
 

 

التجارية مناذج بناء قيمة العالمة  تتمة
 (5)اخلامسة  احملاضرة

 د. والء حسني زريقا
 : العالمة التجارية لألصو (املقيم)منوذج املخمن  :5-1

 Young andاليت تسمى  ناإلعالو كالة الدعاية و من قبل  هذا األمنوذج مت تطوير
Rubicam (Y&R)، مة التجارية العال لأصو مقيم ـمن()خماسم  هعلي أطلقواBAV.  حيث

 حوايلذلك ابالعتماد على و  العالمات ملئات التجارية العالمةذا النموذج مقاييس مقارنة لقيمة هفر و 
 العالمةالنموذج أربع دعائم رئيسة لبناء قيمة  هذاحسب  يوجددولة.  اربعنييف  مستهلك 20000
 وهي:التجارية 

 .ىاألخر  العالماتعن  خمتلفةمة التجارية ترل فيها العال نكن امييقيس الدرجة اليت  التمايز: .1

 التجارية. العالمةجاذبية  ىمد تقيس الوثيقة:الصلة  .2

 مها.واحرتاالتجارية  العالمةتقدير  يقيس واالحرتام:التقدير  .3

 التجارية. للعالمة املستهلكنيألفة  يقيس املعرفة: .4

ويشريان  التجارية، العالمةمعا قوة  ميثالنالوثيقة والصلة التمايز  يبعد نأ ذا النموذج إىله رييش
 نفيجتمعا ،واملعرفةلتقدير و  االحرتامبعد  أماللماضي، أكثر من كوهنا انعكاسا  املستقبلية قيمتها إىل

 السابق. العالمةتقرير عن أداء جمرد من  أكثروالذي هو  التجارية، العالمة مكانة ما يسمى معا ليمثال
 جتتمع، حيث واملستقبلي احلايلالوضع  األربعة يف النموذج إىل األبعادهذه  بني العالقةاختبار  ويشري
اليت تفسر مراحل و  القوة،ما يسمى بشبكة  ليشكال معا التجارية العالمةمكانة و التجارية  العالمةقوة 
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ة بسيطة تظهر بفرت  قهاانطال التجارية بعد العالمات نأ النموذج إىل ويشري. التجارية العالمةتطوير  دورة
 التجارية القائدة تظهر مستوايت عالية يف العالمات. كما أف دعائممستوايت منخفضة من األربع 

مؤشرات أداء  خاللمن  االحندارالتجارية يف مرحلة  العالمات تظهروأخريًا . الدعائم األربع مجيع
 التمايز.و الصلة الوثيقة و  االحرتاممن  منخفضة مستوايتو  املعرفة،من  لعا ومستوى، القيمة

 : لبناء العالمة التجارية Ryderمنوذج رايدر  :5-2
. مقرتحة جتارية عالمةلقيمة  خمطط التجارية تبدأ بتطوير العالمةعملية بناء  نا رايدر إىل رييش

ومبجرد أن يتم هذا األمر، فإن اخلطوة التالية هي جعل الزابئن )العمالء( جيربون هذه العالمة، ألن ذلك 
 سيوفر جتربة فعلية ومنفعة فعلية وردود فعل جيب أن ختضع للدراسة والتحليل.

جل استمالة املستهلك لتجربة املنتج وتكرار الشراء، إىل إيصال قيمة حتتاج الشركة )املنظمة( من أ
العالمة التجارية وتعزيز روابطها، وذلك من خالل مزيج من املنبهات اليت تتعلق ابالتصاالت املنسجمة 

 واخلربات واالستخدام املرضي والوعي ابلعالمة والثقة.
العرض قواي  نحبيث يكو  اضح،و مة بشكل التجارية بتحديد القي العالمةيبدأ بناء  املقرتحة:القيمة  -

على الشركة  ذلك، جيب حتقيقمن أجل و . االهتمامإاثرة حتقيق املتعة و احملتمل من  ستهلكملا كنمي
 ميكن وكيفعنها  يبحثونليت ا واملنافع القيم وأن حتدد، احملتملني لزابئنها تطور فهما قواي نأ

 جيب املقرتحةذه القيمة ه ناالعتبار أ بعنيمع األخذ  هلم،القيم  ال هذهإليصتتهيأ  نللمنتجات أ
ويوضح الشكل التايل منوذج رايدر لبناء  السوقية. لالستجابة للتغرياتيعاد تقييمها ابستمرار  نأ

 قيمة العالمة التجارية:
 ( منوذج رايدر لبناء قيمة العالمة التجارية5/1الشكل )
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املميزة  واهلوية، (P)الفعالة ملنتجات االسلع  بني اجلمع خاللمن  نيكو  املقرتحةاد القيمة جيإ نإ
 (، والنموذج التايل يعرب عن ذلك:AV) افةقيمة املضالو ، (Iللعالمة )

BRAND =P * I * AV 

 قيمة مضافة *وية عالمة مميزة * ه فعال منتج )سلعة أو خدمة(العالمة التجارية = 

احدة و تعمل كل  أساسية،و امة يف منوذج بناء قيمة العالمة التجارية هاملكوانت الثالث تعترب 
التجارية  العالمةبناء  املستحيلمن ه حيث أن فقط،خر اآل ليس مضافا إىلو منها بشكل مضاعف 

كن ميال  عما يقدمه املنافسون ةوابملثل ما مل تكن العالمة متمايزة وخمتلف .املنتج اجليد وجودالناجحة 
 العالمةفهي قلب بناء  ضافةمل، أما القيمة االعمالءمن  قوية لن تكوف جاذبة لقاعدةو هبا،  تطوير الوعي

 الناجحة.التجارية 

التجارية لتلبية االحتياجات ألسباب عاطفية  العالماتعندما يتم شراء  املضافةدث القيمة حت
 حياهتم،عن أساليب  للتعبريالتجارية  العالماتالناس  ميستخدحيث  الوظيفية. األسباب ابإلضافة إىل

 .اهتمو ثر  ىمستو و  قيمهمو  اهتماماهتمو 

 :Berry ل منوذج بناء قيمة عالمات اخلدمات :5-3

كمن هو املستهل
ما هي القيمة 

التي ( املنفعة)
يبحث عنها

تقديم املنفعة
وربطها بالعالمة
التجارية التي 

يتم بناؤها
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أربع  اسرتاتيجياتحيث حلل  التجارية، العالماتلدراسة قيمة  خمتلفاً  أسلوابً  ،Berryعرض 
لقيمة  وذجا خاصاً منذلك ليطور و ، يف مرحلة النضجايل أداء ع ىخدمات ذات مستو  عشرة شركة

 .العالمة ومعىن ابلعالمة: الوعي مها نيرئيسي مكونني إىل العالمةقيمة  قسمو  للخدمات،التجارية  العالمة
 خالليتم من  ابلعالمة املستهلكعي و الرئيسي على  ريالتأثن أ إىل( 2-5)الشكل رقم يشري 

. اهشعار و سم الشركة وا، اخلدمة يدو مز  مظهراخلدمة و  تسهيالت تشمل:و الشركة  متثلهااليت  العالمة
اليت تعود و ، التجارية العالمة اتصاالتخالل مة يكوف من ابلعال املستهلكعي و على  يالثانو  ريالتأثو 

مسيطر عليها من  ريغ األغلب على ناليت تكو و ، العالمةعن  ستهلكاملاليت يستلمها  املعلومات إىل
 العامة. قاتالعالاملنقولة و قبل الشركة مثل كلمة الفم 

 اخلدمات نذلك الو مع الشركة  املستهلكيتأثر بشكل رئيسي بتجربة  العالمة ىنمع نأ اعتربكما 
ما يف بناء هارا و ا يلعب دممأكثر من أداء اآلالت  يتعتمد على األداء البشر و مكثف،  عمل إىل حتتاج
 .ستهلكاملن هيف ذ التجارية العالمةقيمة و  معىن

 
 
 
 

 لدراسة قيمة العالمة التجارية Berryمنوذج ( 2-5)الشكل رقم 
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Source: Berry, L, (2000) "Cultivating Service Brand 

 العالمةوذج خاص بقيمة منتطوير  دفت إىلهاليت  اهلامةمن النماذج  Berryوذج من يعترب
 اخلدمات. التجارية يف قطاع

 :Aakerل منوذج األبعاد اخلمسة للعالمة التجارية  :5-4
 ابلعالمة املتعلقة تواملسؤوليا لاألصو جمموعةالتجارية أبهنا  العالمةقيمة  Aakerكر أي فعر
ذه ه خدمة مقدمة من منظمة ما إىل وتقلل من قيمة سلعة أ واليت تضيف أو ، هارمز و  وامسها التجارية،

أبعاد  مخسةالتجارية مكونة من  العالمةلقيمة  منوذجا م. كما قدكليهما معا  اىلو  ئهاعمالو أ املنظمة
 والروابط الالزمة للمنتج، املدركة ودةالتجارية، واجل ابلعالمة الوعي التجارية، للعالمةي الوالء ه هامة

 .االخرتاعبراءات  مثلاململوكة  ىاألخر  لاألصو بعض و  التجارية،
 

 لدراسة قيمة العالمة التجاريةأيكر منوذج ( 3-5)الشكل رقم 
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Source: Aaker, D., (1996), Building Strong Brands. p 09. 

ــار أيكر  لبناء قيمة  اجلوهريي األصــــل هالتجارية  العالمةابط و ر  نا إىل هوذجمنيف  Aakerأشــ
ــباب عديدة منها او قوية  عالمة لبناء  كاف  غري هالتجارية أصــــل مهم لكن ابلعالمة: الوعي نذلك ألســ
ــيئة.  متلكفة ألهنا و معر  العالمة نتكو  نا ميكن حيث قوية عالمةقيمة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  العلى كل األحو و جودة ســ

ــعيفة.التجارية  العالمةمن  أكربمعرفة و  عيامتتلك و  نا القوية، جبب العالمة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  العالمةأبعاد قيمة و  الضـ
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 الوعيو التجــاريــة،  العالمــة ابطو ر و  اجلودةي وه التجــاريــة، للعالمــةكلهــا تعزز الوالء   ىالتجــاريــة األخر 
 التجارية. ابلعالمة

و ثقة هالتجارية  العالمةية من مهاألكثر أو األساسي  اجلزء نأ إىل Aakerكما أشار أيكر 
صل حيالعاطفية اليت و الوظيفية  نافعاملجموعة مب تعلقةامل هعلى توقعات حتافظ العالمةأبن  ستهلكامل

 عليها.
 للمستهلك،التجارية توفر قيمة  العالمةقيمة  نأ التجارية إىل للعالمة مسةاخلوذج األبعاد من رييش

مة توفر قيمة العالو ذا ه الشركة، قيمة إىل رياألساس لتوف هيقيمة العميل  نإال أ للشركة، كذلكو 
 :قال يقل عن ستة طر امب الشركة التجارية قيمة إىل

 .فعالية برامج التسويقو تعزز كفاءة  نأ ميكن التجارية، العالمةقيمة  األوىل: -
تعزز الوالء  نكنها أمي التجارية، العالمةابط و ر و ، املدركة اجلودة، التجارية ابلعالمةالوعي  الثانية: -

 .املنتجأسباب لشراء  ريتوفو  العمالءعن طريق زايدة رضا  التجارية للعالمة
السماح بزايدة  لوامش أعلى للمنتجات من خالهالتجارية عادة ما توفر  العالمةقيمة  :الثالثة -

 .الرتويجعلى  االعتماد تقليلو األسعار 
 التجارية. العالمةتوفر فرصة للنمو عن طريق توسيع  نكن أميالتجارية  العالمةقيمة  :الرابعة -
 .قوة يف قناة التوزيعو توفر نفوذا  نكن أميالتجارية  العالمةقيمة  :اخلامسة-
نع ميمة للشركة، حيث أهنا تشكل حاجزا قد هاالتجارية توفر ميزة  العالمةقيمة  لأصو :السادسة -

 .املنافسنيمن  غريها إىل لالتحو ء منالالعم
 

 

 

 

 

 انتهت احملاضرة
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