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 إهداء

 انطالقا من قول املوىل عز وجل:
 ن الرحيمبسم هللا الرمح

ًا "       َرب ِّ َأْوزِّْعِنِّ َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَِّتِّ أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلِّ

ْلِنِّ بَِّرْْحَتَِّك ِفِّ عَِّبادَِّك الصَّاِلِِّّني                            سورة النمل 91اآلية " تَ ْرَضاُه َوَأْدخِّ
 

وإىل كل أفراد  ،حفظهما هللاوالدي وإىل والديت إىل  مثرة هذا اجلهدأهدي 
 وأخص بالذكر ،بامسهكل   إىل كل األصدقاءالعائلة الكرمية و 

 رباب، مسيةفاطمة،  عيسى، صر،شاكر، خالد، عصام، عمار، ن
من من ساعدين إىل كل و  إبداعيزمالئي بالدفعة ختصص تسويق كل إىل  و 

  .إجناز هذا العمليف  قريب أو من بعيد

ن                                 ي  ر ش  ي  ث 
 خ 



 شكر

 
 عجيلة حممد :الدكتور يابلشكر اجلزيل إىل أستاذ أتقدم

 لتفضله ابإلشراف على هذا العمل ومساعدته يل بتقدميه مجلة من املالحظات
 .العمل االتوجيهات القيمة اليت هلا األثر البالغ يف إجناز هذو 

وكذا  ابمسهكما أتقدم خبالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء جلنة املناقشة احملرتمني كل 
وكل الذين مل يبخلوا علينا أان وزمالئي  ،أساتذيت جبامعة غرداية وجلنة التكوين ابألخص

 سنوات. ثالثبتوجيهاهتم القيمة سواء خبصوص التكوين أو إجناز األطروحة على مدار 
 أخص ابلذكرو  جبامعة حممد بوضياف ابملسيلةأشكر أساتذيت  وال يفوتين أن

األستاذة ميمون الدكتور بوعبد هللا صاحل، )الدكتور رابح بلعباس، الدكتورة سعودي جنوى، 
 (نبيلة، األستاذة ديلمي فتيحة، األستاذ عبد الوهاب جباري

 املركز اجلامعيكر من للدكتور واضح فواز والدكتور بوسامل أبو بوتقدير كما أوجه حتية شكر 
 دعم.و  توجيهاتمن نصائح و يل على كل ما قدماه  مبيلة عبد احلفيظ بوصوف

 كل  قدم يلالذي نصر خشاب ابملسيلة وأخريا أخص ابلشكر أيضا صاحب مكتبة السفري 
 .التسهيالت لطبع وإخراج هذا العمل

ن   ي  ر ش  ي  ث 
خ 

 



 ملخص الدراسة:

،الختالف التصور من وأصعبهاأمهية يف مهام مسري العالمة التجارية صورة العالمة التجارية العنصر األكثر تعترب    
 عتباره أهم عناصر املزيج الرتوجيي االبتكاريأبعاد اإلعالن االبتكاري إبتناولت هذه الدراسة ، وقدزبون آلخر

هدفت الدراسة إىل إثراء املفاهيم ذات الصلة ابملوضوع حيث مدى مسامهته يف حتسني صورة العالمة التجارية، و 
رة، التصميم املبتكر، الشخصية عالنية املبتكأببعاده املتمثلة يف الفكرة اإلاملتغري املستقل ارتباط و  وحتليل مدى أمهية

العاطفي و  الرموز املبتكرة على املتغري التابع ببعديه اإلدراكيو  عباراتاملبتكرة، العالنية اإلعالنية املبتكرة، الوسيلة اإل
 .موبيليسالتجارية عالمةالوابلتحديد  خدمات اهلاتف النقال سوقوهذا عرب دراسة ميدانية حول 

تّولد  ة اليتالعاطفيو  اإلدراكية لعمليتنيلقوي  جيايبإ زابئن العالمة موبيليس تفسري لدى وقد بينت نتائج الدراسة أن
عالن االبتكاري اليت ابلنظر إىل أبعاد اإل التجارية لعالمةمن خالهلما تصور موجب للعينة املدروسة حنو صورة ا

من أبعاد داللة إحصائية بني كل  كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط ذات،  محظيت أبمهية معتربة لديه
 إىل تقدمي جمموعة من التوصيات خلصت الدراسة األخريويف  عالمة التجارية،بعدي صورة الو  عالن االبتكارياإل

من  عتبارااليت جيب أن تؤخذ بعني ال أتثريااألكثر  األبعاد، وما هي االبتكاريةاإلعالانت  دورحول كيفية تعميق 
 .اهلاتف النقال ابجلزائر سوق خدمةالعاملة يف ؤسسات املقبل 

 
 عالن االبتكاري، صورة العالمة التجارية، موبيليس.، اإلاالبتكار الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract:  

     The brand image is condidered as the most important and difficult omponent 

in the functions of the brand manager, this is because of the differnt vision from 

one customer to an other. It’s worth noting that this study deals with the 

dimentions of innovative advertisment as it is the most important component in 

this innovative  promotion mix. As well, it helps in the refinment of the brand 

image. In this regard, this study aims at the enrichment of the concepts having 

relation with to the topic as well as analysing the important link of the 

independent variable and its dimensions expressed in the innovative advertised 

idea, the innovative design, the innovative advertising personality, the 

innovative advertising way, the innovative expressions and symbols tackling 

both the cognitive as well as the affective dimensions of this variable through a 

field study in  market of cell phone services especially on Mobilis brand. 

     Basically, the result of this study denoted that Mobilis brand customer have a 

strong positive explanation for both the affective and cognitive operations which 

generate a positive image of the studied smaple to the brand  image as well as to 

the whole dimensions of the innovative advertisment and the two dimensional 

brand image. 

     Eventually, the study concluded with presnting a lot of recomnendations 

about emphasising the role of innovative ads and deciphering the most effective 

dimensions that the institutions and cell phone services should take into account. 

 

Key Words: innovation, the innovative advertising, brand image., Mobilis 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

     L'image de la marque commerciale est l'élément le plus important et la tâche 

la plus dure pour l'administrateur à cause de la perception différente de chaque 

client . 
     Cette étude a abordé les dimensions de l'annonce créative comme un 

composant très important dans la promo mix, innovant et l'étendue de sa 

contribution à l'amélioration de l'image de la marque commerciale. L'étude vise 

à enrichir les concepts pertinents et analyser l'importance et le lien de la 

variable dépendante avec ses dimensions qui sont l'idée de création publicitaire, 

le design innovant, la personnalité publicitaire novatrice, les moyens novateurs, 

les phrases et les symboles innovants sur la variable dépendante avec ses 

dimensions cognitives et sensorielles à travers une étude de terrain sur le 

marché du service téléphonique en particulier la marque Mobilis 

Les résultats de l'étude montre que les clients de la marque Mobilis ont une forte 

interprétation positive des processus cognitifs et émotionnels qui génèrent à 

travers lequel une perception positive de l'échantillon étudié vers l'image de la 

marque compte tenu des dimensions de l'annonce créative qui ont reçu une 

importance considérable pour eux. 
     Les résultats de l'étude ont montré une corrélation statistique significative 

entre chacune des dimensions de la publicité innovante et l'image de la marque 

commerciale. 
     Finalement, l'étude a conclu de fournir une série de recommandations sur la 

façon d'approfondir le rôle de la création publicitaire et les dimensions les plus 

efficaces qui doivent être prises en compte par les institutions d'exploitation sur 

le marché du service téléphonique en Algérie 

 

Mots-Clés:innovation, publicité innovant,L'image de la marque, Mobilis. 
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  ، التجارية وحىتصناعيةالخرية تغيريات جذرية أثرت على مجيع القطاعات شهد العامل خالل السنوات األ    
الوطين،  املألواة يف االقتصاد حترير التجارة أدى إىل ظهور أشرال ين املنااسة غريو  ةوملديية، ااتتاار ارر العاخل

شراكة أو أشرال استثمارية جنبية يف صيغ دخول املؤسسات األو  كمزاحم قوي للقطاع العام  بظهور القطاع اخلاص
زايدة و  العاليات ين جهة،و  يف ظل اتعراس ذلك على األسواق ين خالل ظهور شىت أتواع املنتجاتو ، أجنبية
 األتاطة ااةبر هتماماالاالقتصادية اجلزائرية أن تويل على املؤسسات  حتم ،ين جهة أخرى زبونعي الو و  ثقااة

، هبدف تعزيز املستهلرنيأذهان  عالياهتا لدىل وصورةاليت تساهم يف استحداث قيمة لصورهتا خاصة تلك 
 يستهلرني آخرين.جذب و  احلايل ستهلكها املستهدف لزايدة والء املالعالقة بينها وبني سوق

ضرورة اليت أيقنت مبدى و  االبترار يف الفرتة الزينية األخرية أبمهية كبرية لدى املؤسسات االقتصاديةحظي     
مل يعد يقتصر على املنتجات اقط بل دخل خمتلف كما أته ختصصاهتا،  و  تطبيقه يف خمتلف أتاطتهاو  تواجده

سسة على التنااس ين خالل بناء ، حيث تعمل كل يؤ ابخلصوصاألتاطة الرتوجيية و  التوزيعو  كالسعر  اجملاالت
 التطباعات املستهلرنيتروين  عن طريقجيابية إصورة بناء احتالل الرايدة و  يبترر هداهو  تااط تروجيي يترايل

التجارية حلقة الوصل بني  صورة العالية وابعتبار بقائها يف السوق.و  يف منوها ذلكيقاان ينها أبمهية إراء حوهلا آو 
جعل  ؛يف اختاذ قراره الارائي زبونال يعتمدهامتثل أهم املتغريات األساسية اليت و  املؤسسة ومجهورها املستهدف

ويعد ، ارصة لتطويرها والعمل على حتسينها ين خالل تطبيق يفاهيم جديدةاملهتمني يؤينون أبن هناك و  الباحثني
ابألتاطة الرتوجيية املتماثلة تقويتها خاصة يف ظل تابع األسواق و  لبناء صورة إجيابية كخياريف الرتويج  االبترار 

 اليت مل تعد حتفز املستهلرني على تفضيل عالية جتارية يعينة عن أخرى.

