
 

 

  أسس بناء الوالء للعالمة التجارية
 (9احملاضرة التاسعة )

 د. والء حسني زريقا

، )العمالء( طبيعة العالقة بينها وبني املستهلكنيعلى  يرتكز بناء الوالء للعالمة التجارية
هي تلك اليت تنجح يف بناء رابط ذو قيمة مما يدفع ابملستهلكني  القويةحيث أن العالمة التجارية 

فيما يلي العالقة بني املستهلك والعالمة  يف العالقة معها على املدى الطويل. وسنرى لالستمرار
املستهلك  مستوايت والء وهرم الوالء الذي يصفابلعالمة التجارية، النية الشرائية  االلتزامالتجارية، 

 للعالمة التجارية ومراحل بنائه.

  :العالقة العاطفية بني املستهلك والعالمة التجارية :9-1
، عامل املتعة والعوامل اإلدراك املتزايد للعوامل العاطفيةعلى  تركز البحوث السلوكية احلديثة

تبادل املشاعر ، بل على مل يعد يقتصر على فعل الشراء فقط االستهالككون  وذلكالوجدانية، 
التجارية، فتقوية العالقة بني املستهلك والعالمة التجارية  والعواطف خلف اجلانب الوظيفي للعالمة

الشرائي وتشكيل والءه، ويف إطار املنظور  يكون من خالل رفع عواطفه، مما يساهم يف توجيه سلوكه
، وهو البعد العاطفي بعدا جديد ريةبني املستهلك والعالمة التجا العالقايت تتضمن العالقة اخلاصة

 الرئيسي ألي االهتمامفلقد أصبحت عملية إاثرة عواطف املستهلكني والتأثري على عقوهلم تشكل 
 .عالمة جتارية وتعترب عامال لنجاح بناء وتطوير عالقة طويلة األجل

 :العاطفي واالرتباطمفهوم العاطفة : 9/1/1
عندما وضع الباحثون تركيزهم على اجلذب  1950تعود دراسة العواطف ابلنسبة جملال التسويق إىل سنة 

، حيث ركزت البحوث التسويقية مثلها مثل حبوث 1970مث توقفت هذه األحباث يف هناية  العاطفي،
مع املعلومات يقوم جبواليت تعترب أبن املستهلك متخذ قرار  املعلومات نظرية معاجلةعلم النفس على 
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السبعينات من دور العواطف يف التسويق هناية  يف اختاذ قراراته الشرائية، مث جتددت دراسة وتقييمها
حنو  لكنها ارتكزت يف جمال اإلعالن وابستخدام متغريات حمددة كاملشاعر 1980وبداية  القرن املاضي

 االهتمامأصبح  1990اإلعالن، ويف عام العاطفية وتذكر  واالستجابةاإلعالن، النربة العاطفية لإلعالن 
يف حبوث سلوك املستهلك أكثر وضوحا من خالل الرتكيز على شكاوي املستهلكني،  ابلعواطف
بدراسة  االهتمام انتشر 21القرار عند املستهلك، وخالل القرن  وعملية اختاذ االستهالكعواطف 

الذي حظي به دور العواطف  االهتمامالرغم من  العواطف خاصة يف جمال تسويق اخلدمات لكن وعلى
عاطفيا بعالمة جتارية معينة سيشرتون  ألن املستهلكني الذين يرتبطون-والوالء العاطفي يف جمال التسويق

 .أكثر ويزكون عالمتهم التجارية املفضلة إىل اآلخرين
متعددة األبعاد، وجدانية، ذاتية،  ظاهرة :أبهنا Graillot  1998 من قبل عرفت العاطفة -

للتحفيز، وحتدث هذه الظاهرة نتيجة تفاعل عوامل خارجية للفرد مع عملية  جتريبية، مؤقتة، مصدر
 .االستهالك معاجلة املعلومات اليت مت مجعها بغرض جتربة

هي تركيبة أو مزيج من املشاعر واألفكار، وهي  فالعاطفة Goleman 1997أما ابلنسبة ل  -
الة نفسية وبيولوجية بشكل خاص، وجمموعة من امليوالت الفعلية  وهي حالة ذهنية انمجة عن ح

 .الفرد وتفاعله مع حميطه تقييمات
 .حمددة" استهالكيةانجتة عن جتارب  عاطفية استجاابتأبهنا " االستهالكيةتعرف العواطف  -

هي  االستهالكيةالتعريف مع الوصف يف الدراسات القدمية حيث يشري إىل أن العواطف  هذايتماشى 
 .العاطفية الفورية اليت يسببها استخدام املنتج أو اخلدمة االستجاابتجمموعة من 

مفاهيم أخرى كاحلالة املزاجية، الوجدان  مت فيما بعد متييز العواطف من قبل ابحثني آخرين عن لكن
يف أن  االختالفويكمن  تتميز أو ختتلف عن هذه املتغريات االستهالكيةالعواطف والرضا لذلك ف
 هي عبارة عن حالة قابلة للتغيري والزوال بسهولة كما أهنا تتأثر كثريا أبمور بسيطة احلالة املزاجية

ختص املنتج أو سلوك مقدم اخلدمة، وابلتايل فهي أقل كثافة كما أهنا حمددة ابلظروف وأكثر عبورا 
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األمد، كذلك فيما خيص الرضا فهو عملية  اليت تعد اثبتة نسبيا وطويلة االستهالكية العواطفمن 
العاطفية  االستجاابتمعرفية وعاطفية عكس املتعة أو  حكم تقييمية تنطوي على مكوانت

 .االستهالكيةاليت تنتج عن التجارب  االستهالكية
 السلوك تفسير في ودورها التجارية للعالمة العاطفة: 9/1/2

"إدراك شامل لقوة إغراء  أبنه اجلذب العاطفي للعالمة التجارية (Cristau 2006 )تعرف 
 .العالمة التجارية واليت تعطيها قيمة مجالية"

جراء وجود تصميم رائع، موثوقية مكوانت املنتج فضال عن  وقد ينتج هذا اجلذب العاطفي 
أخرى جتعل العالمة التجارية تالمس بعض احلواس وتثري بعض العواطف لدى املستهلكني،  عناصر

كما جيب على العالمات للعالمة التجارية غنية ابلعواطف،  االستهالك وابلتايل جيب أن تكون جتربة
وإشراك العميل يف جتربة ، إثراء عواطفهم، املستهلكني جلذب انتباهالتجارية أن تثري مجيع احلواس 

أكثر من  تستهدف قلب املستهلك ، ووفقا هلذا املنظور العالقايت أصبحت العالمة التجاريةال تنسى
 .لذلك جيب أن تكون غنية ابلقيمة العاطفية عقله

 : بالعالمة التجارية االلتزام :9-2
ابلعالمة التجارية من أهم املفاهيم اليت انقشتها العديد من الدراسات التسويقية،  االلتزاميعترب 

يف تبسيط عملية  االلتزاموالسلوك، ومدى مسامهة  االجتاهعلى تفسري العالقة بني  من خالل تركيزها
ة ابعتباره أقوى مؤشر لسلوك تكرار الشراء نظرا ألبعاده السلوكي صنع القرار الشرائي للمستهلك،

األجل بني املستهلكني والعالمات التجارية.  ، وأساسا خللق واحلفاظ على العالقات طويلةواالجتاهية
 وأبعاده: االلتزاموفيما يلي سنوضح تطور مفهوم 

 :االلتزاممفهوم : 9/2/1
النماذج النظرية اليت تستخدم  اختالفوتداخل العديد من التعاريف، ابإلضافة إىل  اختالفإن 

 اتفاقىل جعل من الصعب على الباحثني التوصل إ ابلعالمة التجارية االلتزامشرح  أبعادا خمتلفة يف
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. ولقد مت استخدام أحد التعاريف يف العديد من الدراسات، حيث ينص على خبصوص هذا املفهوم
 :أن
حنو العالمة  اإلجيايب للمستهلك االجتاهميول نفسي ينطوي على هو " التجارية ابلعالمة االلتزام -

 ذات قيمة معها" التجارية ورغبته يف احلفاظ على عالقة
أساس بناء عالقة طويلة األجل مع العالمة التجارية من خالل الرغبة الدائمة للطرفني  االلتزاميعترب 
الرابط العاطفي لتجنب العالقات البديلة العالقة، وذلك بتشجيعهم على احلفاظ على  يف استمرار

بني املستهلك والعالمة التجارية  طاالرتباعالية، كان  االلتزامدرجة هذا  واخلطر املدرك، فكلما كانت
ابلسلوك املستقبلي املتوقع الذي ينعكس يف إعادة شراء العالمة التجارية والنية  االلتزام كما يتعلق  قوي،

 الشرائية.
يف العالقة بني أطراف  ابالستمرارصريح  تعهد ضمين أو" أبنه االلتزامىل ومتت اإلشارة إ

 لتقدمي تضحيات على املدى القصري وذلك لتحقيق فوائد على املدى الطويل االستعدادالتبادل"، ويعين 
والنفسية إىل جانب ندرة البدائل، حيث ينتج ذلك  االقتصاديةاملستمر بتكاليف التحول  االلتزامويتعلق 
 ارتفاعاملستهلك أبن العالمات التجارية األخرى عدمية املنفعة أو بسبب  رار عن إدراكاتاالستم

ابلعالمة  لاللتزامنالحظ من خالل التعاريف السابقة عدم وجود تعريف شامل  تكاليف التحول حنوها.
من  االلتزام بعد معني، لذلك سنحاول وضع السمات املشرتكة ملفهوم التجارية، وتركيز كل تعريف على

 التايل: ولتلخيص التعاريف السابقة يف اجلد خالل

 ( مفهوم االلتزام وأهم مساته1-9اجلدول )
 التعاريف بني التشابه أوجه التجارية بالعالمة االلتزام تعاريف

ابلعالمة التجارية هو نتيجة لتفاعل  االلتزام -1
العالمة التجارية، والذي يدفع  مرضي سابق مع

 ابلعالمة التجارية مشاعر االلتزاميشمل  -1
 حنوها. الوالء (العاطفة)
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التجارية مبرور  إىل استخدام العالمة ابملستهلك
 الزمن، مع الصمود أمام التغريات وخلق عالقة

 مهمة وذات قيمة مع العالمة التجارية.

ابلعالمة التجارية هو البعد االجتاهي  االلتزام -2
 للوالء.

ابلعالمة التجارية هو اجتاه ويف نفس  االلتزام -3
 الوقت سلوك.

ابلعالمة التجارية هو رابط بني ذات  االلتزام -4
 والعالمة التجارية. املستهلك

هو العالقة االقتصادية، العاطفية والنفسية  -2
املستهلك اجتاه العالمة التجارية،  اليت قد يكوهنا

 األجل. مع توقع خلق عالقة طويلة

قوة العالقلللة بني املسللللللللللللللللللتهللللك  االلتزامميثلللل  -3
جيعلللل العالملللة التجلللاريللة  والعالملللة التجلللاريلللة، مملللا

 املفضلة اخليار الوحيد املقبول للشراء.

ابلعالمة التجارية هو التصرف  االلتزام -4
للمستهلك حتو عالمة جتارية  واالجتاهيالسلوكي 

بشراء هذه  ما، الذي يؤدي إىل احتمال عايل
 رية مقارنة ابخليارات البديلة.العالمة التجا

هو تعهد أحد الطرفني ابستمرارية  االلتزام -5
اآلخر، مع مراعاة التضحية  العالقة مع الطرف

العالقة  اليت قدمها كل طرف إذا ما انتهت
 وختللتها خيارات بديلة.
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ابلعالمة التجارية هو الرابط بني ذات  االلتزام -6
حيث يعتقد العميل  والعالمة التجارية، املستهلك

املفضلة لديه هي جزء ال  أبن العالمة التجارية
 يتجزأ من حياته.

 :بالعالمة التجارية االلتزاممكونات : 9/2/2

العديد من املكوانت، لكن املكوانت األكثر قبوال ابلنسبة لعلم التسويق  لاللتزاممن املعروف أن 
 & Allenاملستمر واملستمدة من منوذج املكوانت الثالثة ل  وااللتزاممن العاطفة  تتمثل يف كل

Meyer 1990 ،يتكون من العاطفة،  االلتزامحيث أظهر هذا النموذج أبن  يف علم النفس التنظيمي
التسويق للمكون األول والثاين فقط يف  سبب اختاذ علماملعياري، ويرجع  وااللتزامرية،  راالستمرا

ذج املعياري ضمن منو  االلتزامتداخل عنصر العاطفة مع ابلعالمة التجارية إىل  االلتزاممفهوم  حتديد
Allen & Meyer  املكوانت كالتايل: ، وميكننا شرح هذهوصعوبة الفصل بينهما 

العاطفي مدى رغبة املستهلك يف احلفاظ على عالقته مع  االلتزاميعكس  العاطفي: االلتزام -
ني العاطفي معها، ويعترب هذا املكون جوهر العالقة ب طاالرتباعلى أساس  العالمة التجارية وذلك

 طاالرتباالعاطفي يرتكز حول  االلتزامأبن  Bansal 2004وضح أو  املستهلك والعالمة التجارية،
مع هوية العالمة التجارية، الفضول  العاطفي للمستهلك ابلعالمة التجارية، تطابق هوية املستهلك

العالقة ابلعالمة  التجارية، حيث تؤدي هذه العوامل الثالثة إىل الرغبة يف احلفاظ علىاجتاه العالمة 
العاطفي  االلتزامالتجارية، مما يعين حتول تركيز التسويق من الصفقات إىل العالقات، وابعتبار أن 

املستمر يف  االلتزامالباحثني مقارنة مبكون  اهتماماملكون العاطفي فقد أخذ اجلزء األكرب من  هو
، يف حني العاطفي كعامل مستقل االلتزامذلك فنادرا ما تركز البحوث على  السنوات األخرية، ومع
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 يعمل كوسيط بني نوااي التحول، الرضا والثقة، العاطفي االلتزامبعض البحوث إىل أن تشري 
 .الءوالو  العاطفي يتوسط بني التجربة والوالء، الرضا االلتزامويشري آخرون إىل أن 

 االلتزاماحلسايب،  االلتزاميعرف أيضا اباللتزام الناتج عن التكاليف،  املستمر: االلتزام-
املستمر إال أهنا اتفقت على أنه يتكون عندما تتفوق منافع  االلتزام في، تعددت تعار االقتصادي

املستمر  االلتزاميرتكز على العاطفة عكس العاطفي االلتزام البقاء على منافع ترك العالقة، كما أن 
وعدم وجود بدائل أخرى خيلق  حيث أن تكلفة ترك العالقة الذي يعترب املكون األكثر عقالنية،

 االلتزامأبن  Fullerton  2003مربرات للمستهلك أبن يكون ملتزم ابلعالمة التجارية، وأوضح 
لقرتة طويلة كالعقود،  االستمراراملستمر قد أيخذ صور أخرى من شأهنا أن جترب العالقة على 

والتعهدات، وغالبا ما ختلق هذه األنواع من العالقات مشاعر  االستثمارات اتفاقيات اخلدمة،
عاطفيا يستطيعون مقاومة أي تغيريات اجتاهية  التزاماميتلكون  مستدرجة أو تبعية، فاملستهلكني الذين

س نفس الشيء ابلنسبة للمستهلكني لي ويتصرفون بشكل إجيايب دائما حنو العالمة التجارية، لكن
العاطفي  االلتزامويؤثر  الذين يبقون ضمن هذه العالقة ألهنم يشعرون أبهنم مضطرين لذلك فقط.

كما   وها،حن واالجتاهابلعالمة التجارية بشقيه ابلثقة  االلتزام، ويتأثر املستمر االلتزامبدرجة أكرب من 
يف حالة ما إذا كانت البدائل قليلة وذات املستهلكني  تتكون عند لاللتزامأن املشاعر اإلجيابية 

مبكونيه  االلتزامعندما تكون اخلسائر املتوقعة بعد انتهاء العالقة مرتفعة، كما أن  جودة رديئة، أو
 .سلوك املستهلك بشكل عام يؤثر على الوالء للعالمة التجارية وعلى

وهو التعهد  :Normative Commitment (التعهدي)املعياري  االلتزام -
 االلتزاماجتاه العالمة التجارية، ويتعلق  االلتزامبضرورة  النفسي للمستهلك الذي يرتكز إحساسه

 .مع العالمة التجارية املعياري ابملشاعر اليت يعتقد املستهلك أبهنا ستحافظ على عالقته
 

 انتهت احملاضرة 
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