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 في املنظمات غير الربحية العالمة التجارية: لثةالثااملحاضرة 

 العالمة التجاريةمفهوم 

صطلح متعددت التعاريف التي تناولت مفهوم العالمة التجارية، حيث عرفتها الجمعية االمريكية للتسويق بانها " اسم أو 

لعالمة ا تتضمن أو تصميم أو شعار أو أي ميزة أخرى تميز سلعة أو خدمة معينة عن تلك التي يقدمها البائعون اآلخرون ".

التجارية وعدا للفئة املستهدفة وألصحاب املصلحة وتعكس قيم ورسالة املنظمة. ومن هذا املنطلق فالعالمة التجارية 

 قناع االفراد بالتعامل مع املنظمة عن طريق خلقإ إلىيمكن ان تقدمه لهم املنظمة و عالم أصحاب املصلحة بما إ إلىتهدف 

مة فالعالمة التجارية تأتي نتيجة كل تفاعل يحدث بين املنظ .املتلقين واملتعاملين مع املنظمةلدى إيجابية ذهنية صورة 

 ذهانهم.أسلبي او ايجابي في  واملتعاملين معها وما تخلفه من انطباع

 
 
ن فإنها تتأثر في عقول املستهلكيراسخة نها صورة ذهنية أر العالمة التجارية القوية عن طريق املسوقين لكن على اعتبار طو ت

امل نطقية، وقد تحاول الرركات التأثير على املستهلكين لكن تصوراتهم يي العاملبجميع تصوراتهم املسبقة املنطقية وغير 

 يمانهم املسبق بما يجب ان تكون عليه.إاملهم في تحديد العالمة التجارية عبر 

 وعن طريق استمرارية تقديم املصالحو غير ملموسة ألصحاب أالعالمة التجارية وتقدم فوائد ملموسة ن تخلق أيمكن 

والء طويل التزام و  ينتج عنهبين صاحب املصلحة والعالمة التجارية مما  صلة أو عالقة قويةو القيمة تتطور أفعة هذه املن

 االجل.

-االسترارية قوة العالمات التجارية حول العالم وتقيمها وفقا لنموذج يتكون من ثالث ابعاد:  Interbrandتقيس شركة 

 ة.وقوة العالمة التجاري لوحدها في التأثير على الرراء(مدى أهميتها )العالمة التجارية  دور  (،األرباح)املالي  التحليل

ملنظمات اوتتحدد قوة العالمة التجارية وفقا ملجموعة من العوامل الداخلية والخارجية والتي تعد في غاية األهمية لجميع 

 على اختالف أنواعها.غير الربحية 

عوامل ال التي تخلق العالمة وتتضمن هذهطريقة على أداء املنظمة ألعمالها ب علقتتية يي داخلأربعة من هذه العوامل 

 الداخلية:

 الوضوح أو ما تمثله العالمة التجارية. .1

 دعم املنظمة للعالمة التجارية. إلىااللتزام والذي يرير  .2

 الحوكمة والتي تتعلق بكيفية إدارة املنظمة. .3

 الرركة وقدرتها على التغيير. رشاقةاالستجابة أو مدى  .4

 وهذه العوامل هامة جدا لتصميم وإدارة عالمة تجارية غير ربحية قوية وفعالة.

 :الستة ما يليو العوامل الخارجية أاالبعاد وتتضمن 

: قصة العالمة التجارية، من أين تأتي وما تمثله، وهو أمر في غاية األهمية للعالمات التجارية غير املوثوقية .1

 الربحية.

