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 : تقديم

وجيلللو   ،أطفالنلللا جتمعيلللة المسلللتجدة التلللي بلللدأت تغلللزو  للللو أتأملللل فلللي الظلللواهر المأخذذذ   
عللى  محاوال التعلر  ،سالميفي المجتمع العربي واإل سلوكيات فتياتناعلى  وتستحوذ ،شبابنا

، نمللللاط الغريبللللة مبللللررا لتلللللل الشللللرا  التبنللللي السللللريع لتلللللل الظللللواهر واأ مللللا يجعللللل م للللل هلللل ا
دن للسلينما واإلعلالن والجلا زة لجلا زتي لنل اليلدو  امحكملمستشارا للعالمات التجارية و بصفتي و 

الصللللناعة  الللللدور اللللل ه تقللللوم بلللل تتبعلللل   ،وللعديللللد مللللن الجللللوا ز الدوليللللةعللللالن كيللللة لإير ماأ
ه فيلل  فقللررت أن أفللرد مؤلفللا أعللر   ،عالميللة فللي التللرويس والتسللويل لتلللل الظللواهرعالنيللة واإلاإل

المجتمعلات المتحرلرة أجلل تحقيلل وم في لها الق لفنية الصعبة والعلمية التي ينبره الحياكة ا
حسلا  معانلاة عللى  أضلعا  مرلاعفة تعظيم معدالت الرب  إللى وبهد  ،هدافهم التسويقيةأ 

النهس الل ه  ومن ثم أخ ت أتأمل ،حسا  القيمعلى ذلل  حتى وإن كانه ا االنسان وتدميره 
علالن فلي التلرويس واإليس ملا تقلوم بل  شلركات فكان اختياره لل ،بع  في انطال تي البح يةتسأ

سللر وال ذاك المراهللل اللل ه يقللع فللي اأ ،التلرويس والتسللويل لمللا يللدعم تلللل الظللواهر ويعللزز لهللا
نملللاط تللللل "اأ ،آليلللة تشلللكل تللللل الظلللواهرعللللى  نملللا فلللي التعلللر وإ ،كرلللحية لتللللل الظلللواهر

 ،كتللل لهللا القبللو ، وكيللف ي  فللي هي للة رللواهر فترللحىتستشللره  ثللمكيللف تتقلللل  .."الحياتيللة
 ..وكيف يتم بع ها مجددا ،ماتتهاكيف يتم إو 
  ..مدار بح ي وتحليلي ،منها بالتحديدأو السلبي  ةالشاذ" أنماط الحياة"

للللنمط التعلللاطي ملللع جهلللاز  علللالن فلللي التعزيلللزذج للللدور اإلو نملللمجلللرد إيرلللا  ك لللليملللا ي فلللي
 المحمو الهاتف إلى  أن نصلإلى  ،الحياةعلى  كنمط مستجد لمنزليالهاتف ا
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الحجلم الكبيلر لجهلاز الهلاتف  ياسللا  الحل 
 بحجم أفراد العا لة 

توجيللللل  العا للللللة السلللللتقدام الجهلللللاز كلللللنمط 
  حياتي

 

سلللللتعرار لصلللللور حياتيلللللة حيلللللا  اعمليلللللة 
تعزيلللللز وا لللللد اسلللللتعما  جهلللللاز الهلللللاتف )ع

 وحث للسلوك(

 

عمليلللللة اسلللللتعرار لصلللللور حياتيلللللة حيلللللا  
تعزيلللللز عوا لللللد اسلللللتعما  جهلللللاز الهلللللاتف )

 وحث للسلوك(
إن االسللتقبا  يكلون بحفللاوة حل  العبلارة "وال

 عندما تقطرهم  بل مجي ل"
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عمليلللللة اسلللللتعرار لصلللللور حياتيلللللة حيلللللا  
سلللللتعما  جهلللللاز الهلللللاتف )تعزيلللللز عوا لللللد ا

 وحث للسلوك(
 

 

 

فلم تعلد الحاجلة  ،تطوير للنمط المستحدث
ودع اللرد التلقلا ي يقلوم  ،الهاتفعلى  للرد

 ب لل 

 

تعلد الحاجلة  فلم ،تطوير للنمط المستحدث
ودع اللرد التلقلا ي يقلوم  ،الهاتفعلى  للرد

 ب لل
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تطللللللوير للللللللنمط المسللللللتحدث بللللللأن أ للللللب  
نشللللغا  وتعزيللللز نمللللط سلللللبي فللللي ا ،جللللواال

 المربية أو الوالدين عن دورهم الرعوه 

 

 

ولللللللل أن  ،نمللللللاط بيللللللر مسللللللبو ةتعزيللللللز أ
 !تطلل في ذلل القيا 

  
           

 : جهاز التلفزيون ثانيا

 

جهللاز تلفللاز  ،ر  نمللط حيللاتي مسللتحدثطلل
وتعزيللز دوره كقطعللة أثللاث "أسللود وأبللي " 

 وكجللللللزء ،ضللللللمن ديكللللللور المنللللللز  جميلللللللة
تكميللللللي لممارسلللللة التسللللللية داخلللللل المنلللللز  

  .عوضا عن خارج 
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 ة" آسر ملونةشاشة " تطوير النمط

 

تحللللللو  الللللللنمط مللللللن نمللللللط يجمللللللع العا لللللللة 
 نعزالية الفرد نمط يستهد  اإلى  بأكملها

 

آلللللللة لللللللنف  جيللللللو  إلللللللى  تحللللللو  الللللللنمط
 المشاهدين 
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  :ثال ا: أساليل المعيشة اليومية

 

نملللللللط مسلللللللتحدث فلللللللي البطانيلللللللة والتدف لللللللة 
 الكهربا ية 

 

الملللللللواد الغ ا يلللللللة وحفظهلللللللا نملللللللط تقلللللللزين 
 سابيع عوضا عن التسوق اليوميأ

 
      

تمويلللل بيللل  العال لللات العاملللة فلللي رة االعلللالم والداإلملللدير كهتملللامي بلللدأ ا  1987فلللي علللام ف
لمللا كللان يشللكل مللن شللغف  ،هلل ا االهتمللام نمللى ،عالم القيمللي"بمللا كللان ي سللمى "بللاإل ،الكللويتي

ذللللل أن "اإلعلللالم" كصلللناعة أ لللب  لهلللا طعلللم  ،ماهيتللل عللللى  كنلل  أتلللوق حينهلللا فلللي التعلللر 
كه ه كلان   ناعةذلل أن  ،ا وبين القيمما بينه لي العال ة التي كان  مفقودة في جديد جسد

 اتزانهلللللللالمجتمعلللللللات وتحقلللللللل رفاهيتهلللللللا وتحقلللللللل ا ال بلللللللد أن تسلللللللتغل كلللللللي تسلللللللهم فلللللللي بنلللللللاء
رضللي اللل ه بللدال مللن االلتصللاق اأ ،وتطلللل  للدرات أفللراده كللي تحلللل عاليللا "،النفسللمجتمعي"

فكانل  نقطلة تحلو  فلي  ،كان  تعززه في دبدبة برا زه الحيوانية وتشبع تطلعات  اال تصلادية
عالميللة والتسللويقية نحللو تبللين المسللار اللل ه يمكللن أن نوجلل  يللة وال قافيللة واإلاهتمامللاتي المعرف
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جنلللل كمسلللاهمت  فلللي بنا للل  إللللى  يلللا جنبلللاملللا يبنلللي المجتمعلللات  يمإللللى  صلللناعةفيللل  تللللل ال
 ،فانطلق  مستشلرفا وباح لا ومتواجلدا ضلمن النطلاق المحللي واللدولي ثلم ممارسلا ،اال تصاده

ة لجنلللة مكافحلللة المقلللدرات الدوليلللة )ملكلللة فقالللل  ر يسللل ،"اعر  عجلللل اللللز  ي  "أن بلغنلللا مبلغلللا إللللى 
عللرر زيارتهللا للمعللرر " فللي مقلل  فللي بالدنللالقللد حققللتم مللا لللم نسللتطع تحقي ولتهللا: " السللويد(

 ."إنجازات ومسيرة "اإلعالم القيمي مارات العربية المتحدة حو ال ه أ يم بدولة اإل
سلمية مللن وزارة الشللؤون االجتماعيللة لحيللازة رخصللة ر  2008نتهلل  بللي فلي عللام مسلليرة ا وهلي

المؤسسلللة العربيلللة للقللليم سلللم "الكويللل  لتفعيلللل  لللناعة "اإلعلللالم القيملللي" تحللل  اوالعملللل فلللي 
لل، سللطرومللع كتابللة هلل ه اأ ،"المجتمعيللة أريللد أن  ال ،بأسلللو دنا لهلل ه الصللناعة نكللون  للد  ع 

تكلن موجلودة  كتلل للم ةضم خمس ؛أن  مميز وفريدولكن أؤكد على  ،أن  بير مسبوق ب أدعي
تبشلر بلوالدة ملا يمكلن  ،في أك ر من جامعة عربية وأجنبيلة برامجها كما تم إ رار ،في الساحة

 .له ه الصناعة هان علي  ويعزز دورا مشر ا وبناء  الر 
ا مللن تمكن لل ،حصللا ي المجتمعللي اللل ه بحوزتنللا فللي المؤسسللةال  مركللز المعلومللات اإلومللن خلل

النطللاق وإنمللا شللمل ذلللل  ؛النطللاق المحلللي فحسلللعلللى  للليس ؛داء القيملليمتابعللة ومرا بللة اأ
 ،نطللاق دوللليعللى  كمستشللار تسللويل للشلركات القا للة والحكوميللة ،ن خبراتنلاكمللا أ ،اللدولي

تلللل العالمللات خللال  فتللرة  فدرسللنا أداء ،ت التجاريللة العالميللةمللن متابعللة أداء العالمللا نللاتمكن
ووثقنللا إذاعيللا مللا  ،عالنيللة والتسللويقيةاإل ن خللال  أدا هللا وإسللتراتيجياتها للة سللنة الماضللية مللالم

وذللل  ،، مسيرتها الترويجية ة ساعة من خال  إذاعة دولة الكوي  مشكورةالقمسمعلى  يربو
سلتحوذت عليل  تللل العالملات نصليل الل ه املن التلد يل والمتابعلة لل كل  جعلنا نتأملل بشليء
مجتمعاتنللا و يمنللا وموروثنللا  علللى فللة وبريبللةو نمللاط حياتيللة بيللر معر أالتجاريللة فللي التللرويس 

 عملاروملع اأ ،شلرا   المجتملع ملع اسلتهدا  جميلع ،شاذة بل الدفع بتوليد أنماط ،الحراره 
ا   .من عمر ال الث سنوات المقتلفة كافة بدء 

عللالم كللي تللدخل دا للرة ) للناعة اإلعللالم القيمللي( تنتقللل مللن دا للرة اإل الصللناعةهلل ه مللا جعللل 
 سللتهدا  المجتمللع ككلللثللم االنتقللا  مللن ا ،"ل المجتمعلليفأ للبح  تسللمى "التسللوي ،التسللويل

لل  فلي مؤلفنلا  وهو ما سننبره  ،شرا   يجمعها نمط حياتي بعين  ،ستهدا  شرا   بعينهااإلى 
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أه أن نسلتهد  " المذاكروو" مستوى على  نبني لها نحيث نؤمن بأننا أ بحنا بحاجة أ ،ه ا
 ."الماكوو" مستوى اللى ، ععامةالجنل مع إلى  جنبا أنماط الحياة الشاذة
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 عالم القيميآفاق اإل :ولال  الباب
 

  ..نطلل منعالم القيمي يويل اإلإن آفاق تس
 .أوال: سبل التوا ل المجتمعي مع أكبر مجاميع ممكنة من الشرا   المجتمعية

 عالم القيمي هو التلأثيرالهد  الر يس في تفعيل برامس اإل يجل أن ندرك أوال من أن •
 عالمي.الشرا   المستهدفة بالقطا  اإل اتسلوكيعلى 

موا لف تللل الشلرا   ملن أجلل االمت لا  لملا على  وأن ذلل ال يتم إال من خال  التأثير •
 .نريده من سلوكيات

نتهجهللللا الغللللر  فللللي توا لللللهم مللللع تلللللل وجللللدنا ثمللللة أسللللاليل عللللدة ا ،ذللللللعلللللى  بنللللاء •
 :ساليل، تلل اأختصارما يلي نستعرر، وبا وفي ،الشرا  

سلللاليل نسلللتعرر ف ملللة مجموعلللة ملللن اأ ،سلللاليل يرلللمن سلللعة التوا لللل واالنتشلللاراأتعلللدد 
  :منها

 (  Lifestyle Groupsستهدا  مجاميع )االنماط المستجدة ( )ا -1
نمللاط الحياتيللة ( باسللتقدام اأ1المسللتحدث )التللرويس للسلللوك فتغييللر السلللوك يللتم مللن خللال  

 :سبيل الم ا  البشرية ونقصد بالمجاميع هنا وعلىللمجاميع 
نمللللط راكبللللي  ،تريالفلللليس بللللوك والتللللو  ،نترنلللل نمللللط مللللدمني اإل ،ننمللللط البي يللللي ،نمللللط الكللللو ) 

 ( .الخ،.الدراجات النارية
م لللللل  ،العالملللللات التجاريلللللة" ملللللع شلللللرا حها المسلللللتهدفة"أسلللللاليل توا لللللل عللللللى  التعلللللر  -2

  :عالمات
«c.k , Guess , Diesel  »عللى  التعلر بلة و فلي اسلتهدا  أنملاط حياتيلة شلاذة أو بري

لمحاربتهلللا بللل ات اأسلللاليل  ،للمسلللتهدفين عاطفيلللةفلللي التسلللويل والبرمجلللة العقليلللة وال أسلللاليبها
 50فلأك ر ملن  Decoding a brand’s DNAدوات وفلل شلفرات العالملات التجاريلة واأ
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تلللل الشللرا   وتغلل يها بمللا تترللمن  مللن  ع% مللن تلللل العالمللات تتوا للل مجتمعيللا وبنجللا  ملل
 .المجتمع والقيم والدينعلى  يبةمفاهيم بر 

 «  مناهس التعليم»ستهدا  الشرا   من خال  ا -3
فلللي  "آد كاونسلللل" م لللل مكتللللسلللتهدا  الشلللرا   المسلللتهدفة عبلللر حملللالت توعيلللة عاملللة ا -4

 . وبرنامس عبداللطيف جميل في السعودية ،في الكوي  ."،.ركاز ،نفا س ،براسأميركا و"
» يصللللب   كللللي« عللللالم القيمللللياإل»ن ينحصللللر فللللي لفظللللة التوا للللل مللللن أنتقللللا  مفهللللوم ا -5

   ..«التسويل القيمي أو المجتمعي
 بابنللافلي ثلر للن نقللور فيهلا وأدوات وطللرق لقيلاس اأ الل كر ملنهس  سلاليل آنفللة ولكلل ملن اأ

 .ف  ؤل  ة من ه ا الم  مقبله ا كي نبين ذلل بشكل مفصل من خال  فصو  
  آفاق التسويق في اإلعالم القيمي ثانيا:

وعليللل  كمفهلللوم يتسلللع لجللل   الشلللرا   المقتلفلللة ملللن الشلللبا  « علللالم المجتمعلللياإل»ملللا علللاد 
إللى  «PSA»أه تحلو  ملن « تسلويل مجتمعلي» إللى  «إعلالم مجتمعلي»فتحو  من  ،تطور

«PSC »و«C »التوا لللل  ،التلللي تعنلللي التوا لللل فيملللا بلللين المرسلللل للرسلللالة والمسلللتقبل لهلللا
 ..الخ .دوات والبرامس الرياضية والمسابقاتعبر برامس من العال ات العامة والن

 علم مسبل بما يلي:على  ويزيد من أثر تلل البرامس إذا تم توجيهها بناء
 .(،.النطاق الجغرافي، توجهاتها ،الجنس ، فة الشريحة المستهدفة )العمر -1
  Lifestyleنمط الشريحة الحياتي  -2

 نمط الحياة تعريف
للنمللط الحيللاة انعكاسللا لصللور  يعللد   ال اتيللة والطريقللة التللي يللرى فيهللا نفسلل  ويللراه بهللا ة الفللرد و يم 

نموذجا متكامال من النشلاطات سلواء أكانل  هوايلة أو نلوع ملن أنلواع الرياضلة  واآلخرون. وه
هتماملات ور المناسبات االجتماعيلة، وتشلمل هل ه المجموعلة أيرلا االظحعبر أو التسوق أو 

 .آلراء االجتماعية واال تصادية والحكومية وبيرهادخل ضمنها ام ل اأكل أو اأزياء، وت
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  نماط الحياةأالظواهر المجتمعية و 
إيجابيللا ومنهللا مللا يم للل سلللوكا  منهللا مللا يم للل سلللوكا ،ثمللة أنللواع مللن الظللواهر المجتمعيللة

ليهللا المجتمللع كنتيجللة طبيعيللة م للل سلللوكا يعبللر عللن تغيللرات يتعللرر إومنهللا مللا ي ،سلللبيا
 :م لةعرر لألما يلي نستل وفي ،ه للنمو والتفاعل الحرار 

التهلللور فلللي  ،تعلللاطي المسلللكرات ،السلللمنة ،التلللدخين وملللن أم لتهلللا :الظلللواهر السللللبية -1
  الخ. .،.نمو نسل تسر  الطلبة من االلتحاق بالتعليم ،نمو نسل الطالق ،القيادة

 نزيلللادة نسلللل الملللؤمني ،ن بلللالكمبيوترنملللو نسلللل المتعلللامليم لللل  :الظلللواهر االيجابيلللة -2
نمللو معللدالت بنللاء نللواد لممارسللة  ،  بأسللرت اهتمللام اأ ، للالع عللن التللدخيناإل ،بوجللود هللا

 الخ.. ..يا ةلالرياضة وال
زيادة نسل الرجا  الل ين يلؤدون أعملالهم التجاريلة وهلم فلي منها  :الظواهر االعتيادية -3

 .زيادة معدالت شر  الماء أو القهوة عالميا ،المناز  عبر االنترن 
سللتطعنا أن فللاذا ا ،حللن بصللدده هللو السلللوك المجتمعللي اللل ه يعبللر عللن نمللط حيللاةومللا ن

نكللون  للد  ،هلل ا الللنمط بمللا يجعللل  يمرللي وفللل المسللار اللل ه يحقللل أهللدافناعلللى  نسلليطر
 .«التسويل المجتمعي»والتأثير في الغالل سيتم من خال  أدوات  ،حققنا الك ير

 نمط الحياةالتسويل و 
  ه ا ما و  ،في نطاق الماكرو ،مية تستهد  جموع المجتمععالمية  يثمة حمالت إ     
 ، بير أن هناك ثمة حمالت تستهد «عالم القيمياإل»عهدناه من خال  حمالت    
  نطاقعلى  حيث يتم ممارست  ،وهو ما سو  نستعرر ل  ،شريحة بعينها في المجتمع    
 .ا   المجتمعيةمحددة من حياة الشر  ا..تلل التي تستهد  أنماط.المايكرو    
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 نطاق االستهدا 

 
 
 

 
عنلللد تسلللويل المنللللتس ف ،شللللرا   الشلللبا  والملللراهقينتسلللتهد  العالملللات التجاريلللة  ذللللل أن

عللين االعتبللار تقسلليم الف للة المسللتهدفة إلللى ف للات وإبللراز اسللم المنللتس بمللا التجللاره يؤخلل  ب
نملللط حياتهلللا، يمكلللن تصلللنيفها بنلللاء  عللللى حيلللث  ،يتناسلللل ملللع هللل ه الف لللة ونملللط حياتهلللا

ا يللتم )رياضلليون، رجللا  أعمللا ، ربللات منللز  وهكلل ا (، وإذا لللم يكللن ثمللة نمللط حيللاة واضللح
 .يتم تسويق  مع المنتس التجاره ل ترا  نمط حياة ا
إن الموجللة اإلعالنيللة " :الشللركات التسللويقية فللي نيويللورك يقللو  ىحللد" ر لليس إآن فيشللمان"

قسلليم الجيللل إلللى مجموعللات مهمللا عللل تالمقبلللة يحركهللا المسللتهلل، وهلل ا السللبل اللل ه يج
لللا إن القصلللا ل العاملللة ال تتغيلللر، أه أن ملللوا فهم وأنملللاط حيلللاتهم " :جلللدا"، ويقلللو  أير 

 تبقى معهم طوا  العمر، إذن أن  تملل الدوافع التي تحركهم".
بملللا  ،المجتملللععللللى  اوبريبللل اشلللاذ احياتيللل االتجاريلللة تعلللزز نمطللل« ديلللز »فهللا هلللي عالملللة 

وفي ذات الو ل  نالحل  عالملة  .عية سلوكية شاذة تستهد  المراهقينيعزز لظاهرة مجتم
واالسلللتهدا  يتشلللكل ويتغيلللر  .تعلللزز للللنمط إيجلللابي يعلللزز لرياضلللة ركلللو  القيلللل« بوللللو»

 .مو ع  المكاني بتغير نوع النمط الحياتي والشريحة المستهدفة



 www.zumord.net –د.زهير المزيدي  15

 

 
 لوشعار عالمة بو 

 
 نماط الحياتيةستهدا  أ حا  اأا

سللتهدا    حملللة التوعيللة للحللد مللن مللرر اإليللدز تللم ايللاوح ،سللبيل الم للا علللى  فللي بريطانيللا
 .الحانات نظرا الرتياد معظم الشبا  المستهد  لها كنمط حياتي يومي للبريطانيين

فلللتم  ،شلللريحة الشلللبا  " أ لللب  نملللط حيلللاة للللدىتريتلللو " و"فللليس بلللوكاسلللتقدام " ،وفلللي مصلللر
 .ستغالل  للتوعية في الحشد للحد من الظلم ليوم الغرلا

" ووسلليلة توا للل فلليس بللوك"حيللاة فكللان بم ابللة  نمللط  « جلسللات القللات»فتعللد  ،أمللا فللي اللليمن
  .لشعل مع بعر  البع  في الحديث للحد من السلوكيات بير الديمو راطية في المجتمعل

 ،ومللا الظللاهرة ،مجتمعيللة الشللاذةنسللتهد  الظللواهر ال« التسللويل المجتمعللي»نحللن ومللن خللال  
فقلد تكلون فلي ممارسلة التلدخين  ،ملن أنلواع أنملاط الحيلاةنلوع  إال ،السوه منهلا أو الشلاذ سواء

  ..أو الجينز المر ع ،أو ممارسة رياضة السكي  بورد أو لبس البنطا  لوويس 
وكيف يمكن الحلد ملن االثلر السللبي لهل ا  ؟ما« نمط حياة»كيف تتم والدة  ،ويبرز السؤا 

   ؟بير متفل مع ثقافة المجتمع ودين النمط إن كان شاذا و 
 
 نمط الحياةلتسويل و ا

% ملللللن 30كيللللة الديموبرافيللللة، أن ير لقللللد ارهللللر اسلللللتطالع أجرتلللل  إحللللدى المجلللللالت اأم
ملللللنهم تقلللللودهم % 23و ،الملللللراهقين يتجهلللللون إللللللى العالملللللات التجاريلللللة التلللللي تهلللللتم بهلللللم

 .اإلعالنات إلى الشراء من ماركة معينة
هلتم بلالجمع بلين إحدى الشركات اأمريكيلة التلي توهي  ، Nielsen PRIZMنيلسن برزم

فللللي  الللللديموبرافيا، وسلللللوك المسللللتهلكين، ونمللللط حيللللاتهم، والبيانللللات الجغرافيللللة للمسللللاعدة
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ه ه المعلوملات تسلتفيد منهلا الشلركات اأخلرى عنلدما تريلد  التعر  عليهم، وفهم أهدافهم،
الللدخو  إلللى السللوق، لتكللون هنللاك لغللة مشللتركة بينهللا وبللين عمال هللا الم نتظللرين لكسللبهم 

 عليهم. والحفاظ
 :لفترة ما  بل مغادرتل المنز  ،نموذج لتأثير العالمات التجارية

 
 
نسلان ر ال ه يبدأ مع بداية اسلتهال  اإلدور العالمات التجارية في التأثي عال ةلكي نستبين و 

نسللان باسللت ارتها لحللواس اإل ،تبللدأ عمليللات البرمجللة لمللا تترللمن  مللن مفللاهيم ومعللان ،ليوملل 
؛ فأنل  ملع إبال لل للمنبل  الل ه يو ظلل ملن برمجتهلا وجلدانيا وعقليلالى ع القمس أوال فتعمل

أو " سلللوني"أو  "كاسللليو" والللل ه  لللد يكلللون ملللن ماركلللة ،شلللتريت  لقناعتلللل بجودتللل النلللوم والللل ه ا
وذللل ملن خلال  مؤثرات البرمجة من خال  حاسة السمع  تكون  د تلقي  أو  ،" م البسيفيل"

تعزز مشاعرك نحو تللل تل و  فيتعزز وال ،محببة اليل خترت  مسبقا ضمن نغمةالرنين ال ه ا
 . بل أذان الفجرالعالمة 

أو  "كاميلل "أو  "لللوكس"عنللدما تلل هل لتغتسللل فتسللتقدم الصللابون اللل ه  للد يكللون مللن ماركللة  
ا حلة الفواحلة اللملس والشلم للر  تكلون  لد برمجل  وبشلكل تلقلا ي حاسلتي   ،بيرها ملن الماركلات

ستجد أماملل فطار وعند اإل ،ي المرتبطة به ه العالمة التجاريةالمعان لعطر الصابون مع كل
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وجللبن الكرافلل   زلذذوقيالكرقذذا ق  ضللمنها للد يكللون مللن و  ،مللن العالمللات التجاريللة ابفيللر  اجمعلل
كل عالمة من تلل العالمات تكلون  لد ف ،وهك ا ،شاه اللبتون م الإلى  وحليل النيدو إضافة

ترك ملل اق يالمللس حاسللة اللسللان لللديل والتللي تشللمللع أو  و  ،عللززت معانيهللا وناللل  مللن وال للل
تجعللل تسللتمتع بلاألوان الزاهيللة بصللار التلي فرلال عللن حاسلة اإل ،لمللس والشلممعهلا حاسلتا ال

إللللى  و بلللل أن تللل هل ،تصلللاميم تللللل العالملللات التجاريلللةعللللل ومغلفلللات و ت بهلللا التلللي جلللاء
ات مقتلفلة م للل ي ملا ستلبسل  مللن  مليل أو بنطلا   للد يكونلان ملن عالمللفسلتحتار فلل ،العملل

، "بيلار كلاردان" أو "بنيتون "وجوار  من "بوتشي" و "سللبي"أو  ،"بوس"أو  "ديز "أو  "نكس "
ذا كنللل  سللللتقابل وذللللل إ "رولكلللس"، وسلللاعة " "فهرنهايللللأو  "شلللانيل"ملللع لمسلللة عطريلللة ملللن 

للللة بمعلللان  ومفلللاهيم سلللتنتقل فلللورا وبلللال محم  سلللكون تللللل العالملللات  لفلللان كللل ،شقصلللية مهملللة
وتكمللن المشللكلة إذا كللان المفهللوم اللل ه  ،وال للل لكللل منهللامللن عللزز مللا  للد ي  سللره استحرللار 

  .والقيم السوية التي نؤمن بها سو   في  تلل العالمة التجارية معززا لنمط شاذ ال يستقيم  

 
 (2005لندستروم ) تأثر الحواس للمؤثرات المحيطة درجة

 
 م ل: ه ا اليوم الرا دة« العالمات التجارية»نبرت ل  معظم وهو ما ا

Starbucks – Pepsi- Guess - Red bull-harly Davidson- jeep  
تفعيللللل بللللرامس مللللن التوا للللل إلللللى  فقللللد عمللللدت تلللللل العالمللللات التجاريللللة ،وبيرهللللا ك يللللر

 ..معها اودا م ابل ومتنامي امستقر « والء»المجتمعي مع شرا حها كي تؤكد 
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أن اآلفللاق ال علللى  كللي نللدلل ،للللمللن حمللالت التوا للل ت مللا يلللي نسللتعرر نمللاذج   وفللي
كسللل »علللى   للراع ،مللدار السللاعةعلللى  بتكاريللة متجللددةبللل هللي عمليللة ا ،ها حللدودتحللد  

مسللتحدثة بشللكل « أنمللاط»مللن خللال  « السلللوك»علللى  والتللأثير« الللوالء»وتللأمين « القلللو 
 .دوره 

 

 
 لة لللللللللللللللللللللللللوأخرى بحم !« stupid»وعالمة ديز  تستهد  شرا حها من الشبا  بحملللللة 

« Dirty»! 
 

مسللتحدثا فللي االسللواق إال مللن فللان العالمللات التجاريللة ال تطللر  منتجللا  ،مللن جهللة أخللرى 
مط ملللع ويللتم ذلللل مللن خللال  التللرويس لهلل ا الللن ،سللتحداث نمللط حيللاتي خللا  بلل خللال  ا

د مللن ا لنللا أن نحللأن لل ،ويظهللر السللؤا  ،عللالن والتسللويل المتاحللةجميللع وسللا ل االعللالم واإل
والسللللوكيات والمفلللاهيم المسلللتحدثة إن للللم نواجههلللا بللل ات « االنملللاط»االثلللر السللللبي لتلللل 

عقلللل »نتبلللاه وبرمجلللة أسلللر اعللللى  االدوات ملللع االبتكلللار السلللاليل مسلللتحدثة جديلللدة  لللادرة
  !ده من سلوك؟ما نريعالشا  « و لل

 بناء نمط الحياة
 إن بناء نمط الحياة يتطلل ما يلي:

 (النمط )تحديد الموا فات موا فات ختيارا -1
 ختيار رمز يعبر عن ه ا النمط ا -2
مللا يحللل  ، صللة هلل ا الرمللزوسللا ل االعللالم المقتلفللة مترللمنا )التللرويس لهلل ا الرمللز ب -3

 ( .الخ،. درات  ال كا ية ،وجهات نظره بالحياة ،آراءه ،وما يكره
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 ،مسلبا  ،طا يلة ،لبلاس ،حل اءم ل ) ،الرمزإلى  ريما يمكن أن يشالقروج بمنظومة  -4
 .( ،.حركة يتميز بها ،كلمة ، طعة موسيقية ،شعار ،لون 

 ملن الشلريحة بحيلث "اللروادون / المبلاد ثمة ملن يلرود هل ا اللنمط ويبلدأ بل  "أن يكون  -5
 .همفي يكون ل  مجموعة أ د اء ك ر يؤثر

 نمط الحياة خصا ل
 ؟ لى متىوإ ،مستمراالنمط هل من الممكن أن يكون 

 وبعد أن يموت؟  ىحت ،يبعث مجدداهل ممكن أن 
  ؟ما معد  بقا   زمنيا وما دورة حيات 

 ؟(Style)متي يمكننا الحكم علي  بأن  أ ب  يشكل نمطا 
  ؟(Trendيمكننا الحكم علي  بأن  أ ب  توجها ) متى 

 ؟«مات»متي يمكن الحكم علي  بأن  
املل معل  ملن خلال  وهلل يتطللل التع ،؟وهل يمكن أن يصب  نمطا من بير منتس يدعم 

  ؟أ د اء ه ا النمط

 
 .آلية تفريق شكل تبسيطي نستعرر من خالل  آلية تشكل النمط و 
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 خطوات لبناء النمط: 5
 .ن هوية للعالمة التجارية مستهدفا بها شريحة مجتمعيةكو    .1
 .حتياجات الشريحة ه همن خال  منتس بعين  يلبي ا .2
 .قو  ووجدان الشريحةالمحدد للعالمة التجارية في ع عزز المعنى .3
 وجهة نظر وآراء الشريحة حيا  هوية العالمة ومعناها المقتر .على  تعر  .4
  .من الوالء للعالمةستهدافل بأنشطة وبرامس توا لية تؤ عزز ا .5

ن العال ة فيما بين اإلشلارات والرملوز لهلا دورهلا الفاعلل فلي تقصليل أعلم وا  •
  لتي يتطلع اليها الشبا الهوية امعنى المنتجات الموج  للشريحة وهي = 

 دراك العالمة = المميزات ووريفة العالمة + مميزات رموزها إعلم أن وا  •
مراحلل العملر هل ه تعملد فلي التوا لل ملع الشلريحة المسلتهدفة ملن  العالمة التجارية فلي كللو 

 :خال 
 الصور  -1
 المشاهير  -2
 تصاميهما  -3
 الرموز -4
 تلبية الحاجة  -5
  فاتها ها وموامميزات -6
  ورا فها -7



 www.zumord.net –د.زهير المزيدي  21

 

 
 مايكل جوردن "رمز" ورابط مع

 التجارية "نايكي"عالمة  
 نمط الحياة: معد  بقاء

 ،للسللعة أو العالملة التجاريلة" الحياة االفتراضليةنمط الحياة" يرتبط بمعد  "إن معد  بقاء"
 :والعالمة التجارية تمر في مراحل عمرية هي

 «التعريفمرحلة »الوالدة  -1
 فسة المنا -2
 الت كر -3
 الموت أو البعث مجددا  -4

 :خطوات توليد نمط حياتي
 دراسة السوق  -1
عللللى  للتعللر  (Quwalitative survey) دراسللة الشللرا   المسللتهدفة دراسللة نوعيلللة -2

 .الفر  المتاحة
حجلم الفر لة فلي السلوق ملع عللى  للتعلر  (Quwantitative survey ) دراسلة كميلة -3

  .تفريقهاالشريحة التي سيتم 
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 «نمط الحياة»عنا ر 
ملن  لوة التل كر اللدا م للعالملة التجاريلة وتعلزز عللى  علينت   ،ختيارهلاثمة عنا ر علدة يمكلن ا

 :ما يجعلها محل تفريل الشريحة المستهدفةالعالمة، 
 .(.- L.V -سم العالمة )ديز ا -1
 الشعار -2
 الرموز -3
ملللع فيلللدو ديلللدو تقيلللل  م لللل شقصللليات م ،مشلللاهير ،نجلللومالشقصللليات المسلللتقدمة ) -4

 .(.مكداناالدمع رونالد  –المشرو  الغازه سفن أ  
 التصاميم  -5
 الشعار اللفظي  -6
 سلم الروابط )الصور المرتبطة بالعالمة (  -8

 :المرو جة للنمط مميزة ما يجعل العالمة التجارية
ت الشلريحة تلبلي تطلعلا« ميلزة»= عبلارة علن  Points of Parity (POP)ولويلة نقلاط اأ

 .المستهدفة وتكون كافية لتحقيل تطلعاتها
تفرللها الشلريحة  موا لفات= سلمة أو  Points of differences (POD)نقطلة المغلايرة 

 .ما يجعل العالمة التجارية فريدة المستهدفة
 من أجل برمجة النمط:

تمر بشللكل متكللرر ومسلل ،(المميللزات ،حللر اأ ،لللواناأ ،فللاظاسللتقدم لغللة الهويللة )األ  -1
  .وسا ل توا لل مع الشريحة في كل

   .جراءات وعمليات تقديم القدمة والمنتسهويتل الفريدة باإل تجسير خريطةإلى  عمدا  -2
بحيللث يكونللون  ؛جميللع العللاملين فللي الفريللل وفللي الشللركة يجللل أن يللدركون تلللل اللغللة -3

 .(Corp.culture)التعامل والتوا ل بها مع الشريحة المستهدفة على   ادرين
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 :فعيل التوا ل مع الشريحة المستهدفةت
 :تتعدد  ور التوا ل لترم

 عالم التقليدية التوا ل عبر وسا ل اإل -1
 (البيع –عبر الهاتف  –البريد التوا ل المباشر ) -2
 ،نترنلللل موا للللع اإل –لكترونيللللة ة اإلالتجللللار  –لكترونللللي التوا للللل الشقصللللي )البريللللد اإل -3

 .(.التسويل عبر الصدا ات
 التسلللللويل الفيروسلللللي عبلللللر –اإلنترنللللل   نلللللي )إعالنلللللات البلللللانر فللللليالتوا لللللل اإللكترو  -4

 .(.الفيس بوك والتويتر –اإلنترن  
 

  الحد من أثر نمط الحياة:
يتشلللللكل نملللللط الحيلللللاة داخلللللل المجتمعلللللات ويلللللتم تبنيللللل  ملللللن خلللللال  مجموعلللللة ملللللن النلللللاس 

أو ما يعبرون فيل  علن ممارسلات  ،لي  من شغف أو طموحاتما يتطلعون إن فيانسيالمتج
 فهلي تفتقلد ،Teamتقتللف علن الفريلل  Groupوهل ه المجموعلة البشلرية  ،ياتية معينلةح

 انمطل توجيل  ممارسلاتها السللوكية وتتبنلى بل في الغالل يلتم ، ا د يوجهها من الداخلإلى 
  وتوجل  ملن ملو  رق العملل التلي ت  هنلا بالقلارج ف ل دونقصل ،بتوجيل  ملن القلارج امعينل احياتي

 التلي تسلتهد  تللل المجلاميع البشلرية بقصلد التسلويل لمنتجاتهلاو  ، بل العالمات التجاريلة
  .نماط المستحدثة والغريبة عن مجتمعاتهافتمطرهم بأ نا  من اأ

ملا الكشلف ع آليلة تشلكل المجموعلة البشلرية هل ه ولكلن يعنينلاعللى  نحن ال يعنينا التعر 
 "ة العالمللات التجاريللة" للاحب أمللا الشللركات ،(تشللكيل نللواة )الللنمط( أو )الظللاهرةإلللى  يوجلل 

ملا يمكلن الرهلان عليلل  فلي التسلويل ملن سللوك لملا يمكلن أن يشللكل عللى  يعنيهلا التعلر ف
 .مابشرية لمجموعة  انمط

شلللريحة معينلللة فلللي  الللل ه تمارسللل  Lifestyle "نمط الحيلللاتيللللتعريلللف "ا: ملللا ونسلللأ  هنلللا
 ؟جتمع وبين "المجموعة" من الناسالم
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 :تعريف المجموعة
" أال وهلو "المجموعلة يزاولل  ال هعلى  "نمط الحياة" من خال  التعر للرر ما يلي سنتع في

نعرج آللية تشكل النمط وما يحفزه ويروج لل  من ثم ثم نستعرر أنواع المجاميع و  ،من البشر
 .ويجعل  محل ترحيل من  بل المجموعة

للللل فتجعلهلللا ملللن خلللال  ت ،ملللن البشلللر بالصلللفات التلللي تجملللع بلللين أفرادهلللا المجموعلللة تعلللر 
ومللللن ضللللمن تلللللل  ،مقتلفللللة عللللن المجللللاميع البشللللرية اأخللللرى  الصللللفات المنسللللجمة والموحللللدة

ليلللل  الفللللرد منللللا بالرللللبط كللللالمزاج اللللل ه يتعللللرر إ ،االختالفللللات مللللا يميللللز  للللفاتها العاطفيللللة
 ملا يجعلهلا متماسلكة فلي ما بين أفراد المجموعة ف مة سمات متشابهة في ،والمشاعر والميو 

 .حالة المجموعة العاطفيةعلى  موا فات بدورها تؤثر أيراتلل ال ،ما بين أفرادها
أيرلا و  "لوبون ل"ة" في كتابلات مبكلرة للو د  ورت إحدى الزوايا له ا "النهس العاطفي للمجموع

مللللا يجعللللل أعرللللاء الفريللللل  "المجموعللللة"أو  "لحشدلللللل"االلللل ه عللللزا ذلللللل للتللللأثير العللللام  "فرويللللد"
االطم نللان ف ،نبحللالهم كللأفراد معللزولي ارنللةقتلللف مق" بشللكل مون ويتصللرف ون ويفكللر  ون "يشللعر 

أن النللاس تللم والسللبل  النللاس يتصللرفون بشللكل مغللاير للغايللة،باالنتمللاء إلللى مجموعللة يجعللل 
عواطللللف  فلللان تلللأثير نرلللمام اللللى الغلللال  الجلللوه للجماعلللة، وهكللل ا..عاطفيلللا لال جتيلللاحهما

 .ن في المبالغة في  لدى اأفراد المنتميالمجموعة سبل  
 تحكلللم التلللي القواعلللد أن مجموعلللةإللللى  ن م لللل "جاسللليكا هلللارفي"المقتصلللي كملللا يشلللير بعللل 

تسللاعد  وتلللل القواعللد ،وأهدافلل  الفريلللمصلللحة ل وفقللا محللددة حالللة فللييللتم عرضللها  العواطللف
 .في الوا ع ب  اأفراد يشعر ما على التمييز بين

 
 :تشكيل مزاج المجموعة

 ؛فريقل  عرلاءالعلام أ الملزاج تحديلد فلي ملامهجزءا  يعد  ا د الفريل أن وتشير الدراسات إلى
. والقا للد ذو المللزاج المللزاج العللام للمجمللوععلللى  فالقا للد ذو المللزاج السلللبي يللؤثر بمزاجلل  هلل ا

 ،أو الترلللامن العلللاطفي ويلللتم ذللللل إملللا ملللن خلللال  العلللدوى  ،يجلللابي يلللؤثر كللل لل بالمقابللللاإل
 ..ةوالتأثير العاطفي  د يكون متعمدا من أجل تعزيز مصلحة المجموع
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معاييرهللا و  ،العللاطفي تاريقهللا المجموعللة عاطفللة تشللكيل التللي تللؤثر فللي ومللن العوامللل اأخللرى 
(2).بالعواطف المتعلقة التنظيمية التعبير والقواعدمشاعر ل

 

  :أنواع المجاميع
تللللل  وهلللي ،ملللةحمي عال لللاتب تتمتلللع  لللغيرة مجموعلللات وهلللي :المجموعلللات اأساسلللية -أ

 للغيرة فلللي  اوتتميللز بأنهللل، عللللى سللبيل الم لللا . كاأسللر :القا مللة عللللى روابللط القرابلللة
والتفاعلللل فيهلللا يلللتم وجهلللا لوجللل  وهلللي مملللا يكلللون  ،وتسلللتمر لسلللنوات طويللللة ،الغاللللل

 خاضعا للر ابة.
مجموعللات فهللي  ؛المجموعللات اأساسللية وهللي علللى النقللي  مللن :المجموعللة ال انويللة - 

 تحللل  لد أوسلنوات تسلتمر ل ويمكلن أنمؤسسلية. عال لات رسلمية و  تنطلوه عللىكبيلرة 
  و    صير. بعد

سلبيل الم لا  عنلدما ، عللى ساسية ملن الممكلن أن تم لل فلي المجموعلة ال انويلةوالمجموعة اأ
  اء  للد تعللد للدمللا بللين اأ فالصللدا ات التللي تحللدث فللي ،ينللتظم أفرادهللا فللي عرللوية الجامعللة

واأفلللراد عالميلللا يميللللون إللللى  ، لللحا ينتملللي إليهلللا االي ساسلللية التلللفلللي حكلللم المجموعلللة اأ
 ،ملاء اليهلاتيشلعر ملن خاللهلا الفلرد باالن ،reference groupsالرتباط بجماعات مرجعيلة ا

 والقيم كجزء من هويت  ال اتية.  (3)هدا  ومنها يتشر  اأ
 :وثمة أنواع أخرى من المجموعات ن كر منها

ها فلي الغاللل ملن مجموعلة يتكلون أعرلاؤ  وهلي :Peer group حا  مجموعة اأ -1
 .ورببات موحدة ،مجتمعي واحد ومستوى  ،أعمار متقاربة

المشلتركة و  نفسها المصال  من العديد لديهمالناس  من مجموعةوهي  :clique الزمرة -2
 .لديهم  واعد ونظم تحكمهموفي العادة 

ل االنرلمام العروية التلي يفرضلها النلاده لملن يربلعلى  وهو يعتمد :Clubالناده  -3
  .رياضي في م ل ناد   ،في الغالل لممارسة أنشطة محددة والناده يكون مهي ا ،الي 

موحللد أو ممللن هللم نللاطقون بلغللة  منللز فللراد القللاطنين فللي حيللث كللل اأ :سللكان المنللز  -4
 فلي رلل حلي ملن المنلاز  التلي ،أجنبية محددة كاالنجليزية م ال وينتملون لتللل ال قافلة

 .ايتواجدون ويسكنون فيه
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 :Community المجتملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللع -5
 شلبكة أو فلي بعل  اأحيلان ،القواسم المشلتركة اأشقا  تربطهم من مجموعة هوو 

 .المتداخلة القواسم المشتركة من معقدة
منظمللللة تللللدير مجموعللللة مللللن االنشللللطة التجاريللللة فللللي موا للللع  :Franchise االمتيللللاز -6

  .جغرافية مترامية
 : Gang عصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللابة -7

ا إنهلل. معينلة فلي منطقلة تتجمللع حرلرية مجموعلة مكونللة ملن علادة ملا تكلون  العصلابة
 ولكلن، االنديلة بعرهم البع  مشكلة بع  ال ين يتوا لون مع من الناس مجموعة

  .من بير بطاء رسمي
 :الغوبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاء -8

 سبل معين.ل مؤ تا تتجمع التي المجموعاتمن  عادة ما تتكون  الغوباء
 :Squad فر ة -9

تحقيلل كفريل واحلد ل يعملون  ،أشقا  8إلى  3 نحو من  غيرة مجموعة هو عادة 
 .أهدافهم

 
 :Team فريلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -10

المجموعللللللة  ووالفريلللللل االجتملللللاعي أ ،ه أك لللللرللفر لللللة بيلللللر أن أعرلللللاء مشلللللاب وهلللللو 
 ،والقواعلللد اأهلللدا  المشلللتركة يتقاسلللمون  مملللن النلللاس ملللن أه علللددهلللي  جتماعيلللةاال

 أو بسللليطة مجموعلللةأك لللر ملللن مجلللرد التماسلللل االجتملللاعي وهلللو  ملللن اوتملللارس  لللدر 
 شلللللملت  للللد المجموعللللة ملللللن  بللللل أعرللللاء المشللللتركة والقصللللا ل ،اأفللللرادة جموعللللم

عال لللات و ، االجتماعيلللة أوثنيلللة والقلفيلللة اال ،التم يلللل الرسلللمي علللنهموالقللليم و  المصلللال 
 (3). القرابة

رويجيللللللة الشللللللركات التجاريللللللة فللللللي عملياتهللللللا التأن نبللللللين  ،بعللللللد سللللللرد أنللللللواع المجللللللاميع هلللللل ه
تللل الصلور  دراسلة جميلععللى  ومسلتمر ل جاهلدة وبشلكل دوره التسويقية تعمل هاوإستراتيجيات

 ،ستهدافها بما تمتلك  ملن سللع ومنتجلات وخلدمات تجاريلةوذلل بقصد ا ،من  ور المجاميع
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ذللللللل أن التسلللللويل التجلللللاره ملللللا علللللاد يملللللارس بالشلللللكل التقليلللللده الللللل ه عهلللللدناه فلللللي فتلللللرات 
جميلع أنلواع المجلاميع بشلكل  القمسينيات والستينيات من القرن الماضي وال ه كان يستهد 

دون أن يراعي خصا ل وسمات أو  لفات كلل  حدمو موحد وضمن سياق لقطا  إعالمي 
ومللللع نهايللللة السللللتينيات وبدايللللة السللللبعينيات بللللدأ المقططللللون  ،نللللوع مللللن أنللللواع تلللللل المجللللاميع

نمللاط حياتيللة جديللدة بللدأت تظهللر فللي يالحظللون أن  للورا جديللدة أالتسللويقية  سللتراتيجياتلإ
ملا  ،وأخلرى عديلدة ،زبليورلاهرة جماعلات اله ،ي البيتلز في بريطانيايم ل راهرة مغن ،ق السو 

بملللا  Segmentsشلللرا   إلللى  تفصيصللل عللللى  دراسلللة الجمهلللور والعملللجعلهللم يلتفتلللون إلللى 
الموا للفات والسللمات التلي تجعللل كللل شلريحة ضللمن تصللنيف محللدد عللى  يسلهم فللي التعللر 
بملللا جعلهلللا تلللروج  ،بالللل  فللي ممارسلللاتها التسلللويقيةن تللللل الشلللركات بلللل إ ، ابللل لالسلللتهدا 

ة لمرحلللة جديللدة تعلللن عللن بدايل نملاطادعل  بللأن تلللل اأ ،نملاط حياتيللة مبتكلرة وبيللر مألوفللةأ
 Full filling" تنتقل علم التسويل فيها من أن ينحصر في "تلبية الحاجافي عالم التسويل ا

a need  تلبيلة الشلغف" مرحللة "إلىTo full fill a desire، ملا بعلد التسلابل فلي وأضلحى 
فعلللززت  ،يجعلهلللا متميلللزة علللن م يالتهلللا و ريناتهلللا ملللن العالملللاتبملللا بلللين العالملللات التجاريلللة 

وشللللاذه عللللن  ،لهلللا مللللن خلللال  "أنمللللاط حياتيلللة" بيللللر مسلللبو ة Positioningمراكلللز تسللللويقية 
  .سم "تلبية الشغف"وذلل كل  با ،ممارسات الحياة عموما

ة التلي بعلد تللل السلابق ، تصلادية عالميلة ثانيلةدخل العالم فلي أزملة ا 2008و  عام ومع دخ
االخللللل فللللي العشللللرينيات مللللن القللللرن الماضللللي علللللى  كلللليير مشللللل  اال تصللللاد العللللالمي واأ

االعللالن فللي القللرن العشللرين وسللا ل علللى  وبعللد أن أ للب  مللا ينفللل ،1927وبالتحديللد عللام 
شللركة واحللدة  مسللتوى علللى  لم وإنمللاالعللا مسللتوى علللى  للليس ،عشللر  للفرا تتعللدى أ للفاره اثنللى

شللهد بللدأت الصللناعة التسللويقية تو  ،سللبيل الم للا علللى  كيللةير االمكشللركة بروكتللور آنللد بامبللل 
بدأت تلل العالمات التجارية تبحث عن بدا ل تكون أ لل تراجعا في االنفاق االعالني، ك لل 

 فكانلل  وسلليلة ،تلفللةمللع شللرا حها المق تللأمن مللن خاللهللا توا للال أم للل  ل ،كلفللة وأك للر مللردودا
مللة مللع التسللويل المجتمعللي مللا فظهللر وبالتوأ ،فعللل ذلللعلللى  المرشلل  الوحيللد القللادراإلنترنل  

وموا لع التوا لل االجتملاعي كموا لع الفليس  Viral marketing التسلويل الفيروسليب يسلمى
ملع عملالء  social appsوبلدأت تسلتغل فلي التوا لل االجتملاعي  ،ملاتر وبيرهيبلوك والتلو 
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فأخللل ت الشلللركات  ،بهلللد  تحقيلللل االهلللدا  البيعيلللة التجاريلللة المأموللللة ،ملللات التجاريلللةالعال
 خلل تصلب  أك لر  ربلا ملن جماعلات للم تكلن تفكلر فلياأعللى  التجارية والعالمات التجارية

تسلريع عمليلات البحللوث عللى  ملا أعانهلا ،ليل ضللح  إالقلر  الل ه أ فليملا سلبل تكلون معهلا 
وتسلرع  ،جتماعيلاملا بلين ملن تتوا لل معهلم ا ات المشلتركة فليالميدانية من أجل تحديد السم
فهللا  ،حياتيللة جديللدة انتللاج بمللا يعللزز ويلبللي أنماطللواإل (R&D) فللي عمليللات البحللث والتطللوير

تسللتلم وبشللكل  ،تتقللدر بالم للاالتللي سللبانية ومللن خللال  متاجرهللا " للمالبللس اإلزارا"هلي عالمللة 
 ،لحياتيللة اليوميللة التللي يطالعونهللا فللي محللالهمنمللاط اي تقللارير مللن مللدراء متاجرهللا عللن اأيللوم

ملللللا يشلللللكل  ،عليللللل  بنلللللىوللللللل أن تتصلللللور حجلللللم المعلوملللللات اليلللللومي هللللل ا الللللل ه يمكلللللن أن ي  
 ،زيلاء" تغير في معروضاتها ملن اأزارا"جعل عالمة ال ه  اأمر ،إستراتيجيات توا لية آنية

 !ل أسبوعين مرةس المعرور يتغير في المحل التجاره الواحد كأه أن مقزون المالب
قا لللة شلللركات الموضلللة بالشلللركات و  ليات جديلللدة فلللي إدارات التسلللويل للللدىورهلللرت مسلللؤو 

Fashion، ستهدا  الشرا  وهيكلة جديدة في ا.. 
 :كاستراتيجية للتوا ل المجتمعي عبر موا ع االنترن  طالع المقطط التالي
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 ترهللر  فعمليللات البيللع ،2008ا فللي عللام أملرا مسللتجداإلنترنلل   ت البيللع عبللرللم تكللن عمليللاو 
ملللا جعلللل  ،بشلللكل متسلللارع ونملللى ،بعلللامين بشلللكل بسللليط  وربملللا  بلللل 2000ملللع مطللللع علللام 

( A.O.L)ملللللن خلللللال  تلللللد وورنلللللر وشلللللركة أميركلللللا أون اليلللللن  (رنلللللرو و  التلللللايم و)العمال لللللين 
التقريلل هلو التوجل  الجديلد عللى  2002علام د أهدا  ه ا االندماج ال ه تلم وكأح ،يندمجان

بيلللللر أن التجلللللارة  ،ة ملللللن التجللللارة االلكترونيلللللة التلللللي كانلللل  تنملللللو بشلللللكل مرللللطردواالسللللتفاد
االلكترونيللللة حينهللللا لللللم تكللللن تمللللارس وفللللل أسلللللو  التوا للللل االجتمللللاعي فيمللللا بللللين العالمللللة 

تجارة االلكترونية بعد عامين ملن ر مستوى معدالت الانقفاإلى  ما أدى ،التجارية وعمال ها
 العللام اللل ه  للدم وسلليلة ،2008مجللددا بعللد عللام  عللادت ثللم ،نطال للة  للاروخية كانلل  واعللدةا

للتوا للل مللع العمللالء عوضللا عللن وسللا ل الصللحافة اليوميللة والمجللالت  اكمللالذ آمنللاإلنترنلل  
  .نشطارى از التي كان  تحصد االموا  بشكل ااالسبوعية و نوات التلف

لهلا "التسلويل  ره أن ينبللية يجلل و مسؤ  أضح  ،نتشارهملية مرا بة والدة النمط الشاذ واإن ع 
لمجتملع وتوعيتل  بأسلاليل الحلد ارشلاد افما عاد "التسويل المجتمعي" معنيا فقلط ب ،المجتمعي"

بلل أيرلا  ،سلبيل الم لا عللى  يلدزمعية السالبة كالتلدخين وأملرار اإلثار الظواهر المجتمن آ
 قا للة عالمللات الموضللة مللن حللثبو  ،أ للب  معنيللا بالحللد ممللا تقللوم بلل  العالمللات التجاريللة

أنهللا أنمللاط وا عيللة جللديرة بللالتبني علللى  للليهمممارسللة أنمللاط شللاذة وتسللويقها إعلللى  المللراهقين
  .والوالء
بلللة يقلللوم بهلللا نملللاط بيلللر مربو ملللا يللللي نملللاذج ملللن تلللأمين أنملللاط حياتيلللة أو اسلللتهدا  أ وفلللي

  :""التسويل المجتمعي واإلعالم القيمي
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 :لألنماط الشاذة التوليد والتعزيز مسؤولية العالمات التجارية في

  للللدم  لهللللا إحللللدى ،تابعللللة لجامعللللة نوتنغهللللام ،ضللللمن دراسللللة لنيللللل الماجسللللتير فللللي التسللللويل
 ،sub cultureجلاء فلي الرسلالة حيلا  مصلطل  ال قافلة التابعلة أو ال قافلة التاليلة ، الطالبلات

القاسللم المشللترك اللل ه علللى  والتصللنيف يللتم بنللاء ،أنهللا تتكللون مللن مجموعللة مللن االشللقا 
وملن خلال  هل ه المجموعلة نالحل   ،أو نظلم االسلتهالك ،في م ل المأكل أو السللوك يجمعهم

 فيللتم التسللويل للشلل وذ الجنسللي "كللنمط" ،تمييللزا لهللا مللن خللال  القلليم والرمللوز وانمللاط الموضللة
 :بالسلع المترفةبما ل  عال ة   سبيل الم ا  من خال  عنا ر تؤكد ارتباطعلى 

 بالفاشن "االزياء" والموضة  -1
 luxury ،ر الت -2
 نا ة الجما  واأ -3
 فن الديكور الداخلي  -4
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 بداع اإل -5
 :"كنمط" من خال  االرتباطات التالية luxuryويتم التسويل للسلع المترفة 

 ثمان ارتفاع اأ -6
 جيا  القيمة المتوارثة لأل -7
 نا ة والجما  اأ -8
 وريفة  ن أن يكون ذاك ر ممن خال  ما يرمز إلي  أ -9

 النوعية  -10
 منتجات تتمتع بورا ف الرو ان الفني ل -11

 
عالنللات التجاريللة التللي أسللرف  فللي سللة أجرتهللا جامعللة أكسللفورد حيللا  اإلوضللمن درا

عللى  أكلدت نتلا س الدراسلات النوعيلة ،استغال  عره الرجا  في التسويل لسلع رجالية
علالن ال يحلرك فليهم حلل التبرلع ملن اميع رجالية بأن ه ا النوع من اإلعينة من مج

ع دوملللا للشلللكل ال يتفلللل ملللع بنيلللة الرجلللا  التلللي تتطلللل اتبرونللل  نوعلللبلللل يع ،ذات السللللع
رويس لهللا وأنهللم يتبرللعون للليس بتللأثير السلللعة التللي تللم التلل ،الشللاذ الرجللولي ال االن للوه 

ة لصللفات تكللون السلللعة مسللتوفي أن قللدربيحللاء الجنسللي مللن خللال   للور الشلل وذ واإل
 (4المال مة وتلبية الحلللاجة )

وفلل دراسلة طالعتنلا  ،تبع  في التسويل لشريحة الشاذين مرت بما يللياآللية والمراحل التي ا
 ،(5) في االعالنات المطبوعلة اأميركيلة ور الم ليين ميركية حيا  كوينيباك اأبها جامعة 

  :بأنها تمر في المراحل التالية
a)  ما هو مهمل ال كر 
b)  التهكم والسقرية 
c)  الروابط والقوانين 
d)  االحترام والتقدير 
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كللنمط حيلللاتي" جللاء وفلللل المراحلللل لم ليلللين ار الللل ه تللم ملللن خالللل  تبنلللي تللللل اأ ليللة "اطللواإل

  :التالية
 .الخ(.تفريالت  ،سمات  ،سلوكيات  الحياتية)المستهد  على  التعر  -1
سللللبيل الم للللا  مللللا تظهللللره االعمللللا  الدراميللللة مللللن علللللى  نالحلللل السللللقرية واالحتقللللار ) -2

قصللة الدراميللة مللا يجعللل ضللمن الحللدث والالسللقرية واالحتقللار اللل ه يواجلل  بلل  الشللاذ 
 ( تلقا ي حيا  ما يواجه  من معاناةبشكل  امتعاطف كيير مالمواطن اأ

 ليللة مللن  بللو  هلل ه اأ ميقللف حللا را المشللاهد أمللا) Cutting edgeتحديللد المو للف  -3
 (هالللرفر

 ( ف باحترام توجهات ه ه اأ لية)ينتهي المو االحترام  -4
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نملاط بملا يجعلهلا أملرا ة لألنملاط الشلاذة عنلدما تبلدأ بلالتقنين لتللل اأوتعزز المؤسسات الغربيل
عتملللاد دروس سلللبيل الم لللا  ا عللللى  لللل ا نطلللالع ،كلللي يتقبلللل  الجميلللع ،للللم يعلللد مسلللتهجنا للللديهم

القانونية لطلبة المدارس في كل اأعمار بلدءا  الحمايةإلى  ضافة، باإلوتوجيهات مع اإلرشاد
ملللن خلللال  دروس وبلللرامس تعليميلللة تحسلللن لهلللم القبلللي   ،نسلللنمرحللللة البللللوا عنلللد الج بلللل  ملللن

 (6رجلللا  وملللراهقين  لللغار" )وهلللا هلللي مطبوعلللة تحملللل اسلللم " ..وتسلللوق لهلللم "اللللنمط" الشلللاذ
التعامللل لتعللليم فللي بريطانيللا وأميركللا تقللدم فللي العديللد مللن مللدارس احللدى البللرامس التعليميللة إل

  .ما بين الم ليين من الطلبة اآلمن الجنسي في
ة آلليا 1974ادر في يناير لعددها الص Journal of marketingبين دورية التسويل كما ت

 " فتستعرضها ضمن الجدو  التالي: ةنماط الحياالتي من خاللها يتم التفريخ "أ
 عنا ر تفريخ نمط الحياة

 الديموبرافيا  الفكر  االهتمام  نشطة اأ
 العمر أنفسهم  العا لة   المهنة

 التعليم   رايا المجتمع ز  المن الهواية 
المناسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبات 

 االجتماعية 
 الدخل  السياسة  المنصل

 الوريفة  التجارة  المجتمع   راء و   العطلة 

 حجم العا لة  اال تصاد  الترفي   الترفيهية 
 السكن  التعليم  الموضة  عروية النواده 

 جغرافية المنطقة المنتجات  كل اأ  االجتماعية
 مساحة المدينة المستقبل  وسا ل االعالم  التسوق 

 المرحلة العمرية  ال قافة  نجازات اإل الرياضة 
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عللى  وتبلين فوا لد ذللل Segmentingشلرا   إلى  حيث تستعرر مفهوم تفصيل المجتمع

ميداني حيا  مفهلوم مسلتحدث للنمط المس  الكان  نتا س  ،سبيل الم ا  فاذا وعلى ،المبيعات
لعينللة مكونللة  ،نقللاط 5ضللمن مقيللاس مكللون مللن  3.2معللد  عللام علللى  لحصلل حيللاتي معللين
ثلالث إللى  بيلر للو أن العينلة تلم تفصيصلها ،فقد يتم التقلي عن النمط المقتر  ،من م ة فرد

وكانلل  حصللة ضلل يلي  ،متوسللط وعظلليم ( كمتبنللين لهلل ا الللنمط ،ضلل يل)إلللى  شللرا   مقسللمة
، فلللان تقيللليم هللل ا 4.7ملللي التبنلللي وحصلللة عظي ،3.3وحصلللة متوسلللطي التبنلللي  ،2.1 التبنلللي

وهللل ا يبلللين كيلللف أن عمليلللة التفصللليل للشلللرا    ،المفهلللوم المسلللتحدث للللنمط الحيلللاة سللليتغير
فصللليل دوملللا مفيلللد فلللي مجلللا  تطلللوير والت ،ويمكلللن أن يلللراهن عليللل  نلللا ملللا هلللو مقلللف  تمنح

 Subgroupsلما ل  من  درة فلي الكشلف علن جماعلات تاليلة أو تابعلة  ؛هدا  التسويقيةاأ
  .في االستهدا  للشرا   عوضا عن الجمهور العام أسلو  كفءك

" بالشلريحة المسلتهدفة ولسلوق يلاةوالنظام التحليلي المتبع في تجسير وتوطيد عال لة "نملط الح
 ا" هلل ا يرلليف أبعللادهللاتين القطللوتين فللان "نمللط الحيللاة مللن خللال و  ،محلدد يقرللع لقطللوتين

 .أو الشريحة المعنية المستهدفة مة لمعلومات  ا مة ومدركة من  بل العمالءمه
 ملللن "االنملللاط الحياتيلللة" المستشلللرية فلللي السلللوق المسلللتهد  يلللتم تحديلللد أه   :ىوللللالقطلللوة اأ
واالختيللار يللتم  .مبيعللات العالمللة التجاريللةعلللى  يكللون للل  مللردود إيجللابيفرللل بمللا وتكللون اأ

 :ختبار أبعاد مقتلفة للمنتس منهااعلى  بناء
 اع آلية االستقدام ضمن القط -1
عظيمللو  ،المتوسللطون  ،االسللتقدام مللرات االسللتقدام ضللمن هلل ا القطللاع )ضلل يلوعللدد  -2

 (االستقدام
 والحصة السو ية لالستقدام  ،الحصة السو ية للعالمة التجارية -3
 ونمط وأساليل االستقدام  ،مو ف الشريحة من المنتس -4

هلللي  ،سلللتقدام"اال التلللي سللليقع عليهلللا االختيلللار "عظيملللوأن تكلللون الشلللريحة  فالوضلللع الم لللالي
اأملر الل ه يجعلل تسلويل ملا للدينا ملن  ،في عمليلة االسلتهالك والتبنلي لللنمط الجديلد اأعلى

 .السهولة بمكاننمط من 
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مللع "نتللا س بيانللات المسلل  نتللا س حيللا  عال للة "الللنمط المسللتحدث"  وهنللاك فللي الغالللل ثللالث
  :" ال ه تم مع الجمهورالميداني

% تقريبلا ملن حجلم التجلارة 60نسلبة عللى  الشرا   تستحوذ ط مناأنم ةثالثإلى  ثنانا :ولال 
جلا  معهلم أو فراد في ه ه الشرا   من الصعل النما يعني أن سمات اأ ،ضمن ه ا القطاع

وملا يفلرر حجلم  ،يتطلعلون لملا يلروق لهلم فأول لل ،خفلاق معهلم د يكون االحتما  اأكبر اإل
 .  اليهمو  عالم للو وسا ل اإلعالن واإلعلى  بداقكبير في اإل

بشكل عظليم ملع اللنمط المسلتحدث وثملة شلريحة  ثمة شريحة من الممكن أن تتعاطى :الثاني
مللن  ،ن يتعمللل فللي نتللا س المسلل  الميللدانيأوهنللا يحتللاج المحلللل  ،أخللرى مللن الممكللن إهمالهللا

فمللا نقللاط  للوة العالمللة ومللا نقللاط  ،ختبللار المراكللز التسللويقية المنافسللة للعالمللة التجاريللةأجللل ا
 Brand profileفللاذا كانلل  شقصللية العالمللة التجاريللة  ،فها مقارنللة بمراكللز المنافسللينضللع

" تكلون المهملة هنلا فلي التركيلز ريحة المسلتهدفة "عظيملي االسلتقدامتتطابل مع شقصية الشل
و للد  ،المركللز التسللويقي للعالمللة بللل ربمللا أيرللا توسللعتها ضللمن هلل ا المركللزعلللى  والمحافظللة

جمة فلي في كون تلل الشرا   بيلر منسل ط من  بل الشرا   اأخرى  بو  النميكون سبل  لة 
  .ما يدعو ال ترا  عالمة أخرى بنمط آخر ،متنوعة اتحتياجالسمات أو كون تطلعاتها وا

عليل  ملع شلريحة "عظيملي  وإذا لم يحقل منتجنا المسلتحدث وفلل اللنمط الجديلد ملا هلو معلو 
التللي تحقللل نجاحللا كبيللرا مللع  لتجاريللة المنافسللة" فهلل ا يللدعونا للنيللل مللن العالمللات ااالسللتقدام

 .بشكل أفرل شرا  
لكللن وبللال شللل  ،ختالفللات جوهريللة فللي االسللتهالك فيمللا بللين الشللرا  ال يوجللد هنللاك ا الثالذذ :

 .ثمة  واطع من التشاب  في الموا ف وأنماط الحياة والورا ف فيما بين تلل الشرا  
يللتم بحللث موا للفات الشللريحة بشللكل  ،ستسللتهد ختيللار الشللريحة التللي فللور ا :القطللوة ال انيللة
ومعرفللة  ،م للل مللع أفللراد الشللريحةالتوا للل اأبمللا يمكللن العالمللة التجاريللة مللن  ،تحليلللي أعمللل

نملللط حيلللاة الشلللريحة يسلللاهم فلللي معرفلللة أفرلللل مركلللز تسلللويقي مناسلللل للسللللعة أو العالملللة 
سللللتراتيجية عالنيللللة واإلقية واإلسللللتراتيجية االسللللتراتيجية التسللللويوعليلللل  يللللتم رسللللم اإل ،التجاريللللة

 .الترويجية لمنتجات العالمة التجارية
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 :" المروج ل ط الحياةنمدور المركز التسويقي في تعزيز "
 :فيما يلي ه ا الدور مبتد ين بالتعريفعرر تسسن

مرحللة التشلبع إللى  حلا  و لل السلوق  مسار يعمد اليل  هوتعريف المركز التسويقي )
ملللا تتمتلللع بللل  السللللعة ملللن نقطلللة  لللوة ال تتلللوفر للللدى  ، ويعتملللد تحديلللده عللللىوالمنافسلللة

هلو فلالمركز التسلويقي لكمبيلوتر  لقر  ،(المنافس وتكون محل تطلع من  بل العميل
" وكمبيللوتر ن التوا للل فيمللا بللين شللبكة المكاتلللتللأميفمركللزه " IBMأمللا  ،تعليمللي"أنلل  "

Agleant  فهو إبداعيinnovating  أملاBull  التشلبيلفمركزهلا networks،  ونجلد
بينملا  Software power the internetاإلنترنل   تعملد مركلز برمجيلاتأوريكلل 
 Microsystemsفتعتمد أنظمة العمليات الر مية  Sunشركة 

 بوما"نايكي و " ،العالمات المتنافسة في م ل "الكوال والبيبسي"على  واالمر ينطبل
لسلللعة أو العالمللة فللي رسللم شقصللية ا ار يسلل امحللور  المركللز التسللويقي كعنصللر يعللدو 

  .التجارية
سللواء كانلل  تلللل الللروابط لصللور  Associationsعال لة المركللز التسللويقي بللالروابط و 

 –جلللللوردن نلللللايكي ملللللع  –ملللللع آرنوللللللدمكدوناللللللدز ) .أو عالملللللات ورملللللوز أو مشلللللاهير
 ( طارية ديورسل( )كاله وبالتون مع سير شوبادر 

عللالن ويقي تسللاعد المصللمم فللي اإللللنمط الحيللاة والمركللز التسلل ن المعرفللة المبكللرةأكمللا 
ة يلعلالن التلفزيللوني فللي برمجللة الوسللسللتراتيجية التسللويقية أو مقللرج اإلأو المقطلط لال

  .التوا لية مع الشريحة المستهدفة بشكل أفرل
وكانلل  المللرأة ضللمن الشللريحة  ،سللبيل الم للا علللى  إذا كللان اإلعللالن مسللتهدفا المللرأة،و 

 أنهللاعلللى  زوجللة أو أم ولكللن يسلل  ربللة بيلل  أوأنهللا لعلللى  المسللتهدفة تنظللر لنفسللها
 جللدر أن يتوا للل االعللالن معهللافمللن اأ ،كطبيبلل  ملل المتقصصللة فللي مجللا  محللدد 

حيللث سلليكون مللن الصللعل أن يللتم التوا للل والتللأثير عليهللا  ،"أنهللا "متقصصللةعلللى 
كللي  ،عللالن هلل ه النظللرةللل ا ال بللد أن يعللزز اإل ،وفللل  للور هللي ال تجللد نفسللها فيهللا

للللنمط جديلللد  ذللللل فلللي عالمهلللا مسلللو ا ملللا لديللل  ملللن سللللعة ومعلللززاعللللى  يلللدخل وبنلللاء
  . لللتق تمنسجم مع دورها ال ه ا
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نمللط حيللاة الشللريحة المسللتهدفة يسللهم فللي االختيللار المناسللل لمللزيس علللى  إن التعللر 
وتعزيلللز  ،عالنللي مللن جهللةاإلنفلللاق اإل وسللا ل االعللالن ملللن أجللل تقفللي  فللاتورةمللن 

عبلللر وسلللا ل تكلللون محلللل  ،مسلللتهدفة ملللن جهلللة أخلللرى توا لللل مباشلللر ملللع الشلللريحة ال
  .تفريل بالنسبة لهم

 التسلويل التعلر  ا   وفل أنماط الحياة يسم  لمدريره ن عملية االستهدا  للشر أكما 
ملللا يسلللم  لبرمجلللة القطلللا  االعالملللي ملللع أفلللراد العملللالء  تبرلللع للللدىدوافلللع العللللى 

صلللية الفللرد ملللن خلللال  و لللع يعللزز  لللورة وشق أك للر جاذبيلللة وذابملللا يجعلللل  الشللريحة 
 . (7)شقصية العالمة التجارية 

 تلتم مجا  الحياتي وال قافي ال ه نعيشل ثمة تحوالت وتوجهات مستحدثة تتم من حولنا في الو 
وهللل ا ملللن شلللأن  أن يحلللدث تغييلللرا  ،الطويلللل الملللدى القصلللير والملللدى المتوسلللط والملللدىعللللى 

والكيفيللة  ،أو الفنللون  ،صللميم المبللانيعالميللا فللي مجللا  العلللوم أو التكنولوجيللا أو الموضللة أو ت
 .أساليل الحياة أسلو  االستماع وكلو  ،أسلو  االستهالك ا ونتالتي فيها سنتناو  فيها أب ي

 :(Trendتعريف االتجاه أو النزعة أو الميل )
ملللا يحلللدث تغييللرا فيزيا يلللا فلللي فللي فللي الموضلللة أو  اللليس بالرلللرورة أن يكللون االتجلللاه محلللدد

ا، إنلل  المسللار واالتجللاه فللي اللل كاء أو روحانيلل ان االتجللاه  للد يكللون عاطفيللإ .البي للة المحيطللة
ال قافلة عللى  يكلون لل  أثلره وو عل  ،"  د يكون أه شيءماا ما" وه ا الل"شيء شي ال ه يجعل "

أنلل  علللى  أو يمكللن تعريفلل  .ومللن خللال  ذلللل يتحللرك ويمرللي ،العامللة والمجتمللع أو التجللارة
 .ينملومعهلا حيث مع الو ل  يشلكل هل ا االنحلرا  رلاهرة و  ،ما تعار  علي  الناسحرا  عنا

اللدوافع التلي جعلل  هلؤالء النلاس تللل ننلا نقصلد فا ،ونحن عنلدما نصلف التوجل  بأنل  علاطفي
محلددة ملن أو يشترون عالمة تجاريلة  ،يتبرعون م ال من الطعام الم لس عوضا عن الطازج

و د يكون االتجلاه شلاذا أو  ،ن آخرأو يتعاطون مع جهاز كمبيوتر دو  المركبات دون اأخرى 
بينملللا  ،ال يعنلللي االتجلللاه أو التوجللل  العلللام "Style"واللللنمط  ،علللن حلللل فلللي االسلللتطالع اناتجللل

 إذن "Style" نمطلفا .المستحدث ه ا أو التوج  هو المسار ال ه يمري إلي  الشيء االتجاه
ليل  الل ه يتجل  إ ملع المسلارو ن االخلتال  فهلو عل " "Trendاالخلتال  أملا التوجل  يعنليهلو 

  .ه ا االختال 
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كللللي حيللللا  ير ماأ شللللريحة االطفللللا  فللللي المجتمللللع مللللا يلللللي نسللللتعرر توجهللللا عامللللا لللللدى فللللي
 سلوكيات الحياة.

 
 2003-2002 ،17-6كللللي فللللي و لللل  الفللللراا )الشللللريحة العمريللللة ير ممللللا يقرللللي  الطفللللل اأ

 اسبوعيا( \بالساعة والد يقة  ،1982-1981مقارنة باالعوام 
 

كيلة ير مفلي الواليلات المتحلدة اأ ن ال ين يفرللون العملل ملن المنلز المورفيحيا   توج وثمة 
 :حيث ت كر االحصا يات أن

مليللللون مورللللف يللللؤدون أعمللللالهم مللللن المنللللز  فللللي أميركللللا مرتللللدين  4.2ثمللللة  •
 بيجاماتهم. 

، وزيللللادة بنسللللبة 1990% مقارنللللة بعللللام 23وهلللل ا يسللللجل معللللدال  فللللي الزيللللادة  •
 . 1980% مقارنة بعام 100
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اإلنترنللل  سلللاعد عللللى ذللللل نتيجلللة نقلللل الملفلللات والصلللور ملللن وإللللى الطلللر   •
 اآلخر. 

% يحمللون 68% ملنهم بلي ،  88% ملنهم نسلاء، 53ثملة  2000في علام  •
 على اأ ل شهادات جامعية وكليات. 

 يعمالن بدوام كلي ال جز ي.  3من  2 •
% مللن الورللا ف التجاريللة التللي تللدار 50فللان أك للر مللن  2000وفللل إحصللاء  •

 ن المناز  تدار من  بل نساء. م
معلللد  ملللا تحصلللل عيللل  النسلللاء  نملللى 2006 - 2002ملللا بلللين العلللامين  فلللي •

 %. 45العامالت من المنز  بنسبة 
 % رضللا العللامالت56ضللاعهن، مقارنللة بللل% مللنهن يؤكللدن الرضللا عللن أو 76 •

 في مكاتبهن في أماكن العمل. 
سلاعة  44,6 لوح  أن ملن يعملل ملن المنلز  يزيلد معلد  سلاعات عملل  بنحلو •

 في اأسبوع. 
فللي  ،مللا بعللد فهللو عبللارة عللن مللزاج أو فكللرة و للد يكللون توجهللا عامللا فللي Desireأمللا الشللغف 

ملللا بلللين اللللدو  لتسلللريع  لغلللاء الحلللدود فللليالماضلللي رهلللر توجللل  حيلللا  إات ملللن القلللرن ال مانينللل
حيللللا  التجللللارة العالميللللة  توجلللل  عللللالميإلللللى  أن و لللللإلللللى  مللللا بينهللللا وتشللللجيع التجللللارة فللللي

Globalisation وآخللللر حيللللا   ،كمللللا رهللللر توجلللل  حيللللا  الغلللل اء الطبيعللللي ،فللللي التسللللعينيات
سلللتهالك المعلوملللات ملللن خلللال  وسلللا ل التوا لللل المجتمعلللي عوضلللا علللن وسلللا ل الصلللحف ا

 ..توجها ومسارا عالميا وجماعة أ د اء البي ة تعد ،التقليدية
وأشلللللكا   ،ا يلللللة كللللل للملللللن مكوناتنلللللا العاطفيلللللة والفيزي ملللللا تعلللللد جلللللزءاو وعليللللل  فالتوجهلللللات عم

 :التوجهات  د تأخ  شكل
 النب  -1
 دماناإل -2
 العدوى الفيروسية  -3
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 ؟تجاها عاماما ال ه يدفع النمط نحو أن يكون ا
ثملللة ملللا يمكلللن مالحظتللل  وملللا ال يمكلللن مالحظتللل  ملللن تلللأثيرات وملللؤثرات تلللدفع اللللنمط 

وع  للد اء ومنهللا مللدفمنهللا مللا هللو بي للي ومنهللا مللدفوع باأ ،وتعللزز للل  فللي المجتمعللات
 .ومنها ما يتأثر بالمعتقدات والدين ،بوسا ل االعالم ومنها ما هو مدفوع بالغرباء

الحلل  فللي السللتينيات مللا عللزز للتنظيللر حيللا  مللا  ،كلليير السلليد إفيريلل  روجللر وهللو أم
حيللث الحلل  السللرعة  ،Diffusion of innovationsنتشللار االبتكللارات" ل" اسللمي بلل

عين للملزارعين وملا يحلد واعتمادها من  بل الملزار إنتشار الب ور المطورة فيها التي يتم 
سللببا فللي االنتشللار  والحلل  بللأن االبتكللار بحللد ذاتلل   للد ال يكللون  .نتشللارهامللن عمليللة ا

فلللللي م لللللل جماعلللللة  ،جلللللراءات التلللللي يلللللتم ملللللن خاللهلللللا نشلللللر االبتكلللللاربقلللللدر أهميلللللة اإل
ث يبلدأ حيل ،المراحلل التلي يلتم ملن خاللهلا نشلر التوجل إلى  وهو ما أرشدنا ،اال د اء

المتبنلون االوا لل  ،شلكل جملاعيإللى  ثلم ينتقلل ،Early adoptersبلالمتبنين االوا لل 
 Lateن المتبنلللين المتلللأخريإللللى  ثلللم ينتقلللل Early majority  ملللن الجماعلللات

majority،  ن  ين أو المعارضليوأخيرا يقف عنلد المنلاوLeggards  وهلم المعارضلون
 .لمبادئ التغيير

 :من خمس أنواع تصنيفاوهم ب لل يشكلون 
  %2.5وهم من يبتكر النمط ونسبتهم في المجتمعات ال تتجاوز  ،المبتكرون  -1
وهلللم فلللي الغاللللل ملللن يتمتلللع بصلللدا ات ملللع هلللؤالء  ،المتبنلللون االوا لللل ملللن االفلللراد -2

 %13.5ويم للون ملا يعلاد   ،وهم ب لل يكونون سعداء بتبنيهم المبكر ،المبتكرون 
 ات وطيلدة ملع مجتمعلاتهم وملع جماعلات ومن سماتهم تمتعهم بعال ،من المجتمع

  .ومتآلفين مع المجتمع ال ه يعيشون في  ،أخرى 
وهلللم فلللي  ،بلللل تلللابعون  ،بقلللادة رأه اوهلللم ليسلللو  ،المتبنلللون االوا لللل ملللن الجماعلللات -3

ال اذا شللاهدوا فوا للد مباشللرة فللي إ ،توجهللا عامللا فللي مللا  للد يعللدكون متشللكالغالللل 
ن الحساسلية بمكلان حيلا  التبنلي وهو مل ،جتماعيون بير أنهم تابعون هم ا ،التبني

وهللم إن تبنللوه فللانهم يسللتمرون  .إن كللان بريبللا أو شللاذا ، خصو للامسللتحدث أه
 .وهم من ينقلون  لعموم المناو ين المعارضين ،متبنين ل  آلماد أطو 
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 يتبنلوا  د يعمدون  بل أنو  ،هم محكومون بالعادات والتقاليدو  ،ن المتبنون المتأخرو  -4
والوكلللاالت ، أو يتحلللاورون فلللي مبلللررات التبنلللي وعوا لللده ،الختبلللارههللل ا المسلللتحدث 

العملوم تعلزز إمكاناتهلا ملع هل ه الشلريحة بحكلم حجمهلا على  عالنية والتسويقيةاإل
 ،الكبير أوال ثم بحكم البقاء الزمني للمبتكر لديهم وتعاطي  من  بلهم حلا  تلم تبنيل 

 .لما ل لل من عوا د مادية كبيرة يراهن عليها
جهللود كبيللرة فللي مجللا  مللن  المعلومللات إلللى  ويحتللاجون  ،بطبيعللتهم محللافظون هللم 

  كيللف يمكللن أن يكللون للفكللرة المسللتحدثة عوا للد وفوا للد وكيللف تعمللل اوالشللر  حيلل
ن االوا لل أو ملن وهلم بل لل يحتلاجون للمزيلد ملن اأم للة فلي سلاحة المتبنلي .وهك ا

وهللم أو  مللن  ،تهدافهمسللا ويسللهل ،(ون م الجري لل ا هدأو أ لل ،المشللاهير )كللالنجوم
 .ينب  النمط إن تم نب ه من  بل جماعات اال د اء أو المشاهير ال ين يحبون 

ملللن %  16ويم للللون  ،فكلللار المسلللتحدثةوهلللم اأبطلللأ فلللي التبنلللي لأل ،ن المنلللاو و   -5
أسللاس علللى  وتبنلليهم يللتم ،مقللاومون للتغييللر ومتشللككون  ،محللافظون وهللم  ،المجتمللع

تعاطيهللا  فيللتم ،عامللا ومستشللرية فلي المجتمللع أن الفكلرة المسللتحدثة أضللح  توجهلا
  .من التقاليد والعادات اجزء  أ بحمن  بلهم كما لو أنها 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Late majority 34%المتبنو  المتأخرو  

  Laggards 16%وؤو المنا

 Early majority34%المتبنو  م  المجامي  

 Early adobters 13.5%المتبنو  اموائم 

 innovators 2.5%المبتكرو  
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ومللن أجللل الكشللف عللن هلل ا الللنمط نحللن  ،التوجلل  إمللا أن يكللون لللنمط مقبللو  أو لللنمط شللاذو 
كل فيهلا يقاعلات التلي يعبلر ويتشلاإلعللى  ودرجة من الحساسلية فلي التعلر  ،بحاجة لمهارات

 :كمرا ل ومكتشف للنمط بصفات ويجل أن تتمتع ،ه ا النمط
  open mindedاالنفتا   -1
 المالحظةعلى   درة عالية -2
 وشبكة في التوا ل مع الغير  ،أن تتمتع بشبكة من العال ات -3
 دراك العال ات الربط وإعلى  أن تتمتع بقدرة عالية من ال كاء والقدرة -4
 :التفسير الفلسفي -5

منهلا ملا ف ،بشلكل لحظلييلتم ملن أنملاط فيهلا وتزاحم ما يق    ات الحياةذلل أن متغير 
خللتال  عل إدراكلل  أو فهمللة وتفسلليره بحكللم اأو يصلل يللتم إدراكلل  ومنهللا مللا يللتم إبفاللل 

  .المدارك والمشار  ال قافية لدينا جملليعا
  اما يشكل نمطعلى  التعر على  القدرة -6
 (7).ومسببات  أو دواعي  ،نشو   وتاريخ ،مكان والدت على  التعر على  القدرة -7

 :ستكشا  التوج  وآليات راحل ام
 ملا أوردنلاه ملن  لفات لفريلل عملل المستكشلفينعللى  تملر عمليلة التعلر  واالستكشلا  بنلاء

 :ما يلي من مراحلعلى 
1- The who المبتكر: 

لللل ا عمليلللة التعلللر  علللليهم تصلللعل  ،ملللن المجتملللع %2.5وهلللم  للللة ويشلللكلون نسلللبة 
ذلللللل أن  ،المبتكللللرات ثانيللللاعلللللى  هللللؤالء أوال ثللللمعلللللى  التعللللر  أوالفرللللل واأ ،أحيانللللا

والمبتكلر يظلل وفلل النسلبة البسليطة التلي  ،وهلي ك يلرةالمبتكرات تتغير بشكل مسلتمر 
 .حا  الع ور علي  فلسفت على  أشرنا لها ويسهل التعر 

2- The what  طعللام مللن  ،موضللة ،المبتكللر )فكللرة وهللي معنيللة بطبيعللة الشلليء
 ..( ،.نجومية بير مسبو ة ،مستحرر ،ا لياأ

3- The place والل ه  لد يكلون مكانلا حقيقيلا أو  ،نطللل منل  االبتكلارالمكان ال ه ا
 ،وملن أجلل التحقلل ملن مو عل  ،ما بين مبتكرين نظريا أو متمقرا عن حوار في
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 ،عتمللاد التوا للل مللع شللبكة مللن المهتمللين لمسللاعدتل فللي توجيهللل للل لليمكنللل ا 
  .ويوتيو  وبيرها من مصادر المعلومات ،وفيس بوك ،ن أفرادم فشبكتل مكونة

4- The whay وطبيعللة  ،البتكللرعلللى  فبعللد التعلر  ، للعلوهلو السللؤا  اأ ،لمللاذا
سبل االبتكار وملا القللل الل ه سلاور المبتكلر على  تتعر  هنا ،ومو ع  ،االبتكار

 Organicطعمللة العرللوية اأ نتشللار رللاهرة رببللة تنللاو كسللبل ا ،كللي يبتكللره
foods، تكار ملن عتمدت ذلل االبنا معلومات عن تلل ال قافة التي ا وهو ما يمنح

 خال ية والبي ية والمالية واالجتماعية.الناحية السيكولوجية واأ
5-  The whenوثملللة أزملللان  ،(و ملللا يلللرتبط بشلللكل مباشلللر ملللع )لملللاذاوهللل ،متلللي

هللور م للل ر ؛ضللمحلوعصللور أخللرى انتشللر فيهللا االبتكللار بشللكل كبيللر وعصللور ا
هلللا ملللن  بلللل واالهتملللام العلللالمي ب 2009ي نهايلللة ملللا يسلللمي بصلللناعة الحلللال  فللل

 .الشركات العالمية
 

 ( Cross cultural analysis) التعددية ال قافيةعلى  لتحليل ال قافي المعتمدا
الباحللث أن يطللالع المراجللع مللن علللى  جللل، يتلللل المنتجللات وأمكنتهللاعلللى  مللن أجللل التعللر 

ذاعلللة يلللة والمجلللالت واللللدوريات وموا لللع اإلنترنللل  وبلللرامس التلفلللاز واإلالكتلللل والصلللحف اليوم
واالشلتراك بالملدونات وموا لع  ،أنواعهلا جميلععللى  زيارة المعلاررإلى  إضافة ،بصورة يومية

 بم ابللة مجسللات تتعللر  مللن خاللهللا فتلللل تعللد ،وشللبكات التوا للل المجتمعللي ،االخبلار اآلنيللة
فلي م لل الصلناعات "الهجينلة"  ،اعامل اا للنمط وتوجهليقاع الل ه يمكلن أن يشلكل نظملاإلعلى 

قة ملع البي لة والتلي تنتشلر سلتهالك الو لود مل ال أو الصلناعات الصلديالتي تعتمد التقليلل ملن ا
 نللاني الشللر  إلللى  االجهللزة المحمولللةإلللى  الصللناعات واالبتكللارات مللن السلليارات فللي جميللع
 .المالبس والى حتى

ويبقلللي الموضلللوع تشلللكيل فريلللل  ،نترنللل ببسلللاطة عبلللر اإل قيلللام بهللل ا التحليللللوملللن الممكلللن ال
 :حيث أن مراحل التشكيل تمر وفل ما يلي من خطوات ،العمل
 .اال د اء ممن يتمتعون بقبرات في مجاالت محددة نمحدد  ا مة بمن تعر   -1
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إلللى  جبللر تلللل القا مللة مللن خللال  مللا يعتريهللا مللن فجللوات فللي تقصصللات لللم توفلللا -2
 .من القارجخبرات 

ما يسد تلل القبرات عبر  ا مة القبرات التي لديل أو فلي البحلث علن طلرق عابحث  -3
 وت ب  من سيرهم ال اتية عبر ويكبيديا وبوبل وبيرها  ،االنترن 

 ،ضللمن ور تللين ،والتوجلل  اللل ه تعتقللد بأنلل  محللل شللكل ،أعللد تعريللف المهمللة المطلوبللة -4
  .(السبل. – ىتم - ماذا -) االختراع  :ضمنهما العناوين التالية

علن  بمقابلل وتوا ل معهم وفل التلزام شلهره مل ال أو ،ينكون  ا مة باأسماء والعناو  -5
 .حجم الجهد ال ه يب ل  كل خبيرمقابل كل مشروع أو 
 :هنا نحن نكون بصدد

1- Trend formation تشكل االتجاه  
2- Trend tracking  مرا بة مسار االتجاه 
3- Trend maping  كشف عال ات االتجاه 
4- Trend anatomy   تشري  مكونات التوج 
5- Trend cartogram الحللا ط علللى  مللن خللال  كللروت يللتم لصللقها اتقنيللة يعمللد اليهلل

خارطلة ملن أجلل رسلم  .ملا املا يشلكل توجهلعلى  ما بينها للتعر  ورسم العال ات في
بقصللد  إيرللاحاتو  ،حصللا ياتإ معلومللاتا فوتوبرافيللة و يحللوه  للور  لهلل ا التوجلل  وهللو

 (الخ ..ينا -ماذا  -التعر  على ) المبتكر 
6- Trend framing تحديلد وتعريلف خصلا ل عللى  وهنلا يتطللل أن يكلون للل القلدرة

و) لللناعة  (م لللل )الصلللناعة الهجلللين .بللل  اخا للل اسلللمحللل  انوسلللمات التوجللل  هللل ا وم
  .(الحال 

7- Trend innovator  المفهللوم القللا  بللالمبتكر هلل ا وفلسللفت  علللى  بللالتعر
 .كتوج  عامكي يطر  

8- Trend driver  خمللس نقللاط مللن علللى  اال لللعلللى  وهللو أن تتعللر
اهم  فلللي خللللل هللل ا التوجللل  ) ركلللود خلللال   ناعاتلللل حيلللا  القلللوى التلللي سللل

 ..( ،.نمو أو ترقم ،نحسار ا تصادهوا
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9- Trend impact  المزيللد مللن االم لللة التللي علللى  مللن خللال  التعللر
ويمكنلللل أن تؤكلللد ذللللل ملللن  ،منلللاحي الحيلللاةعللللى  توضللل  و لللع هللل ا التوجللل 

تعليلللل  ،مانشللليتات  لللحفية ،اوين كتلللل مسلللتحدثة فلللي االسلللواقخلللال  عنللل
 .منتجات معينة

10- Trend consequences  كيلللف هللل ا التوجللل   ،تلللداعيات التوجللل
 ،نوعيللة المنللاز  ،فللي مجللاالت التبرللع ملل ال ينخللر المتبنللين اأعلللى  سلليؤثر

 .المنتجات الغ ا ية ،العالمات التجارية التي سيقتارونها للشراء
11- Trend future يمكللن التعللر  عليلل  مللن خللال  و  ،تقبل التوجلل مسلل

علللى  تحليللل مللا أجريتلل  مللن مقللابالت مللع فريللل القبللراء، فحللاو  أن تتعللر 
علللى  تصللورات حيللا  كيللف يرونلل  كتوجلل  للل  تللأثير وو للع ةسللتعلللى  اال للل

 ،وا لللللمسللللتوى الجماعلللات )المتبنللللون اأعلللللى  ثلللم ،مسلللتقبل المجتمللللع ككللللل
 .(.ون والمناو  ،المتبنون المتأخرون 

المسللللار اللللل ه تمرللللي اليلللل   الدراسللللات الميدانيللللة سللللتعزز نتللللا سن ، فللللاوبللللال شللللل
 .التوجهات العامة
 بعللل عنهلللا فلللي تتبلللع التوجهلللات العاملللة فلللي  سلللتغنىرونيلللة ال ي  توثملللة موا لللع الك

 :مجاالت الحياة في م ل الموا ع التالية
1- Cscout.com 
2- Trendbuero.de 
3- Trendwatching.com 
4- Springwise.com 
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 ،يركلليم( لسلللوك مجتمعللي )نمللط حيللاة( يهللدد المجتمللع اأTrendمسللار ) لتوجلل  ذهم للا  و 
كللي لهلل ا الللنمط ير ملتللالي نالحلل  نمللو  بللو  المجتمللع اأففللي البيللان ا ،سلللوك شلل وذ )الم ليللين(

 .%52إلى  %40خال  عشرة أعوام ليصل من 
 

 
ذكللور إلللى  ابيللان مفصللل لشللرا   المجتمللع حللا  تفصيصلله ضللمنوفللي البيللان التللالي نالحلل  

 :ما يليإلى  وإناث وشرا   عمرية
 % لدى ال كور 14أن  نمط مقبو  بنسبة على  زيادة في نمو التأييد له ا النمط -1
 ( عاما 49-18ما بين شريحة ال كور ) ي االعظم فيالزيادة ه -2
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كلللي بتأييلللد  انونيلللة هللل ا اللللنمط الشلللاذ بنسلللبة ير منالحللل  رأه الشلللارع اأ ،وتأكيلللدا لهللل ا التوجللل 

 %  43التي كان  و  1977مقارنة بعام  2010% عام  59إلى   ل و 

 
 

ع العقلللار فللللي الواليلللات المتحللللدة الم لللا  اآلخلللر حيللللا  نملللط مسللللتحدث فلللي أسللللواق شلللراء وبيلللل
  ..كيةير ماأ
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وهللللو مللللا يللللدعونا  ،2008 -2006نقفللللار معللللدالت شللللراء المنللللاز  فللللي االعللللوام نالحلللل  ا
والتي يتبلين  ،والظرو  اال تصادية في تلل الفترة ،الجوانل النفسية للمستهلكينعلى  للتعر 

مللا شللكل نمطللا عامللا هللو تعللرر االسللواق  ،بللأن أحللد االسللبا  الر يسللة لم للل هلل ا االنقفللار
 ،كيللةير محللدة اأالعالميللة للكسللاد اال تصللاده الكبيللر واللل ه بللدأ فللي االسللاس مللن الواليللات المت

زمللة يلركيين  للد شللعروا باأمون اأشللراء العقللار فللي أميركلا هللو كللوسلر االنقفللار المبكللر فلي 
 .  بل بيرهم

 
 

حيللث أننللا نالحلل   ،كلليير مالم للا  ال الللث حيللا  رللاهرة انحسللار تللأثير الللدين فللي المجتمللع اأ
بعللد  2008فللي  %25إلللى  حيللث و للل ،كلليير مرا للل لل كللنمط فللي توجلل  المجتمللع اأإنحسللا

 1957% في 69أن كان 
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 كي نالح ير ميا  درجة أهمية الدين في حياة اأوح

وهللو مللا يؤكللد  ،1952% فللي عللام 75بعللد أن كللان  2008% عللام 54إلللى  نحسللارا و لللا
 . يمية ومجتمعية جمة تكاليركي وين ر بمشما يمري إلي  المجتمع اأحياتي اوتوجه انمط

 
ا يلتم مالحظلة االنملاط ملك ،وسلؤا  ،أك لر ملن أسللو إللى  ومن أجل الت ب  من التوجل  يعملد

ل ا نالحل  تأكيلد  ،هر المجتمعية االخره ذات العال ة بالنمط محل الدراسةوالسلوكيات والظوا 
فلي دور العبلادة )الكنيسلة(، والتلي  حيلا  عرلويت  يركيما التوج  من خال  إفادة الفرد اأه 
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% كمتوسط خال  العام مقارنة بالمتوسط ال ه سجل فلي علام 61إلى  نحسرت أيرا لتصلا
 .%73 مقدارهوال ى سجل معدال 1937

 
 

 :بالستيكية ها من عبوات  نانيمدارس تم بناؤ نمط  :الم ا  الرابع

 
 ،تللم فللي الفلبللين تشللييد مبللاني مللدارس مللن عبللوات لقنللاني بالسللتيكية ،فللي بللادرة بيللر مسللبو ة

 .آال  دوالر فقط ةعشر  وتبلغ كلفة المدرسة ،انطاق  ارة آسيعلى  وهي االولي
 
 
 
 

http://www.springwise.com/non-profit_social_cause/bottleschool
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 (peer 2 peer parcingموا ف السيارات ) :الم ا  القامس

 
وهو نمط أ ب  ينتشر بشكل سريع وبدأت أجهزة اآليفون تنتهز الفر لة لتقلدم بلرامس خا لة 

لقا للة بمو للع تمتلكلل  إدراج المعلومللات اعلللى  والفكللرة باختصللار تعتمللد ،بلل لل عبللر أجهزتهللا
بقبلو  كبيلر فلي الملدن  وملن المعلرو  أن هل ه القدملة تحظلى ،يقا  سليارتلخارج منزلل إل

وتلللدرج  لللللز منيمكنلللل أن تلللدرج عنلللوان  غال  مو لللف سللليارتلسلللتففلللي حلللا  علللدم ا ،المزدحملللة
ذلللل علللى  وبنللاء ،البيانللات القا للة بموعللد شللغر المو للف وموعللد عللدم إنهللاء الفتللرة المتاحللة

  .لتأجير المؤ  ل مبالغ مالية عن ذلل ات حص
 تدخين الصغار ونمط العالما  التجارية  دور
يلللة فلللي التعزيلللز النملللاط حياتيلللة شلللاذة نسلللتهلها دور الشلللركات التجار نسلللتعرر  ،ملللا يللللي فلللي

بلين  للنمط حيلاتي آخلر أ لب  ينتشلرالتلرويس و  نستعرر والم ا  اأ ،م لةبمجموعة من اأ
 ..ال وهو نمط "تدخين الصغار"، ألمراهقينبين ا ، بعد أن استشرى االطفا  ه ه المرة

 لنا  ملن نشلاط شلركة فيليلل ملورس المعروفلة بانتلاج عشلرات اأيستعرر  التالي والتقرير
  ..العالمات التجارية للسجا ر

 
لللة إعللالن اوك يعمللل لللدىاللل ه لسللان مسللؤو  الحسللا  االعالنللي علللى  يلل كر التقريللر مللا جللاء

إلللللى  وهللللو يوجلللل  رسللللالة 1970أبسللللطس مللللن عللللام  13كيللللة تللللدعى "لللللوريالرد " بتللللاريخ ير أم
تصللميم لعلبلللة إلللى  عدة فللي التو لللبروفيسللور يعمللل فللي مجللا  التسللويل يطلللل منللل  المسللا
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وذللل ملن  ، تناء السللعةاعلى  ح همج بهم و ستهواء المراهقين القا رين لاعلى  سجا ر  ادرة
  ..خال  تمرين يوجه  لطلبت  في الجامعة

 

 
 

إللى  الوكاللة كيلة ملا وجهتل ير متقريلر وكاللة إعلالن "للوريالرد" اأ فليجلاء  ،وفلي مقتطلف آخلر
ملا يللي " لقلد تبلين لنلا ملن أن سلجا ر إللى  ر يس مجلس ادارة سجا ر "نيوبرورت" حيث أشار

 ،الطلبلة الجلامعيينإللى  إضلافة ،أعملارهم " أ ب  يتعاطاها السود أيرا على جميلع"نيوبورت
  .انوية العامةبير أن  اعدتنا تتم ل في طلبة ال 

أثللر علللى  الدراسللات التللي أجريلل  فللي الكشللفمللن عللدد علللى  وضللمن دراسللة مسللحية أجريلل 
 ،كيللةير مللسللجا ر فللي الواليللات المتحللدة اأ الحمللالت الترويجيللة االعالنيللة القا للة بللالترويس

 :(9)ثب  ما يلي 
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 (98-72) من عوامعدد الدراسات لألإلى  الجدو  يشير
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نمللاط   الشللركات التجاريللة فللي التعزيللز أالمجهللود الكبيللر اللل ه تقللوم بلللللى إ يشللير اأملر اللل ه
تلنم علن شلغف يتطللع اليل   بالرلرورة  كملا إنهلا ليسل ،حياتية هلي فلي حقيقتهلا بيلر موجلودة

تقليلل عللى  ما أشارت اليل  دراسلة مسلحية علن أثلر حجلل االعلالن ،ودليل ذلل ،المستهدفون 
  :مراهقين في الدو  الناميةما بين ال نسل االستهالك للسجا ر في

 
 ثلر الواضل  النلاتس علن حجلل االعلالن والتلرويس للتلدخيننالح  من خلال  الرسلم البيلاني اأ

 .التي تمنع  اأخرى تلل الدو  التي تسم  باالعالن و بمعدالت البيع في مقارنة على 
 :في ما يقل استهدا  شركات التدخين ي كر المرجع

Big Tobacco Takes Aim at LGBT Youths 

 Harriet A. Washington is with the Harvardالكاتل 

Medical School, Boston, Mass. 

American Journal of Public Health | July 2002, Vol 92, No. 7 

إلللى  عالنللات السللجا ر بمعللد  يصلللعللة مللن الدراسللات بينلل  أن االطفللا  أك للر تللأثرا بامجمو  
والسللجا ر  ،تللأثيرا مللن أثللر الصللديل كللون أك للروهللي بلل لل ت ،ينأضللعا  مقارنللة بالبللالغ ةثالثلل

 فتلللروق أك لللردراج هلللدايا ملللع تللللل اللللرزم أسلللاليل ترويجيلللة فلللي التغليلللف وبلللاإللللى  تعملللد أحيانلللا
 .السواءعلى  للبالغين والمراهقين
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 هدية مع كل علبة سجا ر

 
بات الرياضللية والفللرق رعايللة المناسللإلللى  شللركة فيليللل مللورس لتجللارة وتصللنيع السللجا ر تعمللدو 

 .لتعري  انتشارها بين ف ات المجتمع الموسيقية والمهرجانات وتمن  السجا ر مجانا
 المسلللتهدفينعلللى  حيلللا  أهميللة التصللميم لعلللل السلللجا ر فللي التللأثير وضللمن دراسللة جامعيللة

(10)  
لغ ( أهمية تصميم علبة السجا ر لما لها من أثلر بلا1950 انعو السجا ر مبكرا عام ) أدرك

 ..في دفع المبيعات نحو النمو
لعلل بواسطة شركة فيليلل أبحاث تصميم اعلى  $ أنفق 150,000فان  ،سبيل الم ا  على

بمللا يعللاد  مليللون دوالر فللي عصللرنا الحللالي فقللط مللن أجللل تغييللر  ،كيللة حين لل ير ممللورس اأ
تصلميم  ترلمن البحلث ، ورة علل سجا ر المارلبورو وتحسينها لجعلها أك ر رو انلا للل كور

ختبار كل تصميم من خال  حركلة العلين لملا يعبلر علن ارتبلاط علبة مقتلفة وتم ا 120لعدد 
وهلو ملا جعلل  ،مشاعره أو ما يعزز ميزة ه ا الصنف من السجا ر من خال  تصلميم العلبلة

وهلللو ملللا يعلللزز  فيللل  يلللتم فلللت  علبلللة السلللجا ر ملللن اأعللللى التصلللميم الللل هعللللى  االختيلللار يقلللع
  .الشعور بالرجولة

، (حيللث أكللدت نتللا س الدراسللات رببللة اللل كور فللي مطالعللة مللا يجلل   اهتمللامهم )جاذبيللة العلبللة
 .لوان تعكس أنوثتهانج بن نحو نحافة العلبة وطولها مع أيأو ن ناث يربببينما اإل

ووفلل توا لل  ،2007" علام 9، تصلميم علبلة سلجا ر "كاملل اللر م ذلللعللى  وكم ا  واض 
ن مللن مللن المسللتفتيآال  عللدة تللم االسللتفتاء مللع  ،السللجا ر هلل ه لعالمللةاإلنترنلل   عبللر مو للع

تصللميم علبللة سللوداء مللع لللون ورده يللروق إلللى  مللا جعللل نتيجللة االسللتفتاء تقلللل ،الجنسللين
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فرللللمن سللللوق تنافسللللي مسللللتعر يتعللللرر لحجللللل الحمللللالت ، لللللنمط المراهقللللات مللللن االنللللاث
شلرا   اسلتهدا  عللى درة ملل الوحيلد فلي تعزيلز  لورة جاذبلة  لايبقلى اأ ،االعالنية للسجا ر

عززهلا كلل ملن السلادة  ،وضلمن دراسلة ،االطفا  والمراهقين من خال  تصميم علل السلجا ر
فلللي تغييلللر تصلللميم  "كاملللل"ملللا  امللل  بللل  سلللجا ر إللللى  أشلللارت ،2009مونلللد و باركنسلللون ه

مللع تصللميم يعللزز جوانللل القلفيللة البيرللاء أو الفللوات  مللن  ،مسللتهدفة بلل لل االطفللا  ،علبتهللا
 RJ Reynoldشقصلللية  ملللن خلللال  ،كلللي يؤكلللد النقلللاء و للللة الرلللرر الصلللحي ؛اناالللللو 

  .أنها رسم  وفل إيحاء جنسيلتؤكد  تراسات التي جاءكما أكدت العديد من الد ،الكرتونية

 
 ""كاملشقصية سجا ر   ورة 

إلللى  تميلللمسللتقدمة فللي تصللميم علللل السللجا ر الدراسللة مللن أن معظللم االلللوان ال كمللا كشللف 
وملع دراسلة  ،النقاء والصلحة والبيلار خصو ا مع اللون االزرق ال ه يحمل معنى ،الفوات 

وجللد أن مللدخني العلللل ذات اللللون االحمللر يشللعرون بأنهللا  ،تصللميم علللل سللجا ر المللارلبورو
كملا أنل  تلم دراسلة  ،2002وذللل علام اللون االزرق م ا ها أخف  بينما  احبة ، وية الم اق

عللزز ذلللل شللعورا إيجابيللا  ويللا  فكلمللا كللان الململلس ناعمللا لينللا ،"لب العل"القللا  بللأثلر الململلس 
كما أن نقاط بيع علل السجا ر التي توضع في العادة بالقر  ملن  ،تجاه شركة فيليل مورس

مللن   للورة العلللل والتللدخين جاذبيللة ، تالكاشللير وبمعيللة أ سللام الحلويللات ذات االلللوان الج ابللة
، أكدت 2002ن دراسة كندية وأسترالية مشتركة عام وضم .المقتلفة لشرا   االطفا  اورو ان

نتشلار اآلفلة ويعلزز سليحد ملن عمليلة ا ،أن بيع السجا ر في علل منزوعلة الشلعار والتصلميم
 ،2009ه ه الحقيقة الباح ان هموند وباركنسون عام  عزز د و  ،الررر المتو ع منها
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 سجا ر كامل

الشقصليات  ،نوع الفنط ال ه يكتل ب  وحجمل  ،)االلوانجميع عنا ر التصميم من كما أن 
نمللو فللي جميعهللا يللؤثر فللي الحللد أو  (التصللميم الهندسللي للعلبللة ،حجللم العلبللة ،التللي تسللتعرر

 نتشار سلعة السجا ر.ا
 شريحة االطفا   تعزيز نمط شر  الكحو  لدى :الم ا  ال اني

 & Alcohol ضمن دراسة 
Advertising تطفنلللللا بعللللل  ملللللا جلللللاء ، ااريلللللة المروجلللللة للكحلللللو خا لللللة باالعالنلللللات التج 

 Produced by the Institute of وهللي دراسللة تابعللة لمعهللد ،بالدراسللة مللن نتللا س
Alcohol Studies, 

أن الصلور و  ،ون هدفا أساسيا في الترويس للمشروبات الكحوليةت كر الدراسة أن االطفا  يعد
الللربم علللى  ،محللل جلل   لهللم تكللون  عالنللات  صللد فللي توليفهللا أنالمسللتقدمة فللي تصللميم اال

وأن دوافللع االطفللا  وتطلعللاتهم كانلل  محللل ، مللن أنهللا كانلل  موجهللة للبللالغين وأنمللاط حيللاتهم
وهللم ينطلقللون بلل لل بال قللة التللي  ،عنايللة فا قللة مللن  بللل شللركات االعللالن وعالمللات السللجا ر
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 emotionalعززتهللا النتللا س البح يللة مللن أن االطفللا  يتجهللون للتللدخين السللبا  عاطفيللة 
resons،  وأن عالملللة السلللجا ر ملللن الممكلللن أن تلبلللي تللللل العواطلللف ملللن خلللال  إضلللافة ملللا

حلد  فلي هل ا وكلان ،وجلو رفلاق الشلوارع ،رباطلة الجلأ إللى  وملا يشلير ،يعزز تلل التطلعلات
أن تلللرتبط  السلللجا ر عالنلللاتإل ال ينبغلللي يلللنل عللللى أنللل  تنظيملللي  لللانون  يتعلللارر ملللع ذاتللل 

 .بو  االجتمللاعيبشكل يوحي بالنجا  والق
كملا يلدركون رعايلة  ،أن االطفا  يت كرون تماما إعالنلات المشلروبات الكحوليلةوثمة ما يؤكد 

دت تحاليللللل وأكلللل ،تلللللل المشللللروبات مللللن  بللللل فللللرق موسلللليقية محببللللة وفللللرق رياضللللية مشللللهورة
% 25-21مللا بللين المللراهقين سللتقل بمللا يقللار   أن معللدالت الشللر  فلليالدراسللات الميدانيللة 

رى كشلللف  أن زيلللادة ك افلللة ودراسلللة أخللل، علللالن علللن الكحوليلللاتتقفلللي  ك افلللة اإلحلللا  تلللم 
 % 1قابلها زيادة في معدالت بيع المشروبات الكحولية بنسبة اإلعالن عن الكحوليات ت

وذللللل الحتلللواء  ،إعالناتهلللا معظلللم الملللراهقين يلللدركون أن شلللركات الكحلللو  تسلللتهدفهم فلللي كلللل
رملزا أو بوابل  لممارسلة  وبأن  أضحى ،ة محببة اليهمالنواده ومقاطع موسيقيعلى  االعالنات

  .تحسين المزاجعلى  ما يعينكل االنشطة االجتماعية والمعاشرات الجنسية و 
عالنلي فلي التلرويس بلين حجلم اإلنفلاق اإلما يلي رسم إيراحي يوضل  العال لة الطرديلة  فيو 

بلللين  2000-1992ملللن علللوام فلللي بريطانيلللا لأل للمشلللروبات الكحوليلللة وحجلللم التعلللاطي لهلللا
 !اعام 15 -11الشريحة العمرية من 

 
 15-11حجم االنفاق اإلعالني في بريطانيا لمنتجات الكحو  لالعمار 
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مللا يؤكللد الللدور اللل ه تقللوم بلل  إلللى  رأشللي ،2002عللام ي إعللالن منظمللة الصللحة العالميللة وفلل

يلث عملدت ح ،الشلركات المنتجلة للمشلروبات الكحوليلة ةلحمصوكاالت االعالن التي تعمل ل
إذ  ،دولللللللة 22ملللللن  خبيلللللرا فلللللي التسلللللويل 50السترلللللافة مجموعلللللة ملللللن االجتماعلللللات مللللللع 

وأكد  ،المراهقين والصغارإلى  عالن له ه الصناعة والموجهة  أساليل الترويس واإلضاستعر 
عللى  ضلغط نفسلي يحل هموالملراهقين يتعرضلون بشلكل كبيلر إللى أن االطفا  خبراء التسويل 

فلللاز لعلللالن سلللواء التقليديلللة كالتملللن خلللال  جميلللع وسلللا ل اإل، ليلللةتعلللاطي المشلللروبات الكحو 
وأكلللدت  ،مسللليات الموسللليقيةأو االنشلللطة الرياضلللية واأاإلنترنللل   والمطبوعلللات أو ملللن خلللال 

ات االعالنيللة بمللا تترللمن  مللن هقين واالطفللا  يرضللقون لتلللل النللداءالدراسللات مللن أن المللرا 
ون ملدركاتهم وتو علاتهم وملا يؤمنلون بل  يجعلهلم يغيلر  اأملر الل ه ،خطا  عاطفي يسلتهويهم

  .حيا   رار التعاطي
تللدريل الصللغار فللي الكشللف عللن  ة حيللا هللأن البللرامس الموجالصللحة العالميللة وتؤكللد منظمللة 

 ،بلرامس بيلر مجديلة هة إليهم من  بل شركات االعالن تعدمرامين الرسا ل التسويقية الموج
االعللالن فللي التللرويس بلل كاء تصللميم  يلليفنبأسللاليل بيللان كللان وفللي موضللع آخللر مللن التقريللر 
 .الستهدا  االطفا  والمراهقين

نفسلهم بعلد تو لية بلأن يتصلدى لل لل االملر المراهقلون بأ ترفلع هنا منظمة الصحة العالميةو 
عظللم الطوفللان والمكيللدة التللي ينبللره لهللا إلللى  مللا يشللير ،أن الحظللوا التراخللي مللن الحكومللات

  .أنماط حياتية جديدةطفا  خبراء التسويل في استهدا  شرا   اأ
 Enforcement of national laws-regulation in advertisingكما يؤكد مشروع " 

and marketing of alcoholختصارا يدعي " " واElsa "،  
مللن خللال  مللا خلللل اليلل  مللن  جللاء مؤكللدا ،وهللو مشللروع تموللل  مفوضللية االتحللاد االوروبللي

 :إلى وال ه يشيرط نتا س نستعرر منها البند االو  فق
مللا  رتباطللا شللرطيا فللياالوربيللة تؤكللد ا حمللالت إعللالن المشللروبات الكحوليللة فللي دو  االتحللاد"

التعللاطي بشللكل علللى  طفللا وتحللث المللراهقين واأ ،يجللابيبللين تنللاو  الكحللو  ونمللط الحيللاة اإل
 ."االحوا  وليس بالررورة مرتبط بمناسبات محددة كلعلى  والتعاطي ،مك ف
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  :الشركات الدوا ية :ل الثالم ا  ا
أسللاليل نفسللية تللارة  ؛ مسللتقدمةنمللاط حياتيللةوتعزيللز أ توليللدالشللركات الدوا يللة أيرللا معنيللة ب

ملن المستحرلرات  اوتلارة ملن خلال  أسلاليل التقويلف للدفع مبيعاتهل ،ملن خلال  ملن  االملل
 ؟!بللرد البانللادو  ملل ال عنللدما يشللعر بصللداع خفيللف أو موجللة فمللن منللا ال يتعللاطى ،الدوا يللة

بلللل أ لللبح  تللللل ، أ لللبحنا نزاولللل  بشلللكل تلقلللا ي وملللن بيلللر تفكيلللر فلللالنمط الحيلللاتي هنلللا
يعلزز نملط الشل وذ الجنسلي  "تلايلينو "هلا هلو  ،ومع االسف تعزز لألنماط الشاذة ،الشركات

 !!فللي التللرويس للمستحرللر الللدوا ي ضللمن اعللالن يظهللر فيلل  م ليللين يغطيهمللا لحللا  واحللد
الدوا يلللة وهلللي تقلللر باسلللتهدا  االنملللاط الحياتيلللة  ى الشلللركاتالحلللدملللا يللللي نسلللتعرر  وفلللي

 ..حصل سو ية أكبرعلى  بقصد االستحواذ

 
ال حاجة للطبيل طالما المستحرر الدوا ي يمكن تعاطية مباشرة من رفو  

 السوبرماركتس
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 مستحرر دوا ي لممارسي الرياضة

 

 
 سرةا في حياة اأحياتي اجعل المستحرر الدوا ي نمط

 

 
 بداعي في تسويل أنماط مستحدثة بير مسبو ة اعتماد أساليل التصميم اإل
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 بر مارك  دون و فة دوا يةر  السو على  من أ ب  الشراء

 

 
 ستهدا  الم ليين من خال  ترويس فكرة تقفيف آالم الظهر التي تنتابهم ا

 
سللتهدا  شللريحة االطفللا  ضللمن تعليللل للمستحرللر الللدوا ي فللي  للورة لعبللة ا
 .عل بها االطفا يل
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  :الشركات التجارية وآلياتها العلمية في تعزيز االنماط الحياتية
ن عاملا حيلا  مراحلل والدة العالملات التجاريلة و واعلد دراسلة مستفيرلة بلدأناها منل  ثالثلي بعد

منهلا فلي ملا ال يقلل سلماعيا  وثقنلا جلزءاحيث  ،المجتمعي وأساليبها الترويجيةالترويس ودورها 
أدرجنللللللللللا نصللللللللللفها تقريبللللللللللا فللللللللللي مو عنللللللللللا االلكترونللللللللللي  ، ة سللللللللللاعة إذاعيللللللللللةعللللللللللن خمسللللللللللما

www.zumord.net، أسللاليل تلللل العالمللات التجاريللة علللى  بللرةتلللل الق مللن خللال  عرفنللات
 ،فللللي برمجلللللة وجلللللدان وعقلللللل الشلللللرا   المسلللللتهدفة وتحبيلللللبهم لممارسلللللة أنملللللاط حياتيلللللة معينلللللة

يلي بعل  تللل الممارسلات ملن وا لع تقلارير أطلقتهلا تلارة الشلركات  لاحبة ما  نستعرر في
يلللات التقطللليط علللالن التلللي كانللل  تلللدير عمل، وتلللارة شلللركات وكلللاالت اإلالعالملللات التجاريلللة

امعيللللللة بدرجللللللة وراق بح يللللللة جأخللللللرى أ وتللللللار ،عالنيللللللة والترويجيللللللةوالتصللللللميم للحمللللللالت اإل
  .لل من خاللها تلل اآلليات وتنتقدهاحالماجستير والدكتوراة التي تستعرر فيها وت

 المالبللللس ،المشللللروبات الكحوليللللة ،التبللللغ)ات شللللرك لرباعيللللة مللللا يلللللي باالسللللتعرار ونبللللدأ فللللي
 :ال ه نستهل  بشركة "فولفو" للسيارات بير أننا سنبدأ من زاوية أخرى في الم ا  ،(دويةواأ

بللللا ي يارة فولفلللو مقارنللللة بالسلللو ية لمبيعللللات سللللتبللللين لنلللا الحصللللة يفلللي الرسللللم البيلللاني التللللالي 
بللي مللع نسللبة التغيللرات التللي يتعللرر نطللاق االتحللاد االورو علللى  العالمللات التجاريللة المنافسللة

  ..ها السوق ضمن ه ه الصناعةل

 
 

http://www.zumord.net/
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كللل كلمللة وكيللف أن  ،ونالحلل  فيمللا يلللي العبللارة التللي وردت فللي رسللالة شللركة فولفللو للسلليارات
المت لا  والتنفيل  وفلل لرات الشركة ادفع مورفي وإيد "امعينما  تعني "شيء ذكرت في الرسالة

  ،ضمن مراحل وأساليل وإجراءات ونظم وآليات ،يملي  عليهم العمل من أجل تنفي هما 
 

 
 :الح  معي العبارات الواردة

1- Costomer focus العميل على  أى التركيز 
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يقية توا للية ستقدام العبارات التاليلة ملع بلرامس تسلو برمجة إدراك العمالء من خال  ا -2
 -Perceived –distinctly – brand – position)  مللن أجللل تفعيلهللا

recognition – safty – ranked – environmental care – ) 
 ،تم ترجمتها وفلل إسلتراتيجية توا للية ملع الشلرا   المعنيلة فلي المجتملع ،تلل الرسالة

  .بنتها عالمة "فولفو"مان" التي تة " يمة اأبنمط حياتي فريد وفل رؤي او ليحظ
 :مان" من خال  المعادلة التاليةستراتيجية تأمين الوالء لنمط "اأعتمدت إفعالمة "فولفو" ا 

 البهجة + االعتمادكة = الوالء
ملان الل ه تلوفره للل هل ه ل أن تكون سعيدا مبتهجا ما للم تكلن مطم نلا حيلا  اأوأن  ال يمكن

 .فيترسخ لديل الوالء ويعتمد "النمط " ،ع الي  العمالءم ل ال ه يتطلالتو ع اأوهو  ،السيارة
كلللي  Positioningوهلللو ملللا يلللتم برمجتللل  ملللن خلللال  تفعيلللل المركلللز التسلللويقي لعالملللة فولفلللو 

 :ثم يعمد إلى ،"Saftyيصب  معناها في االذهان " االمان 
خللللال  ليلللل  مللللن طلللللع إالتوا للللل مللللع الشللللرا   المعنيللللة بعللللد دراسللللة مستفيرللللة لمللللا تت  -1

 مسلللتوى  ،االجتملللاعي المسلللتوى  ،الجلللنس ،العملللرالمجتملللع وفلللل مصلللفوفة )تفصللليل 
 ( .الخ،.الدخل ،التعليم

وفللللل  ،كللللي يللللتم تصللللنيع العالمللللة التجاريللللة بمللللا يلبللللي تطلعللللات الشللللريحة المسللللتهدفة -2
 Attributesموا فات تم يز "المنتس" 

بنلللاء  لللورة العالملللة التجاريلللة وفلللل شقصلللية تنسلللجم ملللع هويلللة وشقصلللية الشلللريحة  -3
  .للتبني من  بل الشريحة بما يجعل النمط ال ه تتبناه العالمة  ابال ،هدفةالمست

 
 بناء  ورة العالمة التجارية عنا ر 
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 الباب الثاني
 
 

 :"associations بط العالمة ب  من "و الت أو معان  تداعيات ما ترت
رات التصلميم اإن بناء العالملة التجاريلة عنلدما يلتم فلي إدارات التسلويل فلي الشلركات وفلي إد

وإن كلان يلتم فلي إطلار  ،ملرعلالن هلو فلي حقيقلة اأي وكلاالت االفل وإدارات العال ات العامة
أنلل  يسللتهد  بنللاء العالمللة فللي أذهللان ومللدارك  إال ،ونسللمع  ونشللعر بلل  هالوا للع اللل ه نشللاهد

سلللاليل تترلللمن تللللل اأ ،لتللللل العالملللة بأسلللاليل علللدة فيلللتم تشلللكيل  لللور ومعلللان   ،العملللالء
لمشللاهير وعالمللات تجاريللة االسللتعانة بو للل  للورة العالمللة التجاريللة برمللوز وأسللماء المعللة 

 .وهك ا .. ا مة يعرفها العمالء
نتلللا س البحلللوث الميدانيلللة التلللي أجريللل  فلللي الواليلللات وملللن خلللال   ،نسلللتعرر ،ملللا يللللي فللليو 

معللدالت  ،كيلةير مدات المرشللحين لقلور االنتقابللات اأسلتعدايركيللة فلي مرحلللة امالمتحلدة اأ
 ،بللو  االبللنون والءهللم لكللل مللن )كللل مرشلل  يعللزز  كللان مؤيللدو االنسللجام أو االنفصللام اللل ه

ملللن خلللال  مللللدركات  ،الحلللل  معلللي التوافلللل واالنفصللللام ملللع كلللال المرشللللحينو  ،(وجلللون كيلللره 
 ، المصوتين

 المؤيدون لكل مرش   -أ
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 التصوي  أه منهم بعد  ال ين لم يقرروا - 

 
لبللللو  وتللللداعيات العالمللللات التجاريللللة لللللديهم تقتلللللف عللللن تللللداعيات  ننتقبللللينفتفرلللليالت الم

ن فلي ايكيلف أن الجملاهير تتبل ،هل ا فقلط لبيلان ،ره يلين لكنتقبلالمللدى تفريالت العالملات و 
ار فلان االسلتعر  ،وملن جهلة أخلرى  ،هل ا ملن جهلة ،ملا بينهلا تداعيات العالمات التجارية في

ه   عللى  الصورة التي يرونها حيلا  كلل مرشل  بنلاء السابل له ه التداعيات ل  معنى آخر؛ مفاد 
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ومللا يمكللن أن تعنيلل  تلللل العالمللات  ،مللات التجاريللة المتواجللدة فللي العقللو مجموعللة مللن العال
  .بالنسبة لهم
ة ملع سلمات شلريحة محبلي عالملة "دانكلن دونلتس" بالمقارنلعللى  مكان أن نتعر أه أن  باأ

جتملاعي ملع ل عالملة تجاريلة ملن رسلالة وتوا لل اعتمدتل  كلمحبي عالمة "ستارباكس" بملا ا 
 للورة علللى  مكللان التعللر  وبشللكل ميسللرأ للب  باإل ،آخللر وبمعنللى ،المجتمللع اللل ه هللي فيلل 

ملللن خلللال  الصلللور وتفرللليالت المؤيلللدين  ،و لللورة كيلللره كللل لل ، "بلللو " فلللي أذهلللان مؤيديللل
 .(. وهك ا.السيارت والمجالت ،الفنادق ،القهوةلعالمات ترتبط بل)

 لعالمة سجا ر مارلبورو  Associationsدعنا اآلن نعاين تلل التداعيات  
 

 
 :أربعة  طاعات هيإلى  وتم تقسيم تلل الصور ،ف مة  ور التصق  بتلل العالمة التجارية

 شقصية العالمة التجارية  -1
 توا ل العالمة التجارية مع شرا حها المستهدفة  -2
 أ و  مدركة للعالمة  -3
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 تداعيات العالمة مع مظاهر الحياة المحيطة  -4
للللل ه مللللن خالللللل  تللللم فللللرز تلللللل الحلللل  الجللللدو  التللللالي ا ،مللللر بشللللكل جللللليوكللللي نوضلللل  اأ

 :التداعيات
ة العالمللللشقصللللية 
 التجارية 

توا لللللللل العالملللللللة 
التجاريلللللللللللللللة ملللللللللللللللع 
شلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرا حها 

 المستهدفة 
 

أ و  مدركلة 
 للعالمة 

 

تلللللللللللللللللللللللللللللللداعيات 
العالملللللللللة ملللللللللع 
مظلللاهر الحيلللاة 

 المحيطة 
 

تفلللرد جاذبيلللة التعليلللل  الرجولة  أنيل ورابط الجأ 
 والتغليف

 م اق  وه 

أنيلللللللللللل ينسلللللللللللجم ملللللللللللع  نوعية   رجل الكاوبوه  أليف وسهل
  الموضة

 ،نفسلل علللى  يعتمللد
 متحرر

 الكاوبوه  سعر مرتفع القيو  

 النجا   تبغ ذو جودة  الجدار العظيم نشط

عفلللللللللللللللوه وبيلللللللللللللللر 
 رسمي

  ة وخا  من الهمالجرأ  شعار جيد  االرر الرحبة الشاسعة 

 
  توا لللل ملللا يللللي كيلللف أن برمجلللة تللللل الصلللور والتلللداعيات كانللل  تلللتم ملللن خلللال الحللل  فلللي

المقتلفللللة مللللع عللللالم ها المسللللتهدفة عبللللر وسللللا ل اإلعللللالن واإلالعالمللللة التجاريللللة مللللع شللللرا ح
 .نشطة وبرامس العال ات العامةالفعاليات ومن اأ
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 رباطة الجأ  والرجولة والتحرر والقلو من الهم والنجا 

 
 نا ة والموضة وحياة الكاوبوه ارتباط العالمة باأ

 
 ثونات السباقاار الرعاية الرياضية وم
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حللللل   لللورة  Focus groupكيلللف أن الدراسلللة الميدانيلللة النوعيلللة  ،ملللا يللللي الحللل  فلللي
كملللا هلللو واضللل  وهلللي  ،ومميلللزات تللللل العالملللة كملللا ترسلللق  فلللي أذهلللان الشلللرا   المسلللتهدفة

 :دنيتميزت بالتصنيفات اأعلى فاأ
  .المبادرةو خلو الهم  ،المسؤوليةاالنعزالية  –التحرر   نف الهوية الشقصية: -1
النرللللس واللللل كاء  ،الصللللالحيات والرجولللللة ،القبللللو  المجتمعللللي : للللنف الريللللادة والقللللوة -2

  .االحترامو 

 
كيلف يمكلن و  ،ذلل هو النمط الحياتي الل ه تلم برمجتل  فلي وجلدان شلرا   الملراهقين والشلبا 

 النشء.على  الحد من  وتحاشي أعراض  السلبية
 ،DNA" للعالملة بم ابلة "خارطلة الحمل  النلووه  هي وك لل التحليل السابل لعالمة مارلبور 

آليلللات لتفكيلللل عللللى  وهلللو ملللا يجلللل التعلللر  عليللل  وفلللل رملللوزه ملللن أجلللل التعلللر  بعلللد ذللللل
نملللاط حياتيلللة بيلللر الشلللرا   أو ملللا يعلللزز أعللللى  بغلللرر الحلللد ملللن تأثيراتللل  السللللبية عنا لللره

  .مرحل بها مجتمعيا
 ..ما زلنا في مجا  خرا ط العالمات التجارية
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ومللا عسللاها أن تعنللي مللن نللايكي" "عالمللة مللا يلللي خللريطتين لعالمتللين همللا  طللالع معللي فللي
  .الشريحة المستهدفة تداعيات لدى

 
 

ملة اللنمط الحيلاتي" للعالنالحل  " ،( عالملة نلايكي التجاريلةDNAمن الرسلم المبلين لقارطلة )
 :ة التاليةالشريحة المستهدفة حيث عززت الصور  من خال  تداعيات العالمات لدى

 –ة بدرجلللة تاليلللة يمالبلللس الرياضلللالالجلللوار  و  –ح يلللة بالمقلللام االو  أنهلللا تعنلللي )اأ -1
 ( وأخيرا مالبس البنطا  والقمصان –أح ية الصناد  

 (عالية ال من –أفرل  –أنيقة  –مريحة مميزات العالمة ) -2
 – الللل من –الجلللودة  –اللللرك   -ملللا تعنيللل  العالملللة كمفهلللوم ) االنطال لللة فلللي الهلللواء  -3

 –رياضلللة السللللة  –المدرسلللة  –التحفيلللز  –إنفلللاق الملللا   –بسلللة الرياضلللية متجلللر لألل
 (المتعة –داء بادر اآلن باأ –رياضة القدم 

 (أولد نيفي -تومي هلفغر –با   -ريبوك –المنافسون ) أديداس  -4
أن لكللل عالمللة منافسللة خارطللة لللنمط حيللاتي خللا  بهللا تللم برمجتلل  تبللار مللع االخلل  فللي االع

  .ا وعقليا مع الشريحة المستهدفةوجداني
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ملللا يللللي ضلللمن تقريلللر شلللركة بريطانيلللة و جامعلللة اسلللكتلندية حيلللا  ممارسلللات فيليلللل ملللورس 
 وشركة "بات" 

 ،شللركة إنتللاج للسللجا ر عالميلللاأكبللر ثلللاني  ،(BATكيللة البريطانيللة للتبللغ )ير مهللي الشللركة اأ
بليلون سليجارة فلي  850يعنلي بيلع ا مل ،عالملة تجاريلة للسلجا ر حلو  العلالم 200 نحولديها 

سلواء ملن  ،ه ه الشركة تستهد  بمنتجاتها شلرا   الصلغار ،دولة حو  العالم 190ك ر من أ
ماليلين شلقل  ةأن هنلاك خمسلإلى  تشير التقاريرو  ،خال  رسا ل مباشرة أو رسا ل ضمنية

تسللتحوذ  النسللبة السللو ية التلليعلللى  ومللن أجللل المحافظللة ،يموتللون سللنويا مللن تللأثير التللدخين
 750,000ن الشلللركة يجلللل أن تجتهلللد فلللي إ نلللاع ( فلللا%15ليهلللا شلللركة التبلللغ هللل ه وهلللي )ع

وذلل ملن  ،وهو ما جعل الشركة تستهد   غار السن والمراهقين ،مدخن جديد بشكل سنوه 
والرياضللللة  نا للللة ونمللللط الحيللللاة والفتنللللة والنجوميللللة)اأخللللال  أسللللاليل ربللللط التللللدخين بصللللور 

تهد  نهلللا تسلللكملللا أ ،(الحيلللاة العصلللريةالمعا لللرة و  الموضلللة ،هيرالمشلللا، جاذبيلللةال ،والجلللنس
ملللن خلللال  التلللرويس  ،واللللدو  التلللي للللم تنرلللس فيهلللا بعلللد  لللوانين منلللع التلللدخين اللللدو  الفقيلللرة
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م لللل االرجنتلللين وشللليلي  ،بأسلللاليل هلللي فلللى اال لللل ممنوعلللة فلللي بريطانيلللا واللللدو  المتقدملللة
 ..الخ،.ياونيبا  والسودان وفيتنام وباكستان والهند وتنزان

يس لمنلتس السلجا ر ملن اتفا ية بريطانيلة تمنعهلا ملن التلرو على  ع  الشركةو    1971في عام 
أو ربللط التللدخين بأنمللاط  ،أنلل  بطلللعلللى  أو إرهللار المللدخن ،بتهللاج المللدخينخللال  إرهللار ا
تمنع الشلركة ملن أن  1978إتفا ية أخرى تم التو يع عليها عام إلى  إضافة ،الحياة العصرية

وعلللى  ،عللام 18أو التللرويس لمللا هللو دون سللن  ،للتللدخين بمللا يللروق لشللريحة المللراهقين تللروج
اسلتهدا  شلرا   ، بلدأت 2007-2006 ينمفلي العلا ، خصو لاالشلركة الربم ملن ذللل فلان

 .المراهقين واالطفا  من خال  التحايل
ملللا يللللي نسلللتعرر تللللل الحيلللل واالسلللاليل وفلللل التقريلللر الللل ه يعلللره أسلللاليل شلللركة  وفلللي 
(BAT). 

فقلللد  ،فلللي الفلبلللين واالرجنتلللين وفيتنلللام وبريطانيلللا وباكسلللتان ونيجيريلللا أملللاكن االنا لللة واالزيلللاء
 .ستهدف  الشركة شرا    غار السن في الكافيهات والمناسبات والنوادها

عللى  ستغال  شلعار العالملة القلا  بالسلجا رمن خال  اوذلل  :إمتدادات العالمة التجارية
 .نا ةم ل الرياضة ودوراأ ، ة بمنتس السجا رمنتجات ليس  لها عال

بلللدأت الشلللركة فلللي جملللع البيانلللات الشقصلللية ملللن الملللراهقين و لللغار السلللن  :جملللع البيانلللات
 .هم عبر البريد الشقصيسفنا

لعللللا  الفيللللديو مللللن  بللللل شللللركات السللللجا ر مللللن أجللللل تعزيللللز حيللللث تللللم إسللللتقدام أ :المنافسللللة
علللى هللان الشللبا  ومللن أجللل موافقللة الشللبا  االستحرللار اللل هني للعالمللات التجاريللة فللي أذ

 .االستجابة لمسوحهم الميدانية
سللبيل الم للا  يللتم بيللع السللجا ر للليس فللي علللل ولكللن ضللمن علللى  فللي نيجيريللا :بيللع المفللرق 

 ،1991وهو االسلو  ال ه تم مع  فلي بريطانيلا منل  علام  ،سيجارتين معا ،أسلو  الوحدات
لعلبللة الكاملللة وهللو مللا سلليغره  للغار السللن للشللراء ذلللل أن السلليجارتين أ للل سللعرا مقارنللة با

 .التدخين بعد ذللعلى  والتعود
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االتفلاق ملع بعل  مشلاهير الغنلاء إللى حيث تعمد شلركات السلجا ر  :سفراء للعالمة التجارية
نلل  مللن منتجللات لشللرا   يبيعو والنجللوم العتمللادهم كسللفراء لتللرويس وتعزيللز  للور إيجابيللة لمللا 

 .المراهقين
 تقصليل موا لع معينلة فلي ( فلي االعلالن إللىBATتعمد شركة ) ،ي االرجنتينفف :االنترن 

وفلللي الهنلللد تلللم التلللرويس باعتملللاد  ،للتلللرويس لمنتجاتهلللا وفلللل تصلللاميم تلللروق للشلللبا اإلنترنللل  
سللتهدا  الصللغار والشللبا  ين يللتم اوفللي الفلبلل ،المشللاهير مللن نجللوم الموضللة ونجللوم السللينما

 .Viral marketingعبر أسلو  التسويل الفيروسي 
حيث تم االتفاق ملع مجموعلة ملن الفنلانين البريطلانيين للقلروج بتعلابير  :رسا ل العقل الباطن

ضللمن أشللكا  وألللوان تسللتهوه  ،(BATفنيللة داعمللة للعالمللات التجاريللة التللي تنتجهللا شللركة )
 .الشبا 

 .ما يلي م ا  ل لل لتعزيز عالمة "كامل" للسجا ر وفي

 
فانلل  يللتم التللرويس للسللجا ر عبللر رعايللة بللرامس إسللتعرار ،الجنوبية االرجنتللين وأميركللا أمللا فللي
كملللا إن دور علللرر السلللينما تملللن  تللل اكر مجانيلللة مقابلللل إسلللتبدالها بقسلللا م مسلللبقة  ،االزيلللاء

الطبع تحملل عالملة سلجا ر "الكلي سلترايل " وهلي أسلاليل شلهدت ترويجلا اعالنيلا لهلا أيرلا 
 في مجلة "رولنغ ستون" 

ألفللا  60 امللة مناسللبات ومهرجانللات عامللة يحرللر بعرللها مللا يزيللد عللن كمللا تعمللد الشللركة إل
أن الحرللور علللى  الللربم مللن االعللالنوعلللى  ،طبللع عليهللا شللعارات سللجا ر "كامللل"والتلل اكر ت
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تغاضلون علن التأكلد الحفلل ي بيلر أن منظملو ،اعامل 18أعملارهم تزيلد علن ملن على  صريقت
مللا يجعللل  للغار  ،تللاريخ المولللدإلللى  عمللار عبللر مطالعللة بطا للات الهويللة التللي تشلليرمللن اأ
 .أيرا مشاركون في الحرور ا(عام 16)السن 

 

 
 حفالت الر ل برعاية منتجات السجا ر

نطللاق دولللي علللى  يسللتعرر فنللون اسللتهدا  الشللبا  مللن  بللل شللركة السللجا رو م مهللالتقريللر 
  ..ويستعرر نماذج وأم لة عن كل دولة

وتؤكلللد تحسلللين  ،ت سلللجا ر تؤكلللد ارتباطلللاتملللا يللللي نسلللتعرر نملللاذج إعالنيلللة لمنتجلللا وفلللي
لمناسلللللبات لعلللللا  وشلللللر  الكحلللللو  واوالرياضلللللة واأ ونجلللللوم السلللللينما ، لللللورتها ملللللع االزيلللللاء

 .كما أنها تعزز كونها بير ضارة  حيا ،طفا االجتماعية واستهدا  اأ
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 ربطها مع الرياضة والمشاهير 

 

 ربطها مع المشروبات الكحولية 

 

 لرومانسية جواء اربطها باأ

 

 ربطها بالموضة 
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 تعزيز مفهوم "الصحية " 

 

 تعزيز مفهوم "الصحية "

 

 الرياضة 

 

 اللعل والتسلية 
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شقصلللللللليات سلللللللللينما ية "رونالللللللللد ريغلللللللللان" 
 بل سكي اأير مالر يس اأ

 

 تصل  أن تكون هدية 

 

زياء ويظهر في القلفية مسر  عرور اأ
ل ومو للع اسللم عالمللة سللجا ر الكللي سللتراي

وسللترايل تعنللي الرللربة  ،نللغيلرياضللة البول
 .الموفقة

 

 

 نواده الشبا 
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بمللللن  تبرعللللات ماليللللة لمنظمللللة  2006( برامجهللللا الترويجيللللة عللللام BATكمللللا عللللززت شللللركة )
هناك وفي حف  موروثهلا التلاريقي  حف  التراث النيجيره اليونسكو وهي منظمة عالمية لدعم 

وطلللالء مدرسلللة  ،كللليير $ أم 15,000بمبللللغ  Osun-Osogbo festival   وتمويلللل
 .محسنا لصورة الشركة خرى معززة في ذلل دورا مجتمعيا بنا ءوبرامس أ ،للمكفوفين

خللرى التابعللة لشللركة بالنسللبة لبللا ي عالمللات السللجا ر اأالحللا   وسللجا ر الكللي سللترايل كمللا
(BATلللديها موا للع إ )ي مللع محبيهلللالكترونيللة تتمتلللع بالجاذبيللة والتوا للل المجتمعلللي اللحظلل، 

 .وتتوا ل معهم عبر برنامجا سنويا من المناسبات والمهرجانات والعرور والمسابقات

 
 طفا  ضمن موا ع سجا ر الكي سترايلحفالت لأل

$ 70,000( فقلط بللغ BATلتلرويس منتجلات ) 2006أما ما تم إنفا   فلي تنزانيلا خلال  علام 
  .ا بالنسبة لشعل فقير ودولة فقيرةو د يبدو المبلغ ض يال بير أن  كبير جد ،كيير أم

  يبيعلون بلالقر  طفلانجلد أن الباعلة فلي خلارج ملدارس اأ وفي العديلد ملن تللل اللدو  الفقيلرة
طفلا  وبلدعم مباشلر ملن شلركة تجات السلجا ر مسلتهدفين فلي ذللل اأمن من منتجات الحلوى 

(BATوهللو ملللا يعملللل )  محببلللة  تحسلللين  لللورة منتجللات السلللجا ر بربطهلللا ملللع منتجلللاتعللللى
 .كالحلوى 
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 ،فهلا هلي نيبلا  ،فريقية بل كل لل للعديلد ملن اللدو  اآلسليويةالدو  اأعلى  مر ال يقتصرواأ
عالنللات السللجا ر التللي إ  ،2007عللام ،سللبيل الم للا  فللي بنغالديشعلللى  فنطللالع ،وبللنغالديش

وثملللة ملللن يبيلللع السلللجا ر معلللززا بيعللل   ،تحلللاط بمحلللا  الكافيهلللات ومطلللاعم الوجبلللات السلللريعة
  ، أو دفتر مالحظات أنيل دية )والعة(به

هلي بريطانيلا  فهلا ،بلل حتلي اللدو  الغنيلة التلي للم تسللم ؛الدو  الفقيلرةعلى  وال يقتصر االمر
تعمللد الشللركة فيهللا السللتهدا  المللراهقين والشللبا   ،(BAT) وهللى طللر  فللي التأسلليس لشللركة

لمجموعلللة ملللن  ملللا يللللي نسلللتعرر فلللي ،ملللن خلللال  تفعيلللل التوا لللل ملللع النجلللوم والمشلللاهير
سلللتغاللهم للللدعم وتعزيلللز التوا لللل ملللن خاللهلللم ملللع شلللريحة الملللراهقين وكيلللف تلللم ا ،المشلللاهير

  :لتعزيز  ور إيجابية لمنتجات الشركة من السجا ر
البريطانيلة السلتهدا  الشلبا  ملن خلال   ArtWise( مع وكالة إعالن BAT) تعا دت شركة

ملا  ،السنوية ذات النمط الشلبابي الجلاذ سجا ر الكي سترايل وبرنامس حيوه من المناسبات 
هلل ه الشللريحة لللدى  وهللو معللرو  Julian Opieتتعا للد مللع الفنللان  جعللل شللركة االعللالن

  ..الشرا   المقصودة ن الرسومات ذات النمط ال ه يستهوى الستصدار مجموعة م

 
 2007أحد رسومات جوليان أوبي 
لتصللميم  Fitch Londonمعروفللة كمللا أن الشللركة تعا للدت مللع شللركة تصللاميم الللديكور ال

والشلللبا  و لللد طلبللل  الشلللركة أن تعكلللس التصلللاميم رو  "الكلللوو "  ،حاناتهلللا و نواديهلللا الليليلللة
 . وال كاء واأعرا 

 :المشاهير من أم ا 
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Pete Doherty 

 
Karl Barât ذو الممارسات الشاذة 

يللدخنان سللجا ر  و للد أشللارت المجللالت التللي تسللتهد  الشللبا  مللن أن كللال مللن كللار  وبيلل 
سلليدفع المعجبللين لتعللاطي ذات النللوع مللن  اأمللر اللل ه ،"الكللي سللترايل" وهمللا مللن المشللاهير

السللجا ر. وهللو مللا أكدتلل  النتللا س البح يللة مللن أن معظللم متللابعي "بيلل  دوهرتللي" مللن مللدخني 
  .الكي سترايل

 
Boogaloo 
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Babyshambles 

ملن  ادوهرتلي" أو " كلار  بلارات" أو بيرهمل ملن يكلون "بيل  :والسؤا  الل ه يتبلادر للل هن هلو
 كيللف سلليكون تللأثير تلللل الصللور ،!م ربللط  للورهم بعالمللات السللجا ر هلل ه؟تلل ممللنالمشللاهير 

وعمليللة التللدخين هنللا عمليللة سيشللرك  ؟!سلللوكيات المراهللل عنللدما يشللرع بعمليللة التللدخينعلللى 
 ،ان العلبلللةللللو البصلللر ملللن حيلللث أ ،لملللسل مجموعلللة ملللن الحلللواس وهلللي )حاسلللة الفيهلللا المراهللل

نبع لة ثلم اللنفس والرا حلة الم ،ومل اق وطعلم التبلغ ،ومطالعة االعالن المروج للعالملة التجاريلة
وأنملللاط  هلللؤالء المشلللاهير وسللللوكياتهم الشلللاذة( ملللا يجعلللل عمليلللة برمجلللة  لللورة ملللن السللليجارة

تبلللرمس عليللل  سللللوكيات الملللراهقين بعلللدد ملللرات  ،حيلللاتهم اليوميلللة محلللل تفرللليل بشلللكل تلقلللا ي
ليهلللللا هللللل ا المراهلللللل فللللأه برمجلللللة هللللل ه يتعلللللرر إ ،خين لكلللللل سللللليجارة فلللللي اليلللللوم الواحلللللدالتللللد

 . ؟!!وأه نمط حياتي يتملك  ويصب  أسيرا ل  ؟!!المسكين
حلو  عنلوان " رد  ،كيلةير م( فلى جامعلة ميريالنلد اأ35) ،وضمن دراسة للدكتور جفره آرن 

هقين وواحلللدة تسلللتهد  را عالملللات تسلللتهد  المللل فعلللل الملللراهقين إلعالنلللات السلللجا ر لقملللس
 17-12عملار ملن مراهلل جمعل  اأ 400عينلة مكونلة ملن ختبرت الدراسة البالغين "حيث ا

 -كللللوو  –كامللللل  -نيوبللللورت -مللللارلبوروالعالمللللات التجاريللللة للسللللجا ر هللللي ) وكانلللل  ،اعاملللل
وكانلل   ،أمللا عالمللة سللجا ر )ميللرت( فهللي تلللل التللي تسللتهد  الكبللار مللن البللالغين ،(ونسللتون 

ومللا إن كللان  ،رو للان االعللالن صللل حللو  عللدد مللرات مشللاهدة اإلعالنللات ومللدى لة تناالسلل
أن  وأكدت النتا س أن السواد االعظلم ملن الشلريحة يلرى  ،التدخيناالعالن يجعلهم راببين في 

 ..االعالن كان ل  االثر البالغ في حث المراهقين والتأثير عليهم لتفريل التدخين
مؤشللر لعللدد مللرات مطالعللة اإلعللالن ومؤشللر آخللر  حللث وفلللمللا يلللي نسللتعرر نتللا س الب وفللي

 .ما جعلها محل شغف ،المراهلعلى  االثر ال ه ترك  االعالن يستعرر مدى
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 .الح  كيف أن االعالن كان محل تفريل بالنسبة لغير المدخنين أيرا
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 كيللف أن التللأثير القللا  باالعالنللات كللان عظيمللا ،ن السللابقينويالحلل  مللن الرسللمين البيللانيي

  .(دةر فم 300الشريحة )لغير المدخنين وهى النسبة العظمى من  بالنسبة
 ،(36 نلاع وفلي اسلت ارة مشلاعر الشلريحة المسلتهدفة )وضلمن دراسلة حيلا  أثلر الللون فلي اإل

فمللل ال تغييلللر االللللوان ملللن  ؛فلللراد "نفسلللياتهم"سللليكولوجية اأعللللى  أن األلللوان تلللؤثر فقلللد بينللل 
فصلللل إللللى  البلللاردة يملللن  الشلللعور باالنتقلللا  ملللن فصلللل الصللليفللللوان اأإللللى  االللللوان الداف لللة

وهللل ه  ،للللوان تلللؤثر فلللي إدراك المسلللتهلكين وتتسلللبل فلللي تلللأثيرات عاطفيلللة علللليهم. واأالشلللتاء
ف ملة مقيلاس تلم  ،مدرك شقصية وهويلة العالملة التجاريلةعلى  الدراسة تبحث في أثر االلوان

 حيللللللث  ،ن ملقصللللللا بالنتللللللا سوالجللللللدو  التللللللالي يبللللللي ،.scale (BPS)باسللللللم  عتمللللللادها 
وا عيلللة جلللدا  اأنهلللاالبلللي  تعنلللي بالنسلللبة للمسلللتفتين  ن العالملللة التجاريلللة التلللي تتمتلللع بلللاللون إ

أنلل  منللتس يعنللي بالنسللبة اللليهم ( حيللث %22تالهللا اللللون االخرللر بنسللبة ) ،(%46بنسللبة )
بللي  أن ا تللران الللون اأإللى  فللي حلين أشلارت الدراسللة ،(%33نسلبة ) حيلث سللجل ؛ لحي

واللللللون االحمللللر يعنللللي التحللللده بنسللللبة  ،%38الصللللدق بنسللللبة إلللللى  بللللاللون االخرللللر يشللللير
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 ،التسللللاميب ا)االحملللر ملللع البرتقللللالي ملللع اال لللفر ( يملللن  شلللعور  ،للللوانوا تلللران اأ ،%(41)
 .اللون البنفسجي يمن  مشاعر القيا و 

 ،تللواليالعلللى  (%33) ،( %23االزرق مللع اللللون االسللود بنسللبة ) اللللونين جتمللاعأمللا فللي ا
سلود ) بالنسلبة للألزرق واأحلا  كانل  نسلل االللوان فلي أملا  ،ا االعتمادية وال قلةفيمنحان مع

علة م لل ن المعني يعزز ال كاء والتكنولوجيا المعا لرة الرفيفا ،التواليعلى  %(20) ،%(22
 .()الكمبيوتر والهاتف الجوا 

( %20،20،23ة ) ل التاليلللالبنفسللجي مللع االسلللود وفللل النسلل ،االزرق  ،جتمللاع االللللوانأمللا ا
 .القوة والعنف اللون االسود يمن  معنى ،االجتماعي الرفيع فان ذلل يعزز معنى المستوى 

 :ل لل عالنيةما يلي نماذج إ  في

 التطبيل  اللون 
 زرق اأ

  
  فراأ

 بنسن آند هجز سجا ر
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 سود اأ – فر اأ

 

 ةخمر 
 خرراأ

 سجا ر

 خرراأ

 مشرو  كحولي 
 ل هبيا –حمر اأ
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 بي اأ

 خمره
 البنفسجي

 سجا ر
 

 ،االلللوان لللبع  العالمللات التجاريللة وعيللة لمجموعللة بح يللة حيلا  مللا تعنيلل دراسللة نتللل كانلل  
 حيث كان  النتا س ما يلي:

 يمن  االستقرار واالعتمادية  IBMاللون االزرق لشركة  •
معنللي ( يمللن  Cوشللكل حللر  ) ،واللللون االحمللر للكوكللاكوال يمللن  االسللت ارة والعاطفللة •

 الطا ة والحياة 
 ل ة الطعم والصدا ة إلى  إضافة ،ولوني االحمر واال فر لمكدونالز يمنحان الشروق  •
 االنا ة والتفرد  ،يمنحان االحترافية واللونين االبي  واالسود لشانيل •
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 االرتباطات العاطفية مع كل لون 

 

 
 بع  من دراسة األوان وارتباطاتها العاطفية

 
 للللنا  عديللللدة مللللن ( مللللورس المالكللللة أ37لشللللركة فيليللللل )دراسللللة إسللللتراتيجة  كمللللا أشللللارت

طلعللل  عليهلللا ضلللمن وثلللا ل سلللرية ا ،عالملللات سلللجا ر عالميلللة فلللي توا للللها ملللع القا لللرين
أن الشلللركة  لللد أنجلللزت مجموعلللة ملللن الدراسلللات إللللى  أشلللارت ،2005جامعلللة كاليفورنيلللا علللام 

 ،أنماط حيلاتهمعلى  فة الصغار للتعر قليل من دو  العالم مستهدبالميدانية حو  عدد ليس 
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ودراسلللات متعلقلللة بالعالملللات  ،ملللا لهلللا عال لللة بنفسللليات القا لللرين ودراسلللة سلللايكوبرافيل أه
ملللا يشلللكل منظوملللة أنملللاط الحيلللاة عللللى  فع لللرت ،علللالن التجاريلللةوأثلللر حملللالت اإل ،التجاريلللة

 ،االسلتقال  ،الحيلاةمتع إلى  التطلع ،التطلع لقيم الحرية ،في م ل ،ومنظومة من االحتياجات
 ،عتماد معيار تسلويقي موحلدتتج  نحو ا  1990ما جعل الشركة في عام  ،الراحة واالسترخاء

مكاتبهلا فلي أ اليمهلا يسلم  ل ،ومركز لبنل معلوماتي عالمي موج  ومرشد لعملياتها الترويجية
والقال لة  ،م لليتنسلجم ملع القلفيلة ال قافيلة لكلل إ بلداع حملالت إعالنيلة وتوا لليةالمقتلفة إل

رويس العللللالمي يلعبللللان دورا مركزيللللا فللللي التلللل ،تكمللللن فللللي أن كللللل مللللن "أنمللللاط الحيللللاة" و"القلللليم"
 .ستهدا  شرا   القصرلصناعة السجا ر في ا

كملا فلي .في الجدو  التالي نطلالع ملا أشلار اليل  التقريلر السلره بملا يقلل عالملة المارلبورو
للللي واعتملللاد عنصلللره "نملللط الحيلللاة" نطلللاق دو عللللى  الجلللدو  الللل ه يليللل  يوضللل  االسلللتهدا 

 .بما يناسل كل ثقافة دولية و"القيم"
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ملقللل برمجللة الصللورة إلللى  ،الوثيقللة السللريةعلللى  وتشللير دراسللة جامعللة كاليفورنيللا المعتمللدة
وتحديللد كيللف علللى  تكمللن الحاجللة الماسللة للتعللر نف السللجا ر وفللل مللا يلللي )االيجابيللة لصلل

بمللا يجعللل   ،" مللع مللا فللي عقللو  القا للرينFitكيللف ويللتال م "بورو" أن يتليمكللن لسللجا ر "مللار 
 ويلبي طموحاتهم وحاجياتهم(. ،لهم ضمن أنماط حياتهم ارا ق

حللدد بللأن )الهللد  يكمللن فللي أن  ،كمللا عللزز هلل ا التوجلل  تقريللرا ممللاثال لشللركة فيليللل مللورس
لبسلون   هؤالء الصغار ضمن دا رة موسعة تشمل ملا يما يفكر فيعلى  نتمكن من أن نتعر 

من يتأثرون ب  وفلل هيكليلة  ،مصادر المعلومات عنهم ،من موضة وما يشربون وما يدخنون 
يللة للللدينا تكمللن فللي عللز  الملللؤثرات والن ،Self –imageو للورهم تجللاه أنفسللهم  ،مدروسللة

عللللى  ضلللمن تصلللنيفات تعيننلللا الرببلللات، ،المقلللاو  ،االحتياجلللاتت المسلللتهلكين )هتماملللاوا 
ل فقللللد  املللل  بعقللللدة العديللللد مللللن الدراسللللات الميدانيللللة حللللو  العللللالم ذلللللعلللللى  تلبيتهللللا (. وبنللللاء

 :مستهدفة القا رين ترمن 
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 –كوريلللا  –المملكلللة العربيلللة السلللعودية  –هونكونلللغ  -أميركلللا –اليابلللان  –سويسلللرا  –لمانيلللا أ
 25 -18وشلريحة ) 1994 -1989ين ملا بل أخلرى عديلدة وذللل فلي ودوال -فرنسلا -ماليزيا

 فلي .فيليلل ملورس أنملاط الحيلاة تللل ملن أجلل تحديلد منظوملة القليم ستقدم  شركةوا ،(عام
 ملللا يللللي نسلللتعرر المنظوملللة القيميلللة لشلللريحة الللل كور القا لللرين ملللن الملللدخنين فلللي تلللايوان

young adult male 
smoker (YAMS)  توجهلات القليم كل لل فلي م لل  ليم عللى  يشتمل وهو التالي وفل الرسم

رتفللللاع معللللدالت ا ،وضللللعف ودونيللللة االهتمللللام بشللللؤون المللللرأة  ،تقاليللللد العا لللللة واالهتمللللام بهللللا
ا تحلللام تللللل القلليم سلللاعدت فيليلللل مللورس عللللى  ،االهتمللام بالماديلللات ،فلللراداأللللدى  االنعزاليللة

 .ختال  ثقافاتها وأعمارهااعلى  شرا   المجتمعات
 

 
ورة تلللل البحللوث الميدانيللة لصللال   للناعة التبللغ رسللم  مسللارا تسللويقيا ناجحللا فللي تعزيللز  لل

وملا يلربط الصلورة االيجابيلة هل ه ملن روابلط ملع  ،سلبيل الم لا على  إيجابية لعالمة مارلبورو
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القمصللللان والسللللاعات  ،وعال للللة تلللللل الصللللورة برمللللوز الجينللللز ،حللللدةعلللللى   لللليم كللللل مجتمللللع
 ..والمشروبات وبالطبع السجا ر

عال للات كمللا اللل ه طالبلل  فيلل  الشللركة مللن المسللتفتين عمللل الللروابط وال ،طللالع الرسللم التللالي
 ،سللللاعات سللللواتش ،بنيتللللون  ،يتصلللورونها وبمللللا يجمللللع عالملللات عالميللللة فللللي م للللل الكوكلللاكوال

 ،هويللة وسللمات مسللتقدمي العالمللات التجاريللة تللللعلللى  مللع التعللر  ،بناطيللل ليفللايز ،نللايكي
 .شسترفيلد وهك ا ،الكي سترايل ،م ل كامل ،سماء محددة من عالمات السجا ربأ وربطها

نقلللاط  لللوة كلللل عللللى  معتملللدة ،ء رواج عالماتهلللا المقتلفلللة ملللن السلللجا روعليللل  طلللورت أسلللما
ليل  العميلل ملن ا ومعرفلة لملا يتطللع إمسلبق اوهو ما عزز فهم ،(3،4طالع الرسمين ) ، نف

مكللن فيليلل مللورس ملن رسللم مركلز تسللويقي م لالي لكللل و  ،حاجلات و لليم ضلمن أنمللاط حياتيلة
 .والنمط ال ه يناسبها عالمة بما تتمتع ب  من مميزات ونقاط ضعف و وة

 

 
عالمللات  سللموار مللن المسللتفتين أن يضللو ها علللى  سللتقدم  وطللللالصللورة التللي  :(2)الرسللم

–القمصللان  –البنطللا   –ح يللة اأ –السللاعات ) تجاريللة عالميللة معروفللة لللديهم فللي مجللاالت
 (السجا ر –المشروبات 
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حمللر وسللجا ر سللالم لبور اأم للا  لقارطللة مكونللة مللن  للور مرتبطللة بعالمللة مللار  :(3الرسللم )
 اليتس.

 

 
 م ا  لقارطة مكونة من  ور مرتبطة بعالمة سجا ر سالم اليتس. :(4الرسم )
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ن حيلللا  أه عالملللة تابعلللة لشلللركة فيليلللل ة يسلللألون المسلللتفتيفالبلللاح ون الميلللدانيون فلللي البدايللل
عالملللللة نشلللللطة التلللللي تزاولهلللللا اليسلللللت كرونها ملللللن وا لللللع مشلللللاهداتهم اإلعالنيلللللة أو اأ ،ملللللورس

أو الل ه جعلل  را قلا  ،يراه م يرا في االعالن ال ه شاهدهوما  ،ومنافس تلل العالمة ،مجتمعيا
الجلللو العلللام الللل ه تمنحللل  أو تعبلللر عنللل   ،الللل ه ال يعجبلل ملللا ملللا الللل ه يعجبللل  و  ، يللللإبالنسللبة 

 ملللا ،؟هلللل توافلللل نملللط حيلللاة المسلللتفتين ،علللالننلللوع الكلملللات المسلللتقدمة فلللي اإل ،عالملللاتهم
مللا ، ؟اللل هن تلقا يلا عنللدما يلل كر اسلم عالمللة مللارلبوروإلللى  رد؟ مللا الل ه يتبللاالقصللورجوانلل 

ملللا تلللأثير تلللرويس العالملللة  ؟علللالن ملللارلبورو يلللروق لهلللاسلللمات الشقصلللية التلللي تللل كر بلللأن إ 
م لللا   ،(5رسلللم ) ،فلللي الرسلللم التلللالي ،التجاريلللة ملللن خلللال  نجلللوم السلللينما والمشلللاهير عموملللا

ونلللغ والصلللور التلللي تلللم ارتباطهلللا بعالملللة هلكين فلللي هونلللغ كتحلللوه  للليم المسلللت لكعكلللة بيانيلللة
نقللاط ضللعف و للوة إلللى  وهللي تعكللس فللي ذات الو لل  مللا يشللير ،حمللرلبورو ذات اللللون اأمللار 

 العالمة مع  يم العمالء
 

 
 والصور المرتبطة بتلل القيم من خال  عالمة مارلبورو ،( تم ل  يم المستهلكين5الرسم )
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زيلللادة والء إللللى  ذللللل قهلللا وتعزيزهلللا لتللللل القللليم أدىفلللي تحقي وسلللتطاع  ملللارلبور ا اأى )كلمللل
مشللللتركة تنطلللللل مللللن خاللهللللا مللللارلبورو فللللي اسللللتهدا   مللللع تللللأمين  اعللللدة ،العمللللالء للعالمللللة

 (شريحتها
 :هي ةوحدد فيليل مورس عملها التسويقي وفل مهام ثالث

 .بناء هوية خا ة بالقا رين تميزهم عن والديهم -1
 .ن عال ة مع الشريحة المستهدفة خارج دا رة العا لة أو الوالدينتأمي -2
 .اتيالنفس في تمويل المشتر على  التأهيل في االعتماد -3

 
 خللل االجتملاع ،1992لي  الر يس التنفيل ه للشلركة علام وفي االجتماع الدولي ال ه دعا إ

 :هدا  التاليةأهمية تحقيل اأإلى 
 .المات الشركة من السجا ر را قة للقا رينأهمية أن يكون برنامس التوا ل لع -1
  أو ينشلللرون  ملللن ملللا يب ونللل ضلللرورة تلللأمين االتسلللاق والتوافلللل فلللي رسلللا ل الشلللركة فلللي -2

يل سلبعللى  تنلا   أو تعلارر فلي الرسلا ل..إلى  ال يوجد ما يشير  أن حمالت )أه
 (الم ا  في مجا  الصور والنصو 

 .نا عالميال ما يتطلع إلي  عمالؤ أساليل اإلبداع بما يحق أن يكون بحوزة الشركة -3
 ،االسلتقاللية ،من هنا كان  الصورة التي أرادت مارلبورو تأمينها تعزز )ال قلة بلالنفس

ملللة العالميللة التللي عبللرت ( فكانلل  الحالحريللة ورو  المغللامرة ،القللوة ،الريللادة ،االختيللار
 Come to where رلبورووطن الماإلى  ىتعال ..حيث النكهةإلى  ىتعالعن ذلل )

the flavor is…Come to Marlboro Country’ 
 للع يعللزز امللن خلال  و  ؛عللالناإللمجموعلة ال منتهيللة مللن تصلاميم  سللم مسللار  ر  ، وعليل 

 ،كيللللةير موكللل لل شللللركة اإلعلللالن ليوبيرنلللل  اأ للللورة الكللللاوبوه  عبلللر للليم المللللارلبورو 
ت كقبللللرة مشللللتركة عالميللللة لكللللل الحمللللالت اإل ليميللللة علللللى الللللربم مللللن تنللللوع الحمللللال

 وزعل  اإعالنيل اتصلميم 63وهك ا تلم إنتلاج أربعلة اعالنلات تلفزيونيلة وعلدد  ، ليميةاإل
 ،حو  العالم كلها
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وحلللل  النتللا س حيللث  ،تللم تنفيلل  دراسللات ميدانيللة شللمل  معظللم دو  العللالم ،1995وفللي عللام 
 :هي ة طاعات ثالثعلى  ركزت الدراسة الميدانية

 . نا  التي تروجها الشركةة تجاه اأموا ف الشرا   المستهدفأنماط الحياة و  -1
تنميتهلا لعالملات أ لو  تمل  إللى  وتفقد ملا يشلير ، ورة اسم رواج العالمة التجارية -2

  .الشركة
 .االثر ال ه أحدثت  رسا ل الحمالت التوا لية مع مقتلف الشرا   مدى -3

سللتهدف  برمجللة مفهللوم  للناعة تلللل الجهللود واأنشللطة التللي أفللرزت بللرامس مقتلفللة ا
مللا  وهللو مللا عللزز فللي .م للل رعايللة فورمللوال وانجا ر عبللر بللرامس رعايللات رياضللية السلل

خصو للللا فللللي التوا للللل مللللع الشللللرا    ،سللللتراتيجيات الر يسللللة للشللللركةبعللللد ضللللمن اإل
 :عتمادا 

دور فلللي برمجلللة رسلللا ل الشلللركة ملللن أسلللاليل البحلللوث الميدانيلللة وتك يفهلللا لملللا لهلللا  -1
 .التوا لية

 . يمهمعلى  تعر  الدوره شريحة القا رين مع العلى  التركيز -2
 . ورة العالمة التجاريةعلى  التركيز -3
خلللال  أهميلللة  للليابة الرسلللا ل  ملللن ،ة التلللدخين العالميلللةالتصلللده لحملللالت منلللاوء -4

اهس الحيلاة ملع مبدأ االستمتاع بمباإلعالنية وفل المحور القيمي م ل الدعوة لقيم "
( تحاشللللليا لية)دملللللس سللللللوك التلللللدخين باالسلللللتقالعوضلللللا علللللن  ،( يملللللة االسلللللتقاللية

وضلمن مللا جلاء فللي  ،عالنللات الشلركةات التلي  للد تحلد القلوانين مللن نشلر إ لالنتقلاد
 ( "تسويل التبغ والمراهقين" 38سكوتالندية )ا ور ة

 :إلى نها تشيرحيث إ
a) طفللللا  تياجللللات العاطفيللللة للمتعللللاطين مللللن اأ للللناعة التبللللغ تللللدرك تمامللللا االح

 .والمراهقين
b) ور  ر تلللللم ربطهلللللا بعال لللللات ملللللن الصلللللالعالملللللات التجاريلللللة القا لللللة بالسلللللجا

 .و ناعة التدخين لي  الشبا  من مميزاتوالمشاهير والرموز بما يتطلع إ
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c) وسلللر  ، لللناعة التبلللغ طلللورت إسلللتراتيجيات لتوريلللف الملللدخنين ملللن الملللراهقين
 .تعيين ه ه الشريحةعلى  نمو  ناعة التدخين تعتمد اعتمادا كبيرا

d) لين من خال  أساليل مقتلفلة وملا تنشط  ناعة التدخين لحماية شريحة العام
 .يمكن أن يتحاشى القوانين المانعة وتتعاطى مع  النظم

e) اعنصلر  ت الموضلة وكلل ملا يلدعم أنملاط الحيلاة تعلدالمجالت الشلبابية ومجلال 
 .ستهدا  الشبا ا في إستراتيجيات ار يس

لقلوانين اعللى  و ف الشرا   المستهدفة بأو ا  يصعلإلى  تعمد  ناعة التدخين
م لللل مصلللطل  "السللل ج" لو لللف شلللريحة  ،عليهلللا معارضلللة للتلللرويس إدانلللة القلللا مينال

 .معينة
 

فقللد  ،العالمللة التابعللة لشللركة فيليللل مللورس ،( للسللجا رB&Hوضللمن تقريللر عالمللة )
للللع   سللللتهدا  "استكشللللا  فللللر  ا ترللللمن بحللللث ميللللدانيإلللللى  ت العالمللللة التجاريللللةد  م 

و للور النجللوم مللن  نمللاطمطللوعين فللي ذلللل أ ،القا للرين مللن خللال  منتجللات جديللدة
 اعنصلر  جارية بالنسبة لهم يعلدالعالمة الت فكان  النتيجة أن  ورة ومعنى ،"المدخنين

شلريحة أن تسلتهد  كما بين  الدراسة أن  فات الشريحة التي يجل  ،في ذلل اممه
  .المحافظين في مجا  إيمانهم بالقيم

ا يللدخل القا للر فللي دا للرة حالمللمللا يلللي )إلللى  وفللي فقللرة تاليللة مللن التقريللر ثمللة إشللارة
ن حاجللاتهم العاطفيللة تتغيللر ويظهللر مللا يفتللرر فللا ،التعللاطي بالتللدخين ويصللب  مللدخنا

ت السلللجا ر وملللا يسلللم  لهلللم أن يلبلللي شلللغف  ملللن خلللال  عالملللات مقتلفلللة ملللن مللل ا ا
..وهلللو ملللا يجعلللل هللل ه الشلللريحة متحوللللة تلقا يلللا ملللن ،.وهويتهمبممارسلللة اسلللتقالليتهم 

 (.متعاط  بالغإلى  مجرد  ا ر بالتبني
 :ما يلي نستعرر المراحل وفل ما أشار الي  التقرير فيو        
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 ،عالنية لوكالة إعالن )سآتشي آند سآتشلي( البريطانيلةكما أشارت اإلستراتيجية اإلبداعية واإل
 ما يلي:إلى  (B&Hفي ملقل المهمة التي هي بصددها في الترويس لسجا ر )

 ،أن يللروه مللن آبللا هم تدخينلل  مللن ماركللات اعتللادو ين مللا ا "إن المللدخنين الجللدد ال يرببللون تللدخ
  الوكاللة ثم تتسلاء ،ولكن يتطلعون لتدخين عالمات تعبر عن تفردهم وهوياتهم ونمط حياتهم

 :فتجيل "؟لماذا نعلن"االعالنية حيا  
 (B&Hعالن عن منتس جديد بلون أ فر خا  بعالمة )لإ -1
ن شلريحة القا لرين والملدخني جل  عللى   لدى علا   لادر من أجل إحداث و لع ذه -2

 الجدد.
 .من أجل توليد مشاعر بأن ه ه العالمة تم تصميمها وإستحداثها لهم وليس آلخرين -3

عالنيلة كملا كان  االجابة ضمن االستراتيجة اإل ،من نحن نستهد  ونقاطل ،وحيا  السؤا 
 :يلي

 .عام من المدخنين الجدد 24-18الف ة العمرية من  -1
ويعبللرون  ،ن فللي التعبيللر عللن مللوا فهمعبيللر عللن أنفسللهم ومتمللردو اللل ين يرببللون فللي الت -2

أو يسللللمعون مللللن موسلللليقى أو  موضللللةعللللن ذلللللل باختيللللارهم الحللللر بمللللا يرتللللدون مللللن 
وال يعيلرون  .مقتلفين عن آبلا هم هم يريدون أن يكونوا .يتعاطون من عالمات تجارية

)نحللن إن  ،متللعالحيللاة بكللل مللا تمنحلل  مللن  ابللل أن يعيشللو  ،المللوت هتمامللا لمللا يعنيلل ا 
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يجلابي تجاهنلا ملن  بلل القا لرين فسلو  نكلون استطعنا أن نمتللل مرحللة المو لف اإل
  (1997سآتش آند سأتشي  ،في مو ف  وه 

" Image consciousكما إن التقرير يؤكد من أن ه ه الشريحة تسلتهويها "الصلورة ال هنيلة 
 image style‘ والتلللدخين كلللنمط حيلللاة ،علللالن وأسلللاليل التسلللويلوينجللل بون نحلللو اإل

statement’ (Laybourne Valentine Qual Ltd Research 
Document, 1998) 

وترلللمن التقريلللر عمليلللة ربلللط مميلللزات العالملللة التجاريلللة بتصلللميم علبلللة السلللجا ر بملللا يعلللزز 
 " مية سلعهم "بعالمات القا رين سناو د تعار  في أسواق التدخين بتس ،تطلعات الشبا 

 ‘young brands’ 
عالنيللللة تتفللللل اسللللتهدا  كللللل شللللريحة عمريللللة بحملللللة $إلللللى  يلللل  تعمللللد شللللركات التللللدخينوعل

 .ليهاالتي يتطلعون إوتوجهات و ورة الشريحة 

 

 
 البريطانية لالعالن Saachi&saachiنماذج مقتطفة عما أشارت الي  شركة 
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ثللار عالن عللن آخللر مقترعاتهللا حيللا  مللا يقلللل اآلوتعللزز شللركات التللدخين حمالتهللا بللاإلكمللا 
 .السلبية للتدخين

محللاوالت لتوريللف  للغار إلللى  مللا يلللي نسللتعرر الللنل اللل ه ورد فللي التقريللر مللا يشللير فللي
وذللللل بقصلللد أن تكلللون  لللورة علللالم السلللجا ر وملللدخنوها "شلللبابية" وبيلللر  ،السلللن ملللن الشلللبا 

 .ملتصقة بكبار السن

 
نلللوع ملللن أنلللواع ك ، لللنف "هاملللل "عللللى  ويالحللل  كيلللف أن الدراسلللات الميدانيلللة التلللي أجريللل 

كبر شللريحة  للغار السللن مقارنللة بللاألللدى  نقفللار معللدالت التللدخيناإلللى  تشللير ،السللجا ر
سلللتهدا  القا لللرين دون عالملللة التجاريلللة ويجعلهلللا تنشلللط فلللي اوهلللو ملللا يهلللدد هللل ه ال ،عملللرا
 .الكبار

 
أهمية تقصيل مبالغ مالية بقصد القروج بأنشطة ترويجيلة إبداعيلة إلى  كما يشير التقرير  

 .ستمالة شرا   الصغاراعلى   ادرة
ا وهلو ملا  امل  بل  عامل 15ملن  ابلدء اوالبحوث الميدانية تؤكد أن العينة البح ية حلوت أعملار 

التي بينل   لفة و ( TGIعتمد علي  من بحوث )وهو أيرا ما ا  ،" للسجا رعالمة "سلل كات
 .العينة البح ية
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بالشلللرا   العمريلللة و لللفات كلللل ملللا يللللي بيلللان الشلللركة االستشلللارية بالتصلللنيف القلللا   فلللي
 :ما يعرفها من  يم أو ما يتأثرون ب  شريحة في

 :ن هماالشريحتا
  اعام 15شريحة  -1
 أكبرا وما عام 35شريحة  -2

التلللدخين ملللن التبلللغ تلللدرك أسللبا  رببلللة االطفلللا  فللي  وتؤكللد التقلللارير ملللن أن شللركات
 ،سنوات 8عمر 

 :حيث تبدأ  صة التدخين من مرحلة الطفولة
 

  هار والوالدين مع اأ وات ( سن8-9)

 مع اال د اءفي المدرسة   اعام 16 -11
 الحانات ، د اءمع مجاميع اأ  اعام 16فوق 

 ختيار مسألة ا البلوا  \مرحلة الرجولة 

 
وفلل ملا أشلارت  ،ما يلي نستعرر كلل  لنف لعالملة سلجا ر والمرحللة العمريلة والجلنس في

 :لي  مؤسسة إنتربراند البريطانيةإ
 نوع عالمة السجا ر المرحلة العمرية والجنس 

 ،سللللللل كلللللات ،إمباسلللللي ،مللللاربورو اليلللللتس مرحلة  غار السن 
B&H 

 )ال كور(B&H ،ناث(سلل كات ) اإل المراهقة 
 طللران سللل كلات ) ،)مل اق مركلز( B&H الشبا  

  ليل، مارلبورو 



 www.zumord.net –د.زهير المزيدي  103

 

سللل كلات )  طللران  ،)مل اق مركلز(B&H شبا  متأخر 
 L&B ، ليل

بلللاركلي  ،)لالنلللاث( L&B ،سلللوبر كنلللغ السن كبار 
 )السعر(
  1997 –بريطانيا  –إنتربراند 

 
 :عالنية كي تحقل ما يللليبنسن تؤكد المتو ع من الحملة اإل بداعية لسجا راإلستراتيجية اإل

 مساعدة العالمة التجارية ومنعها من االنحسار  -1
 جعل المدخنين مستمرين ما أمكن زمنيا  -2
 .جعلها نمط" مع تأكيد الوالء للعالمةعالمة مع المدخن "توطيد عال ة ال -3
 .ربا تحل أن يدفع لها مبالغ لتعزيز اأإنتاج فالتر خا ة تس -4
 .في ريادة ضمن سوق مشبعة B&Hجعل عالمة  -5

 (CDP creative Brief , 1995e) :المرجع
يطانيلة حيلا  آتشلي آنلد سأتشلي البر لي  وكالة إعالن سالبيان التالي نستعرر ما أشارت إ يف
 وذللل وفلل تصلنيفات وضلعتها ضلمن مجلاميع هلي ،ستهدافها للشرا   المقتلفة في المجتملعا
عالنيللللة مللللدركو  للللورة العالمللللة( وعليلللل  يللللتم تصللللميم اإلسللللتراتيجيات اإل ،نللللاجحون  ، للللغار)

 .والتسويقية لتلبية تلل االحتياجات التي تتطلع اليها تلل المجاميع
لغلللاء اسلللم با يطالبلللان رالي والمؤسسلللة الوطنيلللة للصلللحةسلللت( المجللللس اأ39وضلللمن تقريلللر )

  للابات بالسللرطانعلللل السللجا ر مللن أجللل تقفللي  نسللل اإلالعالمللة التجاريللة والشللعار مللن 
 مجلة البحللوث حللو  المراهقللةللل كلليير وضلمن تقريللر أم وأملرار الللدم والقلللل فلي  للارة أسللتراليا 

 ، رللا ية تنتظللر التسللويةدعللاوى  ثمللة ،جامعللة ميريالنللد -وجمعيللة لبحللوث المراهقللة  ،2001
ت التبلللغ الكبلللرى للحصلللو  عللللى دوللللة ضلللد شلللركا 40ملللن أك لللر ملللن  رفعتهلللا النيابلللة العاملللة 

من الدو  في مجلا  الرعايلة الصلحية وعظلم التكلاليف بسلبل اأملرار التلي تسلببها  تعوي 
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 حتلى 1960الفتلرة ملنالتي رهرت في المجالت خلال   النات السجا رفاع التدخين، شركات
1985  

 وجدت أن إعالنات السجا ر في المجالت مع الشبا  مرتفعة للقراء  
وركلو   ،()عللى سلبيل الم لا  بصور ملن المقلاطرة والترفيل  رتبط والتي ا( 18)تح  سن  

 .رومانسية واالثارةالو اأمواج، 
 

 نماط الشاذة:المشروبات الكحولية وتعزيز األ
 

وم، وملللا يجعل لللا محلللم جلللذ  بالنسلللبة ضلللم  دراسلللة خاصلللة بإعالنلللات الكحللل
( أجريت في بيركلي كاليلورنيا، حيث تختبر الدراسة مدى روقا  11للمراهقي  )

إعالنات المشروبات وروابط هذه المشروبات والصور العالقلة فلي األذهلا  تجلاه 
طللللال ومراهقلللا فلللي  253المسلللت دفي ، أجريلللت الدراسلللة عللللى عينلللة قوام لللا 

(، أكللدت الدراسللة وجللود عالقللة 17-10لألعمللار ملل   ذكللورا %47كاليلورنيللا، )
وطيدة وإيجابيلة بلي  إعالنلات المشلروبات الكحوليلة وشلرائا األطللام، ملا يعنلي 
وجود نية كبيرة مستقبلية مل  قبلم هلذه الشلرائا للتعلاطي  كملا أ  النتلائ  كشللت 
علل  عالقللة وتللأثير إيجللابي شعالنللات مشللروبات البيللرة علللى شللرائا األطلللام 

 (.2000و  )أوست
أما البالغو  فقد كا  الشلغف والحلرل للدي م شلديدي  حيلام الرملوز التلي كانلت 
تستخدم في اشعالنات ع  المشروبات الكحولية؛ مثم المشاهير مثال مم  هم فلي 

% 60المراحللم المدرسللية الخامسللة والسادسللة. وقللد أشللارت النتللائ  إلللى أ  نحللو 
مجلرد مطالعلة اسلم عالممثلم ذائل  من م استطاع التعرف على نوع المشرو  مل  

%. ذات اممر انطبق على شريحة 88الش رةع، وبلغت تلك النسـبة لدى األطلام 
عامللا تلللك التللي تعرفللت علللى رمللز الضلللدع ملل   11-9األطلللام العمريللة ملل  

الكحولي، والغري  أ  هذا المشرو  حقلق شلعاره  "بدوايزر"مشرو  إعالنات 
لط لألطللام استحضارا م  الش Sloganالللظي  عار الللظلي للمنلت  الغلذائي الموجل

 (.1996عفروستد فليكسع وشعاره عتوني ذي تايغرع. )
األهم والغري  في األمر كا  فلي اعتقلاد امطللام فلي أ  الضللدع يبيل  مشلرو  

ج مل  خلالم مشلاهير كلا   ،"بدويازر"البيرة  كما أ  المشروبات التي كانت ترول
ج عبرهم.  ل ا وقٌ  أعلى م  تلك التي م  ترول
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اعتملللاد المشلللاهير، 
وملللا يعلللزز أصلللالة 
المنللللت  بحكللللم أنللللط 

 أيرلندي 
وفلللللللللي اسلللللللللتخدام 

أ  تكللو  األللللاظ ع 
 ع فخورا

 
 

اعتملللللللاد أسلللللللالي  
اللكاهلللللة واشيحلللللاء 

 النلسي 

 
 

 التصميم 
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الملللوروث الشلللعبي 
ورمللللللوز يللللللدرك ا 
الجميللللل  يتعاطاهلللللا 
األطلللللللللللللللللللللللللللللللام 

 والمراهقو  

  
ة اسللللت داف شللللريح

السللللللياا، وميللللللات 
 أميركية بعين ا.

اسللللت داف شللللريحة 
محبللللللللي رياضللللللللة 
التزحلللللللللق علللللللللى 

 الجليد 

 
 

األللللللللوا  وأثرهلللللللا 
النلسللللللللللي علللللللللللى 
األطللللللام، فلللللاللو  
األزرق يمنا معنلى 
عالخللللللللللة وعلللللللللدم 

 الضررع

 
أسللللللالي  التللللللروي  
 مست داف الطلبة
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ملللللللا يشلللللللير إللللللللى 
الحيويللة والرياضللة 
واللللللللل  واشبلللللللداع 

خلالم  والتحليز مل 
دافلل  الجللوع وروي 

 العطش 
 

  
اسللت داف األطلللام، 
ورمللوز محببللة ل للم 

 مثم الضلدع
 

 
 

المناسلللبات العائليلللة 
 والألسرة 

  
الشللللللللللللللبا  وروا 

 الرياضة 

 

 

  لحظات امسترخاء 
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الطقلللوس والتقاليلللد، 
حيللللللللللث إ  ملللللللللل  
الطقللللللللوس مللللللللمء 
الكلللأس ل لللذا النلللوع 
بللأ  يسللك  بدرجللة 

45 

 

 
 اشبداع

 
تخدام اللللللللو  واسلللللل

األخضلللللر للدملللللللة 
على أنلط مستحضلر 

 طبيعي 

 

 

فلللللللللي اسلللللللللت داف 
مجامي  ثقافية تابعلة 
 )مجامي  الشاذي (

 

 
 
 

كما أ  العالمات التجارية الكحولية تعملد  إللى أسلالي  مل  التحبيل  عبلر اللكاهلة 
والتسلللللية وروا المغللللامرة والمللللرا، وهللللي جميع للللا تللللروق لشللللرائا األطلللللام 

إللى  يعملد "بددوايزر"الكحولي بم وحتى البالغي ؛ ف ا هو المشرو  والمراهقي  
إعللال  ي ظ للر رجللال فللي يللده مجموعللة عللل  ملل  ذات المشللرو  وبيللده األخللرى 
فللأرة، وهللو يحللاوم التحللرش بصللديقة الجيللرا  وإخافت للا ودفع للا كللي تللأوي إلللى 

 شقتط  
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شلياء أو كما جاء في إعالنات مشرو  عسمرنوفع الكحلولي اللذي يسلتعرل األ
 عبر زجاجة عسمرنوفع وفق صور متخيلة مثيرة للضحك  

نتااج الدراسد ااتلدرتااتلعلى اابل  اا ل   ااتلمثللم هللذه الحمللالت الترويجيللة جعلللت 

 جمج(،لتشيىلإرا لل17-10 جمل(،لدأل مجسلمنل)ل12,7درمادسسل)درمتو طلدرعمىيل

لمجل  ت:

 
 %لعفجدلبأنهلتنجوللدركحوللخالللدألشهىلدالثن ل شىلدرمجضيتل34 -1

 %لمنلدالنجثل30%لمنلدرذكوس،ل36 -2

 (.8-5%لمنلدرمىدحللدراسد يتل)درمستوىل16 -3

لاااتلر مشاااىوبجال92 -4 %لمااانلدرعيناااتلعشاااجسالبتعالاااي هجلرّ الناااجالدرمىو 

 دركحوريت.

ل

 الحاافلفااتلدر اااوللدرتااجرتلدرتيساايعلدرااذيل ستعىضااهلو  ااينلفيااهلدأل ااجري ل

حيودناجالدرمت عتلفتلدر اذ لمانلخاالللع اجري ل)درمو ايي ،لإدسد للاوسلدر

درمح  اات،لدرمشااج يى،لدرياااكلودرحكج ااجا،لدرعكج اات(.لوفااتلمااجل  ااتلبيااج ل

توضااايحتلال تماااجدلم اااللت ااا لدأل اااجري لفاااتلحماااالالإ اااال لدرمشاااىوبجال

 دركحوريت:
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كما كشلت نتائ  الدراسة رغبة أكيدة لدى الشريحة المستلتاة في شراء المشرو  
% كانلللت رغبلللت م 43 ، و% بعلللد مشلللاهدة العينلللة ل علللال35الكحلللولي بنسلللبة 

 متوسطة في اقتناء المشرو ، طال  الجدوم التالي: 
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وفلي الرسلم البيلاني التللالي، بيلاٌ  تلصليلي بحجلم األثللر اللذي تنت جلط المشللروبات 
الكحولية في ترويج ا، فنالحظ مثال أ  أثلر أسللو  عالقصلةع يكبلر كثيلرا؛ حيلث 

سيقى المدرجلة فلي اشعلال  والتلي ( مقابم األثر النات  ع  المو0.98يصم إلى )
(، كما يبي  الرسلم عالقلة ذللك بعناصلر العملر والجلنس 0.45يصم تأثيرها إلى) 

 أنثى(، وما إذا كا  متعاطيا م  األصم أم م. \)ذكر 
 

 
 

وفللي مجللام أزيللاء المالبللس، نجللد العالمللات التجاريللة المعللززة لألنمللاط الشللاذة 

أو الرجام، وسنختار هنا بعضا من ا وفلي  كثيرة، سواء تلك التي تست دف النساء

مل   Abercrombie & Fitchالغالل  هلي تسلتعرل أزيلاء عالملة أبركلومبي 

خللالم مللوديالت رجاليللة ونسللائية شللبط عاريللة، فللي حللي  الجماعللات األميركيللة 

المتحلظة تدعو لمقاطعة إصدرات العالمة م  المطبوعات لملا تحمللط مل  صلور 

 إيحائية جنسية.

، قامت هلذه العالملة بتبنلي مشلاري  ذات طلاب  2010لتحديد في عام مؤخرا، وبا

إنسللاني مثللم الحللث علللى التعدديللة ونبللذ العنصللرية وحقللوق اشنسللا  ومشللاري  

امستدامة، إضافة إلى برام  التمويم الخيلري بالتعلاو  مل  جامعلة أوهلايو للدعم 

لتشلخيل أبحاث السرطا  التي تتعلرل إلي لا الملرأة مل  ج لة الحلد من لا عبلر ا

 والعالج.

وقلعللت عأبركللومبيع اتلاقيللة تعللاو  فللي مركللز كللارتر فللي اتالنتللا  2007فللي عللام 

 75بجورجيا؛ لدعم بعثات دراسية للجمعية الوطنية لش ادة الثانويلة العاملة بمبلل  

ألف دومر أميركي، وم  هلذه المسلاهمات اشيجابيلة تالحلظ أ  للشلركة منتجلات 

ع Lثللم إصللدار قملليل مكتللو  عليللط بحللرف عمحرضللة للسلللوكيات الالقيميللة؛ م
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ع، ما جعم األطراف المعنية في أميركا تقاط  عالملة Losersباشنجليزية تعني ع

. وهكلذا مل  بعلل العبلارات البذيئلة 2004عأبركومبيع لمثم هذا التصرف علام 

المحرضة الشبا  المراهق للتعاملم الالخلقلي مل  الجلنس اضخلر ضلم  عبلارات 

لل ت دعللوات لمقاطعللة منتجللات العالمللة ملل  محرضللة كتبللت علللى ال قمصللا ، مللا أجد

 .2005جديد وإيقاف ا عام 

 

 
 

طالعتنلللا عالملللة عأبركلللومبيع بعبلللارات كتبلللت عللللى  2009ومجلللددا فلللي علللام 

 القمصا  تست دف في ا المراهقي  وشبا  الجامعات مثم:

عةع، عمطلو  طالبة ألبحاث متعلقة بالجنسع..  شجلِّ  عالخالعة النسائية م 

وللعالمة عأبركومبيع ممارسات غير سوية تست دف م  خالل ا شرائا األطلام؛ 

ماليي  $ للمستشلى الوطني لألطلام في أوهايو  10فقد تبرعت بمبل  وصم إلى 

م  أجم تغيير اسم غرف الطوارئ إلى غرف تحمم اسم عالملة عأبركلومبيع  ، 

فلإ  هلذا الطلل   طبيل  وجماعلات حمايلة األطللام 100وعلى الرغم م  موافقة 

ه اللذي ع رفلت بلط العالملة حيلام  فل م  قبم المسؤولي ؛ نظلرا للتلاريا المشلول ر 

اسلللت داف األطللللام واسلللتثارت م مللل  خلللالم أنملللاط حياتيلللة ملعملللة بامسلللتثارات 

 الجنسية. 

كذلك في المسلسالت التي يرجل  تاريخ لا إللى الخمسلينيات مل  القلر  الماضلي، 

ينلاير علام  25سليع فلي الحلقلة التلي بثلت فلي نالحظ حتى مل  مسلسلم عأحل  لو

1954  SchoolEpisode 3.15: The  Charm ( I Love Lucy 

 أ  الممثم ايثيم يقوم للممثلة األميركية لوسي: 

, "Maybe we'd better go down to Abercrombie and Fitch and 
[91]mating calls."-see if they sell goat 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_I_Love_Lucy_episodes#Season_3
http://en.wikipedia.org/wiki/I_Love_Lucy
http://en.wikipedia.org/wiki/Abercrombie_%26_Fitch#cite_note-90
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  أنحاء العالم وموق  إلكتروني تتواصم فيط م  شرائح ا وللشركة فروع في جمي

 المست دفة وتأصم فيط قيم ا الشاذة معززة في ذلك سلوكيات المثليي .

سللنوات، حيللث  7وقللد بللدأت تسللت دف حاليللا الشللرائا ملل  ذوي األعمللار الللـبالغة 

 1997خصصت قسما تحت م سمى عأبكرموبي األطلامع الذي تم تدشينط عام 

( حيام تشلير الرسائم اشعالنية أو التسويق المشللر 22أكاديمية ) وضم  دراسة

 خ ابلدراسد تلإر :

د ااعلدرعالمااجالدرت جس ااتلألنمااج لدرشااذودلدر نسااتلود ااعلحيااو لدرشااودد،لمااجلشااكلل

،لcryptic marketingتولهجلفتلدرتسو قلعلا  ل اا  للدرتساو قلدراوسديللعول

  هافلثيجفجالتجريتلعولتجبعتعولدرتسو قلدرمشعى،لعولدر لدرتسو قلدرذيل ست

وفي فقلرة أخلرى، تؤكلد الدراسلة أ  ثملة توجي لا فلي ملا يمثلم شلريحة مل  

الشواذ مم  يتحاشى ارتباط صورتط بصورة الشواذ جنسيا، وهو ما يجعلم 

 است داف م فيط شيء م  التحدي أمام العالمات التجارية. 

 

 Cryptic Marketingنموذج التسويق 

 

 
 

إلللى أهميللة األخللذ فللي امعتبللار القلليم التللي تمارسلل ا كللم  تخلللل الدراسللة

شللريحة ضللم  نمللط حيللاتي معللي  ودور العالمللة التجاريللة فللي الللدعم لتلللك 

 القيم واألنماط بما يعزز األداء الربحي للعالمة.
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ثم تؤكد الدراسة على أ  الن   التسويقي التقليدي يج  أ  ي طور حيث إنلط 

للشرائا المست دفة، أما الن   اللذي تلدعو دأ  على مخاطبة العقم الواعي 

إليط الدراسة ف لو مل  خلالم اسلت داف الشلرائا برسلائم تخاطل  الالوعلي 

 ضم عرسائم ضمنيةع غير مباشرة.

 الن   التسويقي الذي تطور ليشمم م  ضمن ا:
1- Camouflage 

2- guerrilla 

3-  subliminal  

4-  Covert 

 niche marketsدة وجميع ا أثبتت نجاحلا فلي التواصلم مل  شلرائا محلد
يتم التعاطي مع لا والتواصلم ضلم  سلياقات  subgroupsفي المجتمعات 

 غير مباشرة إعالميا. able to decode and understandضمنية 
 

وتطالعنللا مدينللة فيالدلليللا فللي وميللة بنسللللانيا األميركيللة بصللرعة جديللدة خطللرة، 

عاملا( وذللك بلدعم  11وتعزز ل ا في حملة إعالنية تست دف األطللام فلي عملر )

ع، وهلللي Condomمللل  السللللطات الحكوميلللة فلللي التلللروي  لمنتجلللات عاللللواقي 

منتجات في األساس توجط للبالغي  م  الكبار وتست دف م  يرغ  فلي الحلد مل  

عمليات التلقيا أثناء قيام الرجم بالعملية الجنسية م  زوجتط، غير أ  الحملة هذه 

اللاحشللة كللنمط حيللاتي وتصللونط بقللواني  تحللث األطلللام غيللر البللالغي  علللى فعللم 

الومية، وذلك مبعثط الحد م  ظاهرة إنجا  الصلغيرات فلي السل  ، أو فلي الحلد 

 كذلك م  انتشار األمرال الجنسية كمرل اشيدز. 
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ط لشريحة م  األطلام في عمر عشر سنوات   حملة التروي  لـعواقيع موجد

بللاشعال  علل  كاتللالوج  A&Fتعزيللز نمللط الشللذوذ الجنسللي لللدى عالمللة  ويزيللد
يرسللم عبللر البريللد لعمللالء العالمللة التجاريللة ملل  البللالغي  وم يسللما للصللغار 
بامطالع عليط، وإ  كلا  بإمكلان م مطالعتلط عبلر اشنترنلت، وهلو يحلوي صلورا 

ي  مم  بلغوا عارية لرجام في هيئات م أخالقية، كما يمك  شراؤه م  قبم البالغ
الثامنة عشرة بعد إبراز هويات م، وعلى الرغم مل  المعارضلة المجتمعيلة للبعل 

وهلو  pornographyاألسر لتعزيز ذللك الكاتلالوج لملا يسلمى بلالبورنوغرافي 
تمضي دو  أ  تبلالي ب لذا  A&Fأسلو  محار  على نطاق دولي، فإ  العالمة 

 كلط.

 وم  الشركات الراعية لألنماط الشاذة:
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جة للشذوذ:الداعمط أو م  العالمات التجارية   المرول
 ستارباكس -1
 بنيتو  -2
 تايلينوم -3
 آبسلوت -4
 أمازو  -5
 دولتشي آندغابانا  -6
 غيس -7
 أكومبا آند فيتش -8
 عالمات الموضة..  معظم -9

 والقائمة م تنت ي.. 
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جة للشذوذ:  بعل اشعالنات المرول
 ام.شذوذ نمط استعمام مساحيق التجميم ألناقة الرج

 

 النمط الشاذ 

 

 لنعومة البشرة 

 

 لنعومة البشرة

 

 لألناقة والجاذبية عرل خال 

 شد الوجط بحق  السيليكو   
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 لبس األقراط 

 

 ممارسة الشذوذ بدعم م  شركة دوائية 

 

 مانيكير

 

 لوش  تبييل البشرة م  لولاير 
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 ميك أ  الرجام 

 تروي  الشذوذ لألطلام م  الذكور
 

 
 

 شركة تأجير السيارات

 

 شركة آفيز 
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 رجام الكنيسة 

 

 مل وم عالعائلةع 

 

 

 المجالت:

 الموضة  •

 الصحية الرياضية  •
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رسلللللائم ضلللللمنية حاثلللللة عللللللى 
 الشذوذ:

 

 

 

 

 

 

 

وسللللائم إعالميللللة وتواصلللللية مجتمعيللللة 
 داعمة لتعزيز الشذوذ 
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مواقلللل  اشنترنللللت للعالمللللات التجاريللللة 
 ة العالمي

موقللللل  عالملللللة راللللللف لللللللوري  
اشلكتروني والتروي  للشذوذ وفي 

 است داف األطلام
 

 
 
محظ كيلف أ  عالملة عآبسللوتع متواصللة اجتماعيلا مل  شلرائح ا وللدي ا رأي  

سللبتمبر ملل  خللالم إعللال  يسللتعرل العبللوتي ، هللذا 11حتللى ملل  حادثللة يللوم 
تواصلة ديناميكيلة م التواصم يؤكد عالقة مستدامة مشاعرية مواكبة لألحداث وم

 استاتيكية جامدة. 
 

 
 

وج لة نظلر فلي األحلداث السياسلية ومتواصلم مجتمعيلا مل   اآبسلوت فودكلا للدي 
وعالملات تجاريلة أخلرى تتواصلم مل  جميل  شلرائا المجتمل  وتعلر    اعمالئ 

ع  قلق ا حيام عموم قضايا المجتم ، شاهد عللى سلبيم المثلام إعالنلات: بنيتلو  
، فللورد والبيئللة، تسللابق العالمللات التجاريللة فللي إبللا  حللر  الخلللي  وبقعللة الزيللت
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طللرا منتجللات مبتكللرة متوافقللة ملل  البيئللة، ومحللظ المسللابقات المجتمعيللة التللي 
 تطرح ا عالمة عبيبسيع مثال، اللوللو وأما  األطلام. 

 
 بنيتو  ودعوة للمحافظة على البيئة والحياة البرية

 
 نموذج تسويق نمط حياتي جديد:

 

 
في ما يلي نستعرل إستراتيجية عالمة نيليا التجارية في اقتحلام األسلواق بمنلت  
جديد يست دف الرجام وهو خال بترطي  الجلد والمحافظلة عللى البشلرة كلنمط 

 14ملل  خللالم  1911حيللاتي مسللتحدث، فقللد كللا  أوم ظ للور لشللركة نيليللا عللام 
ظ مللل  أشلللعة مستحضلللرا مللل  مرطبلللات الجللللد، وأدويلللة العلللرق وكريملللات الحلللل

، حتلى غلدا هلذا 1998الشمس، وقد دش  قطلاع المنتجلات الموجلط للرجلام علام 
مليللو  باونللد بريطللاني، وملل  أجللم زيللادة الحصللة 117القطللاع بكللللة تربللو علل  

 السوقية ل ذا القطاع قد قدر لط نحو خمس سنوات م  الج د المتواصم،
ري لزيلادة الحصلة وفي ما يلي أهم عناصلر الج لود المبذوللة فلي التخطليط التجلا

 السوقية هذه، وهو ما يستوج  القيام بما يلي:
 امستعانة بعوامم داخلية وخارجية  -1
التعرف على عوامم القوة والضلعف الداخليلة والللرل المتاحلة وعناصلر  -2

 الخطر.
 التعرف على تحركات المنافسي   -3
 تحديد الموازنات المالية الالزمة. -4
 تحديد المركز التسويقي للسلعة  -5
 بحوث ميدانية دورية عقد  -6
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 اللرل المتاحة أمام المنت  تكم  في:

 تغيير التوج ات المجتمعية السائدة.  -1

 .أ  الرجام أصبحوا أكثر تلتحا حيام شراء كريمات الحلاظ على البشرة  -2

 .زادت معرفة العمالء بمستحضرات الحلاظ على البشرة  -3

  .لشريحة الرجامالحاجة لتمييز منتجات نيليا الموج ة  -4

 األبحاث الميدانية م مة في التعرف على احتياجات العمالء. -5

 وم  أجم تعظيم الحصة السوقية فإ  األمر بحاجة إلى:

 زيادة حصة المست لكي  لتلك المستحضرات م  الرجام. -1

  .اعتماد أسلو  العينات المجانية -2

ز هويللة العالمللة التعللاو  المشللترك ملل  بللرام  الرياضللة ملل  أجللم تمييلل -3

 التجارية وما يجعل ا محم روقا  للرجام. 

اعتماد الوسائم التي تست دف الرجام م  مجالت وقنلوات وبلرام  وملواد  -4

 تحريرية مدفوعة الثم .

دف  العالمة التجارية لحيازة جوائز ما، يشير إلى حيويت ا ورغبة الشرائا  -5

 المست دفة ب ا.

ملل  تطللويره ليللوائم  1920الللذي نشللر عللام  اعتمللاد بوسللتر عنيليللا بللويع -6

 تصاميم عنيلياع العصرية.



 www.zumord.net –د.زهير المزيدي  125

 

 
 نيليا بوي

 
 اعال  يعزز نمط حلق شعر جسد الرجم 

 
 ومحظ الجان  القيمي الذي تدعو إليط عالمة نيليا:
 الزرقة = امنسجام، العاطلة، والصداقة والومء 

 البيال = النظافة والط ارة الداخلية 
 ال = مثام لألمانة الذي تعكسط عالمة نيليا. الزرقة م  البي

وتجدر اششارة إلى أ  مصدر امسم عنيلياع في اللغة الالتينية يعني عاللثل  النلاعم 
 المتساقطع واللو  األبيل الذي كتبت بط الكلمة يعكس الط ر والنقاء.. 

 
 صورة العالمة لدى العمالء وروابط ا:

، است دفت التعرف على صورة روابلط 1990ضم  دراسة ميدانية أجريت عام 
 عالمة عنيلياع التجارية، كانت النتائ  مؤكدة لما يلي:

 صورة العالمة التجارية تم ربط ا بعالمة ت تم بالحلاظ على البشرة. -1
 العائلة التقليدية المحافظة  -2
 األرل ـ الكوك  األزرق  -3
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 الرجوع إلى حياة البساطة وحياة الروا  -4
 نلتاا واألصالة وامنتماء )كقيم(الشغف للمزيد م  ام -5

 
 إستراتيجية اقتحام شريحة الرجام:

 
 اعتمدت امستراتيجية المسار التسويقي التالي:

 ذكر وأنثىع.بي  الجنسي  ع األدوارعدم وضوا و تليي  -1
زيادة الصرف لتعزيلز )نملط( األكثريلة مل  الرجلام اللذي  يمارسلو  لياقلة  -2

 اهرهم.األجسام وكمال ا، م  اهتمام م بمظ
 دعم التطور الذي تش ده المجالت الرجالية باشعال  المكثف ب ا. -3

 

تعزيز نملط حيلاتي م يتللق مل  سلمات 
الرجولة م  خالم منتجات تطلرا فلي 

 األسواق ويروج ل ا عالميا.

 

 

 حلق شعر الصدر والجسد 

 

 للبشرة )البيال ـ النعومة..(
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ة أصللبا ي للروج ل للا ملل  خللالم وفللي مللا يلللي نسللتعرل كيللف أ  امنمللاط الشللاذ

التللروي  للعطللور واألزيللاء لكللال الجنسللي ، وهللذا مللا سللاعد علللى انتشللار شللريحة 

عالجنس الثانيع والشواذ جنسيا سواء م  الرجام أو مل  النسلاء. ونسلتعرل فلي 

مللا يلللي نمللاذج ممللا يحللث علللى التخنللث ملل  الللذكور كللنمط حيللاتي تعللزز لللط تلللك 

 العالمات. 

 

 شريحة الذكورل cKتروي  لساعة 

الشريحة، وم يقتصلر األملر عللى  وما يحث على تجميم صورة الشذوذ لدى هذه

نشر اشعال  في األشكام التي نراها، بم يتم طبل  ذات التصلاميم عللى المغلللات 

التلي يلتم تغليلف السلل  ب لا، وكلذلك نشلرها عللى صللحات اشنترنلت فلي المواقل  

 ات.الرسمية التي يتم في ا بي  هذه المنتج

 

 



 www.zumord.net –د.زهير المزيدي  128

 

 

 

 م  الذكور ( است دفت شريحة الشواذD&Gإعال  لشركة ) 
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وفيمللا يلللي نسللتعرل ج للود الشللركات الدوائيللة فللي التللروي  لمستحضللر دوائللي 

 وقائي لمرل اشيدز لممارسي الجنس م  الشواذ. 
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 الالع  الرياضي بيك ام

 ألزياء لعارل كمثم عبيك امع  أو يكو  المروج ل ذا النمط الشاذ نجٌم رياضي

نملللاذج لحملللالت إعالنيلللة اسلللت دفت الشلللواذ فلللي أكثلللر مللل  هيئلللة أو سللليناريو، 

كأشخال، في عالقات م م  الزمالء، أثناء تعاطي م السجائر والكحلوم ملثال وفلي 

 الرياضة... الا 

 

  

 شذوذ النساء
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 شذوذ الرجامبنيتو  و

 للشرائا الشاذة م  الجنسي  نماذج لشركتي سجائر ومالبس في است داف

 

 نموذج حملة إعالنية لماركة ديزم للمالبس است دفت الشواذ
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وتناغمت تلك الحمالت م  ما للشواذ م  أنشطة خاصة ضم  بيئة تسلية وألعلا  

 أولمبية:
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 وكذلك أدوات م وحلي م ومجوهرات م

 

متكاملللة، ومللا استعرضللناه إ  اسللتحداث أيد نمللط حيللاتي جديللد بحاجللة إلللى بيئللة 

يعكللس لنللا نللزرا بسلليطا، كالبيئللة التللي يحتللاج إلي للا الطلللم أو المراهللق حللام كللا  

ال دف المحافظلة عليلط وتنشلئتط التنشلئة الحسلنة ف لو بحاجلة إللى أدوات وصلحبة 

تشاركانط هموملط، وأبلوي  يتل ملا  متطلباتلط، وبيئلة إعالميلة ومجتمعيلة وقلواني  

 لط س بمت التنمية والن ول.وتشريعات تحلظط وتؤم  

 لموضة واألزياء وتعزيز األنماط الحياتية الشاذة:ل عالمة ديزم

في ما يلي تقرير خال بشركة ديزم التي حاز جائزة أوروبيلة، يشلير إللى األثلر 

 األخالقي الذي تركتط العالمة م  المراهقي ، حيث يشير إلى ما يلي:

لوا  واللل  واشيحلاء الجنسلي، كملا كانت حمالت إعال  عالمة ديزم ملعملة بلاأل

هي حام حمالت الموضة اشعالنية، غير أ  حملة ديزم كانت مغايرة في اللكرة 

بشكم جذري، فلم تك  التصلاميم اشعالنيلة مثيلرة ومروعلة فحسل ، بلم سلاهمت 

فللي تثبيللت صللورة عالمللة ديللزم ووضللعت ل للا قواعللد وأسسللت ل للا. إ  تصللاميم 

للدوام مربكلة ومذهللة، وفلي أحيلا  تكلو  شلاذة بملا عالمة ديزم اشعالنية عللى ا

يللدف  إلللى اللضللوم، إ  عالمللة ديللزم تسللت دف المللراهقي  ملل  األغنيللاء وتجعل للم 

 متميزي  ع  قرنائ م م  الجماهيرع. 

ط لألطلام تحث ديزم األطلام على القتم   في إعال  آخر موجل
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هتمللام بللالغير، فللالنل اشعالنللي يللذكر: عكيللف تعلللم طللللك الحلل  ملل  قللدرة ام

، القتل األطلام المعاصرو  بحاجة إلى حم مشكالت م بأنلس م، بحاجة لتعلم كيلية

مسلاعدت م بشلكم مباشلر فللي التعاملم مل  الواقل ، غيللر أن لم يتعلملو  ذللك بشللكم 

سري  عندما تمنح م اشرشاد الالزم، ما يجعل م فخوري  وواثقي ، اللعنلة، إذا هلم 

 م  جيران م، فأي مستقبم ينتظر هذه األمة؟  ع لم يتعلموا انلجار األدمغة

وبعللد تللوالي امنتقللادات والللرفل ل للذه الحملللة اشعالنيللة فللي الوميللات المتحللدة 

األميركية، يرد السيد رنزو روسو مالك عالمة ديزم والموجلط اللكلري لللسللت ا، 

بأ  ما ذكلر فلي اللنل اشعالنلي م يعلدو سلوى حقيقلة عتيشلنا عللى هلذه األرل 

 عكس الواق   وي

 

 فندق ديزم

 

 إحدى غرف فندق ديزم عبلكيا ع
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 )رد رنزو روسو(

إ  نمط عالمة ديزم في التواصم م  الشرائا المست دفة يتنلوع ليشلمم التواصلم 

ع مثلم Placementsعبر األفالم السلينمائية عبلر ملا يسلمى بلإعال  البليسلمنت ع

فللي المدرسللة ورعايللة فللرق فلليلم غللودزيال، وليثللام ويبللو  والجريمللة والعقللا  

 الموسيقي والمشاهير..

 .1995وهي تعد أوم شركة أزياء تدش  موقعا ل ا على اشنترنت عام 

فلي ميلامي  ،Pelican hotel 1994كملا أ  عالملة ديلزم دشللنت ل لا فنلدقا علام 

غرفلة، وقلد تلم تصلميم  25بللوريدا كمقر لتلعيم فلسلة عالمة ديزم، ف و يحلوي 

للليعكس أجللواء أفللالم السللينما؛ فاألخشللا  المسللتعملة كانللت ملل  ديكللورات اللنللدق 

األثللاث المسللتعمم المعللاد امسللتخدام، وتللم تسللمية األجنحللة بمسللميات ذات عالقللة 

ب وليوود وأفالم ا كالطرزا  وخالفط، فكا  تصميم اللندق مكمال لللسلة عديلزمع 

اهير حيلام مل لوم ملا تطرحلط مل  موضللة وأزيلاء، وقلد علزز تللك الصلورة المشلل

 الذي  أصبحوا يقصدونط.

كما أ  عالمة ديزم تواصلت م  شرائح ا المست دفة عبر ألعا  الننتندو والبالي 

ستيشلل  لللـعسونيع، وبللرام  الكمبيللوتر، ف كللذا تواصللم مجتمعللي يعللزز الصللورة 

التللي يتطللل  إلي للا الشللبا  ويبللرم  وجللدان م للللنمط الحيللاتي الللذي اتخذتللط العالمللة 

 التجارية. 
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 مط عالمة ديزم التجاريةمختبر ن

لدى عالمة ديزم التجارية مختبر خ صل لتوليد األنماط، ف ا هلو ملدير المختبلر 

يتحللدث علل  سللب  إدراج عالمللات تابعللة للعالمللة األم بقصللد اسللت داف شللرائا 

 جديدة:

إ   عالسلليد روبللرت لونللاردو  مللدير مختبللر نمللط عالمللة ديللزم التجاريللة يقللوم

ع لعالمللة ديللزم األم، "Sub brandsيللة تابعللة ال للدف ملل  توليللد عالمللات تجار

تأمي  هالة حافظة ومعلززة لللسللة عالملة ديلزم فلي أذهلا  شلرائحنا المسلت دفة، 

 فنكو  بذلك قادري  على أ  نلبي أنماطا أكثر تنوع وبمزايا أكثرع.

 

 قصاصة م  التقرير السري غير القابم للتداوم لعالمة ديزم التجارية

وجميل   ت العالميلة التلي تسلت دف ا عالملة ديلزم للنشلر،في ما يلي بعلل المجلال

هذه المجالت تتمت  بتواصم اجتماعي كبير م  الشرائا المست دفة م  الجنسلي ، 

كما أ  لدي ا برنامجا م  الحلالت والعالقات العاملة والمجلالت اشلكترونيلة التلي 

 تتواصم م  خالل ا م  الجم ور وتنمي معط أنماطط الحياتية. 

 

 جلتا فاي  بويز وفوي م
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فلللي ملللا يللللي نملللاذج لصلللور امسلللت داف لألطللللام مللل  قبلللم العالملللات التجاريلللة 

 المستحدثة التي يروجو  ل ا:  مستخدام م في التروي  والدف  لألنماط

 

 

 

 عرول عالمة عديزمع لألطلام
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  محظ رسالة الحملة اشعالنية التي تعزز مل وم أ  المسلت دف أصلبا غريبلا عل

 األرل وع  حضارتط كما لو كا  قد قدم م  كوك  آخر 

تللم بنللاء مل وم للا وفكرت للا وفللق قصللة  2000حملللة عديللزمع اشعالنيللة لصلليف 

متخيلة أل ناس يبدو  تقليديي ؛ حيث إ  العالم القديم لم يعد متاحا، وقلد قلدموا مل  

آللوا أماك  مختللة، بحريلة وبريلة ومل  الك لوف، وبلدأوا يكتشللو  األرل التلي 

إلي ا متطلعي  في التعرف على كيلية بدء حياة جديدة غير مسبوقة، حيلث للم يعلد 

للحضللارة اشنسللانية أي وجللود، وفللي ن ايللة القصللة نجللد أن للم جميعللا يلتقللو  عنللد 

 الشاطئ.

 

 

 )الغرباء واكتشاف نمط حياة جديدة( 1999حملة عديزمع لعام 
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ع وعميلف سلتايمع التابعتلا  عالمتلي عديلزم   كلالل مل نالحظ في ملا يللي كيلف أ

 16للعالمللة األم )ديللزم( تخططللا  مسللت داف الشللرائا العمريللة بللدءا ملل  سلل  

 وفقا لنمط الحياة وصلات تجم  أفراد الشريحة وفق السمات التالية:عاما، وذلك 

 مطال  بشغف لوسائم اشعال  واشعالم  -1

 مدم  في التبض   -2

 متطل  للمتعة والب جة  -3

 ياتية المستحدثة متاب  لألنماط الح -4

 

 ووفقا للسمات التالية للشبا :

 متلتا عقليا ويقبم كم ما هو مستحدث -1

 متحرر -2

 يتقبم امبتكار -3

 فضولي  -4

 

 

 2004الشرائا المست دفة م  قبم عديزمع وفق عام 

 ( نقلنا ما يلي:13م  تقرير خال بعالمة ديزم )

 المراحم التي مرت على العالمات م  أزياء المالبس
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الحقبلللللة األوللللللى  ع الموضو
)النعومللللللللللللللللللللللة 

 والغرابة(

1978-1993 

الحقبللللللة الثانيللللللة 
)الموضللللللة ملللللل  
الحضلللللللللللللللللللللارة 

 الملتوية (
1993-2000 

حقبلللللللة اللللللللوعي 
حيلللللللام ملللللللذه  

 المتعة

وحتلللللللى  -2000

 اض  

سللللللللب  تواجللللللللد 
 العالمة التجارية 

لكم مل   –الستر 
الرجللللللم الشلللللل م 

 وصديقتط 

جعللللللللم النللللللللاس 
 مثيري  ومختللي  

مسلللللاعدة النلللللاس 
كونللوا أكثللر أل  ي

 لطافة وسحرا

مركلللللللز القيملللللللة 
 المضافة 

جينللللزات أنيقللللة، 
ومالبللللس للعمللللم 
 بطاب  المستعمم 

مالبلللللللس أنيقلللللللة 
 للشارع 

مالبللللللس كثيللللللرة 
األللللللوا  ملعملللللة 
 بالخيام وممتعة 

 –نمللللط المبتللللذم  أسس الملاضلة 
 الم ترئ 

مجازف اختباري 
 تجريبي

اسللللللتثارة متعللللللة 
الللللبس مللل  أجلللم 
 المتعة م الحاجة 

 –الخشللللللللللللللللونة   وية الشخصية ال
 –الغلظللللللللللللللللللللة 

  -المغامرة 

 اسللللللللللللللللللتلزازي
 انلعللللللللللللللللللللللللللالي
 سللللللللللللللللللللللللللللاخر

 مسرف

 خلللللللللللللللللللللللللللة دم
 سللللللللللللللللللللللللللللاخر

 ساذج
 واعٍ 

 المتملللللللللللللللللردو  امرتباطات 
 الغري  م  نوعط
محطللللللة تزويللللللد 
 وقود السيارات 

 الستينيات
 الجلود 
 العشاء 
 السجائر 

 –قضايا سياسلية 
امتلاقيلللللللللللللللللللات 
 –امجتماعيللللللللللة 
 –الللللللللللللللللللللللللدي  

امسلللللللللللللللللللللتثارة 
 –ية الجنسللللللللللللللللل
 الموضة 

 –روا الشلللللبا  
 –الحيويللللللللللللللللللة 

السلللعادة الغلللامرة 
امسللللللللللللللتثارة  –

علللدم  –الجنسلللية 
امكتلللللللللللللراث أو 

 القلق 

مالبلس  –الجينز  نطاق العالمة 
 العمم 

األلبسلة  –الجينز 
 –األحذيللللللللللللة  –

 العطور 

األلبسلة  –الجينز 
 –األحذيللللللللللللة  –

 -العطللللللللللللللللللللللور
النظللللللللللللللللللللارات 
 –الشمسللللللللللللللللية 
 –الحقائللللللللللللللللل  

 األزياء  –اللنادق 
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الشللللللللللللللللللللللريحة 
 المست دفة 

أصحا  الطملوا 
 م  الرجام 

محبللللو الموضللللة 
 متقدي الذكاء

متللذوقو موسلليقى 
 الجاز 

الصلللللديق اللللللذي  العالقة 
يملللللللنا النصلللللللا 

 للشجعا  

اللللللللذي يلللللللزودك 
بالنادر لملا يجعلم 
 حياتك أكثر إثارة 

مللدعمات المللزاج 
 واألنا )الذات(

 

ضللة، كيللف أن للا كانللت يالحللظ ملل  المسللار الللذي مضللت فيللط عمليللة التللروي  للمو

تتعلاطى مل  عناصللر عال ويلة الشخصلليةع وجميل  أنللواع امسلتثارات، وبللاألخل 

الجنسية وإغناء مل وم المتعة، برمجة التواصم م  الشرائا المست دفة مل  خلالم 

ارتباطات العالمة التجارية م  التدخي  عكنمط حياتيع، اشمعا  في التواصم مل  

قللة الصللديق الللذي يمللنا النصللا ويللزودك بمللا المللراهقي  واألطلللام وتعزيللز عال

 يجعم حياتك أكثر إثارة وب جة ومعززا لألنا )الذات(.

تلك كانت المراحم واألحقا  التي مرت وفق ما ورد في تقارير عالمة عديلزمع، 

واض  دعنا نستعرل شواهد على ذلك م  واقل  أيضلا ملا نشلرتط عديلزمع نلسل ا 

 في تقاريرها.. 

 

 الجينز( –امستثارة الجنسية  –امنلعالي -مجازف عديزمع )ال1992

وتمت عمليلة التواصلم مل  الشلرائا المسلت دفة مل  خلالم محلظلة مل  المنتجلات 

والعالمللات التجاريللة التابعللة، فللي مللا يلللي بيللا  بتركيبللة محلظللة عالمللة عديللزمع 

 القطاعات التالية:  التجارية حيث يحوي
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الشعارات التابعلة 
 للعالمة األم 

عالمللللات زميلللللة 
 للعالمة األم 

قطاعات منتجلات 
 العالمة 

المنتجللللللات ملللللل  
 األلبسة 

 

 

 عالمة عديزم ع وعالمات ا التابعة
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اممتدادات الخاصة بعالمة عديلزمع وتشلمم اللنلادق، العطلور ومنتجلات اللنلو  و

 التشكيلية

مللة عديللزمع أ  القيمللة الحقيقيللة للعالمللة تكملل  فللي تواصللل ا وتللذكر تقللارير عال

الثقافي م  جم ورها الذي تعبر عنط مل  خلالم حمالت لا اشعالنيلة، عف لي تشلكم 

صورة ألنماط المالبس التي تروج ل لا بملا يعلزز قليم امسلتثارة الجنسلية، المتل ، 

يلر لملا يلدور فلي البطالة، الشبا ، امنتحار، الدي ، وجمي  حمالت لا إنملا هلي تعب

العالم م  حولنا م  قضايا محم اهتمام اشنسانيةع، وهي الللسللة التلي انطللق ب لا 

وجللد هللذه العالمللة التجاريللة ومللديرها السلليد رنللزو روسللو، فللنح  أمللام فلسلللة  م 

ووج للللة نظللللر وبرمجللللة يوميللللة للعقللللوم، م مجللللرد عالمللللة تجاريللللة لمالبللللس  

 عإستراتيجية تواصم علمية م علويةع.

 

نزو روسو يبي  في مقارنة بسيطة، اللرق بي  فلسللة عالملة عديلزمع بالمقارنلة ر

م  مجمم ما يتم التروي  لط في األسواق مل  عالملات تجاريلة، وهنلا لليس الم لم 

أ  يكو  رنزو صادقا في ما يدعيط بالنسبة لما يخلل المنافسلي ، لكل  يمكننلا أ  

؛ حيث يذكر حيام ن   عالملة نؤكد أنط صادق في ما يدعيط ع  عالمتط التجارية

 عديزمع ما يلي:

إ  عديللزمع ليسللت عالمللة تجاريللة عامللة مملوكللة ملل  قبللم عمللوم النللاس، بللم هللي 

عالمللة تتمتلل  بملكيللة خاصللة، األمللر الللذي جعللم عديللزمع مختللللة فللي أسلللو  

 تواصل ا م  مختلف الشرائا.
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التسلويق اللذي يعتمللد عللى امقتصللاد 
 الصناعي 

للى امقتصللاد التسلويق اللذي يعتمللد ع
 المعلوماتي 

 بناء عالقة م  العميم  العميم ك دف تجاري 

هيكللم العالمللة التنظيمللي يعتمللد علللى 
 الوحدات امدارية 

ال يكم يتم بناؤه بنلاء عللى تلصليل 
 الشرائا 

التركيز على القيمة التي يتطلل  إلي لا  التركيز على الصلقات المربحة 
ة العميللم )بمللا يعللزز األنمللاط الحياتيلل

 والشغف الذي يستحقط ويب جط(

الحكللم علللى امداء يللرتبط بمللا تحققللط 
 العالمة م  عوائد مالية 

م يتطللل  رنللزو إلللى العوائللد الماليللة 
بقلللدر تطلعلللة لتلعيلللم المتللل  ورسلللالة 
وفلسلللللة العالمللللة )المتعللللة أوم ملللل  

 تأمي  العوائد معا(

تتطل  لتحقيلق رضلي ملالكي امسل م 
ارة أو سواء مل  أعضلاء مجللس امد

 حملة امس م 

تتطلللللل  لتحقيلللللق رضلللللا المجلللللامي  
 المجتمعية 

التسللويق يللتم ملل  خللالم كللم مللوظلي  التسويق يتم م  خالم إدارة التسويق 
 الشركة 

يتم بناء إسلم رواج العالملة التجلاري 
 م  خالم حمالت امعال  

يلللتم بنلللاء التلللروي  التجلللاري مسلللم 
العالمة م  خالم أنشلطة وسللوكيات 

)دعلم المناسلبات الموسليقية، الشركة 
 اللنية، أنشطة اشب اج..(

 التأكيد على امحتلاظ بالعميم  السيطرة على العميم 

 قياس ومء العميم وتقديره  قياس مدي رضي العميم 

 الوعد م  اشفراط في التقديم  امفراط في وعد العمالء 

نقلللاط التوزيللل  عبلللارة عللل  وحلللدات 
 مستأجرة م  الغير 

التوزيلل  مملوكللة لللدى العالمللة نقللاط 
 التجارية 

 
 الجان  الثقافي لألزياء:

تكم  أهمية األزياء في الثقافات المختللة في العالم بما تتضمنط مل  عالقلة وقلدرة 
على التعبير ع  معاني ومضامي  تلك الثقافات، والمعاني يتم ترجمت ا بما تحملط 

ت قابللة لالسلت الك، وفلي عمليلة تلك الثقافة وما تتضمنط م  مؤسسات إلى منتجا
الترجمة هذه تعد األزياء أداة تواصم. ولألزياء ثالث صور في نقم تلك المعلاني 

 كالتالي:
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نقللم المعنللى الثقللافي، وهللي بللذلك تتعامللم ملل  المخللزو  الثقللافي لشللع  مللا  -1
ليترجم إلى منتجات وسل  قابللة لالسلت الك ويلدف  اشعلال  تلأمي  وصلوم 

 ك التصاميم.رسالة النمط عبر تل
تلريا معاٍ  جديدة للثقافة، حيث يتلقاهلا المبلادؤو  كلرواد فلي اعتملاد تللك  -2

( الخلللال بالثقافلللة هلللذه، DNAاألنملللاط المسلللتحدثة والتلللي تحملللم اللللـ )
 عTrendفيشللجعو  ويسللاعدو  فللي جعللم الللنمط المسللتحدث توج للا عامللا ع
األفالم  وتدف  الصناعة اشعالمية بإمبراطوريات ا م  عموش  بكتشرع عبر

السينمائية، وموسليقاها الشل يرة مل  نجوم لا الالمعلي  فلي العلزف والغنلاء 
 وما يتمتعو  بط م  وسامة ومواه  في جعل ا بمثابة نمط عام شائ . 

عللللى صلللعيد آخلللر، نجلللد أ  صلللناعة األزيلللاء تلللدخلت أيضلللا فلللي ترجملللة  -3
يبزع في مدلومت الثقافات التابعة مثم ثقافة المجامي  التابعة كمجموعة عال 

الغر  ومجلامي  الشلواذ )المثليلي ( والبلانكس فلي الغلر  أيضلا وغيلرهم، 
فأصللبحت تحللاكي تلللك الثقافللات بتصللاميم وتعللابير، فللدخلت كلللوج أو رافللد 
أيضا في الثقافة العامة، واجت د المصممو  م  ج لة ووسلائم اشعلالم مل  

ة إللى ج ة والمحترفلو  فلي ترجملة معلاني وملدلومت تللك الثقافلات التابعل
 سل  تعبر ع  تلك األنماط. 

 

 
 التواصم بي  الموضة وتصاميم السل 

 
، وأضحت ثاني 1975( المالبس تأسست عام 17عالمة عزاراع اشسبانية ألزياء)

فرعلا،  2692أكبر متجر لبي  المالبس عالميا بعلد أ  تعلدلت فلروع هلذه العالملة 
عالمات لالزياء تابعلة ل لا  ، وهي ذات ا تملك2006دولة حوم العالم عام  62في 
 (Kiddy’s Classدرمولهااتلرال عااجل،لو المااتللPull and Bearتلهاادرمولل

،لBershkaر مالبا لدرتي يا ات،لو الماتللMassimo Duttiر ماىد يين،لو الماتل

لر مىد يجالو المجالعخىى.لStradivariusو المتل



 www.zumord.net –د.زهير المزيدي  146

 

سلسلللة قطعللة مالبللس سللنويا فللي  11,000وتاااننلنحااول" زدسد"تتعااج تل المااتل
متاجرهللا، حيللث تبللدأ دورة اشنتللاج لللدى العالمللة ملل  العمللالء وتقللديرهم لمللا يللتم 
تصميمط، ومل  ملوظلي الشلركة اللذي  تنحصلر م ملت م فلي مراقبلة ملا قلد يشلكم 
توج ا عاما في التصلميم أو صلرعة مسلتحدثة مل  خلالم جلومت دوليلة يقوملو  

اللللروع يقللدمو   ب للا بشللكم دوري فللي الشللوارع ودور العللرل، كمللا أ  مللديري
وبشكم يومي تقارير ع  توج ات العملالء فلي ملا يتبضلعو  وتلضليالت م، وكلم 
متجللر يتسلللم حزمللة ملل  التصللاميم الجديللدة للمالبللس مللرتي  فللي األسللبوع، طللوام 

ملرة فلي العلام، حيلث  17العام، حيث يقدر عدد زيارة العمالء لمتاجر عزاراع بلـ 
زيلارات  4ار الزيلارات لمتلاجر منافسلة إ  المعدم العام المسجم عالميلا فلي تكلر

 % م  مبيعات ا شنلاق ا اشعالني والترويجي.0,3في العام، وتوجط عزاراع 
متجلرا،  2692نشاط ك ذا، وانتشار لمثم هذه العالمة، وتقارير يومية تصلم مل  

ل للي تؤكللد القللدرة علللى تعزيللز أنمللاط حياتيللة مسللتحدثة للشللرائا التللي تسللت دف ا 
 عالمة عزاراع.

 

 

 الرياضة مسار تم إستغالله في تعزيز أنماط للحياة شاذة:

 

( مقارنة بي  نمطي عأديداسع وعبوملاع، تسلتعرل الورقلة 18وفي ورقة بحثية )
المج ود الكبير المبلذوم فلي التواصلم امجتملاعي بلي  العالمتلي  التجلاريتي  مل  

 أجم دعم النمط الرياضي الخال بكم من ما.
 

 
 

المتللي عأديللداسع وعبومللاع األخللوا ِّ أدولللف ورودولللف داسلللر يملللك ك للالل ملل  ع
األلمانيا ، وهما في سباق محموم لالستحواذ على حصل سوقية منذ أ  انلصال 

، مست دفي  محبي الرياضة والمراهقي  عللى األخلل، 1948ع  شراكت ما عام 
واقل  وكال العالمتي  نشطتا في استغالم جمي  وسائم اشعال  المتاحة بملا في لا م

 اشنترنت وفيس بوك.
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عالمة أديداس على سبيم المثام فاقت عبوماع فلي تلضليالت عمالئ لا؛ فقلد سلجم 

كعالمللة ملضلللة، وهللي  6,358,172زائللرو صلللحات عأديللداسع فللي فلليس بللوك 

 عالميا م  حيث الزائري . 20بذلك تعد في الترتي  رقم 

 
 

 
 

نلا أريلد ذللكعض إضلافة مثلم عأ Appsوطورت عأديداسع مجموعة م  التطبيقلات 
ع، وقد حققت رقما  "Likeإلى التواصم عبر عتويترع وعيوتيو ع، وخانة تلضيم

قياسللليا مللل  محبلللي العالملللة الرياضلللية بلللليس بلللوك حيلللث وصللللت إللللى نحلللو 
1,00,66,488 . 
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في المقابم، نجد عالمة بوما الرياضية هي التي لم تحقق ما حققتط عأديلداسع مل  
تلضيم، وهي  3,427,936حبي ؛ حيث سجم محبوها نحو تلضيالت م  قبم الم

بذلك ملا زاللت ضلم  خمسلي  عالملة ملضللة مل  قبلم الجم لور فلي موقل  فليس 
بللوك، وتجللدر اششللارة إلللى أ  بعللل مشللاهير الرياضللة كمارادونللا مللثال، كللانوا 

وللدى كلم ملل  جميعلا سلببا رئيسليا فلي دفل  تلضليالت عالملة بوملا مل  العملالء، 
اع ألعا  إلكترونية م  خالل لا يسلتطي  األصلحا  دعلوة رفلاق م عأديداسع وعبوم

 للع  مع م.
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الجدوم  يبينا ، وم  خالم المقارنة، النشاط التواصللي للدى كلم مل  العالمتلي  
 اجتماعيا م  محبي م وذلك وفق بعل أنواع الرياضات.

 

 
 

 
 
 

نمط دخيم عللى أنماط حياتية مستحدثة في مجام التشجي  الرياضي، وفي ما يلي 

 هذا المجام: 
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 Body artالرسم على الوجوه امتداد لما يسمى بل  الجسد 

 

 

 أزياء لمشجعي الرياضة
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إ  ما يدعو ويعزز م  الجو العام لنمط الحياة هذا، تلك البيئة اشعالمية المحيطلة 

بكم م  المراهقي  ومحبي األلعا  الرياضية، ومحظ كيف التمويم يتم وفق هلذا 

 لنمط.ا

 ويعزز النمط الرياضي هذا:

أ  جم ور اللرق الرياضية يعملم بشلكم تلقلائي للتلروي  للللرق الرياضلية  -1

عندما يلبسو  قمصان م ويضعو  عالملات م وشلعارات م التجاريلة عللى ملا 

 يلبسو .

وسائم اشعال  تدف  لللرق الرياضية كي يسما ل ا اشعال  فلي مالعب لا،  -2

التللزيونيللة األميركيللة دفعللت مبللل   ABC\ASPNفمللثال نالحللظ أ  شللبكة 

بليللو  دومر أميركللي لللريللق وفللق عقللد مسللتمر علللى نحللو ثمللاني  4,48

 سنوات.

الدعم الترويجي ألعضاء اللريق اللذي يلتم مل  خلالم تنقالتلط الدوريلة بلي   -3

تللم  NFLالمللد  والللدوم للمشللاركة فللي اللقللاءات الرياضللية، مللثال، فريللق 

سلللاعة مللل  البلللرام  التللازيلللة  4500  دوٍم ضلللم 205التلللروي  للللط فلللي 

 األسبوعية.

تعاقللد العالمللات التجاريللة ملل  بعللل أعضللاء اللللرق يمللنا دعمللا معللززا  -4

 لنجومية كٍم م  الالع  واللريق والعالمة التجارية. 

إ  مللا يجعللم هللذا الللنمط قللادرا علللى امنتشللار بشللكم أسللرع هللو  بالتأكيللد علغتللط 

ية مثم الكوم، ذللك أنلط م يحتلاج إللى مج لود العالميةع، مقارنة بالعالمات التجار

لديللط أنشللطة سللباق  NFLلترجمللة اللغللة لنقللم المعنللى المطلللو ، فمللثال نالحللظ أ  

اللورموم، واأللعلا  األولمبيلة، وكلأس العلالم، وجميع لا تبقلى إدارت لا وأنظمت لا 
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مسلللتمرة وم تتغيلللر ملللا يسللل م عمليات لللا، مقارنلللة بلللالتروي  للعالملللات التجاريلللة 

خرى، وكما هو واضا فإ  عمليات البث اللضائي للمناسبة الرياضية وترجمة األ

 البث م تقوم بط هي، وإنما يوكم لمحطات إقليمية تقوم بذلك كلط.

أضللف إلللى ذلللك أ  البنيللة التحتيللة للمالعلل  الرياضللية مدعومللط أساسللا ملل  ج للة 

 مصلحة الضرائ  م  قبم الدولة.. 

 

تبللادم امجتملاعي ملل  اضخلري ، فلللي الغاللل  م إ  نملط الرياضللة يملنا فرصللة لل

يللذه  الراغلل  فللي مطالعللة الحللدث الرياضللي منلللردا وإنمللا ملل  األصللحا ، أو 

 الصديق أو الزوجة.

الللنمط الرياضللي الللذي أصللبا أكثللر جاذبيللة بعللد أ  أصللبحت رواتلل  الالعبللي  

 تتجاوز روات  رؤساء الدوم، وفي ما يللي نسلتعرل رواتل  بعلل الرياضليي 

 :بالمليو  دومر أمريكي وهي 

1. Tiger Woods: $81m 

2. Michael Schumacher: $80m 

3. Peyton Manning: $42m 

4. Michael Jordan: $35m 

5. Shaquille O’Neal: $32m  

(2004 Salaries & Earnings, Forbes)            
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إذ  هنللاك عالقللة وطيللدة بللي  الرياضللة والتللروي  للللنمط الحيللاتي، ويعللزز ذلللك، 

ي يتعللرل إليللط الرياضلليو  ملل  قبللم العالمللات التجاريللة للتللروي  امسللتغالم الللذ

لمنتجللات م، ويزيللد الطللي  بلللة، إذا تللم اسللتغالم الللنجم الرياضللي إعالنيللا ضللم  

 سياقات ملعمة بامستثارة الجنسية.

 

 للمالبس الداخلية cKالالع  بي كام وتروي  لعالمة 

 

 ومحظ عبارةالتروي  لعالمة موتوروم م  قبم الالع  بيك ام 

 عسري  ومثير جنسياع
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بيك للام يللروج لعالمللة جينللز تجاريللة، ومرجحللا فللي ذات الوقللت لللنمط حيللاتي فللي 

 الكتابة عتاتوع على مناطق حساسة م  جسده

 

 ، جيليت..وغيرها(تتبارى في ربطc.Kالعالمات التجارية )موتوروم، 

 صورت ا بصلات بيك ام

 

الم عقصات الشعرع )الصور لالع  دايليد محظ كيف يتم تسويق النمط م  خ

 بيك ام(
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 ويتم تصدير النمط إلى شريحة امطلام 

 

ويزيد األمر تعزيزا للنمط الشاذ معرفتنا أ  بيك ام كا  موديال لعرول األزياء 

 العالمية 

 

استغالم مجالت الموضة، ومجالت الصحة الجسدية في التروي  للنجم الرياضي 

 بيك ام
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يلي نطال  التروي  لنمط مارادونا الذي ات لم مل  قبلم بتعلاطي المخلدرات وفي ما 

 وف صم م  اللريق 

 

 عالمة لويس فيتو  التجارية حيث زيدا  وبيليط ومارادونا

 

 مع  الغولف تايغر وود
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محظ في اشعالني  السابقي  لالع  تايغر وود أننا نطال  وبشلكم جللي امنسلجام 

ملة التجاريلة وسلمات الالعل ، وهلو ملا نلحظلط مل  خلالم في ما بي  سمات العال

 النل اشعالني الذي عنعرف ما يستوج  القيام بط كي نكو  كالنمورع 

 

 مشرو  مارادونا )خمرة( 

 

است داف شريحة األطلام م  خالم نجوم الرياضة )مع  كرة التنس األرضي 

 أغاسي(
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 لمع د أزمير التكنولوجي ، ( في إحدى الجامعات19وضم  ورقة بحثية تركية )

July, 2004  تؤكللد هللذه الدراسللة البحثيللة أ  الموضللة كللنمط فللي الملللبس لللدي ا
 وظائف عدة تتواصم م  خالل ا م  اضخري  مثم:

 
 الحماية التي توفرها كجان  نلسي يتطل  إليط األفراد. -1

 الجاذبية. -2

مركللز التعبيللر علل  الللذات، تعزيللزا للمنصلل  أو المسللتوى امجتمللاعي أو ال -3
 الوظيلي أو العضوية في مجموعة ما أو لكوننا ذكورا أو إناثا.

 

حيث دواف  امستثارة هي م  تحدد معنى عالجاذبيةع، فاألزيلاء ملثال تعتملد 
في األساس على دواف  امستثارة، وأحد أسالي  الجذ  يعتمد على ب رجلة 

 ما تلبس.
م المثام، الملزاج قلد كما أ  التعبير ع  الذات لط عالقة بالمزاج، فعلى سبي

 يتأثر بنمط اللباس وألوا  هذا اللباس الذي يلبس.
 

 

 concept-Selfالسلوك امست الكي ومل وم الذات 

 

دراسللة أكللدت وجللود  23قللام كللم ملل  عبلللكع وعمللايرع بحصللر عللدد  1981عللام 
عالقلللة بلللي  مل لللوم اللللذات أو صلللورة وهويلللة العميلللم والمنتجلللات والسلللل  التلللي 

ة بأ  يعمد العمالء إلى التعبير ع  ذوات م وصورهم م  خلالم يشترون ا، مقترح
ما يست لكو ، مثم ما يقتنو  م  هواتف محمولة أو منلازم وسليارات، بملا للذلك 
م  عالقة بالس  والجنس والحالة امجتماعية التلي علي لا المشلترو . عللي سلبيم 

يلة، ولليس معنلى المثام السيارة الرياضية تعني عللتاع إللى ريعلا  الشلبا  والحيو
النجللاا فللي تعزيللز مكانللة اجتماعيللة مرموقللة مجتمعيللا، لللذا نطلللق علللى مثللم هللذه 

ل،consensual perceptionsالعالقة عالتوافق في التصوراتع 

ودرتعى فلكماجل( 2001 ينزلوبوسسل"و  يهلفإ لرمعهوملدرذدالثالثتلعبعجدل ىفهجل

   ت:

 يرى اللرد ذاتط. الصورة الواقعية للذات.. الصورة الشخصية وكيف -1

الصللورة المثاليللة للللذات، وهللي عبللارة علل  مسللتوى األداء والجللودة اللتللي   -2
يتطل  إلي ما اللرد غير أنط م يتمك  من ملا، مثلم ملا تعلزز للط الثقافلة التلي 
ينتمي إلي ا اللرد كأبطام تلابعي  لتللك الثقافلة أو قلدوات أو مشلاهير، حيلث 
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  للسل ، ويعمد األفراد حي  الشلراء يستغم اشعال  النماذج هذه في التروي
مقتنللاء تلللك السللل  لمللا يؤمنللو  بللط ملل  أن للا سللتمنح م وتعللزز فللي م ذات 

 الشعور بالبطولة والش رة.

الصللورة المجتمعيللة للللذات.. صللورة اللللرد لللدى المجتملل ، معتقللدات اللللرد  -3
 حيام الكيلية التي في ا يرى اضخرو  ذاتط. 

لات وسلمات األفلراد مل  خلالم سللوكيات م لذا نح  نسلتطي  أ  نتعلرف عللى صل
الشرائية أو م  خالم ملا يسلت لكو ، فعللى سلبيم المثلام، نظلرة عللى المسلافري  
فللي المطللارات اليللوم تسللتطي  أ  تتعللرف علللى طبللائع م وصلللات م ملل  خللالم مللا 

( علللى سللبيم المثللام L.Vيرتللدو  ومللا يحملللو  ملل  حقائلل ، فملل  يقللت ِّ حقيبللة )
رسلالة ملادهلا عالثلراء واألناقلةع، ومل  يللبس  اللزي الكشللي كحقيبة سلر، يمنحنا 

 يمنحنا رسالة حيام تطلعط لالستكشاف.. وهكذا.
بناء على ذلك، فإ  الثقافة تشكم صورا م  خالم ملنا معلا  للخبلرات، عفالثقافلة 
هي التلي تجعلم األشلياء بلم  مل  تختارهلا كلي تجعل لا ضلم  معلاني الروقلا  أو 

للللرعة التللللي تمللللر مسللللرعة أو الجاذبيللللة، أو اللحولللللة ومعللللاني  األنوثللللة، أو الصد
 الرجولةع.

إ  انسجام الصورة يدعم المنظومة العامة شدارة المظ لر المقصلود اللذي ترغل  
بط حيث يعمد اللرد إلى منتجات م  أجم تأمي  ال ويلة التلي يريلد مل  خلالم هلذا 

يلة أو حقيقيلة، المظ ر، والصورة المختارة في الن اية سواء كانت مصلطنعة، مثال
 فمعناها يختلف باختالف مشار  المشاهدي  الثقافية وصلات م الشخصية. 

 

 

     

 بيكام يغير نمط قصة الشعر
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 المشاهير والنجوم في التعزيز لألنماط الشاذة:

  

 ( 40وضم  استعرال يحمم اسم عمصيبة استغالم المشاهير في التروي ع ) 

 

 

 

 ل ا الالع  عتايغرع تنشرها وسائم اشعالم اللضيحة التي تعرل
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وضللم  ورقللة بحثيللة جامعيللة عالكشللف علل  العالقللة فيمللا بللي  أثللر الللنجم وأثللر 
   ااألعثااىلد تمااجدلدراان علال ااتفالللشااهىتهلفااتل( أشللارت  إلللى أنللط 41اشعللال ع )

درتىو الر سا نلفاتلدال اال لمعاااللراهلماىدودالدال  اجبتل  ا لم يعاجالدرشاىكجا،ل

،ل2000%ل اجمل25معااللد اتفالللدرن اوملفاتلدرتاىو الدال الناتلنسا تلحيثلب أل

وتاسكلدرعالمجالدرت جس تلكماجلعكااالدرا لدراسد اجالدرع مياتلباأ لد اتفالللشاهى ل

درن علتعملل   لد تعجس لمجل ىمزلو عنيهلدران علبجرنسا تلر شاى حتلدرمساتهافتللإرا ل

لمعن لدرس عتلولوستهجلفتلدألد ج .

ل

 النجم في إعالنات العالمات التجارية يعتمد على:ذلك أ  أسس اعتماد 

 أداء النجم  -1

معلومات سالبة عل  اللنجم )نتيجلة تأثيرصلورة اللنجم السلالبة عللى صلورة  -2
المنللت ، فمللا أثيللر علل  مضللايقات نجللم البللو  األمريكللي مايكللم جاكسللو  

 لألطلام أثرت على عالمة البيبسي سلبا(

 مصداقية النجم  -3

 خبرات ومواه  النجم  -4

 ثقة بالنجم ال -5

 جاذبية النجم  -6

 اشلمام والمعرفة بالنجم  -7

 تلضيم النجم  -8

 مدى انسجام صلات النجم م  سمات المنت  المروج لط  -9

 

 مصداقية النجم: 

تكم  المصداقية في درجة الثقة التي يمنح ا العميم للنجم تجاه ملا يعتبلره صلالحا 
يلم أو يعلزز ملزاج أو ما يوصف بأنط محم تلضيم أو قبوم أو يمثلم رغبلة، أو م

 اللرد. 

عمجلمسأرتللجدبياتلدران ع،لفاإ لدراسد اجالتشايىلإرا لع لدر جدبياتل االتكاو لفيز ج ياتل

كميز ل تمتنلبهجلدرن علعولسبماجل اتعلبنجا اجل  اىلو اج طلدال اال لودال االملعيلعناهل

ري لبجرالىوس ل كو لدرن عللجدباجلفيز ج ياجلرياىلع لتعاى التودلااالدرمساتمىلفاتل

لمل عززللجدبيتهلمنلدرنجحيتلدرنعسيتلاللدرعيز ج يت.و ج طلدال ال

. 
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عمجلحيجللماىلمودءمتلمجل ميازلدران علمانلمودلاعجالمانلماجلتمتاجزلباهلدرسا عتلمانل

ف للي تخضلل  لمللدى امنسللجام والتطللابق  Celebrity/product fitمودلااعجال
 فيما بي  النجم والسلعة المروج ل ا. 

االدرعالمااجالدرت جس ااتلفااتلإ تمااجدلمااجل  ااتلنسااتعى لمخشااىلدالختيااجسلدرااذيلتعتماا

 درن وملرس عهج

 

 جدوم عناصر مؤشر إختيار النجم ومدى إرتباط كم عنصر بمعدم جاذبيتة 

 

( تشير  2005-1990فالدراسات الميدانية التي حصرت أثر استخدام المشاهير )
إلى أ  ممارسات النجم السللبية ل لا عوائلدها السللبية عللى سلمعة السللعة الملروج 

 ، وهو معدم مرتل . 0.62بنسبة ارتباط وصلت  إلى  ل ا
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حياجللدوسلدرتااجبقلفيماجلباينللاعجالدران علولاعجال(ل42وضمنلدسد اتلعخاىىل)

درس عتلدرمىو لرهجلفتلتاجس  لدرسا عت،ل اولمهاعلبيااسلمو افلدرعاىدلت اجالدران علمانل

لدال ت جسلرمو فلدرعىدلدرمس قلنحولدرن عل  للد تفالللدرن علفتلدال ال .

( حيلللام أثلللر المشلللاهير مللل  الرياضللليي  43  دراسلللة لجامعلللة سلللاوثر  )وضلللم
فللي أميركللا  2003وصللورهم علللى اشعللال  ومللا تللم عرضللط أثنللاء أولمبيللاد عللام 

إعالنلا تللزيونيلا  1525أللعا  الكرة، فقلد أشلارت الدراسلة  إللى أنلط تلم علرل 
متضلمنة  ذي عالقة باأللعا  عللى القنلوات التللازيلة المرخصلة لنقلم المباريلات،

ملرة( خلالم  15إعالنا مختللا، كا  عدد أكبر تكلرار ل علال  الواحلد هلو ) 972
%، 10مجمم المباريات، وكانت نسبة اشعالنلات التلي تضلمنت نجلوم الرياضلة 

إعلال  أثنلاء علرل المبلاراة الواحلدة. وقلد للوحظ  100حيث يتم عرل حلوالي 
% 7.9ريلات، ملا نسلبتط عرل إعالنات حاثة على شر  الكحوم أثناء نقم المبا

ملل  إجمللالي عللدد اشعالنللات، أمللا إعالنللات المنتجللات الغذائيللة والمشللروبات فقللد 
%، وإعللال  الخدمللة 6%، وخللدمات امتصللام الجللوام بنسللبة 7.5كانللت نسللبت ا 

 % ضم  كم مباراة.1.6المجتمعية بنسبة 

وأشللارت الدراسللة  إلللى أ  هللذه اشعالنللات تحللث وبصللورة غيللر صللحية لتعزيللز 
افللات غيللر حميللدة بللم تصللل ا عبالقللذرةع فللي ثقافللة المجتملل ، ووكللامت اشعللال  ثق

 يعمدو   إلى تقنيات لتشجي  وتعزيز تلك األنماط م  خالم تقنيات أرب  وهي:

 يقدمو  النجم الرياضي لشريحة اليافعي  البيل.  -1

 يقدمو  الرياضة على أن ا نموذج رفي  مست الك المتعة والب جة. -2

 ا يرمز للثقافة األمريكية أثناء أسالي  التروي .يعمدو   إلى م -3

يعمللدو  إلللى تعزيللز مركللز تسللويقي للللنجم كمللا لللو كللا  مللدعوما ملل  قبللم  -4
(NFL وذلك م  خالم إدراج شعار العالمة التجارية م  شلعار المنظملة )

 ( ما يجعم قبوم النجم معززا.NFLالرياضية )

 

جالالدال ال لال تخادملدرى جضاتلوفيمجل  تلناجرنلفتلدر اوللدرتجرتلكيفلتعمالوك

 فتلدال ال لرمنت جالري لرهجل ال تلبجرى جضت.ل
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 وإ تهادفلدرى جضتلوكجالالدال ال 

 

 مايكم جورد  مع  السلة وتسويقط لحذاء رياضي
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 زي  الدي  زيدا  لتروي  عالمة ديور

 
م عليلط فلي تقلدير قيملة أصلوم  العالملة في ما يلي خارطة تبي  ملا يمكل  أ  يعلول

التجارية، ويظ ر جليا عنصلر امرتبلاط الخلال بلالروابط التلي تتضلم  عنصلر 

 ع Brand" associationsعالمشاهيرع ضم  مجام

ل

 خجس تل نجلىلتيا ىلدرييمتلدرمجريتلر عالمتلدرت جس ت
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شىكتلن سو لدألميىكيتلرألبحجثلدرميادنيتلعلىالبح جلمياادنيجلحياجلللاوس لدران عل

دلفتلو ج للدال االملدرم تمعياتلخاالللفتاىتينلمانلحيجتاه،لكااللدرى جضتلتج فىلوو

درعتااىتينلتااعلمسااحهمجلميااادنيجلماانلخاااللل ااتو لعراافلمااااسلمتااجبنلرهااذدلدراان عل

لدرى جضت.

وفتلمجل  تلنالحفلد تزدزلدراوس لدر عا تلر ن علبعالع لكجنبلمساتيى لمانللاوسل

لإ  جبيت.ل

عيااالداللمااجىل  اا لمهنتااهلالحاافلكياافلع للااوس لدراان علد تاازالك يااىدلبمااجل كااجدل 

كى جضاات،لومعاااالالدالح ااج لدرك يااى لدرتااتل مكاانلمالحمتهااجلفااتلدرى ااعلدر يااجنتل

درتجرت،لنتي تل  يعيتلر عاليحتلدرتتلتعى لرهج.لإ لم لل ذدلدالح ج لدرذيلشعىلبهل

مح ااوا،لود تاازدزلدراااوس ل ااخثىد ل اا  جل  اا للااوس لدرعالمااجالدرت جس ااتلدرتااتل

دبطللتاااخللماانلخالرااهلدرعالمااتلدرت جس ااتلإراا لولاااد لد تماتااهلفااتلإ النجتهااجلكاا لس

مح يااه،لو  يااهلالحاافلع لدالست ااج لمااجلزدللمولااوددلماانل المااتللي ياابلو المااجال

لعخىىلكمجل تلدرحجللفتلدرى علدرتجرت:ل

 

 مجل  للدرعاليحت
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 مجلبعالدرعاليحت

، أشلارت  ( تحت عنوا  عنظام اعتماد المشاهير فلي اشعلال ع44وضم  دراسة لجامعة فرنسية )
 الب ألحاجدلدرعالمجالدرت جس تلنميىلإظهجسلدران علدرفناج تلمج كالللجكساو لفاتلإ الناجالإلى أنط 

ب يااو لدوالسلعمى كااتلكعود ااالراااجر لدال تاااجدلل14دركااواللونااج كتلومكاونجرااازلوريى ااجلحااودرتل

 تلبنساال2004-2000(.لكمااجلزددالنساا تلد ااتخادملدرمشااج يىلفيمااجلبااينل ااجمتل2001.ل)..دألمى كاات

تعمالإريهجلدرعالماتلدرت جس اتلال اتعجس لدرااعجا،للCONGRUENCY%،لإ ل م يتلدرتاجبقل60

لعجالدرن علعولتعز زللعجالدرسا عتلبماجلر ان علمانلمميازدالولاوسلإ  جبيات،لو اتل م ياتلتعماال

إريهجلع الجلإ تىدتي يجالتشكيللدرعالمجالدرت جس تلمنلخالللإ تىدتي يتلدرعالمتلدرتجبعتلبماجل سام ل

للكااجرتتل ماااالإريهااجلIndorcementلدسد للوكااذر للإCo-brandتعااجو لفيمااجلبااينل المتااينللدر

 المتلمجس وال   ل  يللدرم جللرنيللمميزدالدرعالمتلدألمللماجس واللرعالماجالفنا ياتلتجبعاتلفاتل

للل20101م لل المتللسز ان لإ لو المتلكوس جسدلل،لدنمىلمخرعنجلل و لدرعالمتلدرت جس ت.

فاتل(لXجرتلإ الجحلرعم يتلدرتاجبقلفاتلدرااعجالدرتاتلتعماالإريهاجلدرعالماجالدرت جس اتل)فتلدرى علدرت

دختيجسلود تمجدلن علمج،لو الحفلفتلدرشقلدأل سىلدرتيسيعلدرذيل حويل اج ين،لدألوللضمنلدد اى ل

ل(لمنلدرتاجبيجا، relevant)درمتو ن(لمنلدرتاجبيجا،لودر جنتلضمنلدد ى ل)ددالدرا تل

ست ج لفتلكالل نااىلمانل نجلاىل)درااعجا،لدرميازدا،لدرااوس لدال  جبيات(لفاتلو الحفلنس تلدال

ل(لمنلدرعالمتلدرت جس تلفتلدرشقلدأل سىلمنلدرى ع.e10)للCongruenceتحييقلدرتاجبقل

ل
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 نظام التطابق فيما بي  صلات النجم وصلات العالمة التجارية

 

أثر عللى الجمهلور المسلتهد ، ( تؤكد م ل ه ه العال ة وا45وثمة دراسة لجامعة أ فهان )
( تؤكد بأن اأثر على اأ لل سليكون لصلال  تحسلين  لورة السللعة إن للم 46ودراسة هندية )

 يكن ل  عال ة مباشرة على زيادة المبيعات. 
أشلارت إللى أن حجلم ملا يصلر  فلي الواليلات المتحلدة ( 47كندية لجامعة مونتريا  )ودراسة 

ن $ السلللتغال  المشلللاهير ملللن النجلللوم والرياضللليين فلللي مليلللو  800اأمريكيلللة تنفلللل ملللا نحلللو 
 % من إعالنات التلفاز التجارية تترمن مشاهير. 20، وأن 1998اإلعالن التجاره عام 

( حيلللا  أثلللر المشلللاهير فلللي اإلعلللالن فلللي التلللأثير 48وضلللمن ور لللة بح يلللة لجامعلللة هونكونلللغ )
لتلرويس للسللع التجاريلة، فقلد تعارم مسلألة اسلتقدام المشلاهير فلي اعلى المراهقين، تشير إلى 

، أمللا فللي 2006% عللام 25و للل  الزيللادة فللي الواليللات المتحللدة اأمريكيللة وبريطانيللا  إلللى 
، ذللل أن 2007% في اليابان عام 70، و2005% عام 57كوريا فقد و ل  الزيادة  إلى 

ن اسلللتقدام المشلللاهير يزيلللد ملللن  لللوة استحرلللار العالملللة التجاريلللة، ويعلللزز مو لللف المسلللتهلكي
إيجابيا نحوها، ويعزز أ و  العالمة التجارية، واستقدام المشاهير فلي اإلعلالن يعتملد عللى 

 عنا ر عدة هي:
 استعارة المعنى ال ه عر  ب  ه ا النجم. -1
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 مصدا ية النجم. -2
 و ع المشاهير على العالمة التجارية والمستهلل.  -3
 التوافل فيما بين  فات النجم و فات العالمة التجارية.  -4

دراسات بين  اأثلر السللبي للمشلاهير، عنلدما يسلت كر المسلتهلل اسلم اللنجم وال وثمة 
  ،’vampire effect‘يست كر اسم العالمة التجارية المروجة ل  وهو ما يدعى 

( 24-21وضمن دراسة ميدانيلة تمل  فلي هونكونلغ عللى طلبلة الملدارس، للشلريحة العمريلة )
نجملا ملن المشلاهير  97ذكر أسلماء علدد  % ذكور، استطاع الطلبة47% إناث و53عاما، 

( ذكللللرت اسللللم الالعللللل الرياضللللي بيكللللام،، %65اللللل ين تملللل  مطللللالعتهم فللللي اإلعالنللللات، )
( مشلاهير ملن الرياضلة واأبنيلاء ومشلاهير هوليلوود، %13%( ذكروا أسماء مم للين، )22)

 في الجدو  التالي إيرا  للنتا س وفل  فات النجوم التي اشتهروا فيها، 

 
( مللن المشللاهير اللل ين تللم تلل كرهم كللانوا مللن  للارة آسلليا، وبالتحديللد مللن %72نجللد أن )حيللث 

(، والصلللين %2(، ماليزيللا )%4(، وكوريلللا )%9(، واليابللان )%47هونكونللغ كانلل  نسلللبتهم )
( %19( نجللوم بنللاء، )%22( نجللوم رياضللة، )%37%( مللن دو  أوروبيللة، )%28(، )2)

 مم لين. 
جم فللي رهللوره اإلعالنللي  إلللى )مللا حققلل  مللن إنجللازات، و للد وزعلل  إلللى  طاعللات مللدرك الللن

 رهور، شقصيت  ال اتية(. 
حيلللث يلللدخل ضلللمن "اإلنجلللازات: اأداء، الموهبلللة، الغنلللى، والشلللهرة وهلللي تشلللكل بللل لل نسلللبة 

48"% 
 %".28أما "الشقصية ال اتية: فهي تعني هنا بالصورة اإليجابية ل ات النجم وهي تشكل 

 %(. 24ويظل "الظهور" يشكل نسبة 
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( مللن العينللة أكللدت بأنهللا تشللعر بللأن المشللاهير لللديهم و للع إيجللابي علللى أداء %80حللوالي )

 العالمة التجارية من حيث الصورة والمبيعات.
( ال يعتبللر اإلعللالن  للاد ا فللي مللا يدعيلل  حتللى مللع إرهللار الللنجم، كمللا %80والغريللل أن )
ره اإلعالنلي والل ين يتشلككون ( بأن النجم  لد دفلع لل  ملا  ملن أجلل رهلو %14أنهم يدركون )

 %( إن كان النجم نفس   د استقدم السلعة باأ ل! 20)
بينللل  بلللأن ( 49وضلللمن ور لللة بح يلللة تحللل  عنلللوان "العالملللة التلللي اسلللتحوذت عللللى القللللو " )

كسل  للو  المؤيلدين للعالملة التجاريلة مرهلون بعنا لر علدة فهلي تبلدأ بمجلرد المعرفلة باسلم 
 ال قة بالعالمة، مترمنة:العالمة التجارية وتنتهي ب

 راها. امدى وعي العميل باسم العالمة وشع -1
 خبرة مسبقة مع العالمة.  -2
 عال ة ما مع العالمة، معرفة بمميزات العالمة.  -3
 ال قة بالعالمة، والتوا ل المجتمعي وال قافي معها. -4
 

 تحليم نمط الحياة:
 عناصر مكونات النمط:

 باختصار هو أسلو  حياتك في:
 يشة شكم المع -1

 المأكم  -2

 ما تمتلكط  -3

 ما تقوم بط م  أعمام وحرف -4

 ما تعده م ما بالنسبة إليك  -5

 آراءك  -6

 رغباتك  -7
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 ..الا -8

 

 األبعاد ذات العالقة بنمط الحياة:
 المؤثرات المجتمعية  -1

 قيم الشخل  -2

 شخصيتك  -3

والقرارات المنبثقة م  نمط الحيلاة اللذي اتخذتلط يلتم تعلم لا كنتيجلة مل  ملؤثرات 
فة التي تنتمي إلي ا، والثقافات التابعلة الملؤثرة فلي المجتمل ، الطبقلة عدة مثم الثقا

المجتمعية التي تنتمي الي ا، أو المجموعة التي تنتمي إلي ا، العائلة، األنشطة التي 
 تزاول ا، سلوكياتك في اشنلاق.

لللذا للليس ملل  الكلللاءة أ  يللتم تحليللم أي نمللط حيللاتي ملل  خللالم امعتمللاد علللى 
غرافية، بم م بد مل  اعتملاد تقنيلة السليكوغرافيك، وهلي التلي تلم الجوان  الديمو

استعراضلل ا فللي مبحللث آخللر ملل  هللذا الكتللا ، تلللك التقنيللة التللي تعرفللك بسللب  
التبض  مل  صلنف دو  صلنف، وعالقلة ذللك بلنمط الحيلاة مل  مسلتويات اللدخم 

 لدى اللرد وربط ذلك باهتماماتط وآرائط وقناعاتط.
 ط إلى ثالثة أقسام:ونمط الحياة يمك  تقسيم

 األنشطة  -1

 امهتمامات  -2

 اضراء  -3

 

 
 تقسيمات نمط الحياة
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وفي ما يلي المراحم التي يسلك ا المصن  كي ينت ي إلى منلت ، وهلذا المنلت  يلتم 
 التروي  لط وفق نمط حياة م  اللحظة األولى التي يولد في ا.. 

 

 
  

عبرة ع  أنماط حياتية مراحم التوصم والتواصم في ابتكار عالمنتجاتع الم
 وتوج ات

 
(، بينت 20وضم  دراسة جامعية حيام ععالقة الجان  السياسي بنوع األزياءع )

أ  ثملة مراحلم مللرت عللى موضلة األزيللاء، بدايلة مل  المرحلللة الكالسليكية التللي 
تصدرت ا أوروبا في عصر الن ضة، ثم عصر أزياء الثورة الصناعية فلي القلر  

ث هو ما بعد الثورة الصناعية في القر  العشلري ، ذللك التاس  عشر، وعصر ثال
أ  اللبللاس مللا عللاد يعنللي مللا يللتم تغطيللة الجسللد بللط، بللم أصللبا ذات مدلومتللط 
امجتماعية والسياسية أيضا، فثمة عصلور شل دت أزيلاء م يلبسل ا إم السلود فلي 
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ة مل  أميركا، وثمة أزياء يرتدي ا أصحا  المقامات السياسية وامجتماعية الرفيعل
البلليل، والمللرأة المسلللمة عنللدما تلللبس الحجللا  ف للي تعللل  علل  معتقللد وسلللوك، 
 وتلك التي ترتدي النقا  أو العباءة تعل  ع  تقليد مجتمعي في الشرق األوسط. 

ل

ل
ل

 Zoot Suit Riots ل)    لوس لضجبطلفتلدر يشلدألميىكتل تااىلرمىد قلمكسيكتلالستاد هلمالب
Beginل(1943 ونيولل7ذيلتعىضبلإريهلروسلعن  وسلفتلبيىلل جسبوسل)(لتع ىل نلدره وملدر

 

في ما يلي نستعرل خطوة بخطلوة عمليلة بنلاء التلداعيات واللروابط التلي تجمل  

 ( 12العالمة التجارية باألشياء والمعاني المحيطة ب ا )

 تتم عملية بناء النمط الحياتي لعالمة تجارية ما أو سلعة ما وفق المراحم التالية:

 لجان  العاطلي، وم  عناصره:ا -1

 المغامرات  -أ

 التحرر - 

 الش وانية  -ت

 الثقة  -ث

 القوة والسيطرة  -ج

 ال وية، وم  عناصرها: -2

 الشخصية  -أ

لحظللة ملل  لحظللات الحيللاة )عالقللة األصللدقاء، توجللط معللي  حيللام  - 

 ظاهرة، كم ما يشير إلى امنتماء سواء لم نة أو فكر أو ناٍد..الا( 

 امنتماء الوطني  -ت
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 عناصره: الوق ، وم   -3

 مجتمعي )تقليد مجتمعي يتم رفضط، تعزيز مسألة امختيار( -أ

 البيئي  - 

 الجماليات، وم  عناصرها: -4

 الجان  البصري )جاذ  للنظر، أداء نوعي رفي ..( -أ

 الجان  السمعي  - 

 الجان  الحسي )تأكيد النوعية( -ت

 الجان  المذاقي -ث

 جان  الشم  -ج

 مريا، وم  عناصره: -5

 اقية وامعتمادية(الراحة )دعم جوان  الثقة والمصد -أ

 األما  )الشعور باألما ( - 

 س ولة امستعمام )متاا، قابم لالمتالك( -ت

 مواج ة التكنولوجيا، وم  عناصرها: -6

 موثوق )يتمت  بأداء عاٍم( -أ

 التمكي  )ريادة تكنولوجية( - 

 النوعية، وعناصرها: -7

 الصناعة )يتم إنتاج ا وفق مواصلات عالية( -أ

 متانة وتحمم )توقعات إيجابية(  - 

 



 www.zumord.net –د.زهير المزيدي  175

 

 

 نموذج بنائي شحدى العالمات التجارية

لط إلي لا حيلام  وفي إفادة لخبيرة التسويق بربارا، في معرل ردها على سؤام وجلِّ

سب  حرص ا كمسؤولة تسويق في بناء عالقات مجتمعية عبر اشنترنلت، أفلادت 

بأ  التجاذ  المجتمعلي بلي  الشلركة والعملالء مل  خلالم اشنترنلت يملنا السللعة 

ء يمنحللو  وقللت م ووجللدان م وطاقللات م عبللر التواصللم امجتمللاعي، قللوة، والعمللال

وفللي المقابللم األعضللاء المتواصلللو  مجتمعيللا سلليتعرفو  علل  قللر  علللى فلسلللة 

العالمة التجارية ومسارها المستقبلي، فمديرو التواصلم المجتمعلي مل  األعضلاء 

شللاعر ملل  قبللم الشللركة يمنحللو  تلللك القللوة لألعضللاء، لللذا نحلل  نبللادل م ذات الم

 وحريصو  علي م. 

مسلتلٍت عللى  25,000ويتأكد لنا األمر عندما نطال  نتيجة امسلتبيا  اللذي شلمم 

اشنترنت حيام درجلة ثقلت م فلي وسلائم امتصلام، امسلتبيا  اللذي أجرتلط شلركة 

 دولة حوم العالم كما يلي:  50نيلسو  العالمية، جاءت نتائجط م  
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إلي لا شلبكة اشنترنلت مل  خلالم وسلائم  وهو ملا يشلير إللى درجلة عاليلة وصللت

%،  70التواصللم امجتمللاعي والمواقلل  المختللللة وبدرجللة متسللاوية وصلللت إلللى 

وتكلو  بلذلك قلد فاقللت جميل  الوسلائم التقليديلة ملل  تلللاز وصلحافة، حتلى بعللل 

الوسللائم التللي يتعللرل إلي للا اللللرد عبللر البريللد اشلكترونللي، األمللر الللذي يؤكللد 

لللذي أصللبحت توليللط العالمللات التجاريللة فللي تواصللل ا ملل  الجانلل  امجتمللاعي ا

شللرائح ا المسللت دفة وعظلليم األثللر المترتلل  علللى ذلللك فللي تعزيللز عنمللط الحيللاةع 

و اذدل عساىلدرتناجف لفاتلالذي ترسخط العالمة في وجدا  وسلوكيات المسلت دفي . 

مااجلبااينلعلااحج لدرعالمااجالدرت جس ااتلحيااجللمااجل حييونااهلماانلمح اايهعلماانلتودلاالل

 عتللع ودلرهلمييج جلع  و يجلناجرعهلفتلدرشكللدرتجرت:لم تم
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التنافس بي  العالمات التجارية في ملا تحققلط مل  تواصلم مجتمعلي مل  شلرائح ا 

 المست دفة خالم أسبوع 

وثمة مواق  إلكترونية تخصصلت فلي متابعلة ورصلد أنملاط الحيلاة، وتصلم إلي لا 

 م المجامت من ا:يوميا تقارير ع  المستجدات وما يشكم نمطا في ك

 الحياتية  -1

 الرسم  -2

 العلمية  -3

 األزياء -4

 التواصم المجتمعي  -5

 الرياضة  -6

 ..الا  -7

مليلو   300مثال يتواصم م  أكثر مل   موق  

متاب ، محاوم استكشاف ما قد يشكم نمطا مستحدثا وتوج ا جديلدا عللى مسلتوى 

 جمي  األسواق.
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 :في ما يلي بعٌل مما حاز تأييد متابعي عاألنماط ع

 

 
 نموذج لسرير في كابينة يستغم في المكات  والمطارات

 
 تلوي  األظافر
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سم عليط   حذاء عنايكيع م  صوف وآخر يعد لوحة فنية ر 

 
 محلظة هاتف جوام ونقود

 

 
 شنطة يد لحمم ال اتف المحموم
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 كنبة

وفي برمجة النمط فنو  ودرو ، نستعرل فلي ملا يللي أحلدها، وهلو مل  خلالم 

بط صورة العالمة التجارية بأحد النجوم أو المشاهير، وبخاصة المشاهير الذي  ر

 يحظو  بالتأييد والتعاطف م  قبم الشريحة المست دفة. 

 

 أنماط الحياة:تشكل علم النفس و 
 :( ضمن علم النفس، ما يعنينا منها:16هناك مجموعة من التقسيمات )

  personality psychologyعلم نفس الشقصية  -1
  Socail psychologyعلم النفس االجتماعي  -2
  Psychoanalysisفسي التحليل الن -3
  Communication psychologyسيكولوجية االتصا   -4
 علم النفس اإلكلينيكي للطفل والمراهل  -5
 نمو الراشدين والشيقوخة  -6
  Consumer psycologyعلم نفس المستهلل  -7
  Health psychologyعلم نفس الصحة  -8
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ع فيما يلي نستعرر مجموعة من نتا س بحوث علملاء عللم اللنفس واالجتملا
 بما ل  عال ة بانتشار اأنماط الحياتية 

 فحيا  أثر الحشد في السلوك على الفرد وتعزيز أنماط الحياة 
دا ملا نلا ل  Crowdأن الحشلد  1895"اعتقد الكاتل الفرنسي "جوسلتا  ليبلون" 

عقليا بالمقارنة إلى الفرد المنعز ، كما اعتقد أن السللوك العلدواني وبيلر اأخال لي 
ينتشللر كمللرر عللن طريللل  Mobs  الرعللاء والغوبللاء أو السللو ة اللل ه يكشللف عنلل

العدوى بوساطة الغوباء أو الحشد، مما يجعلل الحاسلة القلقيلة واللتحكم فلي الل ات 
ينهللار، ويتسللبل ذلللل فللي ارتكللا  الحشللد أفعللا  تدميريللة ال يرتكبهللا الفللرد وحللده، 

متعمللللد كاحتفللللاالت الفللللوز فللللي مبللللاراة كللللرة  للللدم التللللي تنفجللللر علللللى شللللكل تقريللللل 
للممتلكللات العامللة أو القا للة. و للد سللمى علمللاء الللنفس االجتمللاعي هلل ه الظللاهرة 
بحالللة "اختفللاء الفللرد فللي الجماعللة وحجبهللا للل ". وهللو مللا  للد يللؤده بهللم إلللى خفلل  
رهللللور هللللويتهم الشقصللللية، ووعلللليهم بلللل واتهم، وتزيللللد مللللن انللللدماجهم، وتقلللللل مللللن 

 شعورهم بالمسؤولية العامة. 
ن محلللاربي القبيللللة الللل ين يقفلللون شقصلللياتهم بلللالنقش عللللى و لللد بلللين "واطسلللون" أ

الوج  أو ارتداء  ناع يزداد احتما   يامهم بقتل أسرى اأعداء أو تعل يبهم.. وذللل 
 بالمقارنة إلى المحاربين ال ين يكشفون وجوههم. 

"دور النمللللاذج: إذا حللللدث حللللادث وتقللللدم شللللقل للمسللللاعدة فللللان ك يللللرين سللللو  
 ".يتبعون 

ات: أجري  تجربة وا عية حيث أعطي  مجموعة من طال  الجامعة "دور المعلوم
إما محاضرة أو فيلما حيلا  تلدخل المشلاهد )مسلاعدة املرأة انفجلر إطلار سليارتها(، 
وبعللد أسللبوعين واجلل  كللل طالللل حادثللة، فظهللر أن مللن تلقللوا المحاضللرة أو الفلليلم 

  دموا المساعدة بمعد  أكبر مقارنة  بالمجموعة الرابطة". 
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سلللللو  التنشلللل ة: اللللل ه ينمللللي اإلي للللار والغيريللللة وحللللل اآلخللللرين ووجللللود سللللمات "أ 
 شقصية معينة". 

بأنهللا التصللر  طبقللا  Conformity"مسلايرة اأبلبيللة: تعللر  المسللايرة أو المجللاراة 
لمعللايير الجماعللة وآرا هللا وتو عاتهللا، وهللي أيرللا تغيللر فللي سلللوك الفللرد واتجاهاتلل  

 لمتقيل.. وينتس عنها  بو  شقصي". نتيجة لرغط الجماعة الحقيقي أو ا
"تللللأثير معللللايير الجماعللللة: إن المسللللايرة تجعللللل الشللللقل يتجنللللل إمكانيللللة رفلللل  
عروية الجماعة، وتحل  تلأثير الرلغط الجملاعي فلان النلاس يميللون إللى مسلايرة 
معللايير جمللاعتهم، كجماعللات الصللدا ة، أو فريللل كللرة القللدم، أو مجلللس مللديرين، 

يمكلن أن يشلعروا بلأن المجموعلة  لد تكلون عللى خطلأ. وذلل عللى اللربم ملن أنهلم 
 إال أن تأثير التدعيم يؤده إلى اإلذعان العام ولكن  ال يؤده إلى تغيير داخلي."

"العوامل المؤثرة في مسايرة اأ لية: استطاع العلماء ومن خال  تجار  أن يتعرفوا 
رة علللى التللأثير فللي علللى نسللبة تللأثير اأ ليللة علللى اأك ريللة، فوجللدوا أن اأ ليللة  للاد

% مللن أجللل إ للدار حكللم خللاط  واحللد علللى اأ للل، وحتللى يحللدث ذلللل 32 رابللة 
يجللل أن تظللل اأ ليللة علللى اتسللا ها خللال  التجربللة ال أن تبللدو متصلللبة حيللا  مللا 

 تعرض  من مو ف أو فكرة".
"أسبا  الطاعة: يرى "ميلجرام" أن السبل المحتمل لطاعة السلطة أنها تعلد مطلبلا 

لحياة الجماعية.. ويتطلل تقسيم العمل في المجتمع أن يكون لدى اأفلراد أساسيا ل
 لللللدرة عللللللى القرلللللوع والتبعيلللللة، ويجعللللللون أفعلللللالهم المسلللللتقلة فلللللي خدملللللة أهلللللدا  
المنظمات االجتماعية اأكبلر وباياتهلا. ويسلهم اآلبلاء واأمهلات والنظلام المدرسلي 

للليم الفللرد الناشلل ، وأهميللة وتنظيمللات العمللل فللي تربيللة هلل ا االسللتعداد وتطللويره بتع
 اتباع توجهات اآلخرين ال ين يعرفون الصورة اأكبر".



 www.zumord.net –د.زهير المزيدي  183

 

"عواملللل تلللؤثر فلللي تحديلللد فاعليلللة بسلللل الملللخ: يلللنج  بسلللل الملللخ كلملللا اتصلللف 
اآلسللرون بالتماسلللل والجاذبيللة وااللتلللزام والقللوة، وملللن ثللم يصلللبحون مصللادر مهملللة 

 لالستحسان والقبو  من  بل الرحية". 
بتكللللوين  –مللللن خللللال  تعامللللل  مللللع اآلخللللرين  –ع: يقللللوم االنسللللان "تكللللوين االنطبللللا

عامة عنهم، اعتمادا على حقا ل معينلة نعلمهلا علنهم،  Impressionsانطباعات 
فهللل ا عبقلللره وذاك متبللللد، أملللا ال اللللث فهلللو متبللللد خلللدوم.. كملللا رهلللر أن النلللاس 

وا إذا اسللللتطاعوا أن يقوملللل –بفاعليللللة أكبللللر  –يتلللل كرون المعلومللللات عللللن اآلخللللرين 
)أه: يرللعوا فللي رمللز أو شللفرة( حقللا ل معينللة عللنهم متصلللة  Encodingبترميللز 

بف ات ملن السلمات كالمتفا لل والمتشلا م.. تمكننلا ملن افتلرار سلمات أخلرى يمكلن 
أن يحوزوا عليها... وهناك أيرا أفكار نمطية تجعل النلاس تعتقلد أن "كلل ملا هلو 

لجل ا  سلو  يشلغل منصلبا ذا جميل بأنل  جيلد وطيلل" إذ يتو لع النلاس أن الفلرد ا
هيبللللة ومقللللام.. و للللد وجللللد بعلللل  البللللاح ين أن اأفللللراد اللللل ين يتمتعللللون بالجاذبيللللة 
)الجسللللمية أساسللللا( يحكللللم عللللليهم بللللالبراءة مللللن الجللللرا م أك للللر مللللن بيللللرهم )بيللللر 

 الجاذبين(." بتصر 
" التجللاذ  بللين اأشللقا : يتعامللل اإلنسللان مللع أنللاس ك يللرين، ولكللن كللل واحللد 

للل  اأهميللة ذاتهللا، وال يفرللل  التفرلليل نفسلل ، فيصللطفي مللن بيللنهم  مللنهم ال يم للل
مللن يفرللل أو يحللل، ويكللون ذلللل بللدرجات متفاوتللة بطبيعللة الحللا .. فننتقللل مللن 
التفريل اأولي أو التجاذ  إلى  دا ة حميمة أو الحل، و د اهلتم علملاء اللنفس 

اذ  بللين االجتمللاعي بفحللل العوامللل التللي تزيللد مللن التفرلليل أو ترفللع مللن التجلل
 ،.. ومن تلل العوامل:interpersonal attractionاأفراد 
الجاذبية الجسمية: وترتبط بالمفهوم اإليجابي للل ات والصلحة النفسلية  -1

 وال قة بالنفس.
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: تشير الدراسلات إللى أن األفلة )مجلرد التعلرر Familiarityاألفة  -2
، فللان أنللاس أو موضللوعات معينللة مللرات ك يللرة تزيللد مللن التجللاذ  والحللل

مجللرد التعللرر المسللتمر لوجلل  شللقل )حتللى لللو لللم يكللن التفاعللل موجللودا( 
 يعد ررفا كافيا لتفريل ه ا الشقل أو حب . 

: إذ يتجاذ  النلاس إللى ملن يتشلابهون معهلم فلي similarityالتشاب   -3
أه جانللل تقريبللا  م للل: سللمات الشقصللية، واالتجاهللات، واآلراء السياسللية، 

االجتماعية اال تصلادية، والقصلا ل الجسلمية..  والقيم، والعنصر، والطبقة
 ودرجة الجاذبية". وهنا يصدق القو  المأثور "الطيور على أشكالها تقع".

الحل كعنصر في التجاذ : )المرء ملع ملن يحلل(. "افتلرر بعل  علملاء 
الللنفس االجتمللاعي أن الللدافع اأساسللي للو للوع فللي الحللل يكمللن فللي الرببللة 

.. ويمكلللللن أن يشلللللمل ذللللللل دا لللللرة Self-expansionفلللللي توسللللليع الللللل ات 
وهو يشتمل  Companionate loveاأ د اء.. وحل الرفقة أو الصحبة 

 على ال قة والرعاية واالهتمام والتسام  والمودة".
: حللدود بيللر مر يللة تحلليط بللالفرد، Personal space"الحيللز الشقصللي 

 وتسم  ل  باالحتفاظ بمسافة وا ية من اآلخرين".
ا ف عدة منها تحريل السلوك وتوجي  الكا ن إللى هلد  معلين، "للدافعية ور

، Motivationوهنلللاك علللدة مصلللطلحات فلللي هللل ا المجلللا  منهلللا: الدافعيلللة 
 .Incentive، والباعث Goal، والهد  Drive، والحافز Needوالحاجة 

فالحافز هو العاملل المنشلط لللدافع وهلو منبلع الطا لة، واللدافع هلو المحلرك، 
تصلللر  بطريقلللة ملللن شلللأنها أن تشلللجع حاجلللة عرلللوية أو وهلللو ميلللل إللللى ال

نفسلية، والحاجللة عبللارة عللن نقللل بيولللوجي يحللرك الللدافع، والللدافع ميللل إلللى 
التصلللر  بطريقلللة تشلللبع الحاجلللة التللللي هلللي اخلللتال  التلللوازن العنصللللره أو 
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النفسي، والباعث منب  أو مو ف خارجي أو شقل لدي  القدرة على اشلباع 
يكمن وراءه دافع يحرك  ويسلت يره ويوجهل  نحلو  الدافع النا ل.. فكل سلوك

 هد  معين.
 ورا ف الدوافع: 

تحريلللل السللللوك ملللن أجلللل إشلللباع حاجلللة أو اسلللتجابة لتحقيلللل هلللد   -1
 معين.

 توجي  السلوك نحو المصدر ال ه يشبع الحاجة أو يحقل الهد . -2
 تحاف  على استمرارية السلوك. -3

 ي كما يلي:"دافع البحث عن اإلثارة: ل لل جوانل أربعة وه 
 البحث عن المغامرة واإلثارة. -1
 البحث عن القبرة التي تعكس استكشا  اأشياء الجديدة. -2
 عدم الكف عن البحث عن النشاطات االجتماعية المنطلقة. -3
 القابلية للملل تحاشيا من أداء مهام روتينية متكررة.  -4

الملللل ويعتبللر الملللل وك للرة االسللت ارة مللن القبللرات المألوفللة، فعنللدما نشللعر ب
نبحلللث علللن اإلثلللارة، وعنلللدما تك لللر االسلللت ارة نبحلللث علللن الهلللدوء، وتقتللللف 
خصلللا ل الحاللللة هللل ه بلللين اأفلللراد وتتغيلللر بالنسلللبة للللنفس الشلللقل خلللال  
اأربلللع والعشلللرين سلللاعة.. فلللالفرد ملللن الممكلللن أن يأكلللل لللليس فقلللط إلشلللباع 

 الجوع، ولكن أيرا لكي يقف  من شعوره بالتوتر.
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 :هرم الدوافع لدى ماسلو
الحاجلللة الفسللليولوجية: هلللي الحاجلللة إلشلللباع الجلللوع والعطلللش والنلللوم  -1

 والجنس وتجنل األم.
الحاجللللة لألمللللن: وهللللي الحاجللللة لألمللللان والحمايللللة والحريللللة والحاجللللة  -2

 للقانون.
الحاجلللة لالنتملللاء: وهلللي الحاجلللة إللللى  لللديل، والعا للللة، والتوحلللد ملللع  -3

 جماعة، والحاجة لتكوين عال ات متعددة. 
: هللي حاجللة الحتللرام وإثبللات اللل ات، والحاجللة للتقللدير الحاجللة للتقللدير -4

مللن  بللل اآلخللرين، والحاجللة للنجللا  والحاجللة للشللهرة والحاجللة إلللى  بللو  
 النفس.

 الحاجة للفهم والمعرفة. -5
 الحاجة للجما : هي الحاجة للتناسل، والترتيل، والجما .  -6
الحاجلللللة لتحقيلللللل الللللل ات: هلللللي الحاجلللللة إلرضلللللاء اللللللنفس، وتطلللللوير  -7

والقللدرات، والحاجللة الكتشللا  الحقيقللة، والحاجللة لالختللراع أو  اإلمكانللات
 إيجاد أشياء جميلة. 

"تعريللف الشقصللية: هللي اأسللللو  ال ابلل  إلللى حللد ملللا، اللل ه يميللز سلللوك الفلللرد 
 وطريقة تفكيره ونمط مشاعره".

: هلللللو التحلللللرر ملللللن النزاعلللللات الداخليلللللة.. عنلللللدما يشلللللعر Adjustment"التوافلللللل 
معلللين فانللل  يقلللوم بنشلللاط يلللؤده إللللى إشلللباع هللل ا اللللدافع اإلنسلللان بلللنقل فلللي دافلللع 

النا ل لدي ، وه ا النشاط ال ه يقوم ب  اإلنسان إلشباع ه ا الدافع هو ما نسلمي  
التوافللللل.. والتوافللللل علللللى المسللللتوى االجتمللللاعي يعنللللي أن الفللللرد اللللل ه ينتقللللل مللللن 
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الجديللد  الصللحراء إلللى المدينللة ينبغللي عليلل  أن يسللاير أسللاليل الحيللاة فللي المجتمللع
 وإال نب ت  البي ة الجديدة". 

 "إن الشقصية والتوافل وجهان لعملة واحدة"
"كلمللللا تعلللللم الفللللرد أنمللللاط المجتمللللع ومتطلباتلللل  وتقبلهللللا، مللللا  إلللللى السلللليطرة علللللى 

 استجابات  أو إخفا ها أو تعديلها". 
 وللتوافل  ور عديدة ن كر منها:

الهلللر  ملللن القبلللرات التلللي  "التوافلللل علللن طريلللل الهلللر : تتم لللل فلللي االنسلللحا  أو
 تشير إلى التعارر، في شكل عزلة أو رفر ..".

"إن ك يللرا مللن المللراهقين لللديهم مشللكالت مؤ تللة فللي التوافللل، وتكللون بالبللا بسللبل 
 الصعوبة في تقطي مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوا". 

 "تحسين التوافل: فقد يعملل أحلدهم فلي وريفلة ال يفرللها، فيحلاو  أن يجلد وريفلة
أخرى أك ر مالءمة لل  علن اأوللى، و لد يعليش أحلدهم فلي جلو ال يرضلي  أو بلين 

 أناس ال يج بون اهتمام  فيسعى إلى االنتقا  إلى مكان أك ر تجانسا مع ".
"التوافلللل االجتملللاعي والتوافلللل الللل اتي: يتعللللل التوافلللل االجتملللاعي بالعال لللات بلللين 

 ات، ويسللاعد علللى تحقيللل ذلللل اللل ات واآلخللرين، ويللرتبط تقبللل اآلخللرين بتقبللل اللل
  درة الفرد على التطبيع االجتماعي".

"التوافللل الللديني: الجانللل الللديني جللزء مهللم مللن التركيللل النفسللي للفللرد، و للد دللل  
بحوث ك يرة على أن المتدين )باست ناء المتطرفين( أك ر سعادة ورضا عن حياتهم 

 ومن ثم هم أك ر توافقا". 
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فلللي اللللتقلل مؤ تلللا ملللن أعبلللاء العملللل ومسلللؤوليات ..  "التوافلللل الترويحلللي: ويتم لللل
والتصر  في الو   بحرية، وممارسة السلوك الحر التلقا ي ال ه يحقلل فيل  الفلرد 

 فرديت ، ويمارس في  هوايات ".
"اأسللاليل المباشللرة للتوافللل:.. نلل كر مللن أهمهللا، )الهجللوم والعللدوان(:  يللام الطفللل 

وبصورة مستمرة يشير إلى أن  يعاني ملن  بالغرل وال ورة على زمال   دون مسوا
مشلللكلة، ويلللدعو إللللى دراسلللة حالتللل  ومعالجتهلللا، ويلجلللأ اأفلللراد إللللى العلللدوان نتيجلللة 

 اإلحباطات الناتجة عن عدم  درتهم على تلبية دوافعهم". 
"التوافلللل والسلللعادة: إن السلللعادة ليسللل  ببسلللاطة علللدم وجلللود مشلللكالت، إنللل  الو للل  

 ا على الربم من أن  سيكون أحيانا توازنا لحظيا".ال ه يكون كل شيء في  متزن
"التوافل ال اتي: هو نجا  اإلنسان في التوافل بين دوافع ، وهو ك لل حسن تكيفل  

 مع نفس  ورضاه عنها والتحكم فيها وحسم  راعاتها".
"الشلللعور بالسلللعادة وراحلللة البلللا : اأدللللة عللللى ذللللل، الشلللعور بالطمأنينلللة، واأملللن، 

 فس وتقبلها واحترامها.. وما  سم  هللا ل ".والرضا عن الن
 "اإل با  على الحياة:.. ويستمتع بما أحل ل  من الطيبات..".

"االتزان وال بات: يتسم الشلقل ذو الدرجلة المرتفعلة ملن الصلحة النفسلية بلاالتزان 
االنفلللع إللللى وال بلللات الوجلللداني واسلللتقرار االتجاهلللات ونرلللس االنفعلللاالت إللللى حلللد 

 بعيد". 
القلللل: يتصللف ذو الدرجللة المرتفعللة مللن الصللحة النفسللية بأنلل  "علللى خلللل "حسللن 

عظلليم" فللي أك للر مللا يعللرر للل  مللن أحللوا  وموا للف، ال يقتللر  اآلثللام إال  للليال، 
 يبتعد عن الكبا ر، ويعف عن الصغا ر إال لماما...". 



 www.zumord.net –د.زهير المزيدي  189

 

 ( من جامعة بافلالو23وضمن دراسة  دم لها البروفيسور مارك بارثولوميو )
فلللي مجلللا  اإلعلللالن والهويلللة المجتمعيلللة، تشلللير إللللى اأثلللر الللل ه  نيويلللورك،

يترك  اإلعلالن فلي تعزيلز وتشلكيل هويتنلا "أنماطنلا الحياتيلة" أو فلي التعبيلر 
، فالبحللث يؤكللد أن لإعللالن رسللا ل ضللمنية Self definitionعللن اللل ات 

عديللدة ويملللل  للدرة التللأثير علينللا، وتللأثير الرسللا ل يمتللد مجاللل  ليشللمل مللن 
علللى  أثللر لإعللالنكمللا  رد االسللت ارة الجنسللية إلللى شللؤون الهجللرة ملل ال،مجلل

 تعزيز هوية الشاذين وسعة  بولهم وك لل على هويتنا نحن. 
 

 "تشكل الهوية والقيم" 
، فالهويلة يمكلن النظلر إليهلا كمفهلوم Identity Formationفحيلا  تشلكل الهويلة 

اللل ه نحيللاه سللواء مللع مللن نللوا  عللدة، فللالبع  يصللفها علللى أنهللا تعبيرنللا اليللومي 
أنفسلللنا أو اتجلللاه تعامالتنلللا ملللع الغيلللر،  واللللبع  يؤكلللد بأنهلللا تنطللللل ملللن مجللللرد 
اختيارنا لنظام التعامل لألنظمة المجتمعية المتاحة أو المحيطة بنلا، واللبع  يلرى 
أن االتسلللاق واالسلللتمرار مؤشلللران يمنحلللان السلللمات للهويلللة، وعموملللا فلللليس هنلللاك 

جتماع على تعريلف موحلد للهويلة، بيلر أن االتفلاق يؤكلد اتفاق فيما بين علماء اال
أن ثمللة نقاطللا تنطلللل منهللا فللي تشللكلها، فالهويللة ال تتشللكل عبللر التللوارث، بللل هللي 
"تصنع" فالفرد يشكل هويت  من عنا ر المعلومات المحيطة واأحلداث والعال لات 

ل قافلات مع اآلخرين، وهويتنا تتعرر للتهشيم أيرا عندما نقتار أو نستعير ملن ا
اأخرى سلماتها، كأنملاط حياتيلة معا لرة، بيلر مبلالين بالتقاليلد وال بلاأعرا ، إن 
االحتياجات الفردية اأساسية تكمن في تأمين اأمان واالنتملاء والتطللع للبقلاء، إن 
سبر أبوار النفس أو ما بين جنبينا هو ملا يجعلنلا أو يلدفعنا لتبنلي هويلات مقتلفلة 

م من أن لدينا هوياتنا بير أنها تؤثر في المرحلة التلي ينتقلل على الربأو متباينة، 
فيهللا الفللرد منللا مللن مرحلللة المراهقللة إلللى مرحلللة البلللوا الكامللل، ومللن خللال  تطللوير 
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ال ات والتحقل من الهوية ال اتية، يمكن تشكيل ما يصد أو يحف  كل ما يمكن أن 
ت، فالهوية المتماسكة ينا  من ه ه الهوية، أه يتم تشكيل جدار واق  ضد الصدما

تحللد مللن أه اضللطرابات تتعللرر إليهللا اللل ات، وإن أه خلللل فللي الشقصللية سللواء 
 كللللللان عاطفيلللللللا أو نحلللللللو اللللللل ات يلللللللؤده إللللللللى اضللللللطرابات فلللللللي تشلللللللكل الهويلللللللة. 
وثمللة ثللالث نقللاط إضللافية حيللا  تشللكل الهويللة ممللا نتعللرر إليلل  مللن تللأثير خللا  

 بالصناعة اإلعالنية. 
نللدرك أن معظللم عمليللات تعريللف اللل ات تللتم فللي العقللل  أوال: إنلل  مللن اأهميللة أن

 ، فالهويلللة التلللي البلللاطن. فلللنحن نقلللوم بعمليلللات التقيللليم أدا نلللا بشلللكل تلقلللا ي ال واع 
تستمد ملن الالوعلي تتشلكل بشلكل سلريع ملن خلال  التعلرر لملؤثر أحلاده موجل  
 لهللا. فعلللى سللبيل الم للا  نالحلل  أن الطللال  المسللتجدين حينمللا ينتظمللون منتقلللين

من مرحلة ال انوية إلى المرحلة الجامعية، في اأسابيع اأولى من االنتظام نجدهم 
يتعرضللون لمللا يللؤثر بهللويتهم بشللكل ال واع، وهللو مللا  للد يرللم للليس الهويللة فحسللل 

 وإنما أيرا سلوكياتهم.
ثانيللا: كافللة المشللغوالت والقطللع اأثريللة فللي ال قافللات الشللعبية أيرللا يمكللن اعتبارهللا 

ف ال ات. فكافة القوى االجتماعية وال قافية تعتبر عنا ر هامة في جزءا من تعري
تشللكيل الهويللة الفرديللة، والمجتمللع يللؤثر كلل لل مللن خللال  اللغللة المشللتركة وكللل مللا 
يشللللكل معنللللى للفللللرد أن يكللللون للللل  دور، أو فللللي توا للللل  مللللع اآلخللللرين، واللغللللة 

س تعتبللر نوعللا يسللتقدمها اأفللراد فللي الو للف والتعريللف بللاآلخرين. كمللا أن المالبلل
 من أنواع التوا ل ال قافي والتعبير عن الهوية.

 (، والدراسللللة24بريطانيللللا )علللللى مسللللألة االنتمللللاء فللللي  ضللللمن تقريللللر علمللللي ركللللز
، فقرلية االنتمللاء و رلية الهويلة المجتمعيلة  رلليتان 2007الميدانيلة عقلدت علام 

بيلر أننلا  مهمتان في التعر  على من نكون، نحن نعتبلر أنفسلنا بأننلا مجلرد أفلراد
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في الحقيقة نتمتع بعروية تلقا ية ضمن مجاميع وهو أمر مهم جدا معزز للهوية. 
إن الهويلللة المجتمعيلللة تعتبلللر جانبلللا أساسللليا فلللي كوننلللا بشلللر، وفلللي بريطانيلللا ثملللة 
منللللاررات ولغللللط حيللللا  فقللللدان المللللواطن البريطللللاني لعنصللللر االنتمللللاء، فقللللد شللللعر 

رانهم بلللل فلللي الوا لللع أ لللب  الجيلللران البريطلللانيون أنهلللم ملللا علللادو حتلللى يعرفلللوا جيللل
مجهللولين، ولللم يكللن ثمللة مللا يشللير إلللى االنتمللاء إلللى أرر مللا، فهللل بللدأ اإلنسللان 

 يمارس أساليل مستحدثة لتغ ية جانل االنتماء في عالم متغير!
يؤكد التقرير على أن مفهوم "االنتماء"  د اتسع  مرلامين  بعلد أن أجريل  دراسلة 

ما أ ب  يعني مصطل  "االنتماء"، حيث أرهرت ميدانية خصص  للتعر  على 
 النتا س بأنها تعني: 

اأسرة، حيث أكدت نتا س التقرير على أهميلة عنصلر "اأسلرة" بنسلبة  -1
( بلللللالربم ملللللن تزعلللللزع مفهلللللوم اأسلللللرة وانحسلللللاره فلللللي %88و لللللل  إللللللى )

 بريطانيا.
 (.%65الصدا ات، حيث حصدت معد  ) -2
 ( تقريبا.%48تبني نمط حياة، ) -3
 ( تقريبا.%37، االنتماء لوطن ما، شكل نسبة )الجنسية -4
 ( تقريبا. %22الحرفة، ) \المهنة  -5
 رو  الفريل والمصال  المشتركة. -6

و د أشار التقرير إلى أن "تبني نمط الحياة" يندرج فيل  تفرليالت لعالملات تجاريلة 
 محددة لما ل لل من عال ة وطيدة بما تؤمن ب  من  يم تعززها تلل العالمات.
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 الح  حجم الوالء المتكرر نحو العالمات التجارية
( فلي حقيقلة اأملر ال نعملد إللى شلراء المنلتس بلل نشلترى 25فنحن عندما نتبرع )

الفكرة التي من خاللها رهر ه ا المنتس، وعلي  فان عملية الشراء تترمن كافة ما 
حياة، ونكون ب لل حزنا عرلوية  تعبر عن  تلل العالمة وتدعو إلي  من  يم ونمط

التملل مع بلا ي اأفلراد الل ين كلان لهلم ذات االختيلار، فهلم ضلمن هل ه المجموعلة 
المجتمعية التي أ بح  مالكة ل ، ولنلا فلي ذللل أم للة، الحل  مسلتقدمي "الملاك" 

 ة "المايكروسوف " أو متبرعي بربريز أو بوتشي.. إلخ.ممقابل أنظ
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 مة ليوه فيتون على ر بة الشا الوالء واالنتماء، عال

 

 دالنتمجء

 

 تجتولرعالمتلعبلل

ثالثا: بالرغم م  أننا نتمت  بأكثر م  هوية، فبعض ا يلرتبط بأدائنلا لم لام محلددة، 
وبعض ا يرتبط بالعضوية، ونظريلة ال ويلة المجتمعيلة تلذكر بلأ  هوياتنلا تتطلور 

يف(، فم  خالم التصنيف نح  نصف م  خالم مرحلتي ، هما )المقارنة والتصن
أنلسنا بأننا ننتمي إلى جماعة ما وم  ثم نقار  هذا التصنيف بملا جعلنلا منجلذبي  
ومنتمللي  إلللى هللذه المجموعللة وجعلنللا مسللتحقي  للعضللوية، وهللذا امنتمللاء يعللزز 
تقدير الذات، وهو ما يجعلنا وم  الوقت وزيادة أعضاء المجموعة بأ  ننظر إللى 

هللذا اشطللار الجمعللي أو كجللزء منللط، بللالروا الجماعيللة وليسللت أنلسللنا ضللم  
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اللردية، وهذا يتم في الالوعي، بم يجعلنا أكثر ميال للتعريف بأنلسنا وفلق صلور 
 نمطية ل ا تأثيرات ا على هوياتنا.

     

 التعبير ع  الذات في تعزيز ال وية

 

كيفلع ل نااىلدرااوس لعولماجل انعك ل  ا لدراذدالمانللاوس لوممهاىللرتجرتالحفلمنلدر اوللد

ع علمنل ناىي،ل عت ىلكعناىلللPersonality and imageتمنحهلدرعالمتلدرت جس تلعمجملدرفيىل

و ااولمااجل عااززلموضااوىلللConvenienceودرىدحااتلعثنااجءلدرم اا  للFunctionalوظيعااتلدرمنااتال

لدرتتلتمنحهلدرعالمتلدرت جس تلر مسته  .للIdentityدرهو تل

تشيىلنتج الدراسد تللإر لع لمجلتمنحهلدرعالمتلدرت جس تلمنللوس لر  ياللدر ا االمانلدرشا ج ،لت ا ل

رىدحااتلفااتلدرم اا  لونااوىلدال ااتخادملوخ ااى لدرتسااو لماانل ااذالدرعالمااتلدرتااتلتعااودل  اا لدرااذدالود

ودرمو اافلدرمساا قلماانلدرعالمااتلو يمااتلدرساا عتلميجسنااتلبجرسااعىلدرمااافوىلووظيعااتلدرساا عت،للميعهااجل

كعنجلااىلتعت ااىل ااتلدأل ااجسلفااتل م يااجالدرتعالاايل،لو ااتلمااجلتشااكللنااوىلدرمو اافلنحااولدرعالمااتل

لدرت جس تلميجسنتلبجرعالمجالدرمنجفست.ل
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ل

لتح يلل ودمللسودبطلدرعالمتلدرت جس ت



 www.zumord.net –د.زهير المزيدي  196

 

ل

ل

( لمجلللة متخصصللة أجنبيللة لصللناعة وإدارة تكنولوجيللا األقمشللة، العللدد 34وضللم  ورقللة بحثيللة )
ا عهويلة العالملة التجاريلةع فيقلوم، إن لا يتعرل البروفيسور أنتونيو  إلى مصطل، 2005الراب  

تعرف بأن ا مجموع ما يتمت  بط اشنسا  م  صلات ما تتمت  بط العالمة م  مواصللاتع وهلو ملا 
 . 1997أشار إليط آكر 

 ويذكر بأن ا العالقة التوافقية فيما بي  هوية العالمة التجارية وشخصية المست لك. 

 صورة ما تتمت  بط العالمة م  مميزات. ويشير في موض  آخر بأن ا مصدر هام ل

 

 األطلام وإدراك القيم التي يتم التسويق ل ا م  قبم العالمات التجارية 

وفي دراسة لجامعة مانسوتا األمريكية، نحو ما يمك  أ  تعنيط العالمات التجارية 
تللذكر أ  العالمللات التجاريللة تللرتبط بشللكم مباشللر ملل  رمللوز  (،26)لألطلللام 

symbolic  أو مللاهيم محلددةconceptual meanings فتواصلل ا اشعالملي ،
لتأكيد مستوى اجتماعي معي  أو توجط ما، فاألطللام الصلغار يرتبطلو  بالعالملة 

بينملا األكبلر سلنا  ،Perseptual levelالتجارية بناء عللى مسلتوى عاشدراكع 
وهلذا  ،Conceptual level م  األطلام يرتبطو  ب ا بما تقدمط م  عمللاهيمع

حيلث طلل  مل  كلم شلريحة  8،12،16م فلي عملر ما تم اختباره عمليا م  أطلا
عمريللة تقيلليم اشعللال  الللذي يسللتعرل منتجللا تجاريللا، عحللذاء رياضلليع، يتمتلل  
بمدرك معلروف للدي م فلي مثلم عنلايكيع، أو أقلم إدراكلا فلي مثلم عكلي ملارتع، 

عاملا ربطلوا اسلم العالملة التجاريلة بملا  12أكدت التجربة بأ  األطلام في عملر 
ي تقيليم وتقلدير المنلت  والحكلم عليلط. األطللام ضلم  األعملار تحملط م  مل وم ف

( هللم بحاجللة  إلللى امنتمللاء، ويؤمنللو  بللأ  امللتالك م لألشللياء ذات القلليم 8-14)
والملللاهيم المحللددة هللي أقللر  الطللرق للقبللوم، ف للم ينلقللو  سللنويا الماليللي  ملل  

م العالملات الدومرات في التسوق مقتناء تلك األشلياء، ف لم واعلو  تماملا لرسلائ
التجارية، وتؤكد الدراسلات البحثيلة وعلي شلريحة األطللام والملراهقي  لعالملات 

 كنايكي وأبركرومبي آند فتش وغا ، كما

سنوات، وم   4-3تشير الدراسات إلى وعي األطلام للعالمات التجارية م  س  
سنوات يدرك تماملا الطللم العالملات فلي مثلم السليلاير  8-7كبر الس   إلى نحو 

 والمأكومت الخليلة والحلويات واأللعا .

عاما يدركو  تماما ما تعبر عنط عالملة  12تؤكد الدراسات أ  األطلام في عمر 
أبركرومبللي آنللد فللتش سللواء ملل  خللالم منتجات للا أو رموزهللا وملاهيم للا. وقللد 
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سنوات أ  يقتني قميصا دو  أ  يكلو  معنونلا بعالملة  8يرضى الطلم في عمر 
 عاما. 12غير أنط ل  يرضى في س   تجارية معروفة،

( مل  تطلوير هلذا المعنلى فلي 27إ  عملية منا معنى معلي  لعالملة تجاريلة ملا )
 است داف شريحة األطلام يعني القيام بما يلي:

أوم: يج  أ  يصبا الطلم قادرا على التعرف على العالمة التجارية كسبيم فلي 
 لك العالمة.التعرف فيما بعد على منت  محدد ضم  قطاعات ت

ثانيللا: يجلل  أ  يصللبا الطلللم قللادرا علللى التعللرف علللى العالمللة التجاريللة دو  
 مشاهدة السلعة أو التغليف الخال بالسلعة.

ثالثا: هنا يج  أ  يكو  الطلم قادرا على ربط اسم العالمة التجاريلة بملا يميزهلا 
 م  صلات وروابط في مثم الجودة، األناقة، التوجط... إلا.

ع للACHENREINER AND JOHNراسللات التللي عمللد إلي للا أكللدت الد

 انودال اا  لدال تحالاجسلدراذ نتلراا هعلمااوسدلبشاكلل 4-3دراعللب  وراهل انل

كجفلمجل  ع هعلفاتل اذالدرسانل اجدس نل  ا لتساميتلدرمناتالبعالمتاهلدرت جس ات،لفاتل

 ". مكاونجراز،لوح و جال)عملآنالعم(لعولبسكو بل)عوس ول("م لل

 

سلنوات (،  8( طلال في عملر )52( طلم: )202مكونة م  )عينة بحثية  فالمن
 سنة(.  16( طلال في عمر )70سنة(، ) 12( طلال في عمر ) 80)

 العينة مشتملة على الجنسي  الذكور واشناث بنس  متساوية تقريبا.
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حيث عمدت التجربلة  إللى تعلريل نلوعي  مل  بناطيلم الجينلز األمريكيلة، نللس 
ختللتي ، عالمة ليلايز ذات الجودة، وعالمة غير معروفة في الصورة بعالمتي  م

إنتللاج بناطيللم الجينللز هللي كللي مللارت، وبللدأت عمليللة التعللرف علللى تلضلليالت 
 األطلام، وكانت النتائ  كما يلي: فحيام 

 عبنطام الجينزع كانت النتائ  كما يلي:

 سنوات( فضلت عالمة كي مارت. 8%( م  عينة األطلام في س  ) 63)

 سنة(  12( م  عينة األطلام في س  )%50و)

 سنة( 16( م  عينة األطلام في س  )%43و)

 وتجربة أخري حيام عالحذاء الرياضيع، كانت تلضيالت امطلام كما يلي : 

 سنوات( فضلت عالمة كي مارت. 8%( م  عينة األطلام في س  )73)

 سنة(  12( م  عينة األطلام في س  )%56و)

 سنة( 16طلام في س  )( م  عينة األ%33و)

 

يتضا م  النتلائ  السلابقة، أ  األطللام يبلدأو  يقلدرو  معلاني العالملة التجاريلة 
سلنوات(، ويتطلور هلذا المعنلى مل   8وما تعبر عنط مل  مللاهيم بلدءان مل  عملر )

الزم  كلي يملنا رمزيلة معينلة لألطللام، وملا يشلكم روابلط مل  منتجلات أخلرى 
 عالمات أخرى.لذات العالمة أو بمقارنت ا م  

 

" ومللا يعلللزز  Factorبيللان بقللوة االرتبللاط فيمللا بلللين "العاملللوفللي الرسللم التللالي، 
 العنا ر السابقة )المادية، التوا ل المجتمعي، والتقليد للمشاهير والنجوم(.
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 العوامل واالرتباطات

 
 :يليما لوخال ة الدراسة عززت 

درجة ارتباط عالية فيما بين عامل )اأ حا ( والمقارنة االجتماعية  -1
social comparison . 

الللدافع لمتابعللة اإلعالنللات التجاريللة تللرتبط ارتباطللا إيجابيللا مللع عامللل  -2
 )تقليد المشاهير(. 

كال العاملين السابقين يعلززان توجل  شلريحة الملراهقين نحلو )الماديلة(  -3
materialism 
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شللارة  إلللى أن تعريللف الماديللة التللي ترللمنت  الدراسللة المسللحية تعتبللر وتجلدر اإل
 للفة سللالبة الرتباطهللا بصللفات )التملللل، الطمللع، الغيللرة(، وعليلل  فللان البحللث 
يو ي أولياء اأمور ومن أجل الحد من هل ه الظلاهرة بلأن يقللل المراهقلون ملن 

ء اأملور كملا سلوكيات االستهالك )التمللل( أو بتقليلد )المشلاهير(، وعللى أوليلا
المدرسين أن ينش وا حوارات حيا   ورة )المشاهير( وكشف ما يدور من وراء 
الكلللواليس ملللن  بلللل شلللركات اإلعلللالن التلللي تعملللد  إللللى التعا لللد معهلللم بأسلللاليل 

والظهللور فللي اإلعالنللات التجاريللة، وبيللان زيللف تلللل  endorsersالرعايللات و
بيلر أنل  لليس كل لل، كل لل  الصور وما  د تنطوه علي  مملا يعتقلد بأنل  حقيقل 

بالنسبة لسلوكيات االستهالك فالمراهقون ليس بالررورة يتبعون أ د اءهم فلي 
كلللل ملللا يقتنلللون أو يتملكلللون، وعللللى الفلللرد أن يكلللون لللل  رأيللل  القلللا  ومعلللاييره 

 القا ة، وه ا من شأن  أن يقلل من  ور )التملل، الطمع، الغيرة(.
 

( فالللدكتورة ديمللوج تعرضلل  لمفهللوم 52د" )مللا كللل مللن الللدكتورين "ديمللوج وهوفسللتأ
اللل ات لللدى المسللتهلل، وتأثرهللا بللاإلعالن واسللم رواج العالمللات التجاريللة، كمللا بينللا 
أن مفهلللوم الللل ات، والللل ه يترلللمن سلللمات الشلللقل وهويتللل  و لللورت  والتلللي يلللتم 
اسللتهدافها مللن  بللل العالمللات التجاريللة العالميللة، أضللح  اآلن متاحللة لالسللتهدا  

 لعالم على تنوع واختال  ثقافات  ومشارب  العر ية. على نطاق ا
، أو الصلفات ملن ملا يجعلل  مميلزا ملن خلال  مجموعلة مع مستقل ككيان الشقل

 .هو ما يوجه  ويكون مسببا لسلوك  له ه السمات الداخلي فالتكوينعمليات، 
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 آلية عمل اإلعالن فيما بين ال قافات على تنوعها و يم المستهلكين

 
مليات عقلية وعمليات معلوماتيلة وعمليلات تصلنيف تلتم بشلكل تلقلا ي للدى ف مة ع

الفللللرد، وثمللللة  للللورة المسللللتهلل وهويتلللل  و يملللل ، ودوافللللع عاطفيللللة ضللللمن اإلطللللار 
التوا للللي المجتمعلللي للفلللرد، وثملللة مركلللز تسلللويقي للعالملللة التجاريلللة يعلللزز لللللنمط 
 الحيللللللللللاتي المللللللللللروج للللللللللل  وهللللللللللو مللللللللللا يللللللللللؤده إلللللللللللى نمللللللللللط محللللللللللدد لإعللللللللللالن. 

ر الباح ة بأن الهوية المسلتقلة تعتبلر جلزءا ملن العال لات المجتمعيلة المحيطلة، ت ك
وهللي ررفيللة، مللا يعنللي أنهللا تتغيللر حسللل الظللرو  المحيطللة، وهللو مللا يتغيللر مللن 
زمن  إلى زمن، فمن أوا ل ما يتعلمل  الطفلل حلين نشلأت  فلي الصلين هلي عال اتل  

كيللة فللان أو  مللا يتعلملل  هللو المحيطللة بلل ، أمللا الطفللل فللي الواليللات المتحللدة اأمري
اأشلللياء المحيطلللة بللل ، أملللا فلللي اليابلللان، أن تشلللعر بالراحلللة واإليجابيلللة ملللرتبط ملللع 
عامل عال اتل ال اتية في م ل عال تل باأ د اء، في حين في الواليلات المتحلدة 
اأمريكيللللة فللللان الشللللعور بالراحللللة واإليجابيللللة مللللرتبط بقللللدراتل فللللي الللللتحكم والفقللللر 

ا في بريطانيا فنجد أن السعادة مرتبطة باالستقاللية، بينما في أثينلا واالعتزاز، بينم
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على عكس ذلل تماما فهي مرتبطة سلبا باالستقاللية بل باالعتماديلة عللى الغيلر، 
أمللللا حيللللا  تطللللور اللللل ات لللللدى اأفللللراد، فهللللو أمللللر يتغيللللر بتغيللللر ال قافللللات، ففللللي 

االسللتقاللية واالعتمللاد علللى المجتمعللات ذات ال قافللة االنعزاليللة، فللالفرد ينشللأ علللى 
ال ات ال على اأسرة، واإلخفاق في ذلل يؤده إلى أزمة حقيقية نحو هوية ال ات، 
بينمللا فللي المجتمعللات التللي تتمتللع بصللالت اجتماعيللة عاليللة يللتم تطللوير اللل ات بمللا 
يعللزز هيكليللة أسللرية يحترمهللا الجميللع ويلل عن لهللا الفللرد، والمجموعللة الم اليللة تلللل 

أخريللللات مللللن المجموعللللات وال تقتلللللف أو تتمللللايز عللللنهم بشلللليء، التللللي تكللللون كا
وبجانللل ب عللد االنعزاليللة ثمللة ب عللد اللل كورة، واللل كورة تبللين مفهللوم اللل ات، حيللث فللي 
المجتماعللات اأن ويللة التوجلل  ثقافيللا تعتبللر مسللألة العال للات هامللة كصللفة لألفللراد، 

ز ال قللة بللالنفس، بينمللا فللي مجتمعللات اللل كورة فللان تعزيللز اللل ات يللؤده  إلللى تعزيلل
وال قافة ذات التوج  التوا لي في المجتمع تترمن التوا ل بما تملي  عليهم القيم 

 التي تعتد بها اأسرة.
، ففللي المجتمعللات ذات التوجلل  المجتمعللي بيللر Personalityوحيللا  الشقصللية 

االنعزاللللي سلللمات اأفلللراد فيللل  تقتللللف بلللاختال  مهلللامهم االجتماعيلللة أو درجلللتهم 
ة وسللللوكياتهم تتلللأثر بعواملللل السلللياق. إن النملللوذج المعتملللد فلللي و لللف المجتمعيللل

الشقصية ذللل النملوذج الل ه  علد لل  السليد هوفسلتد، والل ه يلدعى أيرلا بنملوذج 
 2007، و لللد طلللوره هوفسلللتد علللام ’Big Five‘"ذو العواملللل القملللس الكبلللرى" 

العنا في سادسا هو "االعتمادية على الغير"، إن الممارسة التي تط اليريف عامال
مطابقلللة  لللفات الشقصلللية بمميلللزات العالملللة التجاريلللة تعتبلللر نوعلللا ملللن ممارسلللة 
االنعزاليلللة فلللي ال قافلللات، العديلللد ملللن الدراسلللات وجلللدت أن التلللرويس الللل ه تمارسللل  

" هللي friendlyبعلل  العالمللات التجاريللة عنللدما تو للف فيهللا العالمللة "بالصللديقة 
تلي تتصلف بقللة درجلة "السللطوية في حقيقة اأمر تحاكي موا فات المجتمعات ال

Power distant  وعللو  لفة "تجنلل الغملور "uncertainty avoidance ،
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وهكل ا نجلد أن العالملات التجاريلة تراعلي تلللل العواملل التلي يتصلف بهلا أفلراد تلللل 
ال قافلللة، فال قافلللة اأمريكلللة تتصلللف بالغلظلللة والحلللدة، وال قافلللة اليابانيلللة واأسلللبانية 

والعالمللات التجاريللة المعروفللة فللي م للل أديللداس ونللايكي وسللوني تتصللفان بالسللالم، 
وليفايز وفلكس واجن وبي أم دبليو وجلدت بأنهلا تعلزز السلطوة والهيمنلة، إن  لفة 

" تعتبللللر  للللفة للعالمللللات التجاريللللة التللللي تنتمللللي ل قافللللة Prestigious"المرمللللوق 
لعالملللات تتصلللف "بالسللللطوية" و لللفة "الجلللدير بال قلللة واالعتماديلللة" تعتبلللر  لللفة ل

التجاريلللة فلللي مجتمعلللات يعللللو فيهلللا عاملللل "تجنلللل الغملللور"، فلللي ال قافلللات التلللي 
تتصلللف بمعللللدالت منقفرللللة فلللي التسلللللط ومعللللدالت منقفرلللة فللللي درجللللة تجنللللل 
الغملللور نجلللد أن أفرادهلللا يتصلللفون باالبتكلللار، ويعتبلللرون أنفسلللهم مقتلفلللين عملللا 

 قافللللات يتمتعللللون تللللدعو إليلللل  تلللللل العالمللللات التجاريللللة، والمسللللتهلكون مللللع تعللللدد ال
بصلللفات متباينلللة ويتعرضلللون لصلللفات عالملللات تجاريلللة أيرلللا بشلللكل متبلللاين بنلللاء 

( ربمللا "رد بللو " منحتنللا نموذجللا لعالمللة رللل  مسللتقرة فللي 53علللى هلل ا التبللاين، )
 فتها بالربم ملن تغيلر  لفات اأفلراد فيملا بلين ال قافلات، وأيرلا "ملارلبورا" نجلده 

لصللورة عالمتلل  فللي رللل موا مللة للصللفات  اسللتطاع أن يحللاف  علللى سللياق منسللجم
واللللدوافع والعواطلللف، تلللرتبط ب قافلللة المجتملللع، فهلللي تتغيلللر بملللا تفرضللل  كلللل ثقافلللة، 

بتغيللر تلللل ال قافللات، والتعللر  علللى الللدوافع للل  أهميتلل  القا للة فللي التعللر  علللى 
المركلللز التسلللويقي القلللا  بالسللللعة أو العالملللة التجاريلللة، ملللن أجلللل التو لللل إللللى 

نية را قة خا ة بكل سوق مستهد ، فبع  الدوافع كدافع المنصلل تصاميم إعال
المجتمعلللي أو الطبقلللة التلللي تنتملللي إليهلللا مجتمعيلللا تسلللتقدم العالملللات التلللي تتمتلللع 
بالفقامة، بير أن  وة ه ا الدافع تتغير بتغير ال قافات أيرلا، واأللم ينطبلل أيرلا 

ل أو الحلزن أو الفلر  على التعبير عن العواطف أو المشاعر، فالتعبير عن الغر
يقتللللف بلللاختال  ال قافلللات، فالمجتمعلللات اآلسلللوية تحلللاو  دوملللا إرهلللار المشلللاعر 
اإليجابيللة نظللرا أنهللا تتمتللع بمسللوى عللا  مللن عامللل التوا للل المجتمعللي والعامللل 
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السللللطوه، ملللع اللللتحكم بالمشلللاعر السللللبية، كملللا أن النلللاس يز نلللون إشلللارات الوجللل  
عرهم، بينما اليابانيون يركزون في الغالل عللى بشكل مقتلف في التعبير عن مشا

اأعين، ونجد أن اأميركيين يركزون على الفم، كما أن لكل تعبير معنلى مقتللف 
 مع كل ثقافة.

وضمن ور ة بح ية من جامعة ييل اأمريكية، عن التلرويس أنملاط حياتيلة خا لة 
أك للللر مللللن باأكللللل وأثللللر ذلللللل علللللى المللللراهقين واأطفللللا ، حيللللث تشللللير إلللللى أن 

، وتطلر  في استهدا  اأطفلا  والملراهقين 2006بليون $ أنفقتها أميركا عام 1.6
 mental“عقلللللللل ملللللللن خلللللللال  مصلللللللطل  الور لللللللة فكلللللللرة الحفلللللللاظ عللللللللى ال

contamination,”  أه التلللوث العقلللي بمللا يللتم اسللتهدا  اأطفللا  مللن خالللل  أال
 وهو اإلعالن.

 تطوير مفهوم العالمة التجارية كي تصب  نمطا حياتيا لدى اأطفا :
يللتم بنللاء مفهللوم العالمللة فللي سللن مبكللرة، حيللث تبللدأ فللي سللن السللنتين، كمللا بينلل  

تعلللر  عللللى شلللعارات العالملللات الدراسلللات  لللدرة اأطفلللا  فلللي هللل ه السلللن عللللى ال
التجارية أو التغليلف القلا  بهلا، اأطفلا  فلي عملر العشلر سلنوات  لادرون عللى 
معرفة مستقدمي المنتجات و ورهم، ثملة دراسلات علززت وجلود عال لة فيملا بلين 
رو لللللان اإلعلللللالن والمو لللللف تجلللللاه العالملللللة التجاريلللللة، كملللللا أكلللللدت نظريلللللة اللللللتعلم 

بللللأن اأطفللللا  يتعلمللللون ويشللللكلون  Social learning theoryالمجتمعللللي 
سللللوكياتهم متلللأثرين بسللللوكيات اآلخلللرين، كملللا أنهلللم يتعلملللون ملللن خلللال  مشلللاهدة 
الموا لللف والعواطلللف وردود اأفعلللا  تجلللاه أشلللقا  أو أملللاكن أو أشلللياء والقبلللرات 
العاطفيلللة المصلللاحبة لهلللا، كملللا أن للمشلللاهير وأسلللاليل المكاف لللة التلللي تعملللد إليهلللا 

وسلللا ل اإلعلللالن جميعهلللا يشلللجع أنملللاط التغ يلللة تللللل، كملللا أن شلللركات التغ يلللة و 
موا ف اأ د اء يتأثر بها اأطفا  كلما كبروا في السن في الو ل  الل ه يقلل فيل  
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تللأثير الوالللدين، كمللا عللززت الدراسللات أن اأطفللا  يتطلعللون لقبللو  اأ للد اء لمللا 
كلها تطرحلللل  اإلعالنللللات مللللن معلومللللات، وأيرللللا فللللي مجللللا  تعزيللللز الهويللللة وتشلللل

Identity formation  فلبع  اأبحلاث أكلدت بعلد أن اختبلرت تعلاطي الملراهقين
ما يدور فلي سلاحات اإلعلالن والتسلويل لتشلكيل هلوايتهم ويعززهلا، كملا أن نظريلة 

بينلل  أثللر ودوافللع  The theory of reasoned actionمسللببات السلللوك 
 السلوك المتأثر باآلخرين.
( في جامعة أوهلايو اأمريكيلة، حيلا  وا عيلة ملا يبلث 60وضمن رسالة ماجستير )

بلللرامس محطلللات التلفلللاز الغنا يلللة بالنسلللبة للشلللبا ، درسللل  الرسلللالة الجامعيلللة فلللي 
، ملن حيلث ملدى MTVالعال ة واأثر ال ه يتعلرر إليل  مشلاهده القنلاة الغنا يلة 

وا عية ما تطرح  أباني القناة من محتوى، حيلث أكلدت عللى أنهلم يعتبلرون أن ملا 
 لا ، ملا يلتم عرضل  ملن يطر  هلو ضلمن دا لرة الوا لع، لليس خيلاال عللى سلبيل الم

مشاهد إجرامية وعنف، وأشارت الدراسة أن ه ا النلوع ملن الصلور والمفلاهيم يعلزز 
التلقلللي التعليملللي للمشلللاهدين ليعتبلللروه بم ابلللة حقلللا ل ووا لللع، ويلللؤثر بالتلللالي عللللى 
سلوكياتهم، كما أن تعري  مستمر ذه نسل مرتفعة لمواضيع االستهواء الجنسي 

ملللراهقين ويعلللزز اعتبلللار ذللللل ملللن أنللل  ضلللمن التقاليلللد  لللد يلللؤثر عللللى سللللوكيات ال
واأعرا  وال قافة العامة للمجتملع، كملا  لد يعلزز ملن أن الممارسلة الجنسلية بكافلة 
مقدماتها أو ما تؤده إلي  هو أمر طبيعي يومي يجلل أن يملارس، كملا أن نظريلة 

ن تتنبلللأ بلللأن الملللراهقين الللل ي Social learning theoryاللللتعلم المجتمعيلللة   
يشلللاهدون شقو لللا يمارسلللون الجلللنس بشلللكل علللارر وعفلللوه ملللن دون معرفلللة ملللا 
ينتظرهم من نتا س سو  يقدمون على تلل الممارسة دون تردد ب ات الشلكل الل ه 
مورسلل  في . أضف إلى ذلل رهور اأشقا  في محتويات القناة فلي نفلس سلن 

 ناة.الشبا ، ما يؤكد الوا عية التي تعزز لها محتويات ومرامين الق
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يعلزز التلقلي ملن القنلاة كوا لع.  Virtual peerك لل اعتبار القناة بم ابلة الصلديل 
بل إن بع  العلماء بين إمكانية أن يتعلم المشاهد مما يدور وا علا فلي العلالم ملن 
حولللل  ملللن خلللال  مطالعلللة القنلللوات التلفزيونيلللة، والمشلللاهد الللل ه يطلللالع "الم ليلللين" 

ع لللديهم معللد   يمللة التللراحم والتعللاطف معهللم، كشقصلليات ونجللوم فللي التلفللاز يرتفلل
وكللي نبللين اأثللر الكبيللر لوسللا ل اإلعللالم فللي التعزيللز أنمللاط الحيللاة الشللاذة هلل ه 

فللي عللام  MTVبللدأ بللث  نللاة اأمريكيللة، حيللث  MTVنسللتعرر مللا تقللوم بلل   نللاة 
، وانتشللر ب هللا وأ للبح  تعللزز لقلليم هابطللة وتللروج للعالمللات التجاريللة فللي 1981

لموسلليقى والتوجهللات المجتمعيللة، شللركة فيللاكوم اأمريكيللة وهللي الشللركة الموضللة وا
المالكة للقناة ت كر أن القناة تعتبر اأك ر انتشارا في العالم، فهي تتمتع بأك ر ملن 

دولللة حللو  العللالم، حيللث تسللتهد  القنللاة الشللريحة  166مليللون مشللترك فللي  394
ن الواليلللات المتحلللدة ( عاملللا، وهلللي ملللا تعلللاد  ثللللث علللدد سلللكا34 -12العمريلللة )

 اأمريكية. 
 وتشير الدراسات إلى أن الشريحة العمرية من:

 عاما تعتبر القناة هي القناة اأولى في المشاهدة مقارنة ببا ي القنوات  12-24
 (. %75عاما تشكل نسبة ) 16-24

رسلللالة  5000تشلللير التقلللارير  إللللى تعلللرر المسلللتهلل اأمريكلللي  إللللى ملللا نحلللو  
تسويقية بشلكل يلومي، وإن كلان هل ا ملا يتعلرر إليل  المسلتهلل خلال  عشلر ثلوان 

زورا  علللى مللا تدعيلل  فانلل  سلليحتاج  إلللى معللد  ثمللاني سللاعات يوميللة لرسللا ل للللرد
تلل الحمالت بشكل يومي، ناهيل عن استهدا  اأطفا  عبر التسويل الفيروسلي 

Viral marketing  مللن شللركات اأب يللة 74عبللر اإلنترنلل ، حيللث وجللد أن %
% تسلللتهد  32تسلللتهد  اأطفلللا  عبلللر اأنترنللل  عبلللر هللل ا اأسللللو ، مقارنلللة 

عي كتوتر ويوتيلو  والفليس البلوك البالغين، بير متناسين شبكات التوا ل المجتم
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التي بلدأت أيرلا تعلو  عللى العال لات فيملا بلين اأ لد اء فلي التلرويس للمنتجلات 
 الغ ا ية تلل. 

 
وثمللة شللركات وطنلل  نفسللها لتلل ليل خللدماتها البح يللة لتعريللف العالمللات التجاريللة 
بسللللوكيات وتطلعلللات شلللرا حهم المسلللتهدفة، فشلللركة "هلللاريس" عللللى سلللبيل الم لللا  

قصصللل  فلللي البحلللث علللن تللللل الصلللفات والتطلعلللات والسللللوكيات ملللع اأجيلللا  ت
الصاعدة من اأطفا  والمراهقين عبر وسا ل اإلنترن ، فتتعر  على سبل ضلر  
العال لللات وتكلللوين الصلللدا ات والتوجهلللات العاملللة التلللي تشلللغل فكلللر تللللل الشلللرا  ، 

بشلللكل علملللي فتطلللالع بهلللا الشلللركات التجاريلللة إلحكلللام التوا لللل ملللع تللللل الشلللرا   
وموجللل  وملبلللي لغرا لللز ونلللزوات بلللل ومسلللعر لهلللا فلللي أحيلللان ك يلللرة ومعلللززا أنملللاط 

 حياتية شاذة. 
 

 :شريحة النساءذات العالقة بالمستحدثة  األنماط

ريكيللة لعللام ( لرسللالة ماجسللتير فللي جامعللة نللورث تكسللاس اأم62والور للة البح يللة )
، حيث تشير الرسالة إللى تنلامي اسلتغال   لور العلره والم ليلين واإليحلاء 2001

الجنسي من  بل العالمة التجارية اأمريكية "رالف لورين"، في حمالتها اإلعالنية، 
 . 1988معززة أنماط حياتية جديدة بدءا من عام 
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 فالجدو  السابل يبين ما يلي:

ون اسلتعرار ملا يلوحي أو يسلت ير رل التلوازن فلي اإلعلالن د -4
، بعللللدها أ للللبحنا نطللللالع مشللللاهد للتعللللره، 1988جنسللللا حتللللى عللللام 

، وعلللره جز لللي فلللي علللام 1993ومعلللززة لإيحلللاء الجنسلللي فلللي علللام 
 .1995، وعره في عام 1994

حتللى و للل   1993زاد مسللتوى طللر  مسللألة العللره بعللد عللام  -5
 2000% في 75إلى نسبة 

زاد  إللى  1994ة في علام والش وذ الجنسي استقدم كنمط حيا -6
 % 35أن و ل  إلى 



 www.zumord.net –د.زهير المزيدي  209

 

يبلللللين حجلللللم مبيعلللللات الشلللللركة لملللللا بلللللين اأعلللللوام  السلللللابل والجللللدو  
(1980-2000 ) 

من برزنتيشن لبرنتس هوو  اأمريكية حيا  التوا ل ال قافي بين الشعو  ننقل ض
 Howفلي اللرد عللى السلؤا  )كيلف كلان تلأثير ال قافلة عللى عمليلات التوا لل؟( 

Do Cultural Factors Pervade the Communication Process? 
ذلل أن التنوع ال قافي وال قافة يؤثران على اإلنسان حتى وإن كان ينتمي إلى ثقافة 
مقتلفة، فهو يملي علي  ليس فقط بمن يتعامل ويتقاطلل ويتوا لل معل  بلل حتلى 
 فلللي آليللللة ترتيللللل وترميللللز مرللللمون القطللللا  ومقا للللده، ومللللا يفتللللرر أال يحويلللل 

القطا  وما يفترر أن يتم ترمين ، فال قافة التي تنشأ فيها هي أساس سلوكياتنا 
التوا لية ملع الغيلر، وعنلدما تتغيلر ال قافلات تتغيلر بالمقابلل سللوكياتنا التوا للية. 

 ""Samovar, Porter, and Jain 
ذلللل أن أنمللاط الحيللاة بهلل ا الشللكل تقللتحم خلفيللات ثقافيللة هللي مللن بيللر جنسللها أو 

يجها، ما يعمل على إرباك ال قافة والموروث ال قافي المغزو ويعملل عللى هدمل  نس
أو تفتيتللللل . وثملللللة توا لللللل ال يعتملللللد عللللللى المحادثلللللة وهلللللو ملللللا يلللللدعى بالتوا لللللل 

 الالشفهي، في م ل:
 ما نلبس )األوان والتصاميم والحلي و صات الشعر(. -1
 البارالنغو )معد  السرعة في الحديث، ومدى الصوت(. -2
 رات خا ة بعنا ر )أهمية الو  ، والتوا ل المجتمعي(.اعتبا -3

هلللؤالء يقططلللون علميلللا وعمليلللا لتهي لللة اأجلللواء المناسلللبة التلللي يلللتم ملللن خاللهلللا ف
الرعايللة والرللمان الللالزم لنمللو م للل هلل ا الللنمط ليرللحى فيمللا بعللد رللاهرة، ولنللا فللي 
الممارسللات الرياضللية خيللر م للا ، ذلللل أن رياضللة التللنس لللم تكللن منتشللرة بالشللكل 

ينبغللي لهللا كرياضللة جماهيريللة فللي بريطانيللا، فعمللدت الشللركة الرياضللية إلللى  اللل ه
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مركلللز  400تأسللليس  اعلللدة لتهي لللة نملللو م لللل هللل ه الرياضلللة فبلللادرت بانشلللاء علللدد 
لممارسة رياضة المني تنس، ما أدى إلى تشجيع ممارسلة الرياضلة ملن  بلل ف لات 

يلل  فللي التأسلليس مسللتهدفة مللن الصللغار واليللافعين فللي المجتمللع، وهلل ا مللا نللدعو إل
 (. 64لقاعدة من أجل االنطالق والت بي  لقيمة مجتمعية ما )

ذات اأمر يعمد إلي  المروجون للقيم الهابطة من خال  أنماط حياتية بريبلة عللى 
المجتمعات، مدعين بعد ذلل أنها تلبي حاجلة للدى شلريحة عريرلة فلي المجتملع، 

لبيلة حاجلة"، أه يلتم تصلنيع وه ا يصدق فلي تعريلف التسلويل الل ه يعلر  بأنل  "ت
منتجات وخدمات تستهد  تلل الحاجات التي تم الكشف عنهلا، ولكلن ملاذا للو للم 
يكن ثمة حاجة؟! في تلل اللحظلة يلتم القلروج بقبلرة جديلدة تتحلر  بالشلغف، أه 
أن يعمللد إلللى خلللل الحاجللات التللي هللي فللي اأسللاس بيللر موجللودة "أنمللاط حياتيللة 

تجات لها من خلال  العالملات التجاريلة، فملع اللزمن بير مسبو ة"، ليتم تصنيع من
تصللب  يكللون لهللا التللأثير فللي النفللوس المريرللة ثللم النفللوس السللليمة، أنهللا حين لل  

الشلبا  والمجموعلات، وحيلث إن القاعلدة النفسلية  ل  من يقلوده ملن Trendتوجها 
 تؤكللد أن الشللا  محفللزه فللي التبرللع هللو التللأ لم مللع الغيللر فيعمللد إلللى ذلللل كللي ال

يكون شاذا  عن القاعدة بعد أن أ ب  التيار الجار  ملن حولل  هلو الشلاذ، أه أن 
 يصب  المعرو  منكرا، والمنكر معروفا.

 unkerرجللللل العال للللات العامللللة ) يعتللللر  بلللل هللللو مللللا ومللللا يللللدلل علللللى مللللا نقللللرره 
Edward.B)  اأمريكلللي الللل ه يعتبلللر را لللد حريللللة الملللرأة، فهلللو كلللان وراء تسللللويل

نمط من أنماط الحرية وحريلة التعبيلر، فكلان المحلرك فكريلا ولليس السجا ر للمرأة ك
العتماده على عملية تفصيل السوق أو نتيجة وجود شريحة عريرلة ملن النسلاء 

 تربل في التدخين.
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" يعتمللد علللى معرفللة جيللدة بعلللم الللنفس، فمللع مشللاعر  Styleتسللويل "الللنمط
ل ملللع القجلللل ملللن القجلللل واحتلللرام الللل ات فلللي اإلعلللالن ثملللة إسلللتراتيجية تتعامللل

خللال  اسللتقدام منللتس مللا "م للل السللجا ر"، عنللدما يسللتعرر اإلعللالن اسللتقدام 
المنتس من خال  مجاميع عمرية يرمحل الشلعور بالقجلل، وهلي اإلسلتراتيجية 

حيلللث كانللل   1920التلللي انتهجتهلللا شلللركات السلللجا ر طيللللة أعلللوام بلللدءا ملللن 
 تستعرر المرأة وهي تدخن دون حياء.

تقدام النل اإلعالني "نعم لده تاتو وال يمكنل أن تراه" أضف إلى ذلل في اس
إيحاء لتقيل ما يمكن أن يكون موضع ه ا التاتو من جهلة وإشلارة للربط "منلتس 
السجا ر" بنمط شبابي يتعاطلاه المراهقلون بشلكل كبيلر فلي المجتمعلات الغربيلة، 

 وربط المنتس باإليحاء الجنسي من جهة أخرى. 

 
 ال  مجاميع عمرية يجعل الشعور بالقجل يرمحلاستقدام المنتس من خ

 
 وتكرار  ور النساء المدخنات، وأوساط مجتمعية متباينة
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عبلر بشلكم إحترافلي وعلملي ختاما فإ  تعزيز وتللريا اللنمط الشلاذ تلم إسلتغاللط 

 التالية: واألدواتالمجامت 

 

الدراسللة المسللحية التللي عقللدتها مؤسسللة "بيللو" اأمريكيللة علللى عينللة مللن  و للد أكللدت
مفردة، وحصدت آراء المستفتين حيا  سبع  رايا وأنماط  2691البالغين تعدادها 

يتعللرر إليهللا المجتمللع اأمريكللي، وكانلل  تلللل القرللايا أو التحللوالت واالتجاهللات 
 هي:
 زيادة معدالت العزا  "بير المتزوجين" -1
 زيادة معدالت الم ليين من الجنسين المتبنين لألطفا  -2
مللن بيللر معاشللرة  زيللادة معللدالت العازبللات مللن اإلنللاث اللللواتي ينجللبن -3

 الرجا  من أجل تنش ة اأبناء وتربيتهم.
زيللادة معللدالت العلليش المشللترك فيمللا بللين الرجللا  والنسللاء مللن بيللر  -4

 عقود زواج.
زيللللادة معللللدالت اأمهللللات الالتللللي لللللديهن أبنللللاء  للللغار ويعملللللن فللللي  -5

 ورا ف خارج المنز .
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 زيادة معدالت الزواج من أ و  عر ية مقتلفة ليس  أمريكية.  -6
 ة معدالت النساء اللواتي ليس لديهن أبناء.زياد -7

 

 

 

 تم بحمد هللا
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، أشادت ملكة السويد بنتائ  2005-1999المجتم  المدني ومؤسسات القطاع الخال في دولة الكويت،



 www.zumord.net –د.زهير المزيدي  230

 

المشروع ضم  جولت ا في معرل دولي بما حققط المشروع م  نتائ ، ولم تحققط مشاري  مماثلة على 
 نطاق أوروبا.
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 2017بشكم تطوعي.
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توقي  عشرات مذكرات التلاهم في مجام التعاو  المشترك م  جامعات ومؤسسات المجتم  المدني  -8

سة العربية للقيم ومؤسسات تعليمية على نطاق دولي، ب دف تلعيم عمليات التشبيك واعتماد برام  المؤس
 المجتمعية.
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2015 
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