الوالء للعالمة التجارية :مناذجه وأسس بناءه
احملاضرة الثامنة ()8
د .والء حسني زريقا

يعد بناء الوالء للعالمة التجارية هدفا اسرتاتيجيا ونتيجة للربامج التسويقية الناجحة ،فبزايدة
حدة املنافسة ومتاثل املنتجات واخلدمات وجب على املنظمات احملافظة على االهتمامات طويلة األجل
للمستهلكني والعمالء  ،بشكل يدعم عالقتها املستقبلية معهم ويعظم أرابحها داخل السوق ،ويعترب
الوالء جوهر قيمة العالمة التجارية وأحد مسببات فعل الشراء كونه يعكس الشعور اإلجيايب
للمستهلك حنو منتجات وخدمات العالمة التجارية ،إضافة إىل ذلك فهو يزيد من فرص توسيع
العالمة التجارية فضال عن أنه ميثل حاجزا مينع املستهلكني من التأثر إبجراءات املنافسني واألزمات
التسويقية.
 :1-8مفهوم الوالء للعالمة التجارية:
تعود جذور الوالء كمفهوم إىل سنة ( )1923-1920حيث أخذ مفهوم الوالء للعالمة
التجارية اهتمام العديد من املسوقني والباحثني يف جمال سلوك املستهلك ويف أدبيات التسويق بشكل
عام ،وضمن هذا السياق فقد اتفق معظم الباحثني على أن املنظمة اليت متتلك جمموعة من املستهلكني
املوالني لعالمتها التجارية هي املنظمة اليت متتلك أكرب حصة سوقية واليت تتحصل على معدالت
أرابح عالية ،هذا مع حتكمها وقدرهتا على ختفيض التكاليف التسويقية ،ابإلضافة إىل ما سبق فقد
خيلق املستهلكون املوالون للعالمة التجارية كلمة منقولة إجيابية حوهلا ،وبذلك فهم يعتربون ميزة
تنافسية للعالمة التجارية وأداة ملواجهة االسرتاتيجيات التنافسية.

وهذا ما جاء به  ،)2005( Kotler & Kelleيف قوهلما أبن الوالء يقوم على مبدأ (-20
 )80مبعىن أن  % 20من املستهلكني قد خيلقون  % 80من األرابح للمنظمة ،وتكشف هذه
املميزات األثر اإلجيايب الواضح لوالء العالمة التجارية على املنظمة.
وعلى هذا النحو يعرف كل من ( )2012 Khan & Bagramالوالء للعالمة التجارية
أبنه "ذلك االلتزام غري املشروع وغري املقيد للمستهلك ،وهو العالقة القوية ابلعالمة التجارية اليت من
احملتمل أال تتأثر يف ظل الظروف العادية".
ومن بني أوىل تعاريف الوالء للعالمة التجارية  ،التعريف الذي قدمه كل من & Jacoby
 1973Kynerوالذي ينص على أن الوالء هو "عبارة عن استجابة سلوكية (شراء) متحيزة (غري
عشوائية) يعرب عنها عرب الزمن من خالل بعض القرارات املتخذة بشكل فردي مع احرتام واحدة أو
أكثر من العالمات التجارية البديلة ،وهو وظيفة لعمليات نفسية ( اختاذ القرار ،التقييم)" .ولقد استخدم
هذا التعريف على نطاق واسع يف أدبيات التسويق ،نالحظ أبن  Jacoby & Kynerقد أكدا يف
هذا التعريف على حرية اختيار املستهلكني بني عدة بدائل ،وعلى أمهية البعد النفسي للوالء العالمة
التجارية.
ويعرف الوالء للخدمة أبنه "نية املستهلكني بتكرار شراء اخلدمة احلالية على أساس التجارب
السابقة والتوقعات املستقبلية" وتعترب نية ت كرار سلوك الشراء أحد مقاييس الوالء للعالمة التجارية".
إضافة إىل ما جاء به تعريف  Jacoby & Kynerوالذي ركز على أتثري العوامل الظرفية على
الوالء للعالمة التجارية ،يضيف لنا هذا التعريف أتثري التجارب السابقة على نية تكرار شراء اخلدمة
احلالية ،وابعتبار هذه األخرية كمقياس للوالء للعالمة التجارية فقد قام (  )2001Yeeبتحديد 8
مقاييس للوالء من ضمنها نية تكرار الشراء ابإلضافة إىل مقاييس أخرى اشتملت على:

 سلوك تكرار الشراء الكلمة املنقولة االستعداد لدفع السعر فرتة االستخدام التفضيل سلوك تقليص اخلياراتويف اخلتام ميكن القول أبن الوالء هو التزام ضمين إبعادة شراء العالمة التجارية يف املستقبل
ومواصلة العالقة معها ،والناتج عن جمموعة من العوامل النفسية والعاطفية اليت متنع حدوث سلوك
التحول حنو العالمات التجارية البديلة حتت أي ظرف.
 : 2-8الفرق بني الوالء احلقيقي والوالء املزيف:
من أجل حتديد مفهوم الوالء  ،جيب علينا أوال أن نفرق بني سلوك التكرار الشرائي والوالء
للعالمة التجارية ،فسلوك تكرار الشراء يعرب عن إعادة الشراء الفعلي أو احلقيقي وهو مهم بغض
النظر عن درجة التزام املستهلك ابلعالمة التجارية ،لكن الوالء للعالمة التجارية ال يتعلق فقط بسلوك
إعادة الشراء وال ميكننا أن جنزم أبن املستهلك الذي يعيد شراء العالمة التجارية ألكثر من مرة هو
مستهلك موال هلا ،لذلك ومن أجل أتكيد الوالء للعالمة التجارية من عدمه جيب علينا أن أنخذ بعني
االعتبار مقدمات السلوك الفعلي ،وهبذا فإننا حندد نوعني متميزين للوالء للعالمة التجارية ومها الوالء
احلقيقي والوالء املزيف.

قام كل من  Jacoby & Chestnutبتعريف الوالء احلقيقي والوالء املزيف على أهنما
"استجابة سلوكية متحيزة يتم التعبري عنها عرب الزمن بواسطة قرارات فردية" ،لكن هناك فرق يكمن
بني هذه املفهومني وهو أن الوالء احلقيقي عملية نفسية ترتكز على االلتزام ابلعالمة التجارية بينما
يرتكز الوالء املزيف على الشراء حبكم العادة ،لذلك فقد يشرتي املستهلك ذو الوالء املزيف نفس
العالمة التجارية مرة أخرى لكن قد يشرتي أيضا عالمات جتارية أخرى بسبب أنه ال ميتلك أي
ارتباط خبصائص العالمة التجارية مما جيعله يتحول حنو عالمة جتارية أخرى تعرض صفقة أفضل ،متنح
كربوانت أو جلاذبية نقطة شراء عالمة جتارية أخرى من خالل أتثري شاشات العرض مثال أو لتأثري
وسائل أخرى ،كما قد يرجع سبب شراء املستهلك نفس العالمة التجارية مرة أخرى للعديد من العوامل
كالراحة الناجتة عن عدم إجباره على اختيار جديد ،احملافظة على الوقت ،األلفة مع العالمة التجارية،
أو ختفيض اخلطر املدرك.
يعترب الشراء االعتيادي شرطا لسلوك تكرار الشراء ،ومن صفاته أنه يتم بشكل سليب ودون
الكثري من التفكري وذلك ألن الشراء االعتيادي حيدث بسبب مؤثرات ظرفية ويعكس عملية تقييم
غري واعية ،كما أنه يتميز ابرتباط اعتيادي غري عاطفي  ،المباالة املستهلك وكذلك أتثري عنصر
املالءمة ،ابإلضافة إىل هذا يعكس الشراء االعتيادي بعض السلوكيات حيث أنه قد يكون املستهلك
ساعيا للتنويع وقد يكون متجنبا للتنويع ،كما أن املستهلك املعتاد على الشراء هو مستهلك كسول
وغري نشيط أو سليب.
إن غياب هدف موجه لسلوك املشرتي جيعله يفضل الوضع الراهن لتجنب اختاذ قرارات شرائية
جديدة وتفاداي للوقوع يف مقارنة األسعار بني البدائل عكس املستهلك املوايل للعالمة التجارية والذي
تكون لديه رغبة يف التغلب على العقبات اليت متنع حدوث فعل الشراء ،فكلما تكرر هذا االلتزام فإن
فعل الشراء حبكم العادة يتطور وابلتايل فيمكن القول أبن الشراء حبكم العادة هو تسهيل سلوكيات

تكرار الشراء ،كما أنه سلوك انتج عن التزام نفسي ابلتجارب السابقة ورغبة املستهلك يف تقليص
تكلفة التفكري .والشكل التايل يوضح الفرق بني الوالء احلقيقي والوالء املزيف:
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الشكل ( )1-8سلوك التكرار الشرائي تحت حالة الحساسية للعالمة التجارية

 : 3-8أبعاد الوالء للعالمة التجارية:
ينعكس تطور مفهوم الوالء للعالمة التجارية من خالل أربعة أبعاد  ،واليت ميكننا تلخيصها يف
الشكل رقم ( )2/8التايل:

الشكل ( )2-8أبعاد الوالء للعالمة التجارية

 : 4-8نتائج الوالء للعالمة التجارية:
تتمثل نتائج الوالء للعالمة التجارية فيما يلي:

أ -اتصاالت الكلمة املنقولة :لعل من أكثر النتائج السلوكية املتوقعة للوالء هي تزكية العالمة
التجارية ،كما أن والء املستهلكني ينتج عن رضاهم عن جتارهبم االستهالكية ،ويعترب املستهلكني
الراضني والذين يتشاركون جتارهبم مع اآلخرين أفضل مدافعني ألي مؤسسة ومنتجاهتا.
ب -شراء املنتجات البديلة :إن والء املستهلك لعالمة جتارية معينة مع عدم توفرها عند
حاجته إليها جيعله يقع بني خيارين إما أن يتخلى عنها ويشرتي عالمة أخرى أو يبقى يف انتظارها
إىل غاية توفرها ،ويف هذه احلالة فقد أشار  Oliverإىل أنه عندما يواجه املستهلكون حالة عدم
اليقني حول كيفية التعامل مع القرار وحول نتائج ذلك القرار ،فإنه مييلون إىل أتجيل القرار الفعلي،
مما يدل على وجود غموض جيعل املستهلكني يؤجلون القرار ،وعلى سبيل املثال عندما يتم حرمان
املستهلكني من العالمة التجارية اليت ميتلكون شعو را ابلوالء حنوها ،فإهنم سيؤجلون قرارهم الشرائي
حىت تتوفر تلك العالمة التجارية مرة أخرى أو أهنم يتعاملون مع هذا الوضع اجلديد ،من جهة
أخرى قد جيد بعض املستهلكني أبن أتخري عملية الشراء مكلف للغاية وابلتايل يقررون التحول
حنو عالمات جتارية أخرى ،كما يتكيف العديد من املستهلكني مع عالماهتم التجارية املفضلة وفقا
للوقت لذلك فهم يفضلون البقاء يف متجر واحد والتحول بني خمتلف العالمات التجارية.
ج ـ -الذهاب إىل متجر آخر :يف حالة غياب العالمة التجارية املرغوبة فقد خيتار املستهلكون
املوالني هلا الذهاب إىل نقا بيع خمتلفة سعيا للحصول على العالمة التجارية ،ويعتمد هذا السلوك
على اخلطر املدرك الذي يرتبط بقرار شراء عالمة جتارية بديلة ،ورمبا أيضا خبيبة أمل عاطفية لعدم
عثور املستهلك على العالمة التجارية اليت يرتبط معها عاطفيا ،كما ميكن توقع أن قرار الذهاب
إىل متجر آخر للعثور على العالمة التجارية املرغوبة سيتم حتديده من قبل نوع الوالء للعالمة.

د-عدم الشراء :إن قرار عدم الشراء يف حالة ما إذا كانت العالمة التجارية املفضلة غري متوفرة
هو مؤشر قوي للوالء األمثل "  ،" Premium Loyaltyحيث جيب على الفرد أن يقوم بنفس
العملية اإلدراكية/السلوكية الختاذ القرار بشأن البديل كما فعل يف األصل عند اختياره للمنتج املفضل،
وهذا ما خيلق عدم راحة إدراكية وعاطفية ،والنتيجة هي أتجيل قرار الشراء إىل حني توفر املنتج ،وبذلك
ينخفض اخلطر املرتبط ابلقرار ويكون املستهلك يف أعلى درجات الوالء ،حيث أنه إذا قام خبيانة
العالمة التجارية واستبداهلا كأمنا قام خبيانة نفسه.
انتهت احملاضرة