سبب هذه  ئر،زااجل يف األخرية وتةاآل يف سريعا وراتط عرات اليت األسواق همأ ين سوق خدية اهلاتف النقال    
يف جمال  لالبترار خصبا جماال حيث تعترب االتصاالت، لترنولوجيا العاملية تاالتطور  ةواكبالسريعة هو يتغريات ال

 وجييالرت  املزيج عناصر توجه ابتراري يامل السوق، تبين هذا يف الناشطة املؤسسات كان على لذلك ،الرتويج
ترغب ايها املؤسسة حول عالياهتا يف أذهان  يصال تلك الصورة اليتإ يضمن تقليدي ، غرييترايل يزيج وخلق

 املستهلرني.

 الرتكيز علىو  التطرق إىل عناصرهو  دراسة يفهوم الرتويج االبتراريحنو الدراسة  هاملنطلق تتجه هذين هذا     
تطرح  ينهو  التجارية،صورة العالية بني و  خريهذا األ مث اختبار العالقة بني ، وينعالن االبتراري كأهم العناصراإل
 التالية:شرالية الرئيسية اإل

 موبيليس؟ صورة العالمة التجاريةحتسني  ما مدى مسامهة اإلعالن االبتكاري يف

 

 



 

 ب
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 التالية:شرال ين خالل األسئلة الفرعية هذا اإل تعاجل وسوف

اإلعالنية الشخصية ، التصميم املبتكر اإلعالنية املبتكرة، الفكرة) االبتراريعالن أبعاد اإل يسامهةيا يدى  -
 لصورة عريف(امل) دراكيالبعد اإليف حتسني  (ةالعبارات والرموز املبتكر  ،الوسيلة اإلعالنية املبتكرةاملبتكرة، 

 يوبيليس؟ التجاريةللعالية 
اإلعالنية الشخصية ، اإلعالنية املبتكرة، التصميم املبتكر الفكرة) االبتراريعالن اإلأبعاد  يسامهةيا يدى  -

 صورةل )الوجداين( يلعاطفاالبعد  يف حتسني( العبارات والرموز املبتكرة ،الوسيلة اإلعالنية املبتكرةاملبتكرة، 
 يوبيليس؟ التجاريةلعالية ا

 :الفرضيات التاليةاقرتاح  الدراسة، ميرنين خالل تقدمي جمموعة التساؤالت يف إشرالية 

  اإلعالنية املبتكرة، التصميم املبتكر الفكرة) أببعادهإلعالن االبتراري يساهم اال  :1 الرئيسيةالفرضية ،
 البعدحتسني يف ( العبارات والرموز املبتكرة ،اإلعالنية املبتكرة، الوسيلة اإلعالنية املبتكرةالشخصية 

 .لعالية التجارية يوبيليساإلدراكي )املعريف( لصورة ا
 :التالية الفرعية الفرضيات إىل الفرضية هذه ميتقسميرن و    

 لعالية التجاريةا لصورة الفررة اإلعالتية املبتررة يف حتسني البعد اإلدراكيتساهم ال  :1 الفرضية الفرعية -
 يوبيليس.

 .يوبيليس العالية التجارية لصورةيف حتسني البعد اإلدراكي  بتررلتصميم املا يساهم ال: 2 الفرضية الفرعية -
لصورة العالية حتسني البعد اإلدراكي  يف املبتررة لاخصية اإلعالتيةا تساهمال : 3 الفرعيةالفرضية  -

 .يوبيليس لتجاريةا
لصورة العالية التجارية يف حتسني البعد اإلدراكي بتررة امل عالتيةاإل تساهم الوسيلة ال: 4الفرضية الفرعية  -

 يوبيليس.
 العالية التجارية لصورةبتررة يف حتسني البعد اإلدراكي املريوز العبارات و الساهم ت ال: 5الفرضية الفرعية  -

 .يوبيليس
  اإلعالنية املبتكرة، التصميم املبتكر الفكرة) إلعالن االبتراري أببعادهيساهم اال  :2الفرضية الرئيسية ،

 البعد( يف حتسني العبارات والرموز املبتكرة ،اإلعالنية املبتكرة، الوسيلة اإلعالنية املبتكرةالشخصية 
 لعالية التجارية يوبيليس.العاطفي )الوجداين( لصورة ا

 :التالية الفرعية الفرضيات إىل الفرضية هذه تقسيم وميرن
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تساهم الفررة اإلعالتية املبتررة يف حتسني البعد العاطفي لصورة العالية التجارية  ال: 1 الفرضية الفرعية - 
 يوبيليس.

لصورة العالية التجارية التصميم املبترر يف حتسني البعد العاطفي  يساهم ال: 2 الفرضية الفرعية -
 يوبيليس.

الاخصية اإلعالتية املبتررة يف حتسني البعد العاطفي لصورة العالية  تساهم ال: 3 الفرضية الفرعية -
 التجارية يوبيليس.

تساهم الوسيلة اإلعالتية املبتررة يف حتسني البعد العاطفي لصورة العالية  ال: 4الفرضية الفرعية  -
 التجارية يوبيليس.

تساهم العبارات والريوز املبتررة يف حتسني البعد العاطفي لصورة العالية التجارية  ال: 5ضية الفرعية الفر  -
 يوبيليس.

 الدراسة:أهداف 
 :يفميرن تلخيص األهداف اليت تريد الوصول إليها ين خالل البحث 

 عالن االبترارياإل يفهوم على الرتكيز خالل ين ابالبترار والرتويج املتصلة النظرية املفاهيم وتوضيح إبراز -
 ين كمفهوم التفصيل ايه حاولناحيث  ،ينه ستفادةواال تطبيقه إىل املؤسسات تسعى يستحدث كنااط

 يرترزات بناءه.و  يتطلباته، حيث
 املوجودة العالقات على والوقوفبعدي صورة العالية التجارية، و  أبعاد اإلعالن االبتراري خمتلف بني الربط -

 ؛بينها
 ؛ستهلرنياملو ين وجهة تظر كل ين املؤسسة  صورة العالية التجارية،تسليط الضوء على يفهوم  -
 يا جيبيساعد املؤسسات االقتصادية على يعراة  ابإلعالن االبتراريقرتاح منوذج خاص الوصول إىل ا -

 .عالياهتا التجارية صورةيز عليه لتحسني الرتك

 الدراسة:أمهية 
 :يلي يا يفمهية هذه الدراسة ترمن أ

 إىل سعىت حيثاملسامهة يف التعرض ملوضوع االبترار ين زاوية ختتلف عما تطرقت إليه الدراسات السابقة  -
 ين خالل ،لعالية التجاريةخمتلف املفاهيم املتعلقة ابو  التسويق االبتراري جمال يف البحثية اجلهود استرمال

 لعالية التجارية؛بصورة اكل يا يتعلق و  ،االبتراريلعناصر املزيج الرتوجيي  النظري التأصيلحماولة 
 واملؤسسات األجاتب واملمارسني الباحثني لدىصورة العالية التجارية و  االبترار ملوضوع املتزايدة األمهية -

 أن ميرن املنطلق هذا وين اجلزائرية املؤسسات ين قبلغفال ذلك وإ وأحجايها، تااطها ابختالف األجنبية
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عنصر ك ابإلعالن االبتراري االهتمام بضرورة يتعلق ايما سري العالية التجاريةمل يعلويات الدراسة هذه تقدم 
 ذهان املستهلرني؛أخها يف يرست علىاملؤسسة  تعملاليت  الصورةعمل على تطوير تلك ي

يف اجتاه متييز  قوة دااعة كأحد أهم عناصر املزيج الرتوجيي ابعتباره  ،االبتراري عالناإلاستخدام  الرتكيز على -
 املرغوبة.صورة الت وتوطيد صلتها بزابئنها وبناء املؤسسا

 الدراسة: منهج
 أجل ينالدراس، و  طبيعة يع يتماشى كوته النظري، اجلزء يف الوصفي املنهج اتباع تمي املوضوع هذا ملعاجلة     
 يذكرات، يقاالت، كتب، ينالدراسة  مبوضوع ملتعلقةاو   املناورة األدبيات إىل الرجوعسيتم  النظري اجلاتب إاثرة

 .إلجنليزيةاو  الفرتسية العربية، ايها مبا عليها املتعارف ابللغات خمتلفة ودراسات وأحباث يناورات تقارير، دورايت،
 املناسبة والقياسية اإلحصائية الطرقاملنهج التحليلي وذلك ابستخدام  استخدام تمسيا التطبيقي، اجلزء يف أيا

 يتم واحدة يرحلة ين يقطعية دراسة شرل تتخذ الدراسة أن حيث ،الدراسة منوذج رياتيتغ بني العالقة لدراسة
 ابستخدام يعاجلتها مث وين ،اتةاالستب طريق عن زائراجل يف)املتعايلني(  املستهلرني ين البياانت جتميع ايها

 .SPSS برانيج خالل ين املناسبة اإلحصائية األساليب

 املوضوع:أسباب اختبار 
 أمهها: جاء لعدة اعتبارات اختياران هلذا املوضوع 

 املواضيع اليت تلقى اهتمام التسويق احلديث.ين العالية التجارية  وصورةعالن االبتراري أن اإل -
 ؛وصورة العالية التجارية االبتراري عالنغموض العالقة بني اإل -
لو بقدر و  لعل هذا البحث يساهمو  حمدودة وصورة العالية التجارية األحباث يف الرتويج االبتراري -

 ؛يط يف تنويع املراجع يف املوضوعبس
 .ملفاهيم احلديثة يف التسويقكأحد ا  إلعالن االبتراريلإبراز أمهية تطبيق املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  -

  :السابقة الدراسات عرض
 جمال يف للباحثني السابقة اجلهود استاراف ين للباحث البد وارضياهتا، الدراسة جمنوذ  ترصني هبدف     

 للطالب ميرن يتغريات ين تناولوه ويا علمي، جهد ين سبقوه الذين اآلخرون الباحثون قديه ويا دراسته،
 طرف ين متت اليت األكادميية األحباث يف املسح خالل ين يالحظ ويا .احلالية دراسته يف بعضها ين ستفادةاال

ايما يلي أهم الدراسات اليت تناولت يتغريي و االبتراري،  رتويجتدرة املراجع اليت تناولت يفهوم ال هو الباحث
 :الدراسة
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 التنافسيعلى املركز  االبتكاري وأثرهالتسويق " بعنوانا آمنة أبو النجا حممد أبو النجدراسة للباحثة  - 
 )أطروحة دكتوراه، "-مصر يفدراسة تطبيقية على قطاع الصناعات الغذائية - ،ملنظمات األعمال املصري

