
 

 

 االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية
 (7) السابعةاحملاضرة  

 د. والء حسني زريقا
  :التجارية االرتباطات الذهنية للعالمةمفهوم  :7-1

الذهنية للعالمة التجارية من نظرايت علم النفس املعريف وهو العلم  االرتباطاتلقد استمد مفهوم 
جبميع العمليات العقلية اليت ميارسها الفرد عندما يستقبل املعلومات ويعاجلها ويرمزها وخيزهنا  الذي يعىن

 ينقطة حتول كربى يف علم النفس اإلدراك 1970حيث شهدت سنوات  مث يسرتجعها عند احلاجة،
اعتمادها بسرعة يف علم التسويق لكن مل يكن ذلك  وذلك بتطور نظرايت جديدة للذاكرة، واليت مت

انتشارا وتطبيقا من قبل الباحثني   انتشرت على نطاق واسع، وأصبحت أكثرحني 1990حىت بداية 
الذهنية للعالمة  االرتباطاتحيث تعترب  Keller 1993 وعلى سبيل ذلك املفهوم الذي قدمه

 .ألساسية اليت تعتمد هذه النظرايتالتجارية أحد أهم املفاهيم ا
 :الذهنية للعالمة التجارية االرتباطاتاملطلب األول: ماهية 

"، من أعلى  McDonald’sو"  Apple، Coca-Colaمثل تعترب العالمات التجارية 
العامل، وهذا ما تعكسه قيمة أسهمها يف األسواق املالية وأسعار منتجاهتا مقارنة  العالمات قيمة يف

 ابملنافسني. 
لبناء قيمتها، وهذا ما نراه  مهما يف إدارة العالمة التجارية وأساسا   عنصرا   الذهنية االرتباطاتمتثل 
عالماهتم وكثافتها يف  ارتباطاتالتجارية فيما خيص قوة  العالمات ملديريالبالغ  االهتماممن خالل 

نواايهم املستقبلية بشكل مباشر مع ط وترتبكوهنا تؤثر على قراراهتم الشرائية أذهان املستهلكني، 
الذهنية للعالمة  االرتباطاتوعالقتهم معها، ومن هذا املنطلق سنتناول يف هذا املطلب مفهوم  اجتاهها

 التجارية، أشكاهلا وأنواعها.
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 :الذهنية االرتباطاتالفرع األول: مفهوم 

، وتتضمن بشكل عام أحد املكوانت األساسية لقيمة العالمة التجاريةالذهنية  االرتباطاتمتثل 
الذهنية للعالمة  االرتباطات. إن واالستهالكالوظيفية، املنافع، وضعية الشراء  كل من اخلصائص

العالمة  يته ابلشراء ألهنا تعطقبل املستهلك يف حالة رغب من لالختيارالتجارية جتعلها أكثر عرضة 
وعكس ذلك فإن ضعف العالقة بني  السرتجاع اإلشارات أو املنبهات احملتملة، طالتجارية رواب

املنافسة مما جيعل فرصة  جيعلها تتداخل أو تتشابه مع خصائص العالماتاخلصائص والعالمة التجارية 
 طرب ضلة بني البدائل، لذلك حياول املسوقوناختيار العالمة التجارية ضعيفة جدا أثناء عملية املفا

عالماهتم التجارية ابرتباطات قوية وإجيابية وذلك الستباق املنافسني وخلق أتثري قوي على سلوك 
 .املستهلك

الذهنية" ألول مرة يف إطار "نظرية هندسة املعرفة من طرف الباحث  االرتباطاتونوقش مفهوم "
Anderson  منوذج اسمقام ببناء منوذج شامل ومعقد لعمل الذاكرة حتت  حيث ،1983عام" 

