
 

 

  هوية العالمة التجارية
 (6)السادسة احملاضرة 

 د. والء حسني زريقا
  :مقدمة :6-1

جمموعة من املعلومات املتعلقة ابلعالمة التجارية واليت تتجسد يف هويتها  املنظمةمتتلك 
تلك املعلومات عرب خمتلف املمارسات التسويقية إىل  لعلى إيصا املنظمةحبيث تعمل 

العالمة التجارية حسب إدراكاته، ومن ل بدورها صورة ذهنية حو  ناملستهلكني، واليت تكو 
تضمن هلا  هويتها إىل املستهلك بشكل صحيح حىت لاإبيص املنظمةتقوم  ناملهم جدا أ

رسائل اتصالية واضحة وهادفة تنقل  لعا مناسبا ومتميزا عن املنافسني، وذلك من خالضمتو 
 ووعدها. جوهر هويتها

 : العالمة التجارية مفهوم هوية :6-2
مفهوم اهلوية قد ظهر وتطور خال التسعينيات،  نإىل أ ثإشارة العديد من األحبا نإ

العالمات التجارية الكربى اليت ظهرت يف هناية القر التاسع عشر وبداية  غالبية نيقودان إىل أ
حاجتها إىل مفهوم اهلوية، لكن  نمن اترخيها دو  القر العشرين قد جنحت خال اجلزء األكرب

األسواق ظهرت حاجة  ملستهلكني وكرب حجممع تغري حميط العالمات التجارية وتغري سلوك ا
 بتحديد الفرق بني الفقرة هالعالمات التجارية إىل خلق هوية خاصة هبا. سنقوم من خال هذ

 .هذه األخرية جزء منها ناهلوية واهلوية املرئية ابعتبار أ

 املرئية: اهلوية تعريف :األول : الفرع6-2-1
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" ومفهوم  visual identityخيلط العديد من املهنيني بني مفهوم اهلوية املرئية " 
هوية  ن"، لذلك جيب علينا اإلشارة إىل أ Brand identityهوية العالمة التجارية " 

جزء منها، حيث تعرب  العالمة التجارية ال تقتصر على اهلوية املرئية فقط ابعتبار هذه األخرية
العالمة التجارية، الرمز، الشعار، اإلمضاء،  كاسمعن جمموع العناصر البيانية  اهلوية املرئية 

واليت تسمح التعرف الفوري واملباشر على مؤسسة أو عالمة جتارية ما،  ن واألشكال،األلوا
 (.Sicard, 2002, p. 38)البيانية  وتسمى هذه العناصر كذلك ابلبطاقة

تطور خال سنوات التسعينات، حيث تناوله لقد ظهر مفهوم هوية العالمة التجارية و 
Kapferer  موضوعه "  يف 1991عامdans les marques, capital de 

l’ntreprise  كما مت تناوله أيضا من طرف ،"Semprini  يف "  1992عامle 
marketing de la marque ثري من ك"، لكن ابلرغم من تعرض هذا املفهوم إىل ال

وعلى مستوى خمتلف التخصصات، فإنه قد مت توضيح  ن الباحثنيالتناقضات بني العديد م
العناصر عبارة عن تركيبة من  هوية العالمة هي نمفهوم هوية العالمة التجارية والتأكيد على أ

 كالقيم، الرؤى،  والعناصر غري املاديةكاملنتج، االسم، الرمز، الغالف.....،   املادية
ذلك رمز عالمة  لالعالمات التجارية تتشابه ومثا ثري من رموزكال ن، وجند أااللتزامات

"HALLMARKاتج والذي يشبه كثريا رمز عالمة  " الذي أيخذ شكل
"ROLEX،" 
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لعناصرها  ابلنسبة ن من العالمات التجارية تعتمد على نفس األلواريالكث نكما أ

،  SHELLاألصفر واألمحر لعالمات "  نذلك اللو  لالبيانية، ومثا
MASTERCARD  ،KODAK يفقد تلك العالمات  "، لكن هذا التشابه ال

هوية العالمة التجارية ليست جمرد منتج أو  نالتجارية هويتها احلقيقية كما أنه يثبت لنا أب
يف عناصر تركيبة  نالتفرد ال يكو ن هذه األخرية ال تكفي لضماهنا، وأ نمادي كو  عنصر

تربط عناصر هويتها  نعلى العالمة التجارية أ جيب اهلوية بل يف الرتكيبة نفسها، مبعىن أنه
 .Sicard, 2002, pp) بطريقة ذكية وخمتلفة عن اآلخرين لكي ختلق هوية قوية ومتميزة

24-25.) 
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أو  بصفات ل(األشكا األلوان،، الرمز، التجارية )االسموقد ترتبط اهلوية املرئية للعالمة 

 ن" أتخذ اللو  McDonalds"  نهنا جند أو  (اجلوهر للمنتجاملنتج )الوظيفة خصائص 
 .اخلدمات اليت تقدمها األمحر واألصفر لعالمتها التجارية كتعبري منها عن سرعة

 
" والذي يعرب  Mazdaفرمز عالمة"  املنظمةكما قد ترتبط اهلوية املرئية للعالمة برؤية   

ضعف  211البومة تتميز بقوة إبصار  نالبومة وهو طائر رمزي اختارته الشركة أل عن طائر
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كل اثقب وحاد يف اجتاه الشركة ترى بش نعن أ العادي، وهي تعرب نقوة ابصار االنسا
 .املستقبل

 
عالمة ل وعلى سبيل املثا ترتبط اهلوية املرئية ببلد منشأ العالمة التجارية نميكن أ

"Porshe" اليت ميثل رمزها اتريخ املدينة األملانية "Sttutgartهذه األخرية  ن" حيث أ
ألواهنا الوطنية تتمثل يف اللونني األمحر واألسود،  نكما أ  لأنقاض مزرعة للخيو  بنيت على

 أسود مع خلفية ملونة ابألمحر واألسود. نعلى حصا رمز هذه العالمة حيتوي نلذلك جند أب

 
تعرب عن مكوانت العالمة التجارية أي اجلزء امللموس  اهلوية املرئية نأب لميكننا القو 

نا وما ميكننا استنتاجه من ميكن رؤيته ابلعني اجملردة، لكن ما يهم هلوية العالمة التجارية الذي
 لمكوانهتا بطريقة عشوائية، بل حتاو  العالمة التجارية ال تقوم بوضع نلة السابقة هو أاألمث

يف قيمها  رئي أو غري امللموس املتمثلغري امل زئهاجباملرئي املتمثل يف مكوانهتا  هاجزئتربط  نأ
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تظهر جوهرها غري الظاهر للمستهلكني  نأ لهذه األخرية حتاو  نواترخيها ورؤيتها، مبعىن أ
 هويتها غري امللموسة إىل هوية ملموسة. حتويل لمن خال

 رية:التجا العالمة هوية تعريف :الثاني : الفرع6-2-2
، واليت تتضمن وعد املنظمةتعرب هوية العالمة التجارية عن الصورة الداخلية واملرغوبة من قبل 

للمستهلكني، كما أهنا تشتمل على جمموعة متفردة من االرتباطات الذهنية للعالمة  العالمة التجارية
تفردها على حنو مستمر، وذلك من  نيف جعل املستهلكني يدركو  التجارية وهي قدرة العالمة التجارية

. وتتضمن هوية العالمة (Yuan et al, 2015, p. 2)جمموعة من العناصر اليت متيزها  لخال
جوهر اهلوية  لميث "، حيث extended identityالتجارية كل من جوهر اهلوية واهلوية املوسعة " 

 ها عند حتركها حنو أسواق جديدة أو عندبت الذي يرافقلتجارية أو جوهرها الرئيسي والثاروح العالمة ا
على خصائص املنتج أو اخلدمة، أداء  ويركز جوهر هوية العالمة التجاريةطرحها ملنتجات جديدة، 

 املستخدم املنتج، تعريف
"user profile،"  ،شخصية العالمة التجارية، العالقة بينما تركز اهلوية املوسعة علىالدليل املادي 

 .(Ghodeswar, 2008, p. 5)الرمزية  االرتباطاتة وقوة ابلعالمة التجاري
تعكس هوية العالمة التجارية الطريقة اليت تقدم هبا العالمة التجارية نفسها، فهي متثال حقيقة 

إىل نقلها بوضوح، ابعتبارها املسؤولة عن بناء هويتها عكس صورة العالمة التجارية  املؤسسة اليت تسعى
. (Nandan, 2004, p. 265)تتشكل يف أذها املستهلكني  اإلدراكات اليتاليت متثال جمموع 

املستهدف، وابعتبار مرحلة تصميم الرسالة  هوية العالمة التجارية هي رسالة املؤسسة إىل مجهورها نإ
 للعالمة التجارية يعترب ذا أمهية بناء هوية نالتسويقية، فإ االتصاالتاملراد إرساهلا للمستهلكني يف جما 

وصنف املنتج  قافة السوق املستهدف،كث  خاصة، وابلتايل ينبغي مراعاة عناصر متعددة أثناء صياغتها
الذي متيزه العالمة التجارية املعنية وشكل البدائل املتاحة له يف السوق، ويف هذا اإلطار يرى 

Upshaw 1995 صر عالمة يل للشفرة الوراثية لعنالعالمة التجارية هي عبارة عن متثهوية ا أبن
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وهو ما جتارية مت تشكيلها وفق نسق معني يؤثر على كيفية إدراك السوق املستهدف هلا جماهدي 
 :سنوضحه يف هذا الشكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت احملاضرة
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