 :(2008جامعة طنطا، مصر، كلية التجارة، إدارة األعمال،  يف  فلسفةال
دعم املركز التنااسي  يفاستخدام التسويق االبتراري  ييدى ميرن أن يؤد عراة إىل أيمل هدات هذه الدراسة     
 يؤسساتعلى يدى يستوى إدراك كما مت التعرف ،  املصرية حملياً ودولياً يف قطاع الصناعات الغذائية ؤسساتللم

 وقيمته كأداة تنااسية. االبترارييصر ألمهية التسويق  يفالصناعات الغذائية 

ايما خيص عنصر الرتويج االبتراري كأحد أهم عناصر ة الباحث طرف ين إليها توصل مت اليت النتائج وين     
عالقة طردية يوجبة وقوية بني اسرتاتيجية الرتويج االبتراري واحلصة  االبتراري على وجوداملزيج التسويقي 

إلعالانت يبتررة وهذا  ؤسسةأكثر املتغريات املفسرة للرتويج االبتراري أتثرياً هو تقدمي امل وجدت أنكما ،  السوقية
اتضح ين كما   العاملية ين ياليني الدوالرات على اإلعالانت يف قطاع املنتجات الغذائية. ؤسساتر يا تنفقه امليرب 

العاملية  ؤسساتالقطاع اخلاص اليت تنتج برتاخيص ين امل ؤسساتخالل التحليل الوصفي أن املزيج الرتوجيي مل
 .العايلة يف سوق الغذاء املصري عموييةال مؤسساتكثر ابترارا ين املزيج الرتوجيي للأ

 مابعتباره نيالنهائي نياملستهلراملؤسسة استثمار على أته  –ادراسته تتائج ضوء على- ةالباحث دعوتو       
أمناط  يفحتدث  اليت ويراقبة التغريات واتتقاداهتمشرواهم ويقرتحاهتم  يعن طريق تلق لالبترار الرئيسياملصدر 

ين كل املصادر يثل يتابعة تتائج أحباث العلماء  ابتراراهتا اختيارابإلضااة إىل وعاداهتم الارائية  استهالكهم
االهتمام بتقدمي إعالانت يبتررة وضرورة  ،ورجال البيع وتغري بيئة التسويق واملخرتعني ورجال اإلدارة العليا واملديرين

 اعالن االبتراري. كملعملية تصميم اإلجديدة  اأارار م ت جديدة وتقدخمتلفة عن املنااسني تستخدم يغراي
 لررتوينالعاملية يف جمال الرتويج اإل ؤسساتاالستفادة ين جتارب املو  اإللررتوينابلرتويج  هتمامأشارت إىل اال

 .يثل أاالم السينما ،ؤسسةامل ملنتجاتعلى وسائل تنايط يبتررة وخمتلفة عن ينااسيها ويناسبة  عتمادواال

دراسة ميدانية - إلعالن يف بناء العالمة التجاريةدور وأمهية ا" بعنوان ديوب حممد عباسدراسة للباحث  -
منشور مبجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات  مقال"، )-على مستهلكي املنظفات يف الساحل السوري

 (2009، سوراي، 04، العدد 31العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 
هدات هذه الدراسة إىل قياس أثر كل ين العالية التجارية واإلعالن للعالية التجارية على يستهلري       

أن املستهلرني يفضلون  الباحث طرف ين إليها توصلال مت اليت النتائج وين ،املنظفات يف الساحل السوري
حتمل عالية جتارية. كما توصل إىل أن اإلعالن خيلق  املنظفات اليت حتمل عالية جتارية مميزة على املنظفات اليت ال

ين الثقة حنو العالية التجارية، مما جيعل عملية التغيري عنها صعبة، ويصبح هناك توع ين التبين هلذه العالية  اتوع
ين قبل املستهلرني، ابإلضااة إىل ذلك اهي تؤدي دورا يهما يف التعريف ابلعالية التجارية ويا تريز له ين 

قيم ترتبط هبا، االعاليات التجارية املفضلة ين قبل املستهلرني ترتبط  عنخصائص يلموسة وغري يلموسة 
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ابلتأكيد إبعالانت مميزة انلت إعجاهبم، كما وجد أن املستهلك يقتنع ابلعالية التجارية عنديا ترتااق إبعالن مميز  
 م قبول استبداهلا بعالية أخرى.ويبترر، حيرضه على الاراء ويقدم سببا ينطقيا لتفضيلها وعد

وجوب استفادة املؤسسة ين جتارب املؤسسات األجنبية  إىل– دراسته تتائج ضوء على- الباحث يدعوو      
تصميم إعالانت مميزة لعالياهتا  بغيةالناجحة حمليا ودوليا واالعتماد على وكاالت إعالتية ويصممني يبدعني، 

التجارية تقنع املستهلرني وحتثهم على جتربتها وتررار استخدايها، عن طريق ربط املستهلك مبعاين وقيم حيتاجوهنا 
 مث ربطها ابلعالية التجارية وينه خلق تفضيل لعاليتهم عن ابقي العاليات املوجودة يف السوق.

 التنافسية امليزة أدوات حتقيق من أداة التجارية العالمة صورة تطوير" بعنوان دعبادة حممدراسة للباحث  -
"، )رسالة ماجستري يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية -التلفاز منتجات صنف دراسة-

 .(2009وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
 اليت املراحل أهم عرضو  اهتوصور  التجارية ابلعالية املتعلقة املسائلهم أهدات هذه الدراسة إىل التعرف على     
 خالله ين ميرن يؤشر ابعتبارها التجارية العالية صورة دراسةيع الرتكيز على  التجارية العالية إتتاج عملية اهب متر

   الباحث طرف ين إليها توصل مت اليت وين النتائج .السوق يف الفاعلة التجارية للعاليات التنااسي الوضع حتديد
 يدى تقييم خالهلا ين تستطيع املؤسسة أن حيث العالية؛ قيمة حتديد أدوات أهم بنيأن صورة العالية ين 

 .واخلارجي الداخلي املستويني على اهتتااطا وجودة ااعلية

 األير تعلق سواء التجارية العالية صورة عن املعتقدات  ين جمموعة اجلزائري جملتمعا لدى الباحث كما وجد     
 السوق يف الفاعلة التجارية العاليات صورة أو  -األداء لتقييم يؤشرات للمؤسسة ابلنسبة تعترب اليت اجلودة بعناصر
 على كمؤشرات تعترب ال وأخرى التجارية العالية جودة على تؤشر عناصر توعني: إىل املعتقدات هذه قسمحيث 

 اتتمثل الثاتية أيا الضمان، وارتة واالبترار العمل اريق وكفاءة والتطوير ابلبحث االهتمام يف األوىل تتمثل ا،هتجود
 .املنتج وتصميم املؤسسة شهرة وأخريا الرايضية والرعاية والتوزيع اإلعالن يف

 املترايلة، التسويقية االتصاالت يفهوم جتسيد إىل السعي –دراسته تتائج ضوء على- الباحثيدعو      
كما   .تستهداها اليت األسواق لدى وينتظمة واضحة بصفة التجارية للعالية صورة لبناء األاضل الطريقة ابعتبارها

 برانيج وضعحمل الدراسة " لررتوتيةاإل األجهزة لصناعة الوطنية ملؤسسةا ''و "كوتدور" يؤسسيت على قرتحا
 .الدراسة جملتمع اجلودة يؤشرات ضمن يدخل اأساسي اعنصر  بصفتها حتسني الصورة إىل دفيه تسويقية اتصاالت

دراسة حالة  ،اة لتحسني صورة العالمة التجاريةجودة املنتوج كأدبعنوان " راشدي جنوىدراسة للباحثة  -
"، )مذكرة ماجستري، )غري منشورة(، ختصص تسويق، قسم ملؤسسة عنرت ترايد Condorعالمة اإللكرتونيك 

 .(2009وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية
 ايه أصبح اّلذي الوقت يف املستهلك حنوالتوجه  يةألمه املؤسسة إدراكيدى هدات هذه الدراسة إىل يعراة      
 عنرت يؤسسة يف الطرح هذا العالية؟ وحقيقة صورة حتسني يف املنتوج جودة إسهام يدى ياو  للجودة، تطلعا أكثر
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 ين إليها توصل مت اليت وين النتائج ،بوعريريج برج بوالية Condorصاحبة عالية -لررتوتيةاإل للصناعة ترايد 
 لرن قوية، عالية بتروين يسمحان غزيرة إحياءات ذات قواي وشارة متتلك امسا Condor عالية أن الباحثة طرف

 املفاهيم على يعتمدون ال اهم املنتوج، على بسيط طابع وريز ردجم العالية اعتبار تتعدى ال يسرييها وراتصت
 واحد بلون عاليتها متييز على ثباتال عدم. كما تتصف املؤسسة بتسيريها يف( التموقع اهلوية، الاهرة،) األساسية

 اجلودة أن كل ين تكما وجد  ،لدى املستهلرني البصرية تهايهو  إضعاف إىل يؤدي مما واحدة، طباعة وطريقة
 .Condorلعالية  املستهلك شراء يعايري بني ين األوىل املرتبة والسعر حيتالن

 عاليتها صورة لقياس دورية ببحوث لقياما على املؤسسة هتأ – ادراسته تتائج ضوءعلى - ةالباحث تدعوو      
 يصدر ألهنا املستوايت، مجيع على عاليتها شهرة لزايدة املدروسو  املّرثف العمل ، يعخمطط هو مبا يقارتتهاو 

 يف استغالهلاو  املدركة للجودة جيدى ستو ي على احلفاظ ابإلضااة إىل العالية لرأمسال األخرى العناصر جلميع
 .للمؤسسة التنااسية األتاطة

 خصائص أثر" بعنوان العساف ووفاء الضمور حامد وهاين نوالة القادر عبد مرميدراسة للباحثني  -
"، )مقال منشور مبجلة اخللوية االتصاالت خبدمة االشرتاك اجلامعيني الطلبة قرار يف التجارية اإلعالانت

   .(2010، اجلامعة األردنية، األردن، 01، العدد 37دراسات يف العلوم اإلدارية، اجمللد 

 خبدية اجلايعيني الطلبة اشرتاك قرارات يف اإلعالانت عناصر أمهية على تعرفال هدات هذه الدراسة إىل
 الوسائل)يروانهتا، خصائصها،  اإلعالانت أثر تعميق كيفية حول توصيات وتقدمي األردتية، اهلاتف النقال

 قرار يف للتأثري يؤسسات اهلاتف النقال قبل ين االعتبار بعني تؤخذ أن جيب اليتة( جاذبي األكثر اإلعالتية
 .وسلوكه اجلايعي الطالب

 اخلصائص أكثر هي والبساطة واملصداقية، الارل، ني أنالباحث طرف ين إليها توصلال مت اليت وين النتائج
 وأن اخلصائص، ببقية يقارتة اهلاتف النقال يؤسسة اختيار يف اجلايعي الطالب قرار يف وأتثريُا جاذبية اإلعالتية

 اإلعالانت خلصائص قوي أتثري وجود الدراسة بينت كما أمهية، اإلعالتية الوسائل أكثر هي التلفزيوتية اإلعالانت
 اإلعالانت أاضل هي "زين"إعالانت أن خلصت إىلكما  اهلاتف النقال، خدية يف شرتاكاال قرار يف جمتمعة
 .واكسربس أوراتج ، أينية إبعالانت يقارتة عاية، بصفة

 واالتصال التسويق وحبوث العلمية األسس إتباع إىل ضرورة –مدراسته تتائج ضوء على- الباحثونيدعو      
 لإلعالانت العرسية لتغذيةل تظام وجوديع ضرورة  النقالاهلاتف  خدية يؤسسات يف اإلعالنلتصميم  الفعال

 ضرورةيع  ايه املرغوب االجتاه ويف ايه املرغوب األثر إبحداث قايت إذا ويا، اأحدثته اليت اآلاثر ملعراة املختلفة
 يؤسسات اهلاتف النقال بني التنااس حدة ا:مه لسببني تاإلعالان تصميم يف جديدة ارارأ وتوليد اإلبداع تطبيق
 .اجملتمع يف شرحية أكرب ابعتبارهم الاباب أي ،املستهداني زابئنال وطبيعة
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عالنية وأمهيتها يف جذب انتباه املستهلك االسرتاتيجية اإل يف االبتكاربعنوان " ابرك نعيمةدراسة للباحثة  - 
"، )مقال منشور يف جملة أحباث -املتطلبات والتوصيات –ابإلشارة إىل مؤسسة اتصاالت اجلزائر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، اقتصادية وإدارية، العدد العاشر،  
   .(2011ديسمرب ، بسكرة

جذب اتتباه املستهلك يف عالتية اإل االسرتاتيجيةاالبترار يف قياس يدى أتثري هدات هذه الدراسة إىل     
أن يؤسسة اتصاالت اجلزائر ال تعتمد على االبترارية  ةالباحث طرف ين إليها توصل مت اليت النتائج وين، اجلزائري

 يف اإلعالن وتنحصر اقط يف االعتماد على اإلعالانت التقليدية.
ترتتت وتطوير أسلوب ى األعالانت علترثيف اإل ضرورة إىل- ادراسته تتائج ضوء على–ة الباحث دعوتو     

على يستوى إدارة كما توصي إبتااء يصلحة   ،عالنيساعد على تنمية االبترار يف اإل التعليم يف اجلزائر مبا
تنوه إىل أمهية استخدام الترنولوجيا احلديثة، ميا حيقق و  ة،عالتية املبترر خلق األارار اإلتوليد و التسويق يهمتها 

 االتتباه والتميز.جذب اثرة و اإلسلوب يبترر حيقق التاويق و عالتية أبررة يف اإلعالن يف كل الوسائل اإلإتتاج الف

دراسة -دور التسويق االبتكاري يف احملافظة على امليزة التنافسية بعنوان " وهيبة مربعيدراسة للباحثة  -
، )رسالة ماجستري يف علوم التسيري )غري منشورة(، كلية العلوم "-ميدانية مبؤسسة اتصاالت اجلزائر

     (. 2012االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 
امليزة التنااسية، وذلك ين خالل و الراف عن جواتب العالقة بني التسويق االبتراري هدات هذه الدراسة إىل    

صاالت اجلزائر مبدينة ابتنة، وقد أظهرت تتائج الدراسة وجود عالقة أتثري ذات داللة دراسة تطبيقية مبؤسسة ات
وبني احملااظة على امليزة التنااسية، كما أظهرت هذه النتائج أن املتغريات املستقلة  االبتراريإحصائية بني التسويق 

ولرن بدرجات يتفاوتة يف احملااظة على  اياخلدية، والسعر، والرتويج، والتوزيع( هلا أتثري إجي ار يفمجيعا )االبتر
ثريا امليزة التنااسية، وأكثر هذه املتغريات أتثريا هو املتغري املستقل االبترار يف توزيع اخلديات، يف حني كان أقلها أت

 هو االبترار يف سعر اخلدية

لتسويق االبتراري ووضعه  اباالهتمام  على املؤسسةحث  إىل– دراستها تتائج على ضوء –الباحثة وتدعو     
كجزء ين اسرتاتيجياهتا والسيما يف جمال تقدمي خديات يبتررة ذات املواصفات واجلودة العالية والسعر املناسب 

جياد تظام إالعمل على إجياد البيئة التنظيمية لتنفيذ ذلك واستمراره و العمل على وبطرق تروجيية وتوزيعية يبتررة، و 
ة هبدف االستفادة ينها يف ييتوىل يهمة البحث عن األارار اجلديدة يف اجملاالت التسويقاليقظة السوقية الذي 

 ابترار خديات جديدة وطرحها قبل املنااسني. 
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دور االسرتاتيجية اإلعالنية يف تعزيز العالمة " بعنوان حممد قويدري وربيعة بن لقريشيدراسة للباحثني  - 
، )مداخلة "-اجلزائرية لالتصاالت موبيليس للهاتف النقالدراسة حالة مؤسسة - التجارية للمنتج الوطين

واقع وحتدايت –ضمن امللتقى الوطين اخلامس حول: التسويق بني النظرايت العلمية واملمارسات التطبيقية 
رية وعلوم ، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجا-اإلدارة التسويقية يف املؤسسة اجلزائرية

 (.2014مارس  20و  19التسيري، جامعة عمار ثليجي، األغواط، يومي 
اإلعالتية يف تعزيز العالية التجارية ملتعايل  االسرتاتيجيةهدات هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على دور      

اإلعالتية الفعالة  االسرتاتيجيةأن  انالباحث طرف ين إليها توصل مت اليت النتائج ويناهلاتف النقال يوبيليس. 
تتطلب االعتماد على أسس علمية يف مجيع يراحل إعدادها، وأن املعايري األساسية اليت أيخذها املستهلك عند 
اختياره للمتعايل يف جمال خدية اهلاتف النقال هي على الرتتيب: اجلودة، اخلدية املقدية، السعر املناسب، لذا 

  اسرتاتيجيته اإلعالتية على هذه املعايري الثالثة حىت حيااظ على زابئنه.  اعلى املتعايل أن يركز يف
أن العالية و  سرتاتيجية اإلعالتية ملؤسسة يوبيليس يقبولة،أن االيعظم األاراد املستقصون يرون كما وجدا أن      

وبة تذكرها، وهذا راجع صعو  لرنها غري واضحة املعامل ين حيث شرلهاو  يوبيليس يعرواة لدى املستهلك اجلزائري
 عالتيةأن هناك عالقة إجيابية بني االسرتاتيجية اإلإىل  روتينية، كما توصالو  تقليديةاإلعالانت اليت تقوم هبا  أن إىل
 بني تعزيز يوقف العالية التجارية يف السوق.  و 
لبناء وتعزيز صورة اإلعالن التلفزيوين كأداة " بعنوان مالمايدي آضيف هللا ربيحة و دراسة للباحثتني  -

التسويق بني النظرايت العلمية واملمارسات  :"، )مداخلة ضمن امللتقى الوطين اخلامس حولالعالمة التجارية
، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم -واقع وحتدايت اإلدارة التسويقية يف املؤسسة اجلزائرية–التطبيقية 

 .(2014مارس  20و  19عمار ثليجي، األغواط، يومي االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
عالن التلفزيوين لبناء صورة العالية هم النقاط اليت يركز عليها اإلأالتعرف على هدات هذه الدراسة إىل      

وين  ،ه ابلعالية التجارية املعلن عنهااهتمايو  دوره يف جذب اتتباه املااهدو  تعزيزها يف ذهن املستهلرنيو  التجارية
رة ربطها يف ذهن جل تعزيز عالية جتارية البد ين ضرو أين  هأت الباحثتان طرف ين إليها توصل مت اليت النتائج

دراكي الذي يقوم على حتديد وهلما اجلاتب اإلأالل الرتكيز على جاتبني أساسني، جيابية ين خإاملستهلك بصورة 
 الذي يبىن على املثريات العاطفية. و  ينااع املنتج، واثتيهما اجلاتب احلسيو  صفات

عالن على جناح اإليعتمد تعزيز صورة عاليتها التجارية و  كما وجدت الباحثتان أن جناح املؤسسة يف بناء     
اختاذ و  شارة إىل الدور اهلام اليت تلعبه الصورة يف تروين اآلراءعنها ابلارل املطلوب يع اإل التلفزيوين يف التعبري

 التأثري يف تصرااهتم.و  اراديل سلوك األوتار القرارات
التلفزيوين كأسلوب ين  ابإلعالنإىل ضرورة اهتمام املؤسسة  –دراستهما تتائج ضوء على- الباحثتان وتدعو      

خصائص متيزه عن ابقي الوسائل  تعزيز صورة العالية التجارية خاصة يف ظل يا يتمتع به ينو  أساليب بناء
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عالن واق أسس علمية مترن اإلشارة إىل ضرورة تصميم والصوت يع اإل اجلمع بني الصورةخرى يثل عالتية األاإل 
 كثر دقة. أة بارل املستهلك ين التعرف على العالية التجاري

العالمة  لصورة اجلزائري الزبون إدراك منذجة حماولةبعنوان " القادر عبد الدين حمي مغراويدراسة للباحث  -
، )أطروحة دكتوراه، )غري منشورة(، ختصص تسويق دويل، "اجلزائر يف الكهرومنزلية العالمات الةح :يةاحملل

مدرسة الدكتوراه التسيري الدويل للمؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب 
     .(2014بكر بلقايد، تلمسان، 

 صياغة وحماولة ENIEMعالية   لصورة اجلزائري الزبون إدراك حمددات يعراة هدات هذه الدراسة إىل  
 وصلالت مت اليت وين النتائج، احمللية العالية صورة الزبون خالهلا ين يدرك اليت العناصر خمتلف يضم منوذج وتقدمي

 يا وهو ENIEM لعالية وشرائه تقييمه أثناء املناأ بلد مبتغري يهتم اجلزائري الزبونأن  الباحث طرف ين إليها
 يف واستغالهلا حتقيقها ين املؤسسة هذه مترنت واليت ،ينائها وبلد ENIEM عالية بني الوثيقة الصلة يثبت
 بني تعد ين رتوجييةال السياسة، كما توصل إىل أن لصورهتا احمللي الزبون إدراك على والتأثري غريها عن التميز

 . ENIEM عالية لصورة الزبون إدراك يف املؤثرة التسويقية املتغريات

 بني ين ابعتبارها لعاليتها يريوقة شهرة بناءالسعي ل إىل املؤسسة –هدراست تتائج ضوء على- الباحث يدعو    
 احمللية املؤسسة ةعالي اسم اختياروالعمل على  ENIEMالعالية  لصورة الزبون إدراك على املؤثرة العوايل أهم

 أبذهان العالية ترسيخ ين تتمرن حىت خاصة داللة هئوإعطا يعناه توضيحيع  اومميز ا يعرب يرون  دقيق، بارل
 للعالية واملمثل املؤسسة ابسم املتحدث العنصر وأته خاصة إجياي، بارل لصورهتا إدراكهم وتوجيه زابئنها

 العوايل أهم ين ابعتبارها وعالياهتا، ينتجاهتا وألوان أبشرال، ابإلضااة إىل ذلك االهتمام الفريدة وخلصائصها
 واملعراية االستهالكية وخرباته للزبون اخلمس احلواس على التأثري يف حديثا املتطورة املؤسسات خمتلف تعتمدها اليت

 .)احلسي التسويق(
 املؤسسة بعالية أكثر تعراه واليت احمللي الزبون هبا يهتم اليت الرتوجيية الوسائل على الرتكيزكما وجب       

 ورعاية العاية العالقات تنايطاإلعالانت التلفزيوتية، و الاخصي و  ابلبيع الهتماميع ا ملميزة،ا ينتجاهتا وخبصائص
 ي.احملل الزبون بذهن هاوترسيخ احمللية العالية صورة تعزيز بغية املختلفة األحداث

 Importance of Creative Advertising and“,بعنوان  Remziye Terkan  دراسة للباحث -

Marketing According to University Students’ Perspective”, (Article in 

revue of  International Review of Management and Marketing, Vol 04, Nº 

03, Faculté of Communication, Girne American Université, USA,  2014).  
عالن االبتراري يف جمال التسويق ين خالل اتطباعات جمموعة ين أمهية اإل يعراة هدات هذه الدراسة إىل    

يهم ابلنسبة  أن اإلعالن االبتراري الباحث طرف ين إليها توصل مت اليت وين النتائجالطلبة اجلايعني 
يروتون أكثر اهتمايا ابملنتجات اليت و  ن الطلبة املستقصني ينجذبون أكثر لإلعالانت املبتررة،وأ للمستهلرني
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يدل حىت  االبتراري اإلعالنأكد تسبة كبرية ين الطلبة املستقصني على أن اقها إعالانت ايها ابترار، كما رات 
  ختالاات اليت متيز ينتجاته على ابقي املنااسني.اليت يعلن عنها كما يعمل على إظهار اال املنتجات على جودة

خاصة يف ظل الدور الذي  عالانت،وجوب التأين يف تصميم اإل إىل –هدراست تتائج ضوءعلى - الباحث يدعو    
البصرية و  ، يع الرتكيز على كااة اجلواتب السمعيةيلعبه اإلعالن املبترر يف خلق االهتمام ين قبل املستهلرني

سوقني حاجة املو  اليت تستخدم يف التواصل() عالم اجلديدةكما أشار الباحث إىل أمهية وسائل اإل  املروتة لإلعالن،
 .اجلديد اجليل احتياجات لتلبية ويبتررة خالقة اخلاصة ابإلعالن بطرق والترتيرات سرتاتيجياتاال إىل ترييف

واسم العالمة التجارية على  أتثري تغيري صورةبعنوان " حكيم بن جروة والعريب عطيةدراسة للباحثني  -
العالمة التجارية أوريدو )قراءة آلراء عينة من متعاملي اهلاتف النقال أوريدو  حالة- املستهلك سلوك

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 15"، )مقال منشور مبجلة الباحث، العدد -(مبنطقة ورقلة
 .(2015التسيري، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 

 تغيري صورة واسم العالية التجارية على سلوك يستهلك تقدمي قراءة ملدى أتثريهدات هذه الدراسة إىل      
يد والتعرف على أهم التأثريات اهلاتف النقال، إضااة إىل حتد خلدية ينتجات يؤسسة أوريدو )جنمة سابقا(

جيابية والسلبية اليت قد تنجم عن هذا التغيري، ويا هو رأي املستهلك ويدى تقبله هلاته العالية اجلديدة، إضااة اإل
 .إىل تقدمي تظرة أولية ملفهوم هاته العالية اجلديدة على الصعيد التجاري

هلك يهتم ويتأثر ابلتغيري الذي تقوم به املؤسسة تاملسان أن الباحث طرف ين إليها توصل مت اليت وين النتائج     
له أحسن وأجود يهتم ويبحث دويا عن املؤسسة والعالية اليت تقدم  كما أتهة وامسها،  يجتاه صورة عاليتها التجار ا

أبن سلوك املستهلك يتأثر ابلعالية التجارية اهو يهتم هبا ويقبل على التعايل يع كما وجدا   ؛املنتجات واخلديات
 .االعالية التجارية اليت تستخديه املؤسسة اتطالقا ين اسم وصورة

ابملستهلك والتقرب ينه قبل وأثناء  هتمامإىل وجوب اال –مااستهدر  تتائج ضوء على-يدعو الباحثان
والتأثري على قراراته  سم وصورة العالية التجارية للمؤسسة وذلك كي يتسىن هلا احملااظة عليهاوبعد حتديد طبيعة 

يستهلريها وذلك يع سلوك  التعايل والتواصل يف احلديثة الطرق واألساليب على عتماداالينبغي عليها و  ،الارائية
ين أجل  الظروف والبيئة احمليطة هبا هابالهتمام ابسم وصورة عاليتها التجارية وتطويرها وتعديلها حسب يا تتطلب

  .املؤسسة على يراتتها وحصتها السوقية حفاظ
 حتليل الدراسات السابقة:

 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة: .1
وصورة التسويق االبتراري، اإلعالن  جمال يف السابقة الدراسات طرحته يا على بناء احلالية الدراسة جاءت     

  :يف السابقة الدراسات سامهت حيث توصيات، ين أارزته ويا استنتاجات ين إليه توصلت ويا ،عالية التجاريةال
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 النظرية البحثية املصادر بعض على التعرف خالل ين الدراسة ملتغريات يفاهيمي وإطار خلفية عطاءإ - 
منوذج لقياس  بناءمث  الدراسة، وعينة املارلة بتحديدأوال  الباحث، أيام الطريق سهل مما والتطبيقية،

 .اإلعالن االبتراري يف حتسني صورة العالية التجارية يوبيليس يدى يسامهة
 أدبيات حول أاتحته يا خالل ين للدراسة والعلمي يالنظر  اإلطار وبناء اإلجرائية التعريفات حتديد -

  ؛املفاهيم املرتبطة هباو  عالن االبتراري، صورة العالية التجاريةاإلالتسويق االبتراري، 
 أهدااها إىل الوصول حنو احلالية الدراسة أيام الطريق يهد مما الدراسة ينهج حتديد يف الباحث يساعدة -

 ارضياهتا؛ واختبار
 الدراسات يف املستخديةاألدوات  على االطالع خالل ين الدراسةأداة  تصميم يف الباحث توجيه -

 يف املتمثلة أداهتا لبناء امتهيد احلالية الدراسة يوضوع يع ينها يتناسب يا اتتقاء وابلتايل السابقة،
 يف ذلك ين واستفاد الدراسة، ملتغريات املناسبة القياس أدوات إعداد ين الباحث مترن االستباتة؛ كما

 الدراسة؛ بياانت لتحليل املناسبة اإلحصائية األساليب حتديد
 .احلالية الدراسة تتائج وتفسري يناقاة يف الصلة ذات السابقة الدراسات تتائج ين االستفادة  -
 :السابقة الدراسات عن احلالية الدراسة اختالف .2
 :أبرزها اجلواتب ين عدد يف السابقة راساتالد عن هذه الباحثدراسة  ختتلف     

التسويق االبتراري مبزجيه كايال ومل تفصل يف كل عنصر على حدى، حيث دراسات ركزت على بعض ال -
مل تتطرق أي دراسة ملتغري الرتويج االبتراري أو أحد عناصر يزجيه بارل يفصل وتقصد هنا اإلعالن 

 االبتراري؛
صورة  دراسةب م الباحثسيقو وأيام هذا اخلالف  العالية التجارية صورة أبعاد اختلفت ايما بينها حولكما  -

العالية ابالعتماد على البعدين العاطفي واإلدراكي ابعتبارمها أهم األبعاد اليت ميرن ين خالهلا تقييم تصور 
 املستهلك للعالية التجارية. 

 هذه يف العربية الدراسات وقلة ،هأتثري  وقوة أمهية بسبب ،الدراسة بعنصر اإلعالن االبتراري هذه يف هنتم -
 ؛حتديدا النقطة

 يعنويتها تربز أن حناول حيث أمهيتها، ثبتت واليت ،األبعاد اخلاصة ابإلعالن االبتراري جبميع اإلملام حماولة -
 ؛واحد منوذج يف جمتمعة النسبية وأمهيتها اإلحصائية

العاليات اليت تعرف  أكثرا أهن  الباحثارأت حيث الدراسة، ملوضوع املالئمته يؤسسة يوبيليس اختيار مت -
ني الثالث والرابع للهاتف اجليل إطالق يع خاصة روجيا يرثفا على يستوى خمتلف الوسائل اإلعالتية،ت

 النقال؛
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املتغريين الرتويج االبتراري  بني العالقة عن البحث هو املوضوع يف اجلديد نأ القول ميرن الدراسة هذهيف  - 
 املطلع البحوث تتناوله مل يا وهو ،التجاريةابلرتكيز على أهم عنصر )اإلعالن االبتراري( وصورة العالية 

 .عليها

 يف اإلعالن االبتراري يسامهةيدى حول  محوريت والذيتستخلص ين النقاط السابقة يوضوع هذا البحث    
وبناء على يوضوع البحث والدراسات السابقة مت استنتاج اروض هذا ، يوبيليس حتسني صورة العالية التجارية

 البحث.

 الدراسة:وجج من
 عالتيةاإل )الفررةب املرتبطة ابإلعالن تطبيق االبترار على خمتلف اجلوات دور ابختبار املقرتح النموذج يهتم     

يف  والريوز املبتررة(عالتية املبتررة، العبارات الوسائل اإل ،املبتررة عالتيةالاخصية اإل ،املبترر التصميم ،املبتررة
 النموذج يوضح املوايل والارل لصورة العالية التجاريةالعاطفي( املروتني و  )اإلدراكيين البعدين  حتسني كل

 .احلالية للدراسة املقرتح

 .منوجج الدراسة املقرتح
 

 
 
 
 
 
 
 

 

.ين إعداد الباحث املصدر:  

 
 

عالن االبتكارياإل  

 الفكرة اإلعالنية املبتكرة
 

 التصميم املبتكر

 املبتكرة الشخصية اإلعالنية

 املبتكرة الوسيلة اإلعالنية

 العبارات والرموز املبتكرة

 صورة العالمة التجارية

 (املعريف)البعد اإلدراكي 
 

 (الوجداين)البعد العاطفي 
 



 

 ن

 

  مقــــــــــــــــــــــــــدمة 

 :الدراسة وصعوابت حدود 
 والنظرية: والزياتية املراتية احلدود ين كل يف احلالية الدراسة حدود ترمن     

 كل ىعل الدراسة هبذه والقيامي اجلزائر  اجملتمع أاراد جلميع الاايل احلصر لصعوبة تظرا ة:املكاني احلدود .1
 الدراسة ينطقة ين الباحث قربل املسيلة والية اختيار مت املعاينة إطار على احلصول وصعوبة اجلزائر، يناطق

ين يارتكي يتعايل اهلاتف النقال  عينة على احلالية راسةالد حيث متت، األولية البياانت على احلصول وسهولة
 .املسيلةيوبيليس على يستوى والية 

 الدكتوراه يف تسجيل اثين ين تتهاءاال عقب تظراي احلالية للدراسة الزينية احلدود متثلت :الزمانية احلدود .2
 جد املستخدية العلمية واملصادر املراجع إصدار اتريخ يرون أن على الرتكيز مت حني يف 2014 أكتوبر
جاتفي بني  املمتدة الفرتة على يقتصرة ييداتًيا أياة، الدراس مبوضوع اخلاصة التطورات يع ليتماشى حديث
 .2016وأوت 

ين خالل الرتكيز  طار حمددضمن إ قمنا حبصر الدراسةاملوضوع املعاجل، يف  للتحرم أكثر: احلدود النظرية .3
)البيع الاخصي االبتراري،  أهم عناصر املزيج الرتوجيي االبتراري هاتطالقا ين كوت اإلعالن االبتكاريعلى 

عناصر لبسبب تدرة املراجع ابلنسبة هذا كمفهوم واسع و   تنايط املبيعات، العالقات العاية، التسويق املباشر(
 املزيج الرتوجيي.

 يف:ت اليت واجهت الباحث اتمثلت الصعواب أيا
 الرتويج االبتراري ابلتفصيل؛وضوع غياب دراسات سابقة تناولت ي -
 العاليةصورة بني بينه و العالقة  تلك اليت تربزو  ،جهةاالبتراري ين  اإلعالن يفة املتخصص قلة املراجع -

 ؛ين جهة أخرىالتجارية 
 املسئولني األاراد يع يقابلة جراءإ وصعوبة يوبيليس، يؤسسة عن الرااية املعلويات على احلصول صعوبة -

 .املؤسسة يف التسويق عن
 الدراسة: تقسيمات

خاصني ابلدراسة خايس لني رابع و اص إىل إضااة تظرية، اصول ثالثو  عاية يقدية إىل الدراسة قسمت    
 وحدود السابقة، الدراساتو  وأهدااها، ،الدراسة وأمهية واروض شراليةإ على املقدية حتتوي، خامتةمث  امليداتية

 الدراسة. وتقسيمات وصعوابت
املنطلقات  الثاين الفصل تناول ايما ،للرتويج االبتراري واملفاهيميالنظري لإلطار  األول الفصل يف التطرقمت     

 الثالث، الفصل يف ساسيات صورة العالية التجاريةوأيتطلبات  تقدمي مت بينما ،يف اإلعالن لالبتراريةواملرترزات 
 الفصل يفل الدراسة حم احلزائرية لالتصاالت يوبيليسالسياسات واألبعاد التسويقية ملؤسسة  تناول مت حني يف

 أهم ين جبملة الدراسة ختام ليتم امليداتية، الدراسة تتائج وحتليل عرض مت واألخري، اخلايس الفصل يفو  ،الرابع
 الدراسة. وآااق املقرتحات وتقدمي النتائج، وأبرز
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 متهيد: 
، مع واستغالهلا الفرص بتوجيه هلا يسمح تسويقيا مسارا تتبعفإهنا  أهدافها حتقيق إىل املؤسسة تصل حىت     
 هذا عناصر أحد الرتويج وميثل .املالئم التسويقي املزيج وحتديد والقرارات اخلطط لبناء الالزمة املعلومات توفري
 مرورا معني سلوك تبين حنو هبا والسري مجاهريها مبختلف االتصال إمكانية للمؤسسة يتيح الذي فهو املزيج

 االقناع.و  وصوال إىل الرتغيب ابلتعريف

والدويل، بسبب حدة  الوطين املستوى على وعميقة سريعة اتتغري  اليوماليت تشهد  االقتصادية البيئة ويف ظل     
بضرورة مسايرة هذه  االقتصاديةذلك إىل إدراك وإميان املؤسسات  أدى ،جديدة جتارية عالمات وإطالقاملنافسة 

ال ميثل حتمية  على خمتلف النشاطات التسويقية، يف توجه إدخال مفاهيم جديدة كاالبتكارالتحوالت من خالل 
اخليارات عند شرائهم  من واسعة موعةجمل املستهلكني ظل تعرضيف  منها من أجل احملافظة على أهدافها مفر

 أو العالمة التجارية.منتج لل

وإذا أرادت املؤسسة تبين االبتكار يف أنشطتها فإن الرتويج يعترب من اجملاالت اليت تضمن للمؤسسة جناحها      
الرتويج االبتكاري حالة مّلحة تسعى إىل تطبيق متوقع مميز يف السوق وأذهان املستهلكني، وهبذا أصبح  أتمنييف 

ختاذ قرار الشراء احتياجات ورغبات الزابئن وتعقد عملية اتعاظم  هبا، خاصة معاالهتمام بلوغها املؤسسات وازداد 
 .املطروحة يف السوق من املنتجات والعالماتنساين يف ضوء الكم اهلائل بتعقد وتشابك السلوك اإل

املؤسسة، من  لفصل تسليط الضوء على هذا العنصر اهلام واحلساس الذي تستخدمههلذا سنحاول يف هذا ا    
 خالل التطرق إىل النقاط التالية:

 ؛دراسة املفاهيم األساسية حول االبتكار -
 ؛مدخل عام للرتويج -
 االبتكاري. املزيج الرتوجيي أساسياتدراسة  -
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 األول: مفاهيم أساسية حول االبتكار  املبحث 
يسمي الكثري من الناس عصران احلايل عصر العلوم والتكنولوجيا العالية أو عصر املعلومات أو عصر االقتصاد     

املعريف، ويف احلقيقة ميكن لنا أن جنمع كل هذه التسميات يف اسم واحد هو عصر االبتكار، املتميز أساسا 
 .1تواصل حجر األساس القوي لتنمية املؤسساتاالبتكار امل ثلابلتغريات السريعة علميا وتكنولوجيا، حيث مي

 املطلب األول: مفهوم االبتكار
تتعدد مفاهيم االبتكار وتتباين وجهات النظر حول حتديد ماهيته، فال يوجد اتفاق واضح حول مفهومه،      

الفكرية اليت تناولته ويعود ذلك لتعدد اجملاالت اليت انتشر فيها مفهوم االبتكار مما أدى إىل اختالف املنطلقات 
 وسيقوم الباحث يف هذا املطلب ابلتطرق إىل تعريف االبتكار وخصائصه وأبرز املصطلحات القريبة منه.

 أوال: تعريف االبتكار
 تعددت التعاريف اليت أوردها الباحثون لتحديد معىن االبتكار، حياول الباحث إبرازها فيما يلي:    

 الذي قد يرتمجه البعض ابلتجديد كما ترجم يف كتابو  Innovation االبتكار هو ترمجة لكلمة      

Drucker  الذي كان عنوانهInnovation and Enterpreneurship  والذي ترجم إىل )التجديد
يف كتابه استخدم  Druckerواملقاولة(، مع التأكيد على أن التجديد قد يعين جتديد املنتج احلايل، يف حني أن 

Innovation 2ويقصد به االبتكار مبعناه الواسع )اجلذري والتدرجيي( أكثر مما يعين التجديد. 

يشري هذا التعريف إىل أن االبتكار مفهوم أوسع من التجديد ويصل إىل التغيري اجلذري للوضع احلايل سواء       
 كان منتج أو عملية أو إجراء.

إىل ما هو جديد، ويضيف قيمة أكرب وأسرع من املنافسني قدرة املؤسسة على التوصل ''ويعرف االبتكار أبنه      
يف السوق، أي تكون املؤسسة املبتكرة هي األوىل ابملقارنة مع املنافسني يف التوصل إىل الفكرة اجلديدة، أو املفهوم 

 .3''اجلديد أو التوصل إىل املنتج أو الوصول إىل السوق

فهوم املنافسة ابعتباره أحد مقومات املنافسة القائمة بني ن خالل هذا التعريف يظهر ربط االبتكار مبم     
 فتصبح اخلربة املكتسبة عوامل بفعل غريها عن تنافسية مبيزة تتمتع املبتكرة واملبادرة املؤسسةاملؤسسات حيث أن 

 اليت تعمل فيها. الصناعة داخل رائدة

                                                        
 .13 ، ص2011، الطبعة األوىل، مؤسسة الفكر العريب، بريوت، لبنان، االبتكار طريقنا إىل الفوزتشانغ ايتشني وتشانغ وي ينغ،  1
 .16 ، ص2015، الطبعة الثانية، دار وائل، عمان، األردن، إدارة االبتكار املفاهيم واخلصائص والتجارب احلديثةجنم عبود جنم،  2
 ، ص2015األوىل، دار املعتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ، الطبعةداري يف التنظيم والتنسيقبداع واالبتكار اإلاإلعبد هللا حسن مسلم،  3

149.  
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 ذاته عرف أبنهويف السياق  .1''ووضعها يف املمارسةعملية إنشاء األفكار اجلديدة ''االبتكار أبنه  يعرفكما        
عملية خلق األفكار اجلديدة ووضعها موضع التنفيذ، إنه ممارسة أو هداية إىل األفكار اجلديدة القابلة للتحقيق ''

 :2والتطبيق، وحتدث هذه التطبيقات يف املؤسسة من خالل مسارين أو شكلني مها
 العمليات والذي يؤدي إىل استحداث طرق جديدة لفعل أو أتدية األشياء؛ بتكارإ -
 .إبداع املنتجات والذي يؤدي إىل ابتكار وحتقيق السلع واخلدمات'' -
أبنه عملية خلق أو وابلتايل ميكن اعتبار االبتكار  أي أن االبتكار ال ميس املنتجات فقط بل حىت العمليات     

 بقدر لتحقيقه جديدة تكنولوجيااالبتكار يف الغالب  يتطلب ال ضعها قيد التنفيذ ومنهبداع األفكار اجلديدة وو إ
 :3عرف االبتكار حسب اجملال كما يلي يف وجهة رأي أخرى .مألوفة غري أو جديدة أفكار يتطلب ما

هو إدخال سلع أو خدمات جديدة أو حمسنة أثبتت جناحها جتاراي، وأتمني األسواق يف املنتجات:  -
 الالزمة هلا؛

: هو استغالل وتطوير العمليات أو األساليب يف اإلدارة أو اإلنتاج أو التوزيع يف العمليات واألساليب -
 ؛واعتماد طرق مبتكرة يف الرتويج

هو عملية االستغالل الناجح لألفكار اجلديدة اليت تزيد من كفاءة اإلدارة وكفاءة يف جمال التنظيم:  -
روف العمل ومهارات القوة أي إدخال تغيريات على اإلدارة وتنظيم العمل وظاستخدام املوارد البشرية 

 .العاملة
من خالل ما تقدم من تعاريف ميكن الوصول إىل أن االبتكار ما هو إال عملية خلق أو تبين أو توليد أفكار       

جديدة والعمل على تطبيقها على الواقع لتحمل قيمة إضافية للمؤسسة وقد يكون االبتكار سلعة أو خدمة أو 
 عملية أو أسلوب.

 بداع اثنيا: العالقة بني االبتكار واإل
 املتخصصني بعض الكتاب أن ، إالاملعىن نفس حتت واإلبداع االبتكار يمصطلحما يدرج الباحثون  غالبا    

 كما يلي:  املصطلحني بني التفريق إىل مييلون

 أي مثال غري على هأأنش وبدأه، هأأنشأي:  ابتدعه أو الشيء بدع :نم مأخوذة العربية اللغة يف إبداع كلمة     
 .4مسبوقة غري صياغة

                                                        
 .140 ، ص2015، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، القيادة وإدارة االبتكار ،جنم عبود جنم 1
 .211 ، ص2013، مصر، اهلندسيةمطابع الدار ، الطبعة األوىل، إدارة اإلبداع والتميز التنافسيسيد حممد جاد الرب،   2
، 2006بريوت، لبنان، وىل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع جمد، ، الطبعة األإدارة وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطةنبيل جواد،  3

  .183، 182ص  ص
 .12 ، ص2011 األردن، والتوزيع والطباعة،للنشر  املسرية الطبعة األوىل، دار ،اإلداري اإلبداع السكارنة، خلف بالل 4
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

تقود إىل حتقيق إنتاج جديد متكاملة جملموعة العوامل الذاتية واملوضوعية اليت نه ''وحدة أببداع اإلحيث يعرف       
بداع مبعناه الواسع يعين إجياد احللول اجلديدة لألفكار واملشكالت وأصيل ذو قيمة من الفرد واجلماعة، واإل

 .1واملناهج''

أنه أفكار تتصف أبهنا جديدة ومفيدة ومتصلة حبل أمثل للمشكالت أو تطوير بداع أيضا على وينظر إىل اإل     
أساليب أو أهداف أو تعميق رؤية أوسع وإعادة تركيب األمناط املعروفة يف السلوكيات اإلدارية يف أشكال مميزة 

 .2ومتطورة تعرب أبصحاهبا إىل األمام

 يكون فرمبا، بنجاح ُتطبق عندما مفيدة، تصبح ابتكارات اإلبداعية األفكارمن خالل ما سبق ميكن القول أبن     
والشكل  .3ابتكار شكل يف يُعرض حىت اقتصادية قيمة توجد ال لكن وابرًعا، وحمفًزا ملهًما ذاته حد يف اإلبداع
  بداع: يبني العالقة بني االبتكار واإلالتايل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بداع عملية عقلية خالقة تؤدي إىل انتاج أفكار جديدة، مفيدة وغري من خالل هذا الشكل يتضح أن اإل     
بداعية العملية اإليث يوضح الشكل مدخالت ، ح4مألوفة من قبل فرد أو جمموعة من األفراد الذين يعملون معا

هبا وظيفة البحث والتطوير فتتجلى أما خمرجات هذه العملية واليت تقوم  ، العاملون، التمويل(،كار)األفوتشمل 
                                                        

 .60 ، ص2009وىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبعة األداريبداع اإلاإلمجال أنيس خري هللا،  1 
 .225 ، ص2010، الطبعة األوىل، دار الفكر، عمان، األردن، دارية وإدارة االبتكارالقيادة اإلعالء حممد سيد قنديل،  2 
وىل، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، الطبعة األ ،ترمجة: زينب عاطف سيد ،-مقدمة قصرية جدا-االبتكارمارك دودجسون وديفيد جان،  3 

 .106، ص 2014مصر، 
 .36، ص مرجع سبق ذكرهعاكف لطفي خصاونة،  4 

التطويرو  البحث  

 األفكار 

 العاملون
 

 التمويل
 

اراالبتك  

 النمو

مار العائد على االستث  

 Creativityاإلبداع  
 اإلتيان أبفكار جديدة

 

 Innovation االبتكار  
بداعيةالتطبيق الناجح لألفكار اال  

 

تكرة.مدخالت وخمرجات املؤسسة املب :(1 - 1)الشكل رقم   

ان، األردن، ، الطبــعة األوىل، دار احلامد، عممنظمات األعمالبداع واالبتكار يف ة اإلإدار ، : عاكف لطفي خصاونةاملصدر
.36، ص 2011  
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

يف االبتكار والذي يعمل على قولبة أو تشكيل األفكار اإلبداعية إىل أشياء ملموسة كالسلع أو غريها مثل طرق  
 التوزيع والرتويج. 

هو التوصل إىل حل خالق ملشكلة ما أو إىل فكرة  Creativityبداع افق مع من يرى أن اإلهذا ما يتو و      
بداع هو اجلزء املرتبط لي أو املالئم هلا، وهبذا فإن اإلهو التطبيق الفع Innovationجديدة، يف حني أن االبتكار 

 .1فكرة إىل منتجالبط ابلتنفيذ أو حتويل تابلفكرة اجلديدة يف حني أن االبتكار هو اجلزء امللموس املر 

 :التالية ابملعادلةويلخصها  واالبتكار، اإلبداع بنيتكاملية تالزمية و  عالقة هناكمما سبق يرى الباحث أن      

 

 

 اكتشافمهما اختلفت وتعددت وجهات نظر الدارسني حول املفهومني إال أهنم يتفقون على أن اهلدف من      
بغية حتقيق  لزابئنها املؤسسة خدمة تقدمها أو سلعة أو عملية شكل يف هو العمل على تنفيذها ،األفكار اجلديدة

 أهدافها املنشودة.

 دالالت االبتكاراثلثا: 
 :2فيما يلي عبودوهلذا تنوعت دالالته حيث يلخصها  وعميقةاالبتكار ظاهرة معقدة 

  :Differentiationاالبتكار ميثل التميز   .1

فهو ينشئ شرحية سوقية  ،املنافسني أو غري املنافسنيسواء االبتكار هو اإلتيان مبا هو خمتلف عن اآلخرين       
 املتفردة حلاجاهتا عن طريق االبتكار. ستجابةاإلمن خالل 

  :Noveltyة االبتكار ميثل اجلد    .2

االبتكار هو اإلتيان ابجلديد كليا أو جزئيا يف مقابل احلالة القائمة )العملية احلالية أو املنتج احلايل( اليت متثل      
 ؤسسةواالبتكار هبذا ميثل مصدر التجدد من أجل احملافظة على حصة امل ،هو سابق على االبتكار القدمي أو ما

 (.  Sustainableامليزة التنافسية املستدامة = االبتكارجتعل )اليت  تطويرها وهذه الداللة هيلسوقية و ا

 

 
                                                        

 .18، 17صص ، مرجع سبق ذكره، احلديثةإدارة االبتكار املفاهيم واخلصائص والتجارب جنم عبود جنم،  1

  .228-226ص  ، صمرجع سبق ذكره، القيادة وإدارة االبتكار جنم عبود جنم، 2
 :مدار على املتوسط ذلك من رحبية أعلى معدل على احلفاظ على قادرة تكون نقول عن مؤسسة أن لديها ميزة عندما امليزة التنافسية املستدامة 

 املتعال عبد سيد أمحد حممد :ترمجة ،متكامل مدخل اإلسرتاتيجية اإلدارة جونز، جاريثهيل و  شارل للمزيد من التفصيل أنظر:السنوات.  من عدد
 .2008اململكة العربية السعودية،  للنشر، املريخ دار بسيوين، علي إمساعيلو 

 بداع + التطبيقاالبتكار = اإل
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 :New Combinationاالبتكار هو التوليفة اجلديدة  .3 
االبتكار ميكن أن يكون مبثابة وضع أشياء معروفة وقدمية يف توليفة جديدة يف نفس اجملال )توليفة األشياء( أو      

ميثل يف حقيقة األمر إعادة  وهذا ما، اجملال اجلديد( –جمال آخر مل تستخدم فيه من قبل )توليفة الشيء نقلها إىل 
من خالل توليفة األشياء السابقة أو توليفة القدمي مع اجملال اجلديد وهو مبثابة  Re-innovationاالبتكار 
 .اجملاالت اجلديدة اكتشاف

 : To Be First Moverاحلركة االبتكار هو أن تكون القائم األول يف  .4
ويف هذا متييز لصاحب االبتكار أبنه األول يف التوصل إىل الفكرة واملنتج والسوق عن اآلخرين وهم املقلدون      

فإن صاحب التحسني يكون األول فيما أدخل على املنتج  حىت يف حالة التحسني )االبتكار اجلزئي( ،والتابعون
وهذه هي مسة السبق يف االبتكار أي أن يكون صاحب االبتكار أسرع من منافسيه، يف التوصل  ،من تعديالت

 هو جديد أو حمسن. واإلدخال إىل ما
 االبتكار هو القدرة على اكتشاف الفرص:  .5

الفرص ميثل منطا من أمناط االبتكار الذي يستند على قراءة جديدة للحاجات  كتشافاالبتكار يف ا إن      
غري أسواق جديدة  والكتشافقدرات املنتج اجلديد يف خلق طلب فعال  الكتشافعات ورؤية خالقة والتوق

نرتنت من أجل إجياد مناذج الفرص يف السوق قد تعاظمت أمهيته مع األ أن اكتشاف. والبد أن نشري إىل ةموجود
اليت أخذت تتوالد بطريقة مذهلة معربة عن موجة واسعة  coms-Dot  الدوت  مؤسسةاألعمال اجلديدة يف 

 األنرتنت.الفرص على  اكتشافجديدة من 
 املطلب الثاين: مصادر االبتكار، أمهيته ومراحله

 االبتكارم يف عمليات أحدث،  ماو  ، فسواء كنا نفكر يف النتائجلالبتكارجيب أن يوجد بعد زمين ألي فهم      
حتدد مدى  االبتكار، من الضروري معرفة الفرتة اليت حدثت فيها. فاملقارانت مبا كان يوجد قبل توكيف حدث

 التجديد.

 أوال: مصادر االبتكار 
 االنطالقاالبتكار يتطلب عادة مزج أفكار مستمدة من العديد من نقاط  أن Wedgwoodيظهر       

 .هي امتالك العديد من األفكارأفضل طريقة للحصول على فكرة جديدة  حيث أن ،املختلفة

                                                        
.سنتناول مفهوم  االبتكار اجلزئي الحقا يف أنواع االبتكار 

  coms-Dot  :نرتنتعملياهتا كلياً على األ هي مؤسسة تستند. 
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

سواق والتقنيات واملعرفة عادة ما األ من"توليفات جديدة "  أن االبتكار يتطلب Schumpeter ويرى       
 .1ختلفةاملارجية اخلطراف األيستتبع دمج أفكار العديد من األجزاء املختلفة يف املؤسسة ومع 

 األفكار املبتكرة يف اجلدول التايل:مصادر احلصول على فيلخص  الضمور أما     

 .: طرق ومصادر احلصول على أفكار مبتكرة(1 - 1) اجلدول رقم

 بعض األمثلة على اإلجراءات مصادر األفكار اجلديدة
 ة مشرتكة لتبادل األفكار اجلديدة.إنشاء غرف - املؤسسات املشاهبة .1

 حمددة. ؤسسات املتشاهبة يف مواعيدزايرات واتصاالت روتينية بني امل -
 حضور االجتماعات اليت يقيمها املنافسون إذا كانت الدعوة عامة. -

 احلصول على التقارير الدورية عن أنشطتهم. - املنافسون .2
اجملالت والدورايت  .3

 والصحف
 شرتاك يف الدورايت.اإل -
 نرتنت والصحف.يف شبكة األ شرتاكاإل -

املؤمترات واملعارض  .4
 التجارية والندوات

 عارض التجارية احمللية والدولية.املشاركة يف امل -
 حضور املؤمترات والندوات العلمية. -

 تماع إىل شكاوى ومالحظات الزابئن.ساإل - الزابئن والوسطاء .5
 استطالعات الرأي العام وحبوث املستهلكني. -

 نتباه إىل مالحظات العاملني ومقرتحاهتم ومكافأهتم لقاء ذلك. اإل - املوظفون والعاملون .6
توجيه سلسلة من األسئلة جملموعة معينة تتطلب منهم تفكريا مكثفا إلجياد  - الدماغعصف  أسلوب .7

 حل ملشكلة ما.
قبل جمموعة من الزابئن يطلب منهم املشاركة يف نقاش مجاعي يدار من  - مجاعات الرتكيز .8

 شخص مؤهل القرتاح حل للمشكلة.
 تسجيل النقاش وحتليله. -

.252 ، ص2015الطبعة السادسة، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  ،اخلدماتتسويق ، هاين حامد الضمور: ملصدرا  
 

اختصار كافة األطراف واألساليب اليت ميكن للمؤسسة أن  الضمور حامدمن خالل اجلدول أعاله حاول      
 تعتربها كمصادر البتكاراهتا اجلديدة.

                                                        
 .48 ص، ع سبق ذكرهجمر جان،  وديفيددودجسون مارك  1 
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

أبن أهم مصدرين لالبتكار واألفكار املبتكرة هم الزابئن واملوردون   جاندودجسون و يضيف يف هذا السياق      
 :1كأهم األطراف اليت تتعامل معهما املؤسسة

 :زابئنال .1
يف تصميم ما حيتاجون إليه،  املنتجاتال تنجح االبتكارات إال إذا استخدمها الزابئن، وإذا شارك مستخدمو     

فال ميكن أبدا التعبري متاما عن الطلبات  ،مم شيء من أجلهمتكون هناك فرصة أفضل للنجاح عما إذا صحيث 
أن املشاركة الفعالة  إال، زابئنهمخبار هبا ابلكامل عرب احلدود التنظيمية بني منتجي االبتكار و واإل حتياجاتواإل

 بينهم تتخطى هذه احلدود. 

فيسهم اجلراحون  ،مستخدم االبتكاريف بعض اجملاالت مثل األدوات الطبية، يكون املبتكر عادة هو       
واملمارسون الطبيون ابنتظام أبفكار ألدوات وأساليب جديدة تساعدهم يف أتدية وظائفهم على حنو أفضل. فأكرب 

ابحث طيب كان  Graeme Clarkمؤسسها ، Cochlear  منتجة ألجهزة السمع املزروعة يف العامل مؤسسة
ساسا للغاية جتاه معاانة األفراد الذين ال تستطيع مساعات األذن ح Clarkوالده يعاين صمما شديدا وكان 

 التغلب على صممهم، وعزم على حتسني حياهتم.
 :املوردون .2

ميثل املوردون املبتكرون أيضا حمفزا رئيسيا لألفكار اجلديدة، ففي جمال صناعة السيارات أتيت نسبة عالية من      
من إمجايل قيمة  %70إىل  Toyota، وتصل هذه النسبة يف حالة اخلاصة هباقطع الغيار قيمة السيارة من موردي 

ومنتجاته  قطع الغياروهو مورد ضخم لNippondenso  بعالقات وثيقة للغاية مع  Toyotaالسيارة. وتتمتع 
دورا مماثال يف صناعة السيارات  Bosch السيارات ويلعب مورد ،مبتكرة، مثل أنظمة اإلضاءة واملكابح

السيارات الكربى طرقا متعددة منها املواقع اإللكرتونية واملؤمترات واملعارض التقنية  مؤسساتاألوروبية. وتستخدم 
لتشجيع مورديها على تقدمي حلول مبتكرة للمشكالت اليت يواجهوهنا. وتتمثل مهمة مصنع السيارة  أو املؤسسة 

يف تشجيع االبتكار لدى موردي الوحدات أو املكوانت، مع التأكد  ظام من عناصر خمتلفةاملسؤولة عن دمج أي ن
  من توافق املكوانت مع هندسة أو نظم التصميم العامة.

      

 

                                                        
 .61-59 ص ، صنفس املرجع 1

 Cochlear : أجهزة السمع املزروعةمؤسسة فرنسية خاصة بصناعة.  

Nippondenso :قطع الغيار اخلاصة ابلسيارات. و  مؤسسة ايابنية خاصة بصناعة التجهيزات 
 Bosch  : طع الغيار للسياراتقمؤسسة أملانية خاصة بصناعة . 
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 :1أن هناك أطراف أخرى تعترب مصدرا لألفكار املبتكرة وهي اخلصاونةابإلضافة إىل املوردين والزابئن يرى  
 : Distribution Channelsقنوات التوزيع   .1

اجلديدة نظرا ملا هلا من  بتكرةترب قنوات التوزيع من املصادر املهمة اليت يتزود منها الفرد ابألفكار املعحيث ت     
 معرفة واسعة أبحوال السوق واحتياجاته وجوانب القوة والضعف.

 :Comprtitors املنافسون  .2

وأييت ذلك من خالل دراسة السوق  املبتكرةيف تزويد وتقدمي األفكار  امهم احيث يشكل املنافسون عنصر      
 ستخباراتواالواملنافسني ودراسة منتجاهتم وأفكارهم واليت غالبا ما تكون من خالل الدراسات والبحوث 

اثة هو جديد لدى املنافسني والعمل على اخرتاق أفكارهم من خالل احلد التسويقية اليت بدورها تقوم ابكتشاف ما
من خالل استخدام أيضا ، وقد يكون ذلك هموأفكار  موالتطوير والتحسني واإلتيان أبشياء جديدة تفوق منتجاهت

 أسلوب التحالفات وشراء منتجات املنافسني وتفكيكها وحتليل أجزائها وتقدير التكاليف املرتتبة على ذلك.
 :Governments احلكومات  .3

ذلك من خالل تقدمي املساعدات اجلديدة و املبتكرة يف تقدمي األفكار  فعاال احيث تلعب احلكومات دور      
اجلديدة والرايدة وتنظيم نشاطاهتم  البتكاراتلبناء قاعدة معرفية متكاملة  املبتكرين وكذلكستشارات وتبين واال

 .، وتقدمي الدعم الالزم من خالل احلوافز والقوانني واألنظمة والتشريعاتاالبتكارية
 :Research and Developmentبحث والتطوير مراكز ال  .4

وذلك من  االبتكاريةوالنشاطات  تكرينتشكل دورا ابلغ األمهية يف عمليات البحث والدراسات املتعلقة ابملب     
الدراسات والبحوث امليدانية والنظرية اليت توفر معلومات خمتلفة عن السوق واملنافسني واملنتجات  خالل

االبتكارية واملستهلكني ومتطلباهتم املتجددة