
 

 

 قيمة العالمة التجارية
 (4) الرابعةاحملاضرة 

 د. والء حسني زريقا
 : قيمة العالمة التجارية ممفهو :4-1

مثانينات القرن ظهر يف و  ،أكثر املفاهيم التسويقية أمهيةأحد  مة التجاريةقيمة العال ممفهو  يعترب
التسويقية  إن مجيع النشاطات حيث، هتمام ابلنسبة ملدراء التسويقالل من املفاهيم املثرية وهو ،املاضي

لذلك استحوذ هذا املفهوم على اهتمام الباحثني  التجارية،تسعى بشكل مباشر إىل تطوير قيمة العالمة 
تعددت التعاريف اخلاصة بقيمة العالمة التجارية مع ازدايد االهتمام هبذا  .له عميقال اإلدراكمن أجل 

مع قيمة العالمة التجارية  ومت التعامل، وخالل التسعينيات من القرن املاضيالثمانينيات  املفهوم يف بداية
ية ركزت بشكل عام على القيمة املضافة للعالمة التجار  تسويقية األوىلسيتني، أسا من وجهيت نظر

ركزت بشكل عام على املردود املايل احملقق من وجود  الثانية فكانت ماليةوجهة النظر  ، أماا  تسويقي
 واملالية.وجهة النظر التسويقية  تربط بني برزت وجهة نظر جديدة ولكن الحق ا، جتارية عالمة

 : مفهوم قيمة العالمة التجارية من وجهة نظر تسويقية:4-1-1
 ويقية أبهنا "جمموعة من األصول واملسؤولياتمن وجهة نظر تس (Aaker, 1996)عرفها 

خدمة  أو تقلل من القيمة اليت تقدمها سلعة أو واليت تضيفاملرتبطة بشعار أو اسم العالمة التجارية 
 املنظمة أو إىل كليهما".ما إىل منظمة ما أو إىل مستهلكي هذه 

 حيدثه معرفة املستهلكني للعالمة على أهنا "التأثري املميز الذي (Keller, 1993) وعرفها
 التجارية على استجابتهم لألنشطة التسويقية اخلاصة هبذه العالمة التجارية".

على أهنا "جمموعة ( de Chernatony and Christodoulides, 2009ويراها )
وتسمح للعالمة التجارية أبن متلك  ،االجتاهات والسلوكيات واملعرفة اليت تنتج زايدة ابملنافعاإلدراكات و 

 .تجات اليت ال متلك عالمة جتارية"ابملقارنة مع املن أكرب ا  وهامشأعظم  قيمة
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 :مالية: مفهوم قيمة العالمة التجارية من وجهة نظر 4-1-2

  حبسب ماليةمفهوم قيمة العالمة التجارية من وجهة نظر (Sullivan and Simon 
حتمل العالمة التجارية عبارة عن التدفقات النقدية اليت تنشأ عن منتجات هي " (1993

 ال حتمل العالمة التجارية" منتجات مقارنة مع
 :مشرتكة )تسويقية ومالية(: مفهوم قيمة العالمة التجارية من وجهة نظر 4-1-3

حيث عرف  ،تسويقياملفهومني السابقني مبفهوم واحد مايل  (Anderson, 2007)مجع 
 القيمة املالية اليت تستمدها الشركة من خالل استجابة املستهلكنيقيمة العالمة التجارية على أهنا "

 ".لألنشطة التسويقية اخلاصة هبذه العالمة التجارية
تعين حصة ( تسويقية وماليةمشرتكة )من وجهة نظر  العالمة التجارية إن قيمةميكن القول 

انتج عن موقف إجيايب قوي وتقييم مفضل مبين على أعلى سوقية أكرب وربح أكثر وتدفق نقدي 
 التجارية.العالمة  جمموعة ادراكات ومعتقدات إجيابية حول

 

 : قيمة العالمة التجاريةأهمية  :4-2
 أمهية العالمة التجارية من بعد احلديث عن مفهوم قيمة العالمة التجارية سوف نقوم ابستعراض

من  خالل وجهات نظر متنوعة، حيث أن العالمة التجارية ذات القيمة املرتفعة تؤدي إىل جمموعة
 Keller, 1998 ; Berry, 2000 & de Chernatony and)كل من ، حيث يرى  والفوائداملنافع 

Christodoulides, 2009)  إىل:أن العالمة التجارية ذات القيمة املرتفعة تؤدي 
 ابلعالمات التجارية املنافسة. وتقليل أتثرهختفيض حساسية املستهلك للزايدات السعرية  -أ 

 زايدة فرص جناح توسع املنظمة حنو منتجات جديدة. -ب 
 التسويقية. واالتصاالت زايدة فعالية األنشطة - جـ
 احلصول على حصة سوقية أكرب. - د
 التجارية.زايدة الوالء للعالمة  -هـ
 اجلديدة.الرغبة يف شراء العالمة من منافذ التوزيع  - و
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 للمنافسني.اخنفاض فاعلية النشاطات التسويقية  -ز
 التسويقية.اخنفاض أضرار الكوارث  -ح
 والفوائد.زايدة األرابح  -ط
 للمستهلكني.الشرائي  السلوكوتكرار زايدة األداء  - ي
 إجيايب.إدراك اجلودة بشكل  - ك
 ابملنتج.املرونة يف مواجهة األزمات املتعلقة  -ل

 : قيمة العالمة التجارية بناءمناذج  :4-3
اليت كانت تسعى لزايدة مبيعاهتا  ىالشركات الكرب  بنيالسعرية  ابحلروببداية الثمانينات  متيزت

 ومل مناسبة،تكن  مل يجيةاالسرتات هذه أن  إال  ،سعريةخصومات  تقدمي خاللمن  السوقية، حصتهاو 
املنتجات  أنحقيقة  إىل هذا قادالشركات، و  هذهزايدة مبيعات  هدف حتقيق إىل األسعار ي ختفيضيؤد

 عليها.كن االعتماد مي، ملموسة غري نفسيةوالعالمات التجارية هلا جوانب 
التجارية اليت ساعدت  العالمةبناء مناذج العديد من  ميتقد التوجهاتو العوامل  هذهنتج عن  قدو 
م النماذج اليت اعتربت هفيما يلي استعراض ألو . التجارية اهتممعالتقييم و إدارة و  تطوير على املديرين

 التجارية القوية: مةالعال امة يف بناءهإسهامات 
 :(Kellerكيلر  )نموذج المستهلك إلى باالستناد التجارية العالمة قيمة : بناء4-3-1

 مةالعالقيمة  ه، عرض فيستهلكملا التجارية ابالستناد إىل العالمةبقيمة  امساهوذجا من قد كيلر
على فرضية "القوة اليت  ميقو منوذج  وهو، منظمة وأ فردا   كان، سواء  املستهلكجهة نظر و  من التجارية

التجارية  العالمةعن  هاستمعوا إليو  ها بو شعر و  العمالء، هتعلم فيماتكمن  التجارية العالمةتتمتع هبا 
 ."ر الزمنو مع مر  جتاوهبم نتيجة

 (:Kellerويوضح الشكل التايل منوذج بناء قيمة العالمة التجارية وفقا  لنموذج )
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 (: منوذج كيلر لبناء العالمة التجارية4/1الشكل )

 ةاملتسلسلاألربع  اخلطوات خاللمن  نيكو قوية،  جتاريةمة السبيل لبناء قيمة عال نأ كيلر  اعترب
 التجارية: العالمة بشأن العمالءعنها  يسألكل خطوة مسالة أساسية   متثلحبيث  اآلتية،

 حاجة العميل. معني أومة التجارية مع فئة منتج العال حتديد نيقصد هبا ضماو  أنت؟من - 1
 خاللمن  اسرتاتيجين العميل من منطلق هالتجارية يف ذ العالمة معىنيقصد هبا إنشاء و  أنت؟ما - 2

 .للعالمةملموسة وغري  ملموسة ابطرو 
 ومتايزها.التجارية  العالمة ملعىنيقصد هبا توضيح استجابة العميل و  عنك؟ماذا - 3
ــا و  عاااااااااين؟و مااااااااااذا عناااااااااك - 4 ــ ــ ــ ــد هبـ ــ ــ ــ ــــليقصـ ــ ــ ــتجابة إىل حتويـ ــ ــ ــ ــــل  االسـ ــ ــ ــاط،و فعـ ــ ــ ــ ــــن  نشـ ــ ــ ــــاللمـ ــ ــ  خـ

 .التجارية للعالمة ووالءثيقة و  عالقة
اليت و  ،العمالءالتجارية مع  العالمةذا النموذج ستة مكوانت متتابعة لبناء هكما يعرض يف 

 :يوه يظهر يف الشكل يالتجارية الذ للعالمة هرم على شكل جتميعهاكن مي
 التجارية. ابلعالمةيتصل ابلوعي و  :التجارية العالمةز و بر  
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اليت أشبعتها العالمة  كاالحتياجات الوظيفية العمالء ىيتصل برضو  :التجارية العالمةأداء  
 .)احلاجات(

 .)غري امللموسة( كاحتياجاهتم النفسية  العمالءفتتصل ابرتياح  :التجارية العالمةصورة  
 .أدائهاو التجارية  للعالمةإدراكاهتم و  العمالءراء آركز على وي :التجارية العالمةاحلكم على  
 التجارية. العالمة حنو لاألفعا دوردو االستجاابت العاطفية و  العمالءفهي مشاعر  :املشاعر 
 مة التجارية.العالو العميل  بنيالوثيقة  ابلعالقةفتتمثل  :التجارية العالمةشهرة ى و صد 

 ي حتدثهالتفاضلي الذ : التأثريأبهنا املستهلك إىل املستندةالتجارية  العالمةكيلر قيمة   يُعر ِّف
 التجارية. العالمةلتسويق تلك  ستهلكملعلى استجاابت ا التجارية العالمةمعرفة 

 :وهيالتعريف  هلذامكوانت أساسية  ثالثة هناك
 ،األثر التفاضلي 
  التجارية العالمةمعرفة، 
  ألنشطة التسويق. املستهلكاستجابة 

 
ً
 مفيدا

ً
إن وضع مفهوم قيمة العالمة التجارية من منظور املستهلك يعتبر أمرا

وتكتيكات التسويق، والتي يمكن أن تساعد على اتخاذ القرارات اإلدارية، حيث الستراتيجيات 

 ينتج عن هذا املفهوم نقطتان هامتان:

 إىل فالتعرو ، ينبغي على املسوقين النظر بشمولية للنشاط التسويقي للعالمة التجارية :أواًل 
يف  تاالتغري  أتثري إىل والتعرف، املعرفة ىعلى مستو  للتأثريمة ذه العاله متلكها اآلاثر اليت خمتلف
 .املبيعاتالتقليدية مثل  النتائج التجارية على مقاييس العالمةمعرفة 

 املستقبليةبرامج التسويق  مجيعالطويل يف  املدىالنجاح على  نأ قاألسوا كتدر  أنب جب :ثانياً 
 )ذاكرة العمالء( يف الذاكرة املوجودةالتجارية  العالمةعرفة مب ريبشكل كب يتأثرا ارية مجت لعالمة

ية مهاأل منو  .واالستخدام الفعلي للمنتج التسويقية جهودها خاللاليت صنعتها الشركة من و 
 املتعلقة املعلوماتتذكر و  املستهلكتنيتعلم التسويقية على  همجمكيف تؤثر برا  املديرونيفهم  نأ مبكان

 التجارية. ابلعالمة
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 انتهت احملاضرة
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