الذاكرة طويلة األجل  عبارة عن جمموعة من العقد املعرفية املخزنة يف هو، و الذهنية االرتباطيةالشبكة 
 االرتباطاتبتحديد مفهوم ، Keller, 1993 ، ومن هذا املنطلق فقد قاممعينةواملرتبطة مبفاهيم 
 أساس عمله، فعرفها على أهنا "العقد Andersonكانت نظرية   حيثلتجارية، الذهنية للعالمة ا

املعلوماتية املرتبطة بعقدة العالمة التجارية يف الذاكرة، واليت حتتوي على معىن العالمة التجارية أو ما 
مة الذهنية للعال االرتباطات فإن Aaker 1991. ووفقا ل ابلنسبة للمستهلك" تعنيه العالمة التجارية

كما يطلق على أول فكرة تتبادر إىل يف الذاكرة ابلعالمة التجارية"،  طء مرتبي"أي ش يالتجارية ه
 ط، وعلى سبيل املثال ترتبالذهين" االرتباطخبصوص عالمة جتارية معينة مصطلح " ذهن املستهلك

 ." ابلرايضة Adidasعالمة " 
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اشرة بعد تذكر العالمة فعرفها أبهنا "األفكار اليت أتيت إىل الذهن مب Ross  ،2006أما 
الفكرة احملتواة داخل العقدة الذهنية للمستهلك مبنتجات العالمة التجارية، بلد  طوقد ترتب، التجارية

حياة  ط، ابإلضافة إىل اخلصائص الدميغرافية ومن(البيع نقطةاملتجر )املنافسني،  منشئها، املؤسسة،
 .املستخدمني النموذجيني للعالمة التجارية

 أي بني وصل كحلقة الذهنية االرتباطات استخدام ميكن أنه إىل Krishnan 1996 ويشري
 .املستهلكني ذهن يف ارتباط وجود إىل يشري مما عقدتني،

الذهنية للعالمة التجارية جمموع األفكار، املشاعر، اإلدراكات، الصور،  االرتباطاتكما تعكس 
 االرتباطاتومن بني هذه العناصر فإن بناء . حنو العالمة التجارية واالجتاهاتاملعتقدات  التجارب،

 االستهالكية، حيث أن تكرار التجارب للفرد ابلدرجة األوىل االستهالكيةيتأثر ابلتجارب الذهنية 
 .الذهنية للعالمة التجارية باطاتاالرتيساهم يف تقوية  على حنو مستمر

 حيثوضمن هذا السياق جتدر بنا اإلشارة إىل البناءات أو اهلياكل املعرفية املخزنة يف الذاكرة، 

هو عبارة عن بناء ذهين يف شكل  طخمططات ذهنية ملختلف األشياء يف ذهنه، فاملخط يقوم الفرد ببناء

حول مفهوم معني كالعالمة التجارية أو املؤسسة مثال، وإذا ما تكلمنا  ملعلومات، تتمحورحزم من ا

خاص فإن بناءه يعتمد على خمتلف املعلومات اليت يقوم  عن املخط الذهين للعالمة التجارية بشكل

 . وما جيب الوقوف عليه(كاخلصائص واملنافع) املستهلك جبمعها حول العالمة ومن خمتلف املصادر

حيث جند أن ذاكرة الفرد تتكون  هنا هو املبدأ الذي تقوم عليه هذه املخططات الذهنية وطريقة بناءها،

أن تكون الذاكرة  من عدة هياكل معرفية مبنية على درجة عالية من التنظيم، كما أنه من غري املمكن
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 ودان هذا التنظيم املعريفعبارة عن مساحة واسعة لتخزين املعلومات املشفرة بطريقة عشوائية، وهبذا يق

 ابلعالمة التجارية يمفهوم الوعإىل 

الذهنية للعالمة  االرتباطات ابلعالمة التجارية، ييوضح لنا العالقة بني الوع التايلوالشكل 
 :التجارية، الصورة الذهنية للعالمة التجارية

 
 الذهنية والصورة الذهنية(: العالقة بني الوعي ابلعالمة التجارية واالرتباطات 1الشكل رقم )

