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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 فهرس الموضوعات

 

 الصفحة الموضوع تسلسل

 8 استهداف شرائح بعينها  1
 18 استهداف شرائح عبر الدوافع والمحفزات 2

 26 االستهداف عبر طرح مفهوم 3

 31 االستهداف عبر ما له عالقة بشغف الشرائح المستهدفة 4

 35 ت العامةعبر أساليب العالقا فاالستهدا 5

 41 االستهداف عبر استثارة الحواس  6

 49 )منطقي( )عاطفي(، بالتأثير على فصي الدماغ 7

 50 الشعوب DNAاالستهداف عبر  8

 77 استهداف الشرائح عبر أساليب االبداع )غير المتوقع( 9

 82 االستهداف عبر اإليحاء بالمنتج 10

 84 االستحواذ على االسواقفي استهداف الشرائح عبر استراتيجية  11

 positioning 94 المركز التسويقي 12

 96 استراتيجية مراقبة المنافسين في السوق عبر مسوح ميدانية   13

 102 استراتيجية التعايش مع منافس 14

 104 عبر رصد التوجهات فاالستهدا 15

 133 القيمالتأثير على االستهداف ب 16
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 مقدمة

 العمالء، تعتمد الصناعة االعالنية على عناصر خمس هي: استهداف في

 

 إيضاح العنصر تسلسل

 أو العالمة التجارية –المؤسسة  المرسل 1

 شريحة مجتمعية مستهدفة  – العميل المرسل اليه 2

 كافة أشكال وسائل االعالم واالعالن الوسيلة 3

 في مثل المسوح الميدانية قياس رد الفعل 4

 كاإلشاعات، ضعف االرسال  الضوضاء 5

 

غير  ،يعتبر المرسل اليه هو أهم عنصر من هذه العناصر والتي يدور من حولها كافة العناصر المشار اليهاو

تعتبر )أدوات(، وهذه األدوات تحتاج الحترافيين في التعامل  هأن هذه العناصررر من غير عنصررر المرسررل الي

، في كتابنا هذا سررررنسررررتعرب األسرررراليب االحترافية في اسررررتهداف معها عبر تشررررغيل مهارت محترف عارف

مد اليها الصررررناعة االعالنية واإلعالمية في تعنصررررر )المرسررررل اليه( وذلي عبر مزيج من اسررررتراتيجيات تع

 تعاملها مع العمالء.

ر كور الخصرررم عب اسرررتهدافضررررب الكرة في  ألسررراليبلعبة السرررنوكر )البلياردو(، يعمد المحترفون في كما 

تحقيق الهدف عبر أساليب غير تقليدية من أجل الفوز، وكذلي عبر االستراتيجيات في  تستهدف استراتيجيات

 صناعة اإلعالن واالعالم فالهدف هو كسب العمالء، وذلي يتم عبر:

 تنمية المبيعات •

 تغيير سلوكيات البشر  •

 اقتصاديات الدول الحد منتنمية أو  •

 تغيير مواقف وقناعات الناس •

 خ توجهات غير مسبوقةتفري •

 إدراج أنماط مستحدثة وأالحد من أنماط حياة  •

وذلي عبر استعراب "أسرار" هذه الصناعة، والتي تنطلق من مسارات سنعمد الستكشاف تلي ال

  .في التفكير والتحري استراتيجيات
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( يختلف عن التخطيط االسررررررتراتيجي، فالتخطيط االسررررررتراتيجي يعطي القائد أدوات 1) الفكر االسررررررتراتيجي

لمشاريع، أما الفكر االستراتيجي فهو منهجية تفكير تضمن حسن استخدام أدوات التخطيط، التخطيط، وإقامة ا

وأسررلوب تفكير يؤهل القائد لملء جداول التخطيط بشرركل بارع. فهو أداة غير ملموسررة، على خالف التخطيط 

 االستراتيجي، لكنه يشكل عقلية المخطط. 

اف طويلة المدى واالهداف المحددة للمنظمة وتبني مسررررارات يعرفها الفرد تشرررراندلر: بأنها عملية تحديد األهد

 .لألهدافعملية لتنفيذها، وتخصيص الموارد الضرورية للوصول 

( في رسم المسارات التي تعينهم في تحقيق األهداف، ومن 2ويعتمد خبراء التفكير االستراتيجي أدوات )

  PEST & SWOTضمن تلي األدوات، أداتي 

PEST= (Political, Economic, Social, and technological) 

SWOT= (strength, weaknesses, Opportunities, and Threats) 

 ذلي أن هاتين االداتين تعينان على جمع المعلومات وفق فئتين من العوامل:

 العوامل الداخلية: مواطن قوة وضعف المنظمة نفسها

 البيئة الخارجية للمنظمة العوامل الخارجية: الفرص والتهديدات الموجودة في

 ما يلي نموذج يدمج االداتين وفق مزج موحد

، الذي من شأنه أن يساعد على PESTالستراض وتقييم البيئة الخارجية االوسع، يستخدم نموذج  -1

 تشخيص وفحص العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية كما هو مفصل هنا:
 

 ة التقلبات والتوجهات في الدعم السياسي وسن قوانين جديدة(الوضع السياسي )أت، تركيب -أ
 وضع االقتصاد في بلدي، واتجاهات التمويل( \الوضع االقتصادت )يعني وضع السوق في العالم -ب

-الوضرررررررع االجتمرراعي )يعني، التغيرات الررديموغرافيررة، التوجهررات الثقررافيررة، الفجوات االجتمرراعيررة -ت

 االقتصادية(

االنترنت،  تيعني، التجديدات في مجال المعلومات واسرررررررتخداما)ولوجي الوضرررررررع في المجال التكن -ث

 والوصول الى وسائل االعالم، وأت أساليب جديده في هذا المجال(
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عبر ما يعتبر فرص لعالقات متخذت القرار مع  Tool Boxكما من األهمية بمكان توسيع نطاق )األدوات( 

 المؤسسات على تنوعها من حولهم.

م توفر نهج في التفكير االستراتيجي يمكن تشبيهه بقطيع من البقر، فبالرغم من كبر حجم البقرة إن عد

الفرصة لالستحواذ على واحدة منهم،  اقتناصوالقطيع، إال أن الذئاب على صغر حجمهم قاردين على 

 ال. فاعتماد التفكير االستراتيجي هو من يعظم لي النتائج حتى وإن كانت االهداف صعبة المن
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 ( الذئاب الفائز                                                 قطيع البقر المنهزم1فريق )    

 

حيث أن قرارات القائد الذت يدير فريقه يعتمد مزيجا من المفاهيم والقيم كمحري لمجموعة االعمال 

 والمواقف.

 

 

 (1شكل)

 

على خمس كلمات محورية تبدأ باللغة اإلنجليزية  يحتوتة تعريفا لالستراتيجي 1998ويقدم منتزبرج 

 ويمثلها الشكل التالي:  Pبالحرف 

 فريق عمل

 هدف واحد

 خطة عمل

 تنسيق جهود

رد فعل 

 غريزي
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 (1)الخماسي نموذج منتزبرج  (2)شكل 

 

Plan خطة أو مسار مستقبلي ودليل : 

Pattern)نمط أو آثار تدل على الخطة )بالنظر للماضي والحاضر : 

Position يجعلي متفردا فيما تقدمه تسوقي: مركز 

Perspective رؤية : 

Ploy :متقدم على المنافس ييجعل ،مناور 

حيث توصف الرؤية على أنها كأسباب لوجود أت مؤسسة )القيم والمهمة والرؤية(،  (7)محاور وثمة ثالث 

 إلبقاءأما الربح فهو بمثابة الرئة التي تتنفس عبرها المؤسسة فهو ضرورة فن رؤية األشياء غير المنظورة، 

 ن ال يعتبر سبب وجودها. المؤسسة حية ولك

 إن عملية التفكير االستراتيجي تشمل مزيج من عمليات )التركيب، التباين واالختالف، االبتكار(

التركيب: عبر عمليات المزاوجة فيما بين عناصر قوة المؤسسة وعالقاتها الخارجية والفرص المتاحة على 

 إيضاحه فيما تقدم.كنموذج تم  SWOT+PESTسبيل المثال، وهو ما يقدمه لنا 

 التباين واالختالف: هو ما يتم التعزيز له بما يجعل ما تقدمه المؤسسة بشكل يجعلها فريد عبر مركز تسويقي 

 االبتكار: عبر أساليب التنفيذ وريادة السوق على غير مثال سابق 
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على إجابات  أستاذ جامعي بهدف الحصول 50عينة من لالنعيمي  حد. صالر أشاوعبر مسح ميداني نوعي 

)النظرت( والتطبيقي )العملي( في التعبير عن مواصفات المفكر  األكاديميمتوازنة تربط فيما بين الجانبين 

 االستراتيجي فكانت نتائج وفق الجدول التالي،

 

 

 وهو ما أشار الى فلسفة الشخصية القيادية أوال، فالرؤية فالتفكير. 

الشرائح، وفيما  استهداففي من قبل مؤلف هذا الكتاب  تيجيةاستراعشر  أربعتحديد  وعلى ضوء ذلي تم

 يلي مسارها:

 استهداف شرائح بعينها .1

 في استهداف شرائح عبر الدوافع والمحفزات .2

 االستهداف عبر طرح مفهوم  .3

 االستهداف عبر ما له عالقة بشغف الشرائح المستهدفة .4

 االستهداف عبر أساليب العالقات العامة .5

  )منطقي((، )عاطفيبالتأثير على فصي الدماغ و ،ارة الحواساالستهداف عبر استث .6

 الشعوب DNAاالستهداف عبر .6

 . االستهداف عبر أساليب االبداع7

 اإليحاء بالمنتجفي استهداف الشرائح عبر  .8

 في استهداف الشرائح عبر استراتيجية االستحواذ على األسواق.9

 positioningالمركز التسويقي .10

 ية مراقبة المنافسين في السوق عبر مسوح ميدانية.استراتيج11

 استراتيجية التعايش مع منافس.12

 . االستهداف عبر رصد التوجهات13

 . االستهداف عبر ثابت القيم14
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 أوال: في استهداف شرائح بعينها

 

تراتيجيات ، وجميع تلي االساستراتيجياتاألسواق وباألخص الشرائح المختلفة في المجتمع ثمة  استهداففي 

على حقائق وأرقام منحتنا إياها المسرررروح  اعتمدتتعتمد على مزيج من األسرررراليب، وهذه األسرررراليب وأدواتها 

ناعة اإلعالمية  ية من جهة، ومن جهة أخرى المهارات اإلبداعية التي كان يتمتع بها حرفيو الصررررررر الميدان

سية والمجت سيا سويقية في األسواق التجارية وال سوق ثمة معيةواالعالنية والت ومهارة  احتراف، ذلي أن لكل 

في برمجة الخطاب أو الرسالة المرسلة وفي جعلها في القالب المناسب لها، فيما يلي نستعرب لمجموعة من 

 األمثلة، لتبسيط بالذت عنيناه في ذلي.

 

 (1)صورة 

 

ئية وليست ففي هذا اإلعالن، نجد ترويجا لساعة يد، ومن الواضح أن الشريحة المستهدفة هي شريحة نسا

رجالية، كما أنه من الواضح أن المعلن هنا يستهدف من النساء العامالت، وليسوا ممن هن ربات بيوت أو 

 مدرسات، وبالتحديد النساء العامالت في مهنة الطب.

 فكل هذه المعلومات تم برمجتها عبر صورة المرأة والزت الذت تلبسه.
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 (2)صورة 

مة رسررالتين يتم برمجتها عبر هذا األسررلوب في التصررميم اإلعالني، في اإلعالن يتم الترويج لمنتج غذائي، وث

الرسرررالة األولى في أن هذا المنتج صرررحي، يتناسرررب مع ممارسررري الرياضرررة، والرسرررالة الثانية أن الشرررريحة 

، كما إن كال الصور والنص اإلعالني غولفالمستهدفة هي شريحة الرياضيين، باألخص لممارسي رياضة ال

 تعني إمكانية تحقيق الهدف.  Can hold the lineعبارة يعززان لذلي، ف

 

          

 (3)صورة 
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 بينما الشريحة المستهدفة لذات المنتج في هذا اإلعالن هي لرجال االعمال، وفي اإلعالن التالي لكبار السن

 

 (4)صورة 

 

 ة السلة في األول الشريحة المستهدفة طلبة المدارس )الملونين(، والثاني لمحبي رياضففي هذين االعالنين، 

 

 

 

 لفئة الشباب من جنسية محددةاعالن  (5)صورة 



12 د.زهير المزيدي                                                 –تمع التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المج   
 

 

 

 

 

 لشريحة األثرياء، فهم معروفون برياضة الغولفاعالن  (6)صورة 
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 لشريحة أهل البادية (7)صورة 

 

 

 الشريحة المستهدفة المرأة ذات المكانة المرموقة مجتمعيا، وليس بالضرورة العاملة. (8)صورة 
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 (9)صورة 

 

في يومنا هذا أن نرى مثل هذا وإن كان من الغريب الشريحة المستهدفة ربات البيوت، ( 9في الصورة )

 نوع من العنصرية تجاه المرأة. ونهقد يعتبرحاليا اإلعالن ينشر في أوروبا، بسبب أن نمط حياة األوروبيين 

 

 

 في استهداف العائلة االمريكية )الملونة( (10)صورة 
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 الثرية من البيب ةالعائلاستهداف  (11)صورة 

 

  

 استهداف المرأة  (12)صورة 
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 شريحة المثليين  واستهداف( 14)صورة                استهداف المرأة   (13)صورة   

 

 

 

 

 

 

 (15)صورة 

 استهداف الشباب للوقاية من المخدرات من محبي رياضة كرة السلة
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 في استهداف شريحة الهنود وشعوب الغرب عبر نمط تقاليد االعراس (16)صورة 

 

 في استهداف شعوب دول الخليج والغرب عبر أساليب الغوص  (17)صورة 



18 د.زهير المزيدي                                                 –تمع التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المج   
 

 

 (18)صورة 

 ضة لدى ثالث شعوب مختلفة في استهداف محبي الريا

 

 

 

 ثانيا: في استهداف شرائح عبر الدوافع والمحفزات

كشفت الدراسات البحثية من أن سلوكيات البشر محكومة بمجموعة من الدوافع أو المحفزات، وقد حددت في 

 عشر، وهي كما في البيان التالي:
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 (3)شكل 
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 ائي(االستهداف عبر إثارة جانب الجوع، )الدافع الفيزي (19)صورة 

 

 

 (20)صورة 
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عبر اجتماع العائلة، ( 20)صورة االرتقاء بالدافع من أن يكون دافعا فيزيائيا )االكل( ليكون دافعا روحيا 

 وممارسة الرجل لدورة كرب أسرة، لشريحة مستهدفة هي العائلة االمريكية )الملونة(

 

 

 (21)صورة 

ب استهداف االسر التقليدية والمحافظة على العادات والتقاليد، عبر دافع التوقع، في جل( 21وفي الصورة )

 الخدمات االستشفائية لكبير العائلة للمنزل.

 

 

 (22)صورة 
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استهداف المعسرين ماليا، عبر دافع تقدير الظرف المحيط، بتقديم أسلوب التقسيط عوضا  (22)صورة قي 

 عن دفع القيمة الكلية نقدا.

 

استهداف العائلة االمريكية متوسطة الدخل، عبر دافع تقدير الظرف المحيط، بأسلوب التقسيط  (23)صورة 

 المتالي )االمل(.

 

 

 

 (24)صورة 
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، وندري ذلي عبر رموز عدة، استخدام خيط )الظرف المحيط( لشريحة محدودت الدخل( 24في الصورة )

عبر النص  Budgetالحذاء، ما يدل على إحكام عمليات الصرف، ومركبة ليست فارهة، وكلمة ميزانية 

 اإلعالني، كما إن لون المركبة جاء بلون أزرق، فلو كان لونا أحمرا ألدى الى معنا آخر.

 

       

 (25)صورة 

 

 

بالرغم من أن البني سويسرت، ونجد ذلي )الدافع الفئوية( فلشريحة األثرياء من العرب، ( 25في الصورة )

 عبر االمثال العربية في النص اإلعالني، ومن يقتني الخيول االصيلة غير األثرياء القادرون على دفع قيمها
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ا مثل هذه الشريحة المستهدفة األثرياء من األوروبيين، حيث أن هذه الشريحة تتعاطى شغف (26)صورة 

 المقتنيات

 

 

 

 (27)صورة 

 استهداف الذكور من الشباب، عبر دافع )االنا(، وصورتي أمام ذاتي والغير
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 (28)صورة 

 استهداف الشباب عبر دافع الموائمة 

 

 

 (29)صورة 
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،عبر VOLVO، نالحظ االرتقاء بترويج سيارة VOLVOمع إعالن سيارة  BMWبمقارنة إعالن سيارة 

 هو أمر روحي.لتأمين األمان محفز روحي، فأمان العائلة ومسؤولية االب 

 

 

 دافع روحي لبيع السيارة (30)صورة 

 

 استهداف االب عبر دافع روحي. (31)صورة 

 



27 د.زهير المزيدي                                                 –تمع التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المج   
 

 

 استهداف عبر الدافع الجنسي (32)صورة 

 

 

 استهداف عبر دافع روحي  (33)صورة 
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 ثالثا: االستهداف عبر طرح مفهوم 

غير تقليدية أو ، ذلي أنه حين يتم طرح ما تبيع من منتج عبر ميزة Conceptماذا نقصد بالمفهوم، أو الفكرة 

تكون هنا معززا لبيع )المفهوم( أما المنتج، فهو مجرد أداة لتعزيز هذا عبر قطاع مسرررررتحدث غير مسررررربوق، 

المفهوم، وأحيانا يكون المفهوم الذت تطرحه مدركا عقليا وليس بالضرررورة يكون ملموسررا، في إعالن )بودت 

نزوعة المسرررتحضررررات الكيميائية، ذلي أن شررروب( المفهوم مدركا ماديا عبر طرح منتجات لصرررحة الجسرررد م

 معظم ما يباع في األسواق من مستحضرات هذا القطاع مستحضرة عبر إضافة مواد كيميائية غير طبيعية.

 

 بودت شوب ومنتجات منزوعة المواد الكيميائية  (33)صورة 

 

 

عالمة )ستارباغز( تطرح مفهوما يعتمد على أسلوب )الدواوين( كمكان دافئ للحوارات  (34)صورة 

 القات، عبر منتج القهوة.والع
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 (35)صورة 

 

ما يتوارثه األجيال، بيع الساعة، ال على أنها للتعرف على الوقت فحسب وإنما عبر مفهوم ( 35صورة )

 فالشريحة المستهدفة هنا شريحة األثرياء.

 

 ألجيال ثالث (36)صورة 
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ث، وعليه فكرة بيع عالمة )إكيا( قائمة على مفهوم )التأقلم( عبر المساحة المتاحة، وليس مجرد بيع قطع أثا

 فالشريحة المستهدفة هنا شريحة محدودت الدخل، الذين ال يملكون سوى الشقق ذات المساحات المحدودة.

 

 

 مالئمة األثاث حتى لو كان في حافلة نقل( 37)

 

 

(38) 
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(39) 

تحاشاه الجمهور لمرارته، ما جعل الشركة تضطر إلنتاج محلول يحمل ذات االسم  ةلسترين دواء للضمضم

ذو مذاق النعناع، المذاق السابق المر، تم إدراجه في األسواق بعد ذلي حين تم إعادة  بلون مغاير وبطعم

برمجة أفهام الجمهور حيال المرارة، عبر أنه حال لم تذق شعور المرارة يعني بالضرورة أن الجراثيم لم 

 تقتل.

 

(40) 

 ، فهذهئدةوفالشراء بضاعة ما الى موضع قبول  اعترابإنه يمكن تحويل ما كان يعتبر موطن 

دليل على  وهي نقطة ضعف()ة العبوبررت صعوبة خروجه من  الذت الطماطم( لمعجون هينزشركة )

  .جودته العالية
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 رابعا: االستهداف عبر ما له عالقة بشغف الشرائح المستهدفة

نية ، تستهدف الحملة االعالتهواه االنفس فعبر المواهب والمهن والشغف الذت يعترت البعب لزيارة أماكن

في سلسلة اإلعالنات هذه، غير أن  لحرمتها ، ونعتذر للقراء استعراب الخمرةمة )آبسلوت( الشرائحاللع

 .هي الهدفجانب االستفادة التعليمية 

 

 شريحة محبي رياضة التزلج( 41)

 

 العاملون في المجال االستخبارتشريحة ( 42)
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 مدينة لوس آنجلوس المعروفة بمسابحها وشواطئهاشريحة محبي ( 43)

 

 

 يفون وليست أجهزة االندرويدشريحة مناصرت جهاز اآل( 44)
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 على الدراسات التاريخية للمنكبين (45)

 

 فهذا التصميم يعبر عن حادثة )حفلة الشات( التي شهدتها مدينة بوسطن إبان الحرب االهلية االمريكية. 

 

 

 لمحبي السياحة واالستكشاف، ما يعبر عن السياحة في هاوات.( 46)
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 يحة محبي الرياضة، وباألخص رياضة كرة القدماستهداف شر( 47)

 

 

 قراصنة االنترنت استهداف شريحة( 48)
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(49) 

عززت الحملة بمحفز عاطفي هو األعلى الشتماله على طبقتين من المحفزات )الروحي ( 49في الصورة )

"فقراء، مسؤولية مجتمعية، وأكل "فيزيائي، وكره "اللعب" وروحي مجددا "الوالء للوطن" ونالحظ ادراج 

 ج الغذاء العالمي.شعار برنام

 

 

 عبر أساليب العالقات العامة فخامسا: االستهدا

 

للشرررررررركات التكريم الريادة وفعبر الخبر المقتطع من إحدى الصرررررررحف الخليجية نطالع حدث توزيع جوائز 

الكبرى في منطقة الخليج، والسررررررؤال الذت يبرز هنا، هل المكرمون هم المقصررررررودون بالتكريم أم صرررررراحب 

ة" يريرد أن يعزز عالقرة مع بعب من المكرمين، أم أن الحرردث تم تفريخرره من أجرل تعزيز الحرردث "الجررائز

نجومية المدينة التي دشرررررن فيها الحدث  ذلي أن اإلجابة على تلي التسررررراؤالت المعنيون فيها هم العاملون في 

ت بالضررررورة الهدف مجال العالقات العامة، فثمة العديد من المناسررربات التي يتم تدشرررينها دوليا وعالميا ليسررر

 منها ذات المناسبة بل ربما ألجندات غير معلنه يرغب القائمون عليها بتحقيقها.

 



37 د.زهير المزيدي                                                 –تمع التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المج   
 

 

(50) 

 

فالرسالة افة وسائل االعالم واالعالن لتحقيق الغرب المرسوم، كوأدوات العالقات العامة تتنوع مستخدمة 

المستفيدون هم أفراد الشعب أم التالية قدمها المواطنون عبر منظمة مدنية، ويبقى السؤال، هل بالفعل 

الشركات المستوردة والمصنعة لوسائل التعليم وأدواتها والمدارس والجامعات الخاصة في بريطانيا  فهذه 

 استراتيجية ذكية ال تظهر حقيقة من يديرها لتظهر كيانات بديلة مقبولة مجتمعيا وسياسيا تعزز من الدعم.

 

 

 رسالة إعالنية لجون ميجور( 51)
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الة ضغط لرئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجر للحد من تمرير قانون يفرب الضرائب رس( و52)

 على التعليم

 

يساور الجمهور، يتم استثماره من قبل شركات اإلعالن،  تفكل االحداث التي تجرى من حولنا، والقلق الذ

 مفهوم "أننا نهتم"مع الجمهور بما يعزز ل حميمةوما يلي نماذج عن ذلي، والهدف تأمين عالقة 

 

 

عبر االهتمام بمجريات االحداث العالمية حين تم تدمير من قبل عالمة )آبسلوت( لتعزيز الحضور  (53)

  9\11ناطحتي السحاب في نيويوري بتاريخ 
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(54) 

 

، يعبر عن فرحة اإلطاحة بجدار برلين، فالشريحة المستهدفة االلمان، ذاته  باعتماد نصب بشكل المنتجو

 وحي بحكم أن محورة قيمة مجتمعية تتمثل بتعزيز السالم.ومناصرت الحرية، كما أن هذا اإلعالن دافعه ر

 

 الرياضة:استراتيجية استهداف المرأة عبر 

عبر مزيج من دور المرأة والرياضررة والجانب  منذ عقود ( بيئة خصرربة تم بنائها9التجارية ) تاإلعالنا تعتبر

ة مفادها، كي تكوني سرويا الجنسري لها، لعرب صرورة مسرتحدثة غير حقيقية للمرأة، وذلي عبر قصرة بسريط

مطية تقليدية في التعريف باألنثى، "االمر يدعو لمحاولة إعادة بناء جسرررد نصرررورة لنابذة  ،اليوم (أنثى وقوية)

 (Balsamo 1996: 43)المرأة بما ال يتفق مع تكوينها الذت خلقت عليه" 

رداف وحمل ورضاعة، حتى وقت قريب كان يعرف جسد المرأة عبر الحوب العريب، صورة مرهونة بأف

(، تم (Balsamo 1996: 41وسررررن اليأس، لذا جاءت فكرة مالحقة المرأة بالتخلي عن ذلي عبر الرياضررررة، 

إلقحام المرأة في الرياضرررررة، وتم تحرير تشرررررريع خاص بذلي في  ةذلي عبر نشررررراط محموم باتباع أيديولوجي

م هذا التوجه لتعزيز صررورة ليسررت للرياضررة المنظمات الرياضررية العالمية، فجاءت اإلعالنات التجارية لتدع

مفهوم المرأة الحديث، حيث يتم ذلي عبر النص اإلعالني والصرررررررورة وفكرة اإلعالن عبر أيديولوجية لوإنما 

مددة، وهو ما نطالعه على سررررررربيل المثال عبر إعالنات نايكي، واليوم اإلعالن التجارت يعزز لمحور جمال 

، .(Balsamo, 1996, 41)اضرري، ناهيي عن الجانب الجنسرري المرادف لذلي، المرأة عبر قوتها وأدائها الري

تقريبا كافة ما ينشررر لصررور المرأة يتم التركيز على أجزاء من جسرردها بما يعزز للجانب الجنسرري متناسررين و

بعب المقاالت كانت تركز على قوام أرجل المرأة، وآخر على حيث نجد جانب األداء والموهبة الرياضررررية، 

أظافرها الذت أخذ منها زمنا طويال كي تنجزه بالشررركل الذت ظهرت به ثم بعد هذا االسرررتعراب تختم صرررب  
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ما يرمز للجنس بارز في كل ف متر بزمن أقل من المنافسرررررررة االمريكية، 200العبارة من أنها اجتازت حاجز 

فيما بين مجالت صرررفحة من صرررفحات المجالت الرياضرررية واالعالنات التجارية، ما جعل الفرق بسررريط جدا 

األزياء والمجالت الرياضية، ومجالت العرت، لقد جعل جسد المرأة في مصيدة عبر ما يريد الرجل أن يرى 

. بل تم اعتماد صور لنساء كموديل ونجد (Berger 1977, 47)من المرأة، لذا تحولت المرأة لجسد فحسب 

لألنظار، ويأتي دور مصرررمم األزياء عبر ما  والهيئة بما يجعلهن الفتات Gazeما يشرررير لذلي عبر نظراتهن 

ترتديه من لباس قادر على ابراز مفاتن محددة، ودور مصرررمم اإلعالن كي يعزز بما يملكه في فنيات برامجه 

الحاسوبية للتركيز على أجزاء من الجسد فينحف ما يلزم ويعرب ما يلزم وهو ما يتم التعاطي به عبر مجلة 

 حين يكون ما ترتديه لباس السباحة. البلي بوت مثال، ويزيد ذلي

 نايكي وريبوك والمنافسة على سوق المرأة 

( بعد اعتماد اسررررتراتيجية )المرأة الرياضررررية( زادت مبيعات األحذية الرياضررررية 9على مدى ثالث سررررنوات)

، وفي الواقع فإن شررركات األحذية باعت لشررريحة النسرراء 1994النسررائية لشررريحة النسرراء وباألخص في عام 

للرجال،  دوالربليون  5.3ل ـمقاب دوالر ونــــبلي 5.4من األحذية ما فاق بيعها لشريحة الرجال، وذلي بمبل  

% في 85اتضح أن أكثر مشجعي الرياضة هم من النساء بنسبة بلغت  ESPNوبناء على استبيان أجرته قناة 

% من حصررررة السرررروق 29تحوذ على نايكي تسرررروتجدر اإلشررررارة إلى أن عالمة الواليات المتحدة االمريكية، 

اسرررتراتيجيات محفزة حيال النسررراء إلبقاء هذا السررروق  كليهما تعتمدان% منه، و22ريبوي عالمة النسرررائي و

 نشطا.

 شركات اإلعالن والمرأة:

ستهداف المرأة عبر شركات اإلعالن نجده على سبيل المثال عبر تحول في رسم صورة المرأة  نموذج من ا

رت، ففي حين عقد الخمسررينيات عندما كان يسررتعرب االعالن المرأة وهي تحتسرري القهوة عبر اإلعالن التجا

كنمط حياة، فإن هذه الصرررررررورة تعتبر اليوم حائل أمام تحرر المرأة وإطالق قدراتها، إعالن اليوم يعزز بأن 

عاملة هي ال ية، وبما يعزز من أن المرأة ال عاملة الوطن مرأة الحرة، ما تكون المرأة جزء رئيس في القوى ال

جسرررت الرابط حين عززت  Brooksزالت هذه العبارة بعيده ال ترتبط بممارسررة الرياضررة، شررركة بروكس 

في اعالناتها "سواء كنت عاملة أو غير عاملة، فمن الممكن أن تكونين عداءة"، وجاءت العداءة هيلين روكي 

العداء تعزز لقيمة الحرية، وصورة احتساء لتبرهن على أن المرأة حققت نجومية في الصعود للقمة، فصورة 

القهوة ال تعزز لذلي، فالقهوة تعزز لمفهوم االسررتهالي الغذائي واالسررترخاء، وهو ما ال يسررتقيم مع االنطالق 

 والحرية، وأضحت أحذية بروكس بذلي رمزا لممارسة المرأة لحريتها.
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 أحد إعالنات عالمة بروي لألحذية الرياضية

 

(55) 

 

 

 ستهداف عبر استثارة الحواس سادسا: اال

 

 

 (12) أولويات تفاعل الحواس في تلقيها للمؤثرات الخارجية لمارتن لندستروم ( 56)
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 ألم تسمع الصوت لحظة فتح القنينة أو العبوة ( 57)

 

 

 وصوت الطفل( 58)
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 وصوت فخافة الجلد( 59)

 

 

 

 !قطرة عصير البرتقالماذا عن ( 60)
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 !وماذا عن رائحة فخامة الخشب( 61)

 

 

 !بتزاومذاق ال( 62)

 

 

 غازتومذاق المشروب ال( 63)
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 والطعم عبر القضم( 64)

 

 

 والملمس الحار للمشروب( 65)
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 وملمس الفخامة عبر ثخانة القلم( 66)

 

 أو الملمس عبر أسلوب النحت عليه( 67)
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 جودة ذو ملمس ( 68)

 

عيل الحواس في استهداف الشرائح على تنوعها، عبر عالمتي البودت شوب والش فما يلي نستعرب لدور ت

 ة الصابون:في صناع

 

 متجر البودت شوب ومتجر الش للصابون( 69)
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 ألوان زاهية للصابون، ممزوجة بروائح لألزهار طبيعية ( 70)

 

 

 والكيي  ماآليس كريقوالب من الصابون تأخذ في أشكالها شكل ( 71)
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 العاطفي( \)المنطقي   سابعا: بالتأثير على فصي الدماغ

 

ي باالسررررتجابة للشررررعر والعواطف أليمن معناالدماغ وفق ما أشررررارت اليه الدراسررررات يتشرررركل من فصررررين، ف

معني باالسرررتجابة بالمنطق والرياضررريات والعلوم، ما يلي  روانب االيمانية، وااليسرررجوالموسررريقى والفنون وال

 نماذج الستهداف تلي الشرائح التي تتأثر عبر الفص االيسر من أدمغتها عبر أساليب من المنطق.

 

 

 جون كرست ضد التسوساحتمال أن يتسوس ضرسي قائم حال لم تعتمد مع( 72)

 

وذلي إلثارة مخاوفي كي تستجيب )% مما تحققه من أرباح  30ماذا لو شرعوا لقانون يلزمي بدفع ( 73)

 .اإلعالن(لرسالة 
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 مصنوع من الجلد الذت ال يتأثر بالبلل( 74)

 

عر حين أما في التأثير على الفص األيمن من الدماغ، الجانب )العاطفي( فهو ما يتم عبر كل ما يستثير المشا

 مأساة. ل ما يشير يستعرب اإلعالن لصورة طفل مثال، أو

 

 الشعوب DNA: االستهداف عبر ثامنا

شرررملت معظم شرررعوب دول العالم، قام البروفيسرررور هوفسرررتد الهولندت، بمحاولة للتعرف عبر مسررروح ميدانية 

أت شعب عبر السمة  على ما يميز كل شعب عن الشعب اآلخر، بما يجعله عبر نتائج هذا البحث أن يستهدف

التي تميزه عن الشعب اآلخر، وذلي بقصد دعم جهود استهداف العمالء وفق السلع التي يتم الترويج لها، وقد 

تمخضت نتائج بحثه عن خمس عوامل، تعتبر وفق نتائج بحثه حاكمة، تجعل لكل شعب ما يميزه عن الباقين، 

 وهذه العوامل الخمس هي:

 Power distance (pdi) نمط حياته مدى سلطوية الشعب كسمة في -1

 Masculinity\femininity (Mas-Fem) مدى رجولية الشعب من أنثويته -2

 Uncertainty avoidance (UAI) مدى قابليته في التعامل مع الغموب -3

 Individualism \collectivism مدى انعزاليه أفراد الشعب مقابل تواصله المجتمعي -4

 Long-\short-term orientation (LTO)مدى تعامله مع المستقبل  -5

 

 



51 د.زهير المزيدي                                                 –تمع التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المج   
 

 مثال العامل تسلسل

 سلطة االب الممتدة عائليا، سلطة القبيلة، الحاكم  سلطوية الشعب   1

 قيام الرجل بواجبات المنزل عوضا عن الزوجة  أنثوية \رجولية  2

دقة التشريعات والقوانين بما يجنب أت احتماالت غير  التعامل مع الغموب 3
 متوقعه

كالمثول الزمني المطول أمام شاشات االفراد  انعزاليه اجتماعي \االنعزالية  4
 االنترنت عوضا عن التواصل مع الغير جسديا

 المدى الزمني في تحقيق العوائد  المستقبل 5

 

الخاصة مع مجموعة  DNAما يلي مجموعة من النماذج االعالنية المشيرة لذلي، عبر ما توصلت اليه نتائج 

عوب العالم، حيث أن التصميم اإلعالني هنا راعى تلي العوامل والسمات، وهو ما تم إعتماده عالميا من ش

، حيث نستعرب مع كل دولة من قبل معظم شركات اإلعالن متعددة الفروع التي تعمل وفق نطاق دولي

 المصفوفة التالية لشرح ما نعنيه.

 

LTO UAI MAS IDV PDI    البلد 

نب تج مدت االنتظار

 الغموب
 مدت السلطة االنعزالية  االنثوية\الرجولة

 

 :من ارقام فمع الشعب األمريكي، تشير سمات المصفوفة لما يلي

LTO UAI MAS IDV PDI USA 

29 44 62 91 40 DNA 
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(75) 

 ففي هذا اإلعالن:

 االنا  \الظرف \ فئوي الدافع )المحفز(

 أصبح سالكا اللون االخضر يعنى أن الطريق  استثارة الحواس 

 تعنى سهولة استعمال البرنامج وعدم التعقيد  الدراجة 

الشريحة 

 المستهدفة 
 ، الذكور Coolال  االذكياء، البيض،

 السوق  فياالنجاز، المنافسة مع منتجات  الريادة، للنوعية،تعزيز   الرجوليالبعد 

 القرار فردى   االنعزاليالبعد 
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الى أن المنافسين ال ينعمون بذلك وأن  إشارة Less clicks   استعراض صفة  التسويقيالمركز 

وهي ما تعزز للبعد الرجولي أيضا وبعد الشريحة المستهدفة تتطلع لهذه الميزة 

 التعامل مع المستقبل )الزمن(

Branding 

type  

Versioning    االعالن عن منتج تابع ، 

 

 

(76) 

 في هذا اإلعالن:

  فيزيائي \ الرفاهية \ الدافع )المحفز(

 مذاقحاسة ال استثارة الحواس 
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PDI  امتداددرجة 

 السلطة 

  اإلداريمنصبه  \العمل  في \المنزل  فيسلطة الرجل 

الشريحة 

 المستهدفة 
 الرجال \النساء 

 MAS (62) بالنسبة للمرأةتعزيز لدور التابع   الرجوليالبعد 

دا ولم نطالع مثال الرجل مع أسرته وهم ينعمون وحي المرأةفالرجل يخدم من قبل   االنعزاليالبعد 

 IDV( 91)مجتمعين  سعيدةبلحظات 

 التسويقيالمركز 

  والمميزات 

 LTO( 29)السريع  اآلنيالتحضير 

 (62)بالرعاية والخدمة  المرأةوحصر دور  المجتمع، فيتعزيز لدور الرجل القائد   القيميالجانب 

MAS  

 

    

 أشرنا اليه سابقا  االعالنين يعززان لما( 77)
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 في اإلعالن التالي نستعرض 

LTO UAI MAS IDV PDI USA 

29 44 62 91 40 DNA 

 

 

(78) 

 

 في هذا اإلعالن:

 روحي \ الذات الدافع )المحفز(

 عقلي منطقي مبني علي مسح ميداني  نوع الخطاب 

MAS تنافسي المرأةالخطاب للرجل دون   الرجولية ، 

الشريحة 

 المستهدفة 
 ال الرج
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سياق النص 

 اإلعالني
 الفضول  استثارة

 IDV( 91الرجل وحيدا في االعالن من غير عائلة )  االنعزاليالبعد 

 التسويقيالمركز 

  والمميزات 

 بما يعزز لدافع روحي رضىميزة ال

 

 في اإلعالن التالي:

 

(79) 

 

 الظرف  )المحفز(\الدافع 

 عقلي منطقي مبني علي مسح ميداني  نوع الخطاب 

MAS تنافسي المرأةالخطاب للرجل دون   الرجولية ، 
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الشريحة 

 المستهدفة 
 الرجال 

سياق النص 

 االعالني
 الفضول  استثارة

 IDV( 91الرجل وحيدا في االعالن من غير عائلة )  االنعزاليالبعد 

 التسويقيالمركز 

  والمميزات 

 سيارات المستأجرة الدرجة الثانية من حيث التفضيل في سوق ال علىاالستحواذ 

 

 

 

 في شكل القنينة العمالق:

 

(80) 

 

 فيزيائي )المحفز( \الدافع 

Mas   عمالق” القنينة كانتالمنافسة المحتدمة جعلت العالمة التجارية تبدو كما لو “ 

MAS  تعزيز مفهوم الرجولة من خالل الحجم الكبير للسلعة 
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 األسترالي للشعب DNAما يلي نستعرض 

 

   

(81 ) 

 

LTO UAI MAS IDV PDI Australia 

 
51 61 90 

 
DNA 

 

(، وقابلية التعامل مع الغموب جميعها أكثر من 90(، واالنعزالية )61نالحظ السمات معززة للرجولة )

 %، وتبل  القمة مع االنعزالية وهو ما سنطالعه بوضوح عبر التعابير االعالنية التالية50

 فيزيائي )المحفز( \الدافع 

IDV (91)  الوحدة  فقط،يالحظ شخص واحد 
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 ال نرى إنسان في اإلعالن!( 82)
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 يعزز للجانب الرجولياإلعالن ( 83)

 اللعب )المحفز( \الدافع 

MAS  القوة ، المنافسة ، الرجولة ، التحدي 
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 كثرة المعلومات بما يعزز عدم الرغبة بالتعامل مع الغموبفي االعالنين ( 84)

 

  \الذات  \الظرف  ()المحفز \الدافع 

UAI  تجنب الغموض ، لذا جاء شرح مفصل للمميزات 

IDV  تعزيز لمفهوم الوحدة 
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 تعدد االحتماالت حيال وقوع الخطر، يعزز عدم الرغبة بالتعامل مع الغموبفي االعالنين ( 85)

 

 

 الذات  \الظرف  )المحفز( \الدافع 

UAI  زات للممي تصويريلذا جاء شرح  الغموض،تجنب 

IDV  تعزيز لمفهوم الوحدة 
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 تقضي على المفاجاءات غير المرغوبهالرغبة بالتعامل مع الغموب يحتم تقديم منتجات بديلة  عدم( 89)

 

 الظرف  )المحفز( \الدافع 

UAI  تجنب الغموض ، لذا جاء شرح تصويرى للمميزات 
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 ديلة تقضي على المفاجاءات غير المرغوبهالرغبة بالتعامل مع الغموب يحتم إقتناء سيارة ب معد( 90)

 

 روحي  )المحفز( \الدافع 

IDV  إشارة  لمفهوم الوحدة من خالل تجنب الغموض 

UAI  ، الغموض” تجنب ما ال يحمد عقباه “ 
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 يعزز لالنعزالية ( 91)

 

 يعزز لالنعزالية ( 92)
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 يعزز لالنعزالية ( 93)
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 االنعزالية ( 94)

 فيزيائي )المحفز( \الدافع 

IDV (91)  الوحدة  فقط،شخص واحد في كال االعالنين يالحظ 

 

 

 لذات السيارة، نالحظ عدم وجود إنسان كما نالحظ عدم وجود السيارة أيضا! تثالثة إعالناما يلي 
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 وهو ما يعزز لالنعزالية ولكن أين السيارة ( 95)

 

 ذاتي  )المحفز( \الدافع 

IDV الوحدة من خالل عدم إظهار أشخاص وعدم إظهار السلعة  إشارة لمفهوم 

UAI  ما يشير الي تجنب الغموض  المميزات،نص مطول لتعزيز 
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 الفرنسيللشعب   DNAما يلي نستعرض 

 

 

LTO UAI MAS IDV PDI France 

39 86 43 71 68 DNA 

 

 

 

(96 ) 

 

 فيزيائي  )المحفز( \الدافع 

IDV ن خالل عدم إظهار أشخاص بل هو شخص واحد الوحدة م إشارة لمفهوم 

UAI للمزيد من الشرح لتجنب الغموض للمعرفة المسبقة بالعالمة التجارية  يال داع 
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MAS  ونالحظ الحجم المصغر للوجبة مع أناقتها  الفرنسي،يتضح الميول الي أنثوية الشعب 

 

 

 

(97 ) 

 

 روحي )المحفز( \الدافع 

IDV الوحدة إشارة لمفهوم 

MAS  الهتمامه باحتياجات الغير  الفرنسي،يتضح الميول الي أنثوية الشعب 
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 األلمانيللشعب   DNAما يلي نستعرض 

 

LTO UAI MAS IDV PDI Germany 

31 65 66 67 35 DNA 

 

 

(98 ) 
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 الظرف  )المحفز( \الدافع 

IDV الوحدة إشارة لمفهوم 

UAI عالني لتجنب الغموض المزيد من الشرح والتفصيل في النص اال 

 

 

(99 ) 
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 الظرف  )المحفز( \الدافع 

IDV الوحدة إشارة لمفهوم 

UAI  المزيد من الشرح والتفصيل في النص االعالني لتجنب الغموض 

MAS الرجولية 
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 : في استهداف الشرائح عبر أساليب االبداع )غير المتوقع(سادسا

 

 لمتوقع والجديد غير التقليدت، ما يلي بعب من هذه النماذجإن ما يعلق في الذهن هو غير ا

 

 

 إكيا، تشد أنظار المارة عبر أساليب التغليف المعتمدة لديها في بيع االثاث( 100)

 

 ويزيد الدهشة حين يتم فرش مقاعد المارة في الطرقات بعناصر من أثاثهم المنزلي ( 101)
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  وكذلي في تأثيث مواقف انتظار الحافالت في الشوارع( 102)

 

 

 تلقي طلبات العمالء ل اركنكان مكدونالز تحول موقف االنتظار كما لو ( 103)
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 األخطاءحين يكون للخط األصفر معنى آخر وللخط األبيب ما يشير لتصويب ( 104)

 

 مجرد إبداع لجعل العقل محتارا فيما يمكن أن تكون الرسالة( 105)
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 حين يعبر عن المنتج في تأثيره تأثير المتفجرات( 106)

 

 

 عبر كل حركة تعودت عليها أثناء ممارستي لعملي ويعبر عنه ( 107)
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 جاذبية المنتج، الذت جذب معه حتى حروف ما كتب نصا في الصفحة المقابلة لإلعالن( 108)

 

 

 

 تحت االختباروهو عنها العميل  اغنلمداعبة القارئ عبر اختبار الكذب الذت كشف حقيقة لم يب( 109)
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 : االستهداف عبر اإليحاء بالمنتجثامنا

 

 

مام القوانين المانعة لنشر إعالنات السجائر، عمدت شركات السجائر الستراتيجيات بديلة للتذكير بسلعها، أ

وذلي عبر أساليب إبداعية في التصميم بما يمنح المشاهد دليال على أنها العالمة التجارية المحددة، وفيما يلي 

نية بعنوان إستكشف الذهب، وتجدر اإلشارة نموذج عن ذلي لعالمة بنسن آند هجيز للسجائر، والحملة االعال

 تأخذ شكل قالب الذهب. B&Hالى أن علبة سجائر 

     

      

(110) 

 

يالحظ في كال االعالنين لمررا يعزز خفررة المنتج على الرئررة عبر بررالتعبير عن ريشررررررررة الطررائر، واالطراب 

الشرررق األيمن ويمن من الدماغ، بتعاطيها عبر التعبير باللحن الموسررريقي، وكال التصرررميمين يخاطبان الشرررق األ

 من الدماغ هو المعني بالعواطف.
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(111)  

 

ت بما يعزز لرياضات مائية ءاالفوج التالي من حملة إستكشف الذهب، عبر تصاميم تحمل ذات االيحا

 وإستكشافية عبر التحليق بالبالون.

 

 ب نشر إعالنات السجائر يتم ادراج العلبة في التصميم اإلعالني في الصحف للدول التي ال تعار
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 : في استهداف الشرائح عبر استراتيجية االستحواذ على االسواقتاسعا

 

فيما يلي نستعرب لبعب الحاالت التي مورست من قبل بعب الشركات االمريكية واليابانية واإليطالية 

 والفرنسية.

 االستراتيجية الدولة العالمة تسلسل

 المنتج المجاني اأميرك  Microsoft مايكروسوف  1

 حفظ الحقوق اليابان  Sony سوني 2

 المسؤولية المجتمعية ايطاليا Benetton بنيتون 3

 الرعاية االعالنية  فرنسا L.V ليويفيتون 4

نقل هم حفظ المجتمع من المخدرات من الحكومة  الكويت غراس 5
 للشعب

 

 

 مايكروسوفت وسوني  -1

 

 مايكروسوفت( 112)

 

يكروسررررروف كررررران حرررررذقا حرررررين طررررررح منتجرررررات ونررررردوز فررررري األسرررررواق برررررل غيرررررت مالررررري شرررررركة ما

مررررررا ميررررررزه عررررررن صررررررديقه ومنافسرررررره سررررررتيف جرررررروبز  اعتقررررررادتل، وهررررررو فرررررري برررررراالمريكيررررررة دون مقا

صررررراحب أبرررررل، ذلررررري أن سرررررتيف جررررروبز برررررالرغم مرررررن ذكائررررره الفرررررائق فررررري البرمجيرررررات إال أنررررره لرررررم 

و مرررررا جعلررررره يوفررررق برررررذات المسررررتوى تجاريرررررا، فهرررررو قررررد منررررري بخسررررائر فررررري أكثرررررر مررررن محطرررررة وهرررر

ق أكثرررررر مرررررن شرررررركة لحرررررين أن وصررررل الرررررى مرررررا عرررررزز نجوميتررررره مجرررررددا عبرررررر المتحررررديا ذلررررري بررررراط

منتجرررررات أبرررررل فريررررردة الرررررنهج، فحينمرررررا وجررررردنا برررررل غيرررررت يطلرررررق منتجرررررات مايكروسررررروفت فررررري مثرررررل 

وورد وباوربوينرررررت وأكسرررررل مجانرررررا فررررري األسرررررواق، وجررررردنا سرررررتيف جررررروبر يبيرررررع منتجاتررررره بأسرررررعار 

لررررررة تشرررررربع فيهررررررا السرررررروق األمريكرررررري بمنتجررررررات مايكروسرررررروفت، مرتفعررررررة، لحررررررين أن وصررررررل لمرح

مررررا جعررررل  بعررررد عقررررد مررررن الزمرررران،  هنررررا قرررررر بررررل غيررررت بررررأن يبيررررع رزمررررة منتجاترررره بمبلرررر  رمررررزت،

فررررري  بليرررررونيركرررررل مرررررن يمتلررررري جهررررراز حاسررررروب مضرررررطرا لررررردفع القيمرررررة الرمزيرررررة، وهرررررو مرررررا جعلررررره 

بررررل غيرررررت،  عتمرررردهاالحظررررات، وهررررو مررررا عجرررررز عررررن تحقيقرررره سرررررتيف جرررروبز، فاالسررررتراتيجية التررررري 

كرررررري يجبرررررررهم ، اإلدمرررررران مررررررن قبررررررل مسررررررتخدمي الحواسرررررريب علررررررى نمررررررط برمجياترررررره، اسررررررتراتيجية
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لصررررربر  ا ممزوجرررررة بلوعرررررةذكيرررررة، برررررالرغم مرررررن أنهرررررا كانرررررت  اسرررررتراتيجية فهررررريالفطم، بررررر بعرررررد ذلررررري

 اسررررررتراتيجية اعتمرررررردتمررررررن أجررررررل قطررررررف الثمرررررررة، فرررررري المقابررررررل نجررررررد شررررررركة سرررررروني اليابانيررررررة 

الفيرررررديو بترررررامكس والتررررري كانرررررت تمثرررررل سررررربقا ذائعهرررررا فررررري حقبرررررة  ألشررررررطةتقليديرررررة حيرررررال منتجهرررررا 

مرررررن منرررررتج  اخترعترررررهحفرررررظ الحقررررروق عمرررررا  أسرررررلوبالثمانينيرررررات مرررررن القررررررن الماضررررري، فاعتمررررردت 

)شرررررريط بيترررررامكس(، وهرررررو مرررررا جعرررررل أجهرررررزة الفيرررررديو فررررري تلررررري الحقبرررررة محصرررررورة فررررري إنتاجهرررررا 

ن قبرررررل شرررررركة جررررري فررررري سررررري ي فقرررررط، االسرررررتراتيجية التررررري كررررران لهرررررا ردة فعرررررل مرررررنلشرررررركة سرررررو

الفيررررديو ولكررررن أهرررردرت حقرررروق اإلنترررراج لرررره، وهررررو مررررا  ألشرررررطةالترررري أطلقررررت شررررريط أكبررررر حجمررررا 

جعررررل منافسررررة مسررررتعرة فيمررررا بررررين الشررررركات لتصررررنيع أجهررررزة فيررررديو تقبررررل الحجررررم الجديررررد بررررالرغم 

مرررررررن كونررررررره أكبرررررررر حجمرررررررا، فصرررررررارت األسرررررررواق متشررررررربعة برررررررالنمط المسرررررررتحدث لحجرررررررم الشرررررررريط 

ن لرررررم ترررررتمكن شرررررركة واحررررردة )سررررروني( لتلبيرررررة السررررروق العرررررريب مرررررن أجهزتهرررررا األكبرررررر، فررررري حررررري

 البيتاميكس. وانسحبظة الحقوق لها، فمنيت بخسارة والتي باتت محصورة ومحف

 

  Betamaxمقابل شريط  VHSشريط ( 113)

 

 بنيتون -3

 

سلوب الترويج لما لديها من تص سة تعتمد أ اميم عبر لما كانت كافة العالمات التجارية في مجال األلب

أن تلفت  اسرررررتطاعتغير مسررررربوقة  اسرررررتراتيجيةما لديها، وجدنا عالمة بنيتون معتمدة  اسرررررتعراب

سية تتناقلها األوساط الجامعية حين  سان  اعتمدتاألنظار، بل أضحت حالة درا سلوب نقد واقع االن أ

شفقة، حيث يذكر توسكاني، وهو مصور كافة المشاهد التي تستعرضها  إعالنات الذت يبعث على ال

"إن بيع المشرررراعر الكاذبة من خالل اإلعالن، وتعليم الجماهير فنونا يسررررتهلكون فيها حياتهم بنيتون، 

وقد دأبت على أن أجعل إعالناتي موجدة فقد كا يذكر)بدال من إرشرررررررادهم الى خلقها تعتبر جريمة، 

الشرروارع غير مزدحمة  ليس حقيقة أن يصررور لنا اإلعالنللحياة وطالبة لها ال مجرد مسررتهلكة لها، ف

لذا نجده  (.صررنوف الطعام التي يروج لها بهذه النضررارةنطالع عندما يروج لسرريارة، وليس حقيقة أن 

 معتمدا لقطات ينتقد فيها حال االنسان ووضعه طالبا من المشاهد التأمل وناشدا التغيير.
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 معسكرات المهجرين، والحدود المفتعلة فيما بين البشر( 114)

 

 

 عنصرية نبذ ال( 115)
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 نبذ العنصرية ( 116)

 

 دعم اليوم العالمي للغذاء لدعم الدول األكثر فقرا ( 117)

 

 معاناة االنسان في الدول الفقيره( 118)



88 د.زهير المزيدي                                                 –تمع التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المج   
 

 

 نبذ الحروب في الدول االفريقية التي تسعر لها دول الغرب ( 119)

 

 حماية البيئة من تدمير البشر حين يدمرون أنفسهم عبر الحروب وويالتها( 120)
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 L.V ونليويفيتعالمة  -4

 

الشرررررركات حيرررررال تبنررررري قضرررررية مجتمعيرررررة مرررررا ألن تررررردرج شرررررعار المنظمرررررة غيرررررر الهادفرررررة دأبرررررت     

للرررررربح التررررري تتصررررردى للقضرررررية المجتمعيرررررة هرررررذه، وترررررذكر فررررري إعالنهرررررا عبرررررارة تعرررررزز للمررررر زرة، 

لمسررررررررررار مختلررررررررررف فرررررررررري الرعايررررررررررة االعالنيررررررررررة  اعتمرررررررررراد L.Vولكننررررررررررا نجررررررررررد مررررررررررع عالمررررررررررة 

Sponsorship عبررررررر االتفرررررراق مررررررع مجموعررررررة عريضررررررة مررررررن مشرررررراهير ، حيررررررث تنطلررررررق الرعايررررررة

السررررررينما والرياضررررررة والقنرررررروات التلفازيررررررة وكبررررررار التجررررررار، بررررررأن يظهررررررر كررررررل مررررررنهم فرررررري إعررررررالن 

، والفكرررررررة هنرررررا فرررررري أن ريررررررع بيرررررع هررررررذه الكرررررررة سرررررريحول L.Vحرررررامال كرررررررة سررررررلة تحمرررررل عالمررررررة 

ربح تابعرررررة لمنظمرررررة اليونيسررررريف المعنيرررررة بقضرررررايا األطفرررررال فررررري العرررررالم، كمنظمرررررة غيرررررر هادفرررررة للررررر

ال تمرررررررت بعالقرررررررة بمجرررررررال  L.Vلمنظمرررررررة األمرررررررم المتحررررررردة، وتجررررررردر اإلشرررررررارة هنرررررررا أن عالمرررررررة 

كررررررررة رياضرررررررية هنرررررررا يكونررررررروا قرررررررد حققررررررروا أمررررررررين، األول فررررررري تعرررررررريب  وباعتمرررررررادالرياضرررررررة، 

شرررررريحتهم المسرررررتهدفة التررررري سرررررتطول كرررررل محبررررري الرياضرررررة فررررري العرررررالم، وهرررررم برررررال شررررري شرررررريحة 

عبرررررر مرررررا ينتجونررررره مرررررن مالبرررررس، والثررررراني هرررررو لفرررررت  عريضرررررة جررررردا، ويصرررررعب الوصرررررول الررررريهم

، أخيررررررا وهرررررو مرررررا مرررررن منتجرررررات ت بررررره العالمرررررةاألنظرررررار حيرررررال سرررررلعة ال تنسرررررجم مرررررع مرررررا عرفررررر

يعتبرررررر مسرررررارا ذكيرررررا فررررري أن مشررررراهير النجررررروم هرررررؤالء فررررري الغالرررررب لرررررن يطرررررالبون بملررررر  كعررررروب 

عرررررررن ظهرررررررورهم بررررررراإلعالن بحكرررررررم أن القضرررررررية مجتمعيرررررررة سررررررريحول ريرررررررع بيرررررررع هرررررررذا المنرررررررتج  

لألطفرررررال، ناهيررررري عرررررن أن سرررررعر بيرررررع الكرررررره كررررران مرتفعرررررا، مرررررا يعنررررري المحافظرررررة علرررررى شرررررريحة 

ون علرررررررى شرررررررراءها كمرررررررا لرررررررو كانرررررررت ذكررررررررى يفتخررررررررون صررررررراألغنيررررررراء النهرررررررم هرررررررم مرررررررن سيحر

بمسررررراهمتهم مرررررن جهرررررة، ومرررررن جهرررررة أخررررررى أنهرررررم يحضرررررون بسرررررلعة محررررردودة الترررررداول، وهرررررو مرررررا 

 يروق لهم. 

         

                   

 رتشارد برانسون صاحب متاجر فيرجنل السينمائي هارسون فورد ورجل االعمال البريطاني الممث
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 المالكمة الرياضي  بطلالممثل جانترافولتا و

 

 

      

 الرت كن  CNNأخبار الممثل سلفستر ستاليون ونجم ( 121)
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 غراس، المشروع الوطني الكويتي لمكافحة المخدرات -6

 

حكومية والشركات باعتماد شعار لفظي "ال للمخدرات" على مدى عقدين دون أن يكون دأبت المؤسسات ال

مة زلهذا الشعار أت عائد إيجابي نحو الحد من انتشارها، وزاد االمر بلة بعد ما تعرضت اليه الكويت من أ

بعد خمس  إبان حرب الخليج، ما عزز النتشارها واالتجار بها، فكانت االستراتيجية التي تمخضت نتائجها

 أعوام من التدشين، ما ذكره مسؤولي األمم المتحدة وملكة السويد إذا قالوا معربين عن االعجاب بالنتائج: 

 

 

الشرائح المستهدفة )المتعاطون،  استهدافعلى المحاور التالية في  تم بناءهاوباختصار فإن االستراتيجية 

 التجار، الوالدين(:

حكومية كي يصبح هم كافة مؤسسات المجتمع الحكومية واألهلية نقل الهم بأال ينحصر في مؤسسة  -1

 .واالفراد

أداة المسوح الميدانية القبلية والبعدية للتعرف على مدى تفاعل الجمهور مع كل حملة توعوية  اعتماد -2

 للتعرف على التغير الذت طرأ على ثالثية )المعلومة، الموقف، السلوي(.

 ي فحسب وإنما االب في االسرة، بسبب عدم قيامه بدورة كمسؤول.اعتبار المتهم األول ليس المتعاط -3

 Marketingاعتماد أساليب علمية في تصميم الرسائل اإلعالمية واالعالنية عبر مزيج تسويقي  -4

mix على البيانات اإلحصائية ال االهواء.  يعتمد 
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(122) 
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(123) 

 

 

لتصبح صفرا، كما تقلصت حاالت التعاطي تقلصت خالل فترة خمس سنوات عمليات االتجار في المخدرات 

 بعد أن كانت تتنامى معدالتها قبل بدئ االستراتيجية االستهدافية الجديدة. 
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 positioningعاشرا: المركز التسويقي 

حين يتشبع السوق بالسلع المتنافسة، يصعب على العالمة التجارية بيع ما تنتج، ويحتار العميل فيما سيختار، 

المركز التسررويقي  اختياراسررتهداف العمالء عبر ما يسررمى )المركز التسررويقي(، وفي  اسررتراتيجيةوهنا تظهر 

تتظافر فيه مجموعة من األدوات، منها المسررررررح الميداني للسرررررروق للتعرف على تفضرررررريالت العميل  احتراف

عادة تعريف في إ استثمارهاالفجوات  كفرص يمكن  استكشافوالتعرف على نقاط قوة المنافسين إضافة الى 

ما يتم الترويج له، فيما يلي نسررتعرب خارطة تلخص لنا ذلي عبر نتيجة مسررح ميداني لشررركة تمويل، حيث 

 .تظهر مجموعة من الدوائر، وكل دائرة تعبر عن درجة من درجات التفضيل لدى العمالء

 

 (4) شكل

 

ات في كل منها عبر لدى العمالء ووفق درجاألساسية فالدائرة ذات اللون األسود تشمل عوامل التفضيل 

وهي تعتبر تفضيالت  محورين السيني والصادت، تليها العوامل التي تستظل بالدائرة ذات اللون األزرق

 مر.حالعوامل المنضوية تحت دائرة اللون اال ثانوية وأخيرا درجة تفضيل محورية،

 فيما يلي نستعرب لنماذج إعالنية تعبر عن مراكز تسويقية لبعب العالمات.
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(124) 

 

     

 جميعها يعزز لمركز تسويقي واحد وهو )األمان(( 125)
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العالمات التجارية التي تروج لما تبيعه من سيارات تستعرب مواصفات وجماليات ففي حين نجد معظم 

التصميم، نجد فولفو اتخذت استراتيجية مغايرة عبر التأكيد على )األمان( وهو ما يجعلها مختلفة عن حشد 

 األسواق.للسيارات تزدحم فيه 

 فاستراتيجية المركز التسويقي تعتمد مسار يمكن الوصول اليه عبر المعادلة التالية:

)ما نوع التفضيل الذت تتطلع اليه أكبر شريحة مجتمعية، بما يشكل نقطة قوة لديي، ويجعلي مختلفا عما 

 يقدمه المنافس(.

 

   دانيةعبر مسوح ميحادي عشر: استراتيجية مراقبة المنافسين في السوق 

 فمع وجبات الطعام السريعة نجد تنافسا محتدما بين العالمات التجارية، التنافس الذت هو بحاجة لمراقبته 

 

 

 (5شكل )
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نتائج ومقارنات فيما بين تسررررعة عالمات متنافسررررة في بيع الوجبات السررررريعة في  لنايسررررتعرب فهذا الجدول 

عن كل منافس، يمكنها أن تعتمد اسرررررررتراتيجية إحدى المدن، فمع إدراي العالمة التجارية للحراي الشرررررررهرت 

 .بشكل شهرى منافسة في زيادة مبيعاتها

اليابانية، حيث عبر تفعيل مسررررررح ميداني في الواليات  اتويوتندرجها لعالمة وعبر ما يلي من حالة دراسررررررية 

، وهو 2010من عام  اليه سررريارات تويوتا لخلل في مكابحها تالمتحدة االمريكية في ذات العام الذت تعرضررر

ما جعل الشرررركة أمام أزمة كادت أن تودت بالشرررركة، لوال اعتماد اسرررتراتيجية المسرررح الميداني للتعرف على 

حقيقة وضرع العالمة في بلد بعيد كأميركا، حيث نجد نتائج المسرح التي أشرارت الى معدل الخطر الذت يواجه 

 .لية االستهداف المثلىوآل العالمة، وطمأن أعضاء مجلس اإلدارة حيال أداء العالمة

 ما يلي مقتطفات عن نتائج االستبيان:

 

 

آمنة بعد اليوم؟  تويتياهل تعتقد أن  السؤال:  
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هل فقدت الثقة بعالمة تيوتيا ؟  السؤال:  

 

 

؟ وتاتويهل ما زلت تضع في حسبانك تأجير أو شراء  السؤال:  
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أسعار المركبات أم المنافسة  ارتفاعل هي نتيجة، ، ما سبب معدالت التناقص هذه، هاعتقادكفي  السؤال:

االجنبية أم من ماذا؟  مركباتمن قبل ال  

 

 

 

 أحد األسباب: أسعار الوقود! 
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   بالتوفير!أحد األسباب: االستمتاع 

 

 

 ما يلي صفة الشريحة المستهدفة 

 

 ستهداف: األسهم تشير لألفضل في االالشريحةصفة  علىلنتعمق أكثر في التعرف 

 عام. 29-18وممن تقع أعمارهم ما بين  ةفهم ممن يتواجد في الواليات الجنوبي
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 $، من العزاب وليسوا المتزوجين75000صفة الشريحة: ممن يتقاضون 

 

 

وتتعدد وظائف المسوح الميدانية، لتخدم كاستراتيجية أجندات المرشحين لالنتخابات الرأسية، فهذا الرئيس 

حرية موضوع األطفال" وبالتحديد " جيل يعتمد في حملته االنتخابية فكرة محورها"  الفرنسي ميتران،

كموضوع لحملته لوال أن المسوح الميدانية كشفت له حجم الطلب على و لم يقدم على ذلي فه" االجهاب

 ذلي، بما يجعلها فرصة له للفوز بالرآسة وقد فاز.
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 إعالنات اإلجهاب ( 126)

 

 ثاني عشر: استراتيجية التعايش مع منافس

 

يعتقد البعب من أن الشررررركات الكبرى ترغب بأن تسررررتحوذ متفردة على األسررررواق، غير أن هذا االدراي  قد

ليس بصرررحيح، ذلي أن بقاء المنافس يعتبر حياة لكال الالعبين في السررروق، الحظ على سررربيل المثال حين نجد 

لتجارية يجمع ما بين أكثر من عالمة تجارية، واالمر مماثل بالنسبة لعالمات ركن حقائب السفر في المحال ا

هنا قائمة على نحو مفاده أن المتبضررع يرغب كي يتخذ قرار  والفكرةالمالبس وأسررواق الذهب وغيرها كثير، 

سرررييسرررر أمر إتخاذ  المنافسرررة الشرررراء أن يقارن ما سررريشرررتريه مع ماركات أخرى، فوجود عدد من الماركات

في الغالب ليس أكثر كرائدين عالمتين  اسررتحواذالقرار بالنسرربة له، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نالحظ، 

مشررروب الكوكاكوال ثمة مشررروب البيبسرري وأمام عالمة مكدونالدو على كل قطاع من قطاعات السررلع، فأمام 
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مام مع كاريبو ، وأ جد عالمة  باغز ن تار مام قهوة سررررررر مة عالمة بيرغركن  وأ مة معجون ث يت ث جون كولغ

كريست، وهكذا، فوجود المنافس حياة تفرب على العالمة المنافسة التعايش من أجل المزيد من التطوير من 

أجل المحافظة على الحصررررررة السرررررروقية التي يمتلكها كل منهم، بل نجد ثمة ما يشررررررير لحرب مفتعلة فيما بين 

عديد من اإلعالنات، ما يجعلي أحيانا تطالع العالمتين معا لبيبسي في الاالكوال و مشروبي  المتنافسين في مثل

أحد العالمتين وذلي بقصرررررد إبقاء الرواد حاضررررررين في أذهان قبل في اعالن تجارى واحد مدفوع الثمن من 

 العمالء.

 

 

 

 مشروبي الكوكاكوال مقابل البيبسيكوال( 127)
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 لقطة من إعالن تلفازت للمتنافسين( 128)

 

 

 عبر رصد التوجهات فااالستهد عشر:ثاني 

 

 العام، التوجهبمثابة  بعد ذلي يتم تعهده كي يصبحلالنمط أوال لعالمات التجارية الستحداث لتعمد األسواق 

 وهذا يتم عبر أدوات مع اإلجابة على التساؤالت التالية:

 

   الخاصة بالعالمة ما القيمة أو السلوي المراد إدراجه ضمن االجندة .1

 ية والتواصلية التي سنعتمدها ما األدوات اإلعالم .2

 ما صفة الشريحة المستهدفة أوال  كي نوسع على ضوئها نطاق السلوي مع شرائح تالية  .3

 وأنشطتها التي سيتم تفعيلها  P.Rما طبيعة  .4

 ما االخبار المصاحبة التي ستعزز من انتشار السلوي  .5

 هل من غرف عمليات لتنشيط واستثارة نطاق الحوار  .6

 يتم استثمارهم هل من مشاهير س .7

 هل من إنتاج مسلسل، فيلم، يعزز ويشرح آلية اعتماد السلوي    .8

 .هل من أكشاي سيباع فيها منتجات مفرخه للتذكير بالسلوي 9
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 .هل سيتم التنسيق مع الجامعات والمدارس لرصد ما يدور في وسائل التواصل والساحات 10

 ين المعلومة، والتغير في الموقف، والسلوي(.يتم قياس األثر بشكل دورت للتعرف على )نسبة تأم11

 .تعهد التوجه وتنميته عبر )العاب، كتب، ماراثونات، ...(12

 

 :عبر وسائل التواصل االجتماعي مراقبة التوجهات العامة لموضوعات الحوارالشكل التالي يستعرب 

 

 

 ( 6شكل )

 2017يات كندا لعام وما يلي يبين التراكم الخاص بالموضوعات وفق نسبة تداولها لدى إحدى وال
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 ( 7شكل )

 

نظام في  داعتمابعموما دراسات شركات البحوث حيال توجهات األسواق فيما يبين المخطط التالي 

 .التخطيط يعيني في اتخاذ القرار
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 (8شكل )

 

 البحوث حيال توجهات األسواق ة إيرنس آند يون  االمريكية فيشرك ةدراسالمخطط التالي يستعرب 

 ر عليها من عوامل دوليةوما يؤث 2011الهندية لعام 

 

 ( 9شكل )
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 كما تستعرب الدراسة التوجهات عن ذلي في عدة دول منها ما يلي: 

 

 

 (1جدول )
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 (2جدول )

 في نيجيريا: 

 مراقبة التوجه العام في االنتخابات، عبر تحليل الصور والرسائل

 

 

  (A-3جدول )
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  (B-3جدول )

 متوسط االخبار عن كل شهر

 

 

مجال  احتلالفيس بوي، حيث يبين األعلى كموضوع يتم تداوله عبر وسيلة  ( 1بيان ) ،في البيان التالي

الرياضة في الترتيب السادس، ومجال صناعة الرسوم المتحركة األول، والسياسي الرابع، فيما األكثر 

 بنشاطا من قبل هذه المجاالت في إدراج االخبار كان مجال الصحافة والرياضة احتفظت بالتتري

 السادس.
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 ( 1بيان )

 

حتل المرتبة السابعة، والموسيقى المرتبة أن مجال الرياضة ي ( نجد2بيان ) بينما في وسيلة التويتر

، والمجال الرياضي في ةالصحافالثالثة، في حين الذت ينشط بإدراج االخبار فبالدرجة األولى كانت 

 المرتبة الخامسة.
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 ( 2بيان )

 

سيقى كان حظها بالمتابعة الثالثة، في حين وونأتي حيال المتابعين لنجد في وسيلة التويتر من أن الم

مجاالت الترفيه والتسلية والضيافة المرتبتين األولى والثانية  واحتلتالمرتبة الثالثة، التصوير جاء في 

 على التوالي.

وجدنا أن مجال الرياضة إحتل المرتبة الثانية من حيث ( 3بيان ) ، في حين مع وسيلة االنستاغرام

 .األخيرةإدراج االخبار، والسلع عالية الثمن في المرحلة 
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 (3بيان )

 

موقع لنكدإن حيث نجد مجال الطب فاالستثمار يستحوذان والمجال  بينما الموضوعات تختلف عير

 الخاص بالطقة يقع في المرتبة الخامسة على سبيل المثال،

 

 (4بيان )
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 وفيما يلي مقارنة فيما بين مواقع التواصل االجتماعي والموضوعات وفق عدد المتابعين.

 

 (5بيان )

 

 استشرافامات ونوع الطلب، حيث نجد فهذه البيانات ترشد لالتجاه الذت يمضي اليه السوق عبر االهتما

، حين نجد الموضوعات وفق ما تخيلته مؤسسة 2025لما يمكن أن تكون عليه عناوين االخبار في عام 

 فروست.
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(129) 

 

 وعليه عمدت مؤسسة فروست لرسم بياني يرسم تلي التوجهات وفق الخريطة التالية.
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(130) 

 

ا بين كافة تلي القطاعات لتتوصل الى القطاعات فقامت بناء على ذلي بالتعرف على القاسم المشتري فيم

 المستقبل. منتجات وسلع االم الحاكمة في صناعة
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(131) 

 

 ونماذج عما يمكن أن تكون عليه األسواق هو وفق الرسم المبين التالي:
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(132) 

 

وعليه تم التعرف على توقعات ما يطلبه كل قطاع من ضخ مالي ليصل نحو التوجه المرتقب وذلي وفق 

 مدرج التالي:البيان ال



119 د.زهير المزيدي                                                 –تمع التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المج   
 

 

 ( 6بيان )

 

فيما يلي نستعرب التوجه العام في السوق الياباني حيال شريحة النساء، حيث تم تقسيم النساء الى فئات، 

 ، وفيما يلي النموذج الذت اعتمد الفئات:مشترياتهنوتم على ضوء ذلي مراقبة 

 اللواتي يشترين الماركات -1

 اللواتي يعشقن القوام الرشيق والصحة -2
 األسواق لكل جديد تطرحهالتبضع عما اللواتي شغفهن  -3

 اللواتي يقتصدن والعمليات -4
 بما بحوزتهن والمكتفاتغير المكترثات  -5
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 المتبضعات من النساء في اليابان ( فئات4)جدول 

 

 2015-2007ما يلي بيان بحركة كل تلي الفئات عبر السنوات من 

 

 (7بيان )
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، إذا 2015% عام 33ليصل الى % ليتضاعف عددهم 15من كفئة التغير حيال فئة غير المكترثات ف

 هو مؤشر ال يمكن المراهنة عليه بالنسبة لألسواق كمستقبل في اليابان.

ومراقبة أداء األسواق من الممكن أن يكون بالدقة بما يعني مراقبة األداء الربحي عن كل مجمع تجارت 

  2014أيضا، وهو ما نطالعه في البيان التالي عن أرباح 
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 (8بيان )

 

 ثر عبر كل قطاع مع كل مجمع تجارت، وذلي وفق التفصيل التالي:ليتبعه تفصيص أك
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 ( 9ن )بيا

 

وما يلي مجرد نموذج الحد المتاجر االلكترونية التي حصرت مهمتها بمراقبة التوجهات العامة في 

  2016األسواق على نطاق دولي، عبر كافة القطاعات، المثال عن عام 
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 نمط حياة صحي صنع كماللحم الطبيعي غير ال اعتمادحيال 
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 االنجازات والريادة المجتمعية ألصحابما عادت الشهرة مقتصرة على الحسناوات بل 

 

 

 

 من التخصص نحو التهجين المعالج
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 من المواقف التقليدية نحو مواقف الفلل الخاصة

 

 

 

 من الخدمات التقليدية نحو خدمات االستقبال واالرشاد
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 عتماد على المستكشفونمما يعتمد على الخبراء نحو اال

 

 

 

 من التعامل وفق التقنية الرقمية نحو تقنية التوجه اإلنساني 
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 المعلومة(  استحضار)سرعة  من مجرد الضغطة الواحدة نحو الالضغط

 

 

 

 من مجرد وجود عالقة ما بالموضوع الى معنا محددا يعنيه
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 من رحلة مطولة نحو لحظة

 

 

ات( عبر ما تقوم به من رصد على مدار الساعة هتعرضها شركة )صيد التوجما يلي بعب األمثلة التي تس

حيث  منه ما يلي من قطاعات كنماذج، اقتطفناعبر كافة القطاعات وعلى مدى دولي، وواالشهر والسنوات 

الذت حصل عليه التوجه عبر مؤشر أعدته الشركة وهو ما يظهر في أسفل كل تقييم  Scoreنطالع الترتيب 

 ومثال.

 

 التخضير في الضواحي
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 االقتصاد لنحو صفر الهدر

 

 

 للجنسينلدى شريحة األطفال اهتمامات المزاوجة 
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 منتجات البيوت

 

 نوادت رياضية عائمة 
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نحن لسنا بصدد رصد توجهات المستقبل بقدر تحليل صورة الواقع أوال كي نتعرف على االتجاه الذت 

الشريحة المعنية به عبر ما يجمع  استهدافوالذت على ضوئه يتم الحياة المستحدث،  يمضي فيه نمط

 الشريحة من صفات وسمات وتطلعات.

فنمط إنجاز االعمال عبر مكاتب منزلية أضحى معمول فيه في اميركا غير أنه لم يصبح توجها عاما بعد، 

 ولكن الذت يعنينا هو أن يكون مثال: هذا استعراضنافهو ال يعنينا في 

 

 لباس الحشمة نمطامكن أن يصبح كيف ي -1

 األمانة نمطاو -2

 تحمل المسؤولية وتعهدها نمطاو -3

 مبادرات الشباب نمطا و -4

 بعد تراخ أصابها في الساحة الكويتية استجدتوعبر تجربتنا في تسويق القيم وغرسها، كانت ثمة أنماط 

 :في مثل

 نبذ التدخين والمخدرات .1

 مسؤولية االب حيال عائلته .2

 شباب في العمل في القطاع الخاص ومزاولة المهن التجاريةحث ال .3

 الحد من التبضع من المنتجات األجنبية لصالح المحلية .4

 تركيا:دولة مثل نمط الحياة في كما إن 

، وال ينفصل من الدراسةأثناء  المهنةيفرب أن يعمل االبن حين دخوله الصف التاسع، كي يتعلم  .1

 عن المنزل والعائلةرب نجده يدفع دفعا نحو االنفصال المنزل حين يتخرج، بينما في الغ

 ومعالجه. صيانةيجابي واآلخر سلبي بحاجة الى إتركي الهذا توجه  .2

في الكويت، حملة "هده خله يتحدى" تعزز جانب حث المتخرج لعدم االعتماد على الحكومة في  .3

 بل االعتماد على النفس عبر التوجه للعمل في القطاع الخاص. الراتب
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 القيمالتأثير على االستهداف بثالث عشر: 

 

حين يتم استهداف الشرائح عبر ما تؤمن به من قيم، فثمة مسار إيجابي في ذلي حين يتم التعزيز لقيم ذاتية أو 

مجتمعية، ليتم إعادة تعريف القيم وفق توجهات منحرفة من قبل العالمات التجارية الغربية في مثل مفهوم 

ياب مثال، أدري الغرب أهمية  الحرية حين يكون تدخين أو عبر التعرت بلبس الممزق من الث عبر مزاولة ال

القيم لما لها من دور في تغيير سررررررلوكيات الجمهور، فبدأ ببرمجة ما ينتجه من سررررررلع ليتالءم مع ما يبيع من 

 منتجات. 

 

(133) 

 مادتومن منا ال يرغب بالسعادة كقيمة، لكن برمج مفهوم السعادة هنا عبر مفهوم 

 

(134) 

يأخذ شكل زعنفة  هذا الذت صابونالقالب ومثال إيجابي في التعزيز لقيمة المحافظة على الحياة المائية نجد 

سمي القرش، حيث عمدت شركة الش إلنتاج الصابون إلنتاجه دعما لحملة المحافظة على سمي القرش من 

 .األسماياالنقراب بتحويل ريع بيعه للمنظمات المعنية بالمحافظة على حياة 
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 أو عبر حملة بنيتون في نبذ العنصرية مثال.

 

 

 بنيتون ونبذ العنصرية( 135)

 

ولكن حين تكون عبر تعزيز االستهالي غير المبرر، وحث الجمهور على االقتراب، نكون قد حدنا عن 

 الجادة.
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 تحرير اإلمكانات ال يعني أبدا اعتماد أسلوب االقترابكما إن ( 136)

 

 

 علينا عدم التعدت، وهذا التوجه المطلق يعزز لذلي ثمة ضوابط ونظم تحتمو( 137)
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 حين يكون في ممارسة قيمة االسعاد والسعادة عبر التدخين لقتل الذات( 138)

 

  بيع االمل باالستحواذ على مساهمات الناسأو ( 139)
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(140 ) 

 

مام اآليس كري ها تمارس الحمية، ولكن أ بأن ، رضرررررررخت، مفي هذا اإلعالن التلفزيوني، تظهر امرأة لتقول 

 يعاطته بنهم، فتشرعر بتأنيب الضرمير، لنسرمع بعد ذلي صروت المعلق يقول، طالما شرعرت بالذنب، اسرتمتعفت

تعزيز لمفهوم، من يسقط في الذنب، فال بأس من أن يستمتع به، فمثال إن سرقت فال بأس أن تستمتع وهو به! 

 ت في الذئب، وهكذا مع باقي السلوكيات الشاذة األخرى.عبما سرقت طالما وق

وعلى ضرروء ذلي تنشررط شررركات اإلعالن وشررركات العالمات التجارية لتنفيذ مسرروح ميدانية تتعرف عبرها 

على نوع القيم الحاكمة لدى شرررررررريحة محددة من الجمهور السرررررررتهدافهم عبر ما يؤمنون به من قيم لبيع ما 

 ينتجون من سلع وعالمات.

 

(141) 
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شراء الساعة على أنها بهجة لي االن وادخار للجيل تطالعنا عالمة الساعة بمفهوم تعزيز قيمة الوالدية ب

 القادم.

 

المسح الميداني التالي ما هو اال نموذج لمسح استهدف شباب العالم العربي حيال ما يؤمنون به من قيم، وما 

 .عبر دراسة نفذتها شركة آسدا بيرسون آند مستلر االمريكية يلي نستعرب لبعب منه

 

 

 

 

 طرأ على الرغبة بممارسة القيم بمقارنة نتيجة االستطالع فيما بين عامينار الذت دنالحظ االنح
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آخر حيال أولويات الشباب الخليجي، ونالحظ عناصر القلق الذت يساورهم، وهو ما  استطالعوما يلي نتيجة 

هيل من قبل شركات التمويل على سبيل المثال أو شركات التسهيالت والخدمات القانونية لتس استغاللهيمكن 

 عمليات تأشيرات الهجرة.

 

 ما يشكل قلقا بالنسبة لشباب الخليج( 5) جدول

 

 

 خاتمة:

 

عشررر سرربيال من سرربل في النهج االسررتراتيجي في اسررتهداف شرررائح المجتمع عبر  أربععبر رحلتنا هذه  بينا

صررررناعة اإلعالن وبعب مجاالت االعالم والتسررررويق، كي يسررررتهدت بها العاملون في إدارة هذه الصررررناعات 

مع العلم أن االستراتيجيات يصعب حصرها بحكم أنها تتغير بتغير األحوال والوسائل اإلعالمية، طورون، وي

 & Contentفمع االعالم الحديث نجد اسرررتراتيجيات قد اسرررتحدثت عبر اسرررتهداف الشررررائح وفق )كلمات( 

contextual targetingداث، وثمة اسررتهداف ، وثمة االسررتهداف الذت يعتمد على التوقيت والمواسررم واالح

 يعتمد على الجوانب السوسيو ديموغرافية، وأخرى الجغرافية، وأخرى السلوكية، وهكذا

وتجدر اإلشرررارة الى أن االدراي النظرت في مجال الفكر االسرررتراتيجي يختلف عن الممارسرررة العملية له عبر 

لتي تسررررتكشررررف عادة عبر وسررررائل أسرررراليب التنفيذ، ذلي العتبارات خاصررررة بمراقبة األداء وردود األفعال وا

سات االستقصاء الميدانية والتحالفات فيما بين الالعبون في كل ملعب من مالعب  التواصل االجتماعي ودرا

 الصناعات على اختالفاتها.
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