 االتساق: اتساق رسائل العالمة التجارية داخل املنصات املختلفة. .2

 ما يجعل العالمة التجارية مميزة عن غيرها. كل: ميزالت .3
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 : قوة العالقة بين العالمة التجارية ومكوناتها.االلتزام.4

 .أو كيف تكون معروفة .الحضور: مدى شهرة العالمة التجارية5

 العالمة التجارية مع مكوناتها. .املالءمة: كيف تتناسب6

 ؟باالعتماد على هذه األبعاد الداخلية والخارجية العالمة التجارية غير الربحية كيف تكون 

جوهر العالمة التجارية رؤية املنظمة بما تحمله من رسالة واهداف وقيم ومبادئ. فرؤية املنظمة يي ما يجعلها يتضمن 

 تستغل عالمتها التجارية كي تبرز ويتردد صداها لدى املتبرعين واملتطوعين.ذات قيمة ومع ذلك فعلى املنظمة ان 

غلب قادة املنظمات غير الربحية عما تتسم به عالماتهم التجارية فان اجاباتهم ستتقارب ومع ان اجاباتهم قد أفعند سؤال 

مات من املنظمات. فعلى غرار العال تكون صادقة وإيجابية لكن املركلة تكمن في عدم تفرد عالماتهم وتميزها عن غيرها 

 تميزةمال تكون جذابة فحسب بل أتمتلك "هوية" ومن املهم أن العالمات التجارية غير الربحية  يجب على التجارية األخرى 

 أيضا.

نها " مجموعة من السمات الشخصية التي تعكس رؤية ورسالة وقيم وإجراءات أويمكن تعريف هوية العالمة التجارية ب

 حاث أهمية الهوية في خلق صورة فريدة للعالمة التجارية وتعزيزها في اذهان املتلقين.بئ املنظمة ". وتظهر األ ومباد

 .مرتركة بين العديد من املنظمات غير الربحية سمات الهوية تكون فان العديد من  Fordو Sargeantوحسب أبحاث 

كالعدل وتقديم الرعاية والثقة والصدق يي سمات وعلى  الخيري ويرتبط القطاع غير الربحي بركل كامل بميزات العمل 

 فإنها ال تميز املنظمة عن غيرها. تهاالرغم من إيجابي

 الفنون  وأ الثدي سرطان مثل  مرتركة قضيةلديها  التي املنظماتفالقضية"، “خر من جوانب العالمة التجارية هو آجانب 

. ويةنخب ثرأك التعليمية واملنظمات الفنية املنظمات تعتبر ، املثال سبيل على. مرتركة شخصية سمات أيضا تملك

 من العديد تجد املرتركة، السمات هذه إلى بالنظر ولكن. والورع والقداسة الروحانية مثل سمات لديها الدينية املنظمات

مكن ان والجرأة او ما يتركز على خصائصها الفريدة كالتحفيز  أن ومن هنا فعلى املنظمات. التميز في صعوبة املنظمات

 لتتميز في عالمتها التجارية. تقدمه من خدمات

الجوانب امللموسة لعالمتها التجارية أي شكل  إلىو هوية العالمة التجارية تحول املنظمة اهتمامها أوبعد تطوير جوهر 

وط ل الرارة واأللوان والخطوتتضمن الهوية البصرية أشياء مث و الهوية البصرية للعالمة التجارية.أالعالمة ومظهرها 

ارية بما تمثل شارة املنظمة شكل العالمة التج املستخدمة وعناصر التصميم والتصوير الفوتوغرافي والرسوم التوضيحية.

تتضمنه من ألوان وخطوط ورسوم توضح هوية املنظمة بصريا. ويعتبر الرريط الوردي او اللون الوردي بركل عام والذي 

 من لعديدا لقد اعتمدت التي تعنى بقضايا سرطان الثدي من أفضل األمثلة لتوضيح هذه النقطة.اعتمدته املنظمات 

 سيلةو  أيضا يي األساور (. باإليدز لتوعيةالخاصة با حمراءال ررائطال مثل) هويتها من كجزء وشرائط ألوانا املنظمات

 األموال جمعل  Nike التي تصنعها شركة الصفراء Livestrong إسورة ، املثال سبيل على) التجارية العالمة لتحديد ملموسة

  (.بالسرطان املصابين األشخاص حياة لتحسين
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 الصوت موقع التبليغ أو إيصال الرسالة.ونبرة الرسالة األساسية للعالمة التجارية االسم  الرفوي يتضمن التعبير 

. وقد ما تقدمه من برامج ومنتجات إلىويعد اسم املنظمة الجانب األكثر وضوحا في هويتها او عالمتها التجارية باإلضافة 

ثناء محاولتها صياغة رسالة تمييزها عن غيرها من املنظمات. ويعد اختيار اسم ال أتعاني بعض املنظمات في هذا املجال 

  مية لبناء عالمة تجارية قوية وفعالة.مر في غاية األهأينس ى ومحاولة التفرد 

الرهير  Nikeمجموعة من الكلمات او جملة تعبر عن العالمة التجارية. على سبيل املثال شعار  إلىيرير شعار املنظمة 

“Just Do It” .العديد من املنظمات غير الربحية شعار خاص فيها واغلب املنظمات تميل الستخدام عبارات او  ىليس لد

ة باإلضافة لذلك، قد تتداخل صورة العالمة التجاري عامة ذات معاني فضفاضة ال يمكنها التعبير عن منظمة بذاتها.كلمات 

ان تطغى  ىإلالخاصة باملنظمة مع صورة األشخاص املؤسسين لها خاصة إذا كانوا من املراهير مما يؤدي في بعض األحيان 

 الصورة الخاصة باملؤسس على صورة املنظمة.

 لىإعام فان املفتاح إلدارة صورة العالمة التجارية بركل فعال هو االتساق واالستمرارية في نقل هذه الصورة  بركل

جل تكوين رابطة عاطفية وعالقة ذهنية مع العمالء من خالل معرفة وفهم أأصحاب املصلحة على فترات طويلة من 

 تحديث عالماتها التجارية. إلىت اهنالك أوقات تحتاج فيها املنظم املنظمة بركل أعمق وأفضل.

 بناء مجتمع العالمة التجارية للمنظمات غير الربحية

بانه "مجتمع متخصص غير مرتبط جغرافيا، يقوم  Muniz and O’Guinnحسب يمكن تعريف مجتمع العالمة التجارية 

المة ثالث محركات رئيسية ملجتمع الع ويوجد  على مجموعة منظمة من العالقات االجتماعية بين املعجبين بعالمة تجارية".

 التجارية:

الرابطة القائمة بين العالمة التجارية والعمالء الذين هم أعضاء في مجتمع العالمة  إلىالوعي النوعي يرير  .1

 .التجارية

الرموز، واألحداث، واالحتفاالت، واألنرطة التي يي فريدة من نوعها  إلىالطقوس والتقاليد املرتركة ترير  .2

 .المة التجاريةللع

 بين الناس. ةرتركامل تواجباال إلىر يتراملسؤولية األخالقية  .3

مفهوم مجتمعات العالمات التجارية ليرمل الجمعيات الخيرية. ويقوالن ان الناس ال  PelozaوHassay وسعولقد 

الل تحدث هذه املراركة من خيندمجون في مجتمع العالمة الخيرية اال من خالل املراركة. ويمكن أن ال يتجاوزون التبرع و 

مختلف سلوكيات الدعم الخيري أو في األنرطة التي تتطلب جهدا أكبر كالتطوع واملراركة في األحداث الخيرية. فالصلة 

 العاطفية القوية بين الناس والقضايا التي يهتمون بها تركل أرضا خصبة لتطوير مجتمعات العالمات التجارية.

 للمنظمات غير الربحيةأهمية العالمة التجارية 

العديد من  تعتبر العالمة التجارية هامة بالنسبة للمنظمات غير الربحية كما يي بالنسبة للرركات الربحية الكبيرة. 

املؤسسات أن عالمتها التجارية يي أحد أكبر أصولها. وبالنسبة للمنظمات غير الربحية ربما تكون صورة عالمتها التجارية 

 مزايا أهمها: القوية عدةللعالمة التجارية و  يي أهم أصولها.
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تعزز العالمات التجارية املعرفة، يمكن أن تكون صورة العالمة التجارية القوية واإليجابية أمرا حيويا للمنظمات  .1

 غير الربحية ألنها تزيد من مستوى الوعي بين أصحاب املصلحة وتمنحهم هوية قوية وفهما ألهداف املنظمة.

تقلل العالمات التجارية من املخاطر، يرغب املتبرعون واملتطوعون في منح وقتهم وأموالهم ملنظمة تستخدمهم  .2

بركل فعال. ال ترغب الرركات في املخاطرة بسمعتها من خالل التحالف مع عالمة تجارية غير ربحية لديها مراكل 

ير امللموسة للطبيعة غ ااألهمية نظر ملخاطر في غاية الرفافية أو تعرضها للفضائح. ويعد الحد من ا إلىكاالفتقار 

 للمنظمات غير الربحية.

توفر العالمات التجارية ضمانات، يمكن للعالمة التجارية القوية أن تمنح املنظمات غير الربحية تأمينا ضد  .3

 األحداث السلبية التي قد تضر بسمعتها.

 املنظمة. لىإتطوعين من التعبير عن هويتهم من خالل االنتماء تبني العالمات التجارية الوالء وتمكن املتبرعين وامل .4

 

في هذا السياق: انه "من املرجح أن تجتذب املنظمات الخيرية ذات العالمات التجارية  Phillipa Hankinsonتقول الباحثة 

يدا وأقل وقيمها أقل تحد تبرعات طوعية أكثر من الجمعيات الخيرية التي ال تحمل عالمات تجارية والتي قد تكون قضاياها

 وضوحا. تسمح العالمات التجارية للمانحين بالتعرف بركل أوثق على ما تفعله املؤسسة الخيرية والقيم التي تمثلها".

امتلكت جمعية الرباب  Cone Nonprofit Power Brand 100وللعالمة التجارية قيمة مادية أيضا، فحسب اخر تقارير 

مليار دوالر. وكانت أعلى منظمة غير ربحية من حيث  6عالمة تجارية غير ربحية، بقيمة تجاوزت ( أفضل YMCAاملسيحي )

 تحقيق اإليرادات، واحتلت املرتبة السادسة في تقييم صورة العالمة التجارية.

عالمة تجارية حول العالم  222تحت مسمى "مؤشر القيمة العالمي" بحثت في  ENSOوفي دراسة حديثة أجريت من قبل 

 محاور: 4لرؤية كيف يرعر الناس حيالها من خالل 

 . هل يعلم الناس باألهداف غير الربحية لهذه املنظمات؟1

 .هل اهداف هذه املنظمات تتماش ى مع اهتماماتهم؟2

 .هل سيدعم الناس هذه املنظمات بقوة؟3

 تري الناس من هذه املنظمات او يقدمون لها التبرعات؟.هل سير4

ن تسعة من أصل أفضل عرر عالمات تجارية كانت ملنظمات غير ربحية وثالث عررة من أأظهرت نتائج هذه الدراسة 

ة بأصل أفضل عررين كانت أيضا ملنظمات غير ربحية. وهذا يدل على ان العالمة التجارية بكل جوانبها ال تقل أهمية بالنس

 للمنظمات غير الربحية عن أهميتها لباقي املنظمات.
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 فلماذا ال تستثمر جميع املنظمات غير الربحية في العالمات التجارية؟

قاومت املنظمات غير الربحية أنرطة التسويق والعالمات التجارية والتجزئة ألن هذه األنرطة في نظرها تجارية للغاية. 

إيجاد  لىإاملنظمات األخرى وانخفاض التمويل من الحكومات اضطرت العديد من املنظمات وفي ظل املنافسة املتزايدة مع 

لكن ما وجدته هذه املنظمات هو أن الناس ال يستطيعون التمييز بين جميع الخيارات  مصادر اخرى للحصول على التمويل.

 إلىدى بين املنظمة واملتبرعين/املتطوعين أ ضعف الرابطةإن  لتبرعاتهم ألنهم ال يعرفون ما الذي تمثله أي من املنظمات.

 الحاجة املستمرة للبحث عن افراد جدد لضمان استمرارية املنظمة.

 وتكمن صعوبة خلق عالمة تجارية غير ربحية مقارنة باملنظمات الربحية في عدة أسباب:

طبيعة الجمهور املستهدف: عادة ما يكون لدى املنظمات غير الربحية مستفيدون من برامجهم أو خدماتهم،  .1

رسائل مختلفة.  لىإاملتبرعين واملتطوعين. تختلف عالقات هؤالء الناس مع املنظمة وبالتالي يحتاجون  إلىباإلضافة 

حاالت. فنادرا ال في بعض الإ يهاتبرعون واملتطوعون فخاصة ان الخدمات التي تقدمها هذه املنظمات ال ينتفع بها امل

 حاجةما يحصل األشخاص الذين يتبرعون لبنك غذائي معين على الطعام الذي يقدمه )ما لم يكن هناك 

 إليه(، ولكن قد يقدم الناس تبرعات ملدرسة مثال ويستفيدوا مما تقدمه تلك املدرسة في املقابل. يةمستقبل

دمات املقدمة: فالعديد من برامج وخدمات املنظمات غير الربحية تكون غير ملموسة وتقدم طبيعة البرامج والخ .2

لتلبية حاجات قد تكون في طبيعتها غير واضحة مما يصعب تفسيرها والحصول على التأييد الالزم من أصحاب 

كثر جة أو رغبة أاملصلحة. وتجد بعض املنظمات غير الربحية صعوبة في تسويق خدماتها ألنها تتعامل مع حا

تعقيدا كاملكتبات واملتاحف. على خالف بنوك األغذية ومالجئ املرردين التي تجد سهولة في ترويج نفسها ألنها 

تتعامل مع االحتياجات األساسية. وقد يقف البعد الجغرافي عائقا أيضا فستجد صعوبة في اقناع األمريكيين 

 ن نظام التعليم في اميركا يعاني من العديد من املراكل.إبالتبرع للمدارس في أفغانستان مثال في حين 

جل الحصول على الخدمة بل يكون تمويلها عن طريق أطبيعة التفاعل: في العادة العميل األساس ي ال يدفع من  .3

 متبرع، وقلما يكون هناك تفاعل مباشر بينهما مما يصعب تطوير صورة عالمة تجارية.

العديد ممن املنظمات غير الربحية املوارد املالية الكافية لخلق عالمة تجارية لك ال تمتتكلفة خلق عالمة تجارية:  .4

ان املنظمات غير الربحية املتوسطة وصغيرة الحجم قد ال  إلىقوية على خالف املنظمات الربحية. باإلضافة 

 الخبرات الالزمة لذلك. أوتمتلك القدرات 

الربحية، ويرون أنها تفعل أشياء جيدة للمجتمع ويعتقدون بأنهم التصورات املسبقة: يحب الناس املنظمات غير  .5

يمتلكون تصور واضح ملا يعنيه أن تكون منظمة غير ربحية. تفترض العديد من املنظمات أنها مميزة ملجرد ما تقوم 

 به، وبالتالي ال ترى حاجة حقيقية لخلق عالمة تجارية لنفسها.

 معظم املنظمات غير الربحية بأن ليس لديها الخبرة الالزمة لبناء وتطويرترعر ة، املنظمات غير الربحية الكبير  باستثناء

ة عدم استكراف السمات والخصائص املحدد إلىعالمة تجارية أثناء محاولة تحقيق مهمتها. ونتيجة لذلك، فإنهم يميلون 

راد يخلق مركلة الن تصورات االف منظمتهم. ممامع لعالماتهم التجارية لتحديد سبب اختيار أصحاب املصلحة التعامل 

عن املنظمات غير الربحية تجعلهم متحمسين لتقديم مستويات أعلى من الدعم وإظهار مستويات أعلى من الوالء للعالمات 
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التجارية التي ينظر إليها على أنها متميزة. وبغياب التمييز يقل ارتباط املتبرعين وأصحاب املصلحة باملنظمة ويتزعزع والءهم 

 ها.ل
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