 : الذهنية للعالمة التجارية االرتباطاتأشكال  :7-2
املتعلقة ابلعالمة التجارية تركز على تطوير  االسرتاتيجياتإىل أن معظم  Aaker  2014أشار 

نقاط االختالف، وذلك من أجل إعطاء املستهلك سببا جيدا لتفضيل عالماهتم التجارية.  ارتباطات
 :شرح لكل منهما ييف الوقت نفسه تلعب نقاط التعادل دورا مهما يف عملية املنافسة وفيما يل

جمموعة من اخلصائص  ي: هPoints of Difference POD االختالفنقاط  ارتباطات-أ
التجارية واملرتبطة بشكل قوي يف ذهن املستهلك، حيث يقوم املستهلك  واملنافع املتعلقة ابلعالمة

ة االرتباطات الذهني
للعالمة التجارية

الوعي بالعالمة 
التجارية

الصورة الذهنية 
للعالمة التجارية
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هذه اخلصائص واملنافع نفسها يف العالمات التجارية  بتقييم العالمة بشكل إجيايب ويعتقد أنه لن جيد
 املنافسة.

اليت ليس  االرتباطاتجمموعة من  يه :Point of Parity POP التعادلنقاط  ارتباطات-ب
مشرتكة مع العالمات التجارية  االرتباطاتاندرة أو مميزة، أي قد تكون هذه  من الضرورة أن تكون

 شكالن: له االرتباطاتاألخرى. هذا النوع من 
 صنف ضمن ضروراي وجودها املستهلك يرى اليت االرتباطات جمموعةوهي الصنف:  تعادل نقاط-

 .املنتج
االختالف  نقاط ارتباطات إبلغاء تقوم اليت االرتباطات جمموعةالتنافسية:  التعادل نقاط-

 .للمنافسني
 
 
 
 
 

 :الذهنية للعالمة التجارية االرتباطاتأنواع : 7-3
 Aakerالذهنية للعالمة التجارية، فنجد أن  االرتباطاتتناولت العديد من الدراسات أنواع 

 صنف متمثلة يف: 11الذهنية للعالمة التجارية إىل  االرتباطاتقد قام بتصنيف  1991

 خصائص املنتج -

 احلاجات غري امللموسة -

 املستهلكني منافع -
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  السعر النسيب -

 ظروف استخدام العالمة -

 املستخدمني -

 النجوم والشخصيات املرتبطة ابلعالمة التجارية -

 شخصية العالمة التجارية -

 صنف املنتجات -

 املنافسني -

 أصل العالمة التجارية   -

قد تنتج عن  (اإلرتباطات الذهنية)إىل أن صورة العالمة التجارية  Biel 1992 كما أشار
املستخدم، كما قد تنقسم كل صورة من هذه الصور إىل نوعني رة صورة املؤسسة، صورة املنتج أو صو 

ة أو الوظيفية كسرعة وسهولة التشغيل، النفعي الذهنية متمثلة يف إدراك اخلصائص االرتباطاتمن 
 .واخلصائص العاطفية كاخليال، اإلاثرة، اإلبتكار، الثقة

 الذهنية واليت لالرتباطاتثالثة أنواع  Herr  1993و  Farquharفقد ذكر  يف نفس اإلطارو 
 .، خصائص املنتج واملنافع املتعلقة ابملستهلكاالستخدام تتضمن كل من صنف املنتج، وضعية

 :التايلالذهنية للعالمة التجارية يف اجلدول  االرتباطاتأنواع سنحاول تلخيص 
 (: أنواع االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية:1اجلدول رقم )

 أنواع االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية الباحث
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(Aaker, 1991) 

خصائص املنتج، احلاجات غري امللموسة، منافع املستهلكني، السعر 
النجوم والشخصيات  النسيب، ظروف استخدام العالمة، املستخدمني،

املرتبطة ابلعالمة التجارية، شخصية العالمة التجارية، صنف املنتجات، 
 التجارية. املنافسني، أصل العالمة

(Biel, 1992) 
اخلصائص الوظيفية للمنتج، اخلصائص العاطفية للمنتج، اخلصائص 

 العاطفية للمؤسسة.الوظيفية للمؤسسة، اخلصائص 

(Furquhar & 
Herr, 1993) 

صنف املنتج، خصائص املنتج، املنافع املتعلقة ابملستهلكني، وضعية 
 االستخدام.

Keller 1993 
السعر، التغليف، )خصائص مرتبطة ابملنتج، خصائص غري مرتبطة ابملنتج 

 التفضيل.اإلجيابية، القوة،  ، املنافع، االجتاهات،(االستخداماملستخدمني، 

Keller & 
Aaker 1995 

 ، التفكري ابجملتمع. يالبيئ، الوع االبتكار

Aaker 1996 
، احلضور والنجاح، حملية وعاملية العالمة التجارية، االبتكاراجلودة املدركة، 

 ، التوجه حنو العميل. االجتماعالتوجه 

Chen, 1996 
اجلودة املدركة، اخلصائص الوظيفية، املنافع العاطفية، املنافع الرمزية، 

 .االبتكار

Brown & 
Dacin 

 للمؤسسة. االجتماعيةقدرة املؤسسة، املسؤولية 
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Chen, 2001 الذهنية للمنظمة. االرتباطاتالذهنية للمنتج،  االرتباطات 

Korchia 2001 

صنف املنتج، (خصائص مرتبطة ابملنتج، خصائص غري مرتبطة ابملنتج 
العاطفية، املنافع  ، املنافع الوظيفية، املنافع)، التوزيعاالتصالالسعر، 

، االستخدامالتجريبية، شخصية العالمة التجارية، املشاهري، املستخدمني، 
 .املؤسسة، منظمات أخرى

 
الذهنية للعالمة  االرتباطاتالباحثني يف بعض أبعاد  أغلب اتفاقيتضح لنا من خالل اجلدول 

الوظيف املتمثل يف اخلصائص املرتبطة ابملنتج والذي الحظنا أنه يقاس أببعاد خمتلفة  التجارية كالبعد
، كذلك نالحظ أبن الدراسات اليت بدأت سنة البتكاراكاجلودة املدركة، اخلصائص الوظيفية و 

للعالمة التجارية وهذا قد يرجع إىل  ذهين كارتباط  ياالجتماعكانت قد ركزت على البعد (  1995)
الدراسات يف األبعاد  البالغ بدراسة هذا املفهوم خالل تلك الفرتة، كما اشرتكت العديد من االهتمام

 افع التجريبية، شخصيةالعاطفية والرمزية املتمثلة: يف املنافع املتعلقة ابملستهلكني، املنافع العاطفية، املن
الذهنية اليت جاءت  االرتباطاتالرمزية،....إخل، وكمحصلة فإن  العالمة التجارية، املستخدمني، املنافع

غري وظيفية متمثلة يف  وارتباطاتوظيفية  ارتباطاتيف جمملها إىل  انقسمتالدراسات  هبا خمتلف
املؤسسة  ارتباطاتبعض الدراسات على بعد  هذا ابإلضافة إىل تركيز العاطفية والرمزية، االرتباطات
، التفكري  االجتماعللمؤسسة، التوجه  االجتماعية الذهنية للمنظمة، املسؤولية االرتباطاتاملتمثل يف 

 ابجملتمع.

 :الذهنية للعالمة التجارية االرتباطاتمستويات : 7-4
، اخلصائص، امللموسية، كاالتصالالذهنية للعالمة التجارية ابختالف عدة عوامل   االرتباطات ختتلف

 املركزية وعوامل أخرى، وفيما يل سنلخص أهم هذه العوامل: السيطرة،
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أو ما يسمى  Brand Associationsالعالمة التجارية  ارتباطاتبني  Kellerميز  :االتصال-
أو ما يسمى  Secondary Associationsالثانوية  واالرتباطات املباشرة ابالرتباطات
اليت تعكس  االرتباطاتتلك  يالتجارية ه العالمة ارتباطاتغري املباشرة، حيث أن  ابالرتباطات

اليت تتصل  االرتباطاتي خبصائصها وخصائص منتجاهتا، وه طهوية العالمة التجارية نفسها وترتب
 اطاتابرتب طالثانوية ترتب االرتباطاتابلعقدة األساسية للشبكة الذهنية للمستهلك، يف حني أن 

العالمة التجارية لكنها ال تتعلق مباشرة ابملنتج، فتحديد ومعرفة العالمة التجارية بواسطة أشياء 
ذهنية مع هذه  ارتباطاتأبن تلك العالمة التجارية تتشارك  االستداللإىل  أخرى يدفع ابملستهلك

ة للمؤسسة، بلد اخلصائص الرئيسي ارتباطاتعن  الثانوية االرتباطاتاألشياء، وتنتج أو تتكون 
يف املستوى الثاين للشبكة  اليت أتيت االرتباطات ياملنشأ، قنوات التوزيع، املشاهري، األحداث، وه

 املباشرة، وعلى سبيل املثال تعترب االرتباطاتالذهنية وتتصل ابلعقدة األساسية هلا عن طريق 
قد تكون  ارتباطاتاثنوية للعالمة التجارية ألن صورة املتجر هلا  ارتباطاتقنوات التوزيع  ارتباطات

مباشرة  ارتباطاتاملتاجر  ارتباطاتداخل املتجر، ويف نفس الوقت قد تعترب  مرتبطة ابملنتج املباع
العالمة التجارية للمنتج فمثال عندما يشهد  اسمحيمل نفس  للعالمة التجارية خاصة إذا كان املتجر

مباشر بعالمة  ارتباطيعترب  االرتباطهذا  أبن موظف متجر معني ذو مظهر حسن فإنأحد الزابئن 
 .املتجر

املستهلك لكل من اخلصائص الوظيفية  طالذهنية للمنتج برب االرتباطاتتتعلق  اخلصائص:-
ابلعالمة التجارية، ويقصد ابخلصائص الوظيفية جمموع ( التنظيمية)للمنتج  واخلصائص غري الوظيفية

وظيفته األساسية، بينما متثل اخلصائص غري الوظيفية  امللموسة للمنتج اليت متكنه من أداء الصفات
أو التعبري عن الذات،  يالشخص ، التعبريياالجتماعجمموع الصفات الرمزية للمنتج كالقبول 

يف إنتاج  املستهلك للعالمة التجارية بكفاءة وقدرة املؤسسة طالتنظيمية برب االرتباطاتوتتعلق 
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اخلاصة ابملسؤولية االجتماعية للمؤسسة حيث جيب  االرتباطاتوتسليم خمرجاهتا، ابإلضافة إىل 
 .اجتاه اجملتمع التزاماهتااألخرية أن متارس كافة أنشطتها مع ضرورة احرتام  على هذه

 داماالستخكصنف املنتج، وضعية أو حالة -الذهنية ألي معلومة  االرتباطاتتشري  امللموسية:-
فيما إذا  االرتباطاتهذه  وختتلفترتب بعقدة العالمة التجارية يف الذاكرة،  -وتقييمات أخرى

عبارة عن معتقدات  يفإن األفكار الوصفية أو التقييمية ه كانت جمردة أو مادية، فعلى سبيل املثال
أكثر  ي" عالمة أنيقة ه Nikeن عامة للمستهلك حول العالمة التجارية ومثال ذلك فكرة أ

وتتكون هذه  جتريدا من األفكار اليت تتعلق مبنتج خاص أو بفئات فرعية ملنتجات هذه العالمة،
والتعلم من خمتلف الربامج  الكلمة املنقولةاملعتقدات العامة نتيجة التجارب املتكررة للمنتج، 

جم معني وتعد هذه املعتقدات مستقلة وجمردة نسبيا كما يتطلب تشكيلها جتميع ح التسويقية،
أو األفكار اخلاصة  االرتباطاتللمستهلك، يف حني تسمى  من املعلومات خالل عدة شراءات

يكون أكثر ملموسية أو مادية  هلا يحيث أن التمثيل العقل examplersابملنتج ابلنماذج 
عام،  وتتصف كوهنا أكثر حمتوى و تفاصيل حول املنتج وذلك عند شراءه أو استخدامه بشكل

 الذهنية من حيث مستوى التجريد معتقدات عامة أو مناذج لالرتباطاتسرتجاع األفراد وخيتلف ا
" ذات جودة عالية أكثر  SONYحيث مستوى الدقة فمثال فكرة أن عالمة "  وكذلك من

" ذات جودة عالية مبعىن أنه كل ما انتقلنا  SONY"  عمومية من فكرة منتجات التلفاز لعالمة
أبصنافها الفرعية، فإن  ارية إىل داخلها ونقصد بداخلها جمموع منتجاهتامن خارج العالمة التج

 من معتقدات عامة وجمردة إىل مناذج يكون االرتباطاتمستوى التجريد ينخفض وتتحول هذه 
أكثر ملموسية وأكثر دقة وهذا نتيجة تعرف املستهلك على تفاصيل املنتج عند  يمتثيلها العقل

 ربته.جت
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" يف حبوث التسويق بشكل عام يف إطار  top of mindقش مصطلح " لقد نو  السيطرة:-
عالمة جتارية يتبادر  اسمأو تذكر العالمة التجارية، ويقصد به أول  العالمة التجا رية ابسم يالوع

أول عالمة جتارية تتبادر إىل ذهنك عندما  ي"ماه ء ما مثليإىل الذهن عند اسرتجاع الذاكرة لش
 top of mind"  ابلعالمة التجارية املسيطرة يالوع طتفكر يف املشروابت الغازية؟"، وارتب

awareness  " مبفهوم وضوح العالمة التجارية "brand salience  والذي يعين "ترتيب "
نتج" أو "مستوى تنشي العالمة اليت تتبادر إىل الذهن عند ذكر صنف امل العالمات التجارية

قياس وضوح العالمة التجارية ال يقتصر على ترتيب  التجارية يف الذاكرة"، ابإلضافة إىل هذا فإن
 واالرتباطاتاملعلومات واخلصائص  املستهلك للعالمات التجارية فق ، فهو يعتمد كذلك على كافة

مسيطرة حتتل أعلى  انب وجود عالمة جتاريةاملوجودة يف ذاكرة الفرد حول العالمة التجارية، وإىل ج
 .درجة ترتيب يف ذهن املستهلك

تجارية يف ذهن الذهنية للعالمة ال االرتباطاتيعكس هذا التصنيف طريقة تنظيم  املركزية:-
لقول أبن صورة " ميكن ا central core theoryاألساس املركزي "  املستهلك، ووفقا لنظرية

، حيث تعترب يام حميطنواة مركزية ونظ العالمة التجارية يتم تنظيمها يف نظام مزدوج يتكون من
الذهنية اليت ال ميكن  باطاتاالرتالنواة املركزية العنصر األساس للعالمة التجارية ألهنا جتمع كافة 

 املركزية اجلزء الثابت طاتاالرتباكما متثل   فصلها عن العالمة التجارية يف نظر غالبية املستهلكني،
ة توخ احلذر عند جاريمن العالمة التجارية الذي يضمن استمرارها لذلك جيب على العالمة الت

 تعديلها.
 

 

 

 

 انتهت احملاضرة
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