالل  العالمة  توسيع  بسياسة  هتتم  التسويقي  الفكر  أدبيات 
الثمانينات. األدبيات  املبحثإن هذا      الساعة خالل منتصف  التصورية    ،يتطرق من خالل هذه  القواعد 

إسرتا  عمل  آليات  و كيف لفهم  بذلك  نقوم  ملاذا  التساؤل  طرح  أي  العالمة)  توسيع  أيضا ؟تيجية  و   ،)
اليت حتصل بني العالمة املوجودة و املنتج أو املنتجات اجلديدة و أيضا ردود فعل     (les synergies)  التعاضد

لك تعترب املستهلكني أمام عملية توسيع العالمة. إن دور العالمة يف سياق تقييم منتج ما من طرف املسته
العالمة توسيع  لعملية  اآلاثر  ليس  فا  (S. Dimitriadis, 1994, p56).مصدر  العملية  اجلديد يف هذه  لشيء 

عملية التوسيع يف حّد ذاهتا و لكن الفائدة املرجوة منها، هناك عدة عناصر تدعم ذلك ميكن إمجاهلا فيما 
 (J.N. Kapferer ,2002 p280-284): يلي
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ا  • من  العديد  بدأت  عملية  لقد  على  فقط  ينحصر  ال  العالمة ككيان  وجود  أن  تفهم  ملؤسسات 
 .اتصال أو تغيري شكل الغالف، و إمنا حتىي ألجل أداء مهمة حمددة

على  • قائم  العالمة  منطق  إن  معروف  هو  فكما  الدعاية،  تكاليف  يف  ارتفاع  هو  الثاين  العنصر 
اجية و من اقتصادايت السلم، و هذا  املنافسة، هذا يعين البحث املستمر عن أكرب أرابح من اإلنت

 ال يتحقق إال من خالل الرغبة يف التوسع من األسواق احمللية إىل الوطنية مث األسواق العاملية.
 . ما إن توسيع العالمة تعترب الطريقة الوحيدة الستمرارية و بقاء عالمة مهددة يف سوق •
الذ • الصورة  العالمة تسمح من االستفادة من قيمة  املنتجات إن توسيع  املرتاكمة، فمن خالل  هنية 

 اجلديدة اليت توقعها العالمة جتد حداثتها و توافقها أبهنا تساير الزمن. 
إن عملية توسيع تسمح برفع احلصار عن العالمة من املنتج األحادي، كما أشران سابقا إن عملية   •

ورة حياة، أي أهنا تتجه  توسيع هي ضرورية لدميومة العالمة، وكما هو معلوم كل املنتجات ختضع لد
حنو الزوال و هذا حيدث عندما يقيد اسم العالمة مبنتج واحد لفرتة طويلة من الزمن. و هلذا فإن 
أمهية إسرتاتيجية تنويع العالمة هو رفع احلصار عنها و إعطاءها حس أو مدلول أكرب، فمن خالل  

"العالمة سياسة  نقائص  لنا  يتضح  اإلثبات  اليت كا-هذا  لفرتة  املنتج"  األفضل  النموذج  تعترب  نت 
   طويلة من الزمن إلدارة العالمة.

  J.N. Kapferer ,2002pp) 285-286) حمدودية املقاربة الكالسيكية للعالمة التجارية املطلب الثاين: 

 إن املقاربة الكالسيكية للعالمة التجارية تبىن على املعادلة التالية: 
 وعد أو التزام واحد.عالمة جتارية واحدة = منتج واحد = 

إن إمكانية حتقيق إسرتاتيجية توسيع للعالمة يف املقاربة الكالسيكية قد تكون منعدمة، ألهنا متثل فقط اسم  
إحداث  مبعىن  أي  خطية  توسيع  عملية  حتقيق  الكالسيكية  املقاربة  يف  ميكن  أنه  حني  يف  معينة،  لوصفة 

التغليف، اإلعالن،...( فإن تغريات حول الوصفة املركزية. لكن مع الوقت و من   خالل عملية االتصال) 
ما   شخصية  حتمل  فتصبح  احلسي،  اإلدراك  و  الذهنية  الصور  و  السمات  من  جمموعة  تكتسب  العالمة 
اليت   مادية  غري  لعناصر  إشارة  عن  عبارة  الوقت  مع  العالمة  تصبح  األخرى، كما  املهارات  إىل  ابإلضافة 

ا  املادي)  اإلنتاج  الرموز،  ترتسخ من جهة يف  املسبوكة،  اإلعالنية،  الرمزي )  كالصور  اإلنتاج  و  ملنتجات( 
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اهلوية املبصرة(، فتنعكس يف هذه احلالة العالقة بني العالمة و املنتج، أي مبعىن أن العالمة مل تعد اسم منتج  
العالمة على  و لكن املنتج هو الذي حيمل العالمة. إن هذه املقاربة العكسية تظهر قدرة إسرتاتيجية التوسيع

ماذا ميكن أن حتدثه املقاربة اجلديدة للعالمة من تغيري    ترسيخ عالمتها إىل تشكيالت جديدة من املنتجات.
املهارات  إطار  خارج  تغامر كثريا  ال  التوسيع  عملية  إن  الكالسيكية  املقاربة  ففي  العالمة؟  توسيع  لعملية 

أو ح "املهنة  على  أساسا  يبىن  فالتصور  عملية التكنولوجية،  على  تنفتح  للعالمة  املوسعة  املقاربة  أما  رفة". 
توسيع خارج املهنة املبدئية. إن العالمة ليست مهارة تكنولوجية و لكن طريقة ملعاجلة املنتجات و حتويلها 

املهنة و هذا   من خالل إعطائها معىن أو إحساس مشرتك. التكنولوجية و  املهارات و  بواسطة  املقاربة  إن 
مل تدمج بعد فكرة أن منطق العالمة ليس نفسه اخلاص ابملنتج،    (BCG)8  لحات مكتبألخذ نفس مصط

و أنه بعيدا عن البحث للبقاء يف املهنة القاعدية فإن منطق العالمة ينبعث على مسائل و قرارات جديدة.  
دد؟ يف  و جت  أن تشمله لكي تنتعش أو حتيا و هكذا ميكن أن نتساءل عن طبيعة املنتج الذي ميكن للعالمة  

هذه احلالة فإن االهتمام إبدارة رأمسال العالمة و احملافظة عليه ينفتح على اختيارات توسعية خارج املهنة،  
فمن خالل تغطية منتجات بعيدة فإننا نغذي مضمون العالمة و نطّوره و يظل معاصرا. إن منطق العالمة 

خالل املنتجات اليت توقعها، هذا يؤدي   و أهنا تظهر من هو ابلفعل تكميلي، فهي جمموعة هذه اخلصائص
 J.N. Kapferer ,2002 p)289. إىل اختيار منتجاهتا اليت تتطابق مع هوية العالمة 

قيمة حقيقية، كيف   فعال  متثالن  اللتان  الذهنية  أو صورهتا  نتيجة شهرهتا  قّوهتا  العالمة  تكتسب  أن  ميكن 
ة التوسع اليت ترتكز على قدرة العالمة أن تنتشر  ميكن استغالل هذه القيمة؟ و ذلك من خالل إسرتاتيجي

إىل أصناف جمموعة أخرى من املنتجات غري األصناف األصلية. إن إسرتاتيجية التوسع ابلنسبة للمؤسسة  
عبارة أداة لغزو األسواق بسهولة و أبقل تكاليف أفضل من طرح عالمة جديدة خاصة يف جمال إبداعي 

رت خالل السنوات األخرية و هذا عندما بدأت العديد من املؤسسات ضعيف. إن هذه اإلسرتاتيجية تطو 
مرحبة   إسرتاتيجية جّد  اخلصوص  على  إهنا  جّيد.  بشكل  مستغل  مورد غري  متلك  أهنا  االعتبار  بعني  أتخذ 

ذهنية جذابة صورة  من  تستفيد  و  املستهلكني  من طرف  معروفة  و  قّوية  بعالمة  األمر  يتعلق  إن .  عندما 
الذي جمموعة   املستهلك  على  الذهنية  الصورة  هذه  حتويل  حنو  مييل  فإنه  القوية،  العالمة  يقّدر  و  يعرف 

 
8 ) Boston Consulting Group. 
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أصناف أخرى من املنتجات. إن التوسعات الناجحة هي تلك اليت حتّول قيم العالمة التجارية إىل رأمسال و  
     تبقى منسجمة مع هويتها.

 مزااي و عيوب إسرتاتيجية التوسع املطلب الثالث: 

 : مزااي توسيع العالمة التجارية ول:الفرع اال
املعنية   العالمة  أو  اجلديد  للمنتج  سواء  مزااي  عّدة  الوقت  نفس  يف  تقدم  العالمة  توسيع  إسرتاتيجية  إن 
و صورة   قوية  شهرة  من  يستفيد  اسم  معه  يصطحب  األخري  هذا  فإن  اجلديد،  للمنتج  ابلنسبة  ابلتوسيع. 

مة تنتقل مباشرة إليه، ففي هذه احلاالت جند أن املؤسسة تستثمر  ذهنية مؤكدة، فاالنطباعات الذهنية للعال
قليال يف عملية االتصال و تستفيد من معدل التجربة يف غالب األحيان أكرب مقارنة بعالمة جديدة النشأة.  
إن   املستهلكني سيجربونه بشكل إرادي.  لعلمهم أبن  املنتج  فإهنم مستعدين إلسناد  للموزعني  أما ابلنسبة 

نتجات اليت يتم إطالقها عن طريق عملية التوسيع تكتسب يف غالب األحيان حصص أسواق مرتفعة و  امل
للبقاء التوسعات .  (Ph Kotler& K. L. Keller, 2006, p345)  حض كبري  فإن  بعد،  فيما  للعالمة  إما ابلنسبة 

إليه تنتسب  اليت  القيم  أيضا  و  العالمة  مدلول  أو  معىن  توضيح  يف  تساهم  أن  هلذه  ميكن  ميكن  ا، كما 
مشاعر و إدراك املستهلكني و يف بعض األحيان تعمل على تنمية والءهم من  التوسعات حتديد أو تطوير

 خالل تزايد فرص االلتقاء و الشراء العالمة و هبذا تنمي إذن إمكانية رؤيتها و شهرهتا. 

 (Christian Michon,2009, p196). ميكن تلخيص اآلاثر االجيابية لتوسيع العالمة فيما يلي:
 سهولة اإلدخال إىل السوق مع وجود مسبق ألفضل معدل للتجربة و الوالء. •

 اقتصاد يف تكاليف اإلطالق بسبب الوضعية القوية للعالمة ) الشهرة و الصورة الذهنية(.  •

 سهولة حتويل االنطباعات اجلّيدة للعالمة إىل املنتج اجلديد.  •

   .وجيزاحلصول على حصص سوق إضافية يف وقت  •
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 املخاطر املتعلقة بتوسيع العالمة التجارية  الفرع الثاين: 

ابإلضافة إىل األمهية الكربى لعملية إطالق منتج جديد، فإن هذا األخري يثري العالمة و ابلتايل   تتطور  
العالمة، و ابلعكس يصبح أي إخفاق يف هذه املنتج اجلديد "يغذي"  احلالة أن  فنتكلم يف هذه   هويتها، 
بعض   العملية  هذه  عن  ينتج  قد  الوقت  نفس  يف  تتوسع.  اليت  للعالمة  الذهنية  الصورة  ميس  قد  العملية 
انطباعات قليلة  ينقل  فاملنتج اجلديد ميكن أن يضر ابلعالمة و هذا يف حالة أن هذا األخري قد  املخاطر، 

التوسيع  املعنية. و خري مثال على فشل عملية  املنتجات  الذي حدث لعالمةاالنسجام مع تشكيلة    ، هو 
BIC  توسعت نشر    عندما  يف  جناحات كبرية  حققت  العالمة  هذه  إن  معلوم  هو  العطور. كما  جمال  يف 

تُ  و  الثمن  منخفضة  املنتجات  من  خمتلفة  قابلة تشكيالت  الغري  األقالم  فبعد  صالحياهتا،  هناية  بعد  رمى 
  1989، بدأت يف سنة  1980  و أدوات احلالقة سنة  1970و الولعات سنة    1950للشحن يف سنة  

ابمليزة التالية:" جودة عالية بسعر مناسب يشرتى بسهولة    BICبيع بنفس املقاربة العطور حتت اسم العالمة  
للحملة اإلعالنية يف أورواب و الوالايت     مليون € 15و سهل االستعمال"، لقد خصصت املؤسسة حوايل  
بية للعالمة وقفت كعائق يتعذر أمام بيع العطور بنفس  املتحدة. و لكن ابلرغم من ذلك فإن الصورة الشع

 طريقة بيع التشكيالت األخرى و نفس طريقة التوزيع.     
 و ميكن حصر هذه اخلطورة يف: 

  .إضعاف الصورة الذهنية يف حالة أن التوسعات اجلديدة تبدو غري مالئمة 
 م تظهر  اجلديدة  املنتجات  تشكيلة  أن  حالة  يف  هذا  و  العالمة  انطباعات إضعاف  ن خالهلا 

 سلبية. 
   (Christian Michon,2009, p197). معايري جناح إسرتاتيجية التوسع املطلب الرابع:

لكي ال تفشل عملية توسيع العالمة، ينبغي أن يكون هناك حتليل مسبقا إلمكانية وجود تطابق بني العالمة  
 من خالل عّدة معايري:  و تشكيلة املنتجات املوسعة اجلديدة. ميكن حتديد هذه العملية 

ابلطبع جيب قبل كل شيء أن يعرف املستهلك العالمة و أن يدرك بوضوح الصورة الذهنية للعالمة، من 
جهة أخرى قد يستفيد املنتج من العالمة اليت متثل دعامة أو ركيزة له أي مبعىن يسجل يف نفس املنطقة أو  

الذي تسلكه و هذا يعترب مؤشر جيد لإلدراك   املنسجم. إن هذا املفهوم يرتجم من خالل بعدين:  املسار 
و أن تكون قيم  (،  Bic  جتميع املنتج النموذجي ابلعالمة األم)مثال القلم الغري قابل للشحن للعالمة التجارية 
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مث نقيس بعد ذلك املسافة املوجودة بني العالمة األم  (  Palmolive  العالمة هي النظام املسيطر)عذوبة عالمة
كلما كانت   يوضح نظام توسيع العالمة.  املوايلنتجات اليت مشلتها عملية التوسيع، و الشكل  و جمموعة امل

املسافة كبرية،كلما كان حتويل قيم العالمة األم ضعيفا. إن مصطلح املسافة يوحي بشكل جّيد فكرة وجود  
توسيع العالمة تقدم    أو حيز للعالمة الذي جيب إتباعه، و أن خارج هذه املنطقة فإن  (territoire)  منطقة

  قيمة مضافة ضعيفة أو حتدث نوع من االلتباس.
 نظام توسيع العالمة التجارية 

 
 

 حتويل القيم                                           
 

 املسافة املدركة                                           
 
 

Source : le Marketeur, Fondements et nouveautés du marketing. Christian Michon, 

 PEARSON Education .2009, p 197. 

 
ب  األكادميية  البحوث  فيما   بّينت إن  العالمة ميكن إمجاهلا  توسيع  بشكل واضح عّدة مظاهر حول موضوع 

 . (Ph Kotler& K. L. Keller, 2006, p346) يلي:

الناجحة ترتكز على العالمات اليت تنتج انط • باعات ذهنية اجيابية و اليت من خالهلا إن التوسعات 
أن  االنسجام ميكن  هذا  إن  املوسع،  املنتج  و  العالمة  بني  قوي  انسجام  وجود  املستهلكني  يدرك 
يؤسس على عّدة جوانب: اخلصائص املادية للمنتج، وضعيات االستهالك، القيم املرتبطة ابلعالمة 

 أو نوعية االستهالك. 

 بشدة إىل تشكيلة من املنتجات، فإنه من الصعب حتقيق التوسعات.   عندما جند أن العالمة مرتبطة •

 

 نظا   لقيم  لعالمة  لتجا ية

  ملنتجا   لنمو جية
 

 توسيع العالمة التجارية إىل  
يلة أخرى من املنتجاتتشك  
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الصفات  • مع  للعالمة  الذهنية  االنطباعات  من خالل  التوسيع  عملية  الصعب جدا حتقيق  من  إنه 
مكاسب على  ترتكز  اليت  االنطباعات  من خالل  بسهولة  ذلك  يتم  للمنتج، يف حني   احملسوسة 

 املعنوية للزابئن. 

االنطباعات االجيابية يف جمال األصلي للعالمة تتحول إىل انطباعات سلبية يف  ميكن أن حيدث أن   •
 جمال عملية التوسيع. 

ميكن لعملية توسيع فاشلة أن تؤثر على العالمة إال يف حالة أنه يوجد انسجام قوي بني العالمة و   •
 نشاط التوسيع. 

يق فيما بعد توسعات أكثر مالئمة  إن عملية توسيع فاشلة، ال مينع العالمة الرجوع إىل اخللف و حتق •
 مماثلة لنشاطها لألصلي.

من أجل توّقع نتائج عملية التوسيع، ينبغي على رجل التسويق قبل كل شيء حتليل هوية العالمة من خالل  
تكون   اجلديد  املنتج  مميزات  أبن  التأكد  إذن  األنسب  من  هبا،  احمليطة  العناصر  عن  املركزية  النواة  متييز 

لنواة املركزية بطريقة نبقي من خالهلا على نوع من العقالنية أو املنطق يف أنشطة العالمة، إذا  منسجمة مع ا 
فيما بعد نقوم بتحليل االختالل القائم    كان األمر خبالف ذلك فمن األحسن التخلي عن عملية التوسيع.

ميكن االعرتاض عليها ميكن   بني نشاط عملية التوسيع و العناصر احمليطية هلوية العالمة و يف حالة أنه ال
بعكس أن تنمي الصورة الذهنية للعالمة و بدون أن تبدل من معناها أو مدلوهلا. إنه خطأ كالسيكي عندما 
نقيم مزااي عملية توسيع عالمة ما دون األخذ ابحلسبان كل الرتكيبات الذهنية املرتبطة ابلعالمة يف انطباعات 

ال إن    تسويق يركزون على بعض اجلوانب و يتغاضون عن االنطباعات.  أو إدراك املستهلكني. إن مسئويل 
و   املستهلك،  إدراك  يف  أيضا  و  العالمة  معىن  يف  بعمق  يغري  أن  ميكن  العالمة  توسيع  يف  النجاح  حتقيق 
التوسع يف   إتباع إسرتاتيجية  التخلي عن  الذهنية. و ابملقابل  الصورة  أن يضعف  ابلعكس أي خطأ ميكن 

 أن يعترب خطأ إسرتاتيجي. سوق معطاء ميكن 
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 توسيع عالمة اسرتاتيجية ردة فعل املستهلكني أمام  
عندما جيد شخص ما نفسه أمام وضعية تقييم عملية توسيع ما، فإنه يستند يف ذلك على مواقفه اإلدراكية  

"األ العالمة  اجتاه  التقييم(  )عملية  العاطفية  أو  مواقفه شعورية  و  االنطباعات(  و  بناء )كالشهرة  حملاولة  م" 
تقارب بينهما، إن هذا التقارب حيدد درجة االنسجام اإلدراكي بني العالمة األم و عملية التوسيع هو الذي  

تقييمها. ابلتايل  و  املوسعة  املنتجات  إىل  األم  العالمة  من  املواقف  حتويل  عملية  عملية    سيحدد  تقييم  إن 
حالة التعود أو الوالء أو الوقوع يف حالة األسر(  مة األم )التوسيع و من احملتمل سلوك املستهلك اجتاه العال

 سيحددون السلوك اجتاه عملية التوسيع. 
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 اخلالصة 
مل يلق موضوع هوية العالمة التجارية يف املكتبة العربية اهتمام كبري من الدراسات النظرية و التطبيقية، و متثل  

امل ل  طبوعةهذه  بداية  املواضيع  املتواضعة  من  العالمة  هوية  موضوع  يعترب  الفجوة.  هذه  سد  يف  لمسامهة 
احلديثة، ظهر يف منعطف التسعينات و مل يتم التطرق إليه قبل هذا التاريخ، فيمكن أن يكون من املواضيع  

احمللي املؤسسات  هتم  اليت  أشكاهلا.  ةاهلامة  مبختلف  التحدايت  حتقق    و  ملواجهة  أن  تستطيع  ال  العالمة  أن 
 إن معرفة هوية العالمة بشكل دقيق ميكن  جناحات توسعية ملنتجها األصلي، إال إذا كانت تنسجم مع هويتها.

املنافسة.   يةتوسعيف حتقيق إسرتاتيجية    االعتماد عليها   أمام  االسرتاجيية على   للوقوف  النجاح هلذه  أن  و 
املستهلكني اليت قد تكون اجيابية أو سلبية    نتيجة إدراك   ألهناعلى الصورة الذهنية للعالمة  ينبغي أن يؤسس  
 . على هوية العالمة الذي يعترب مصطلحا أكثر دميومة عرب الزمنك و إمنا تعتمد يف ذل
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تروجها" (1 و  ملنتجاتك  جتارية  عالمة  تضع  "كيف  راندل،  الطبعة  (Branding)جيفري  ترمجة   ،

 . 2002مري، حقوق الطبع و النشر حمفوظة لدار الفاروق للنشر و التوزيع،  الثانية خالد العا

 للعالمات  اجلامعات طالب والء على املؤثرة للعوامل حتليلية دراسة اخلضر، " صاحل حممد (2
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أستاذالد خري حسن  . 2005  مشس، عني جامعة – التجارة كلية األعمال  إدارة ين 

828173db-065118-http://dc96.4shared.com/download/UIzQAJo2/.pdf?tsid=20101105 

 

ا  (3 شخصية  إدراك   " جماهدي،  رسالة  فاتح  هلا"،  املستهلك  تقييم  على  أثره  و  التجارية  لعالمة 
ماجستري يف إدارة األعمال، حتت إشراف األستاذ الدكتور حممد سعيد عبد الفتاح، كلية التجارة،  

 . 2007جامعة اإلسكندرية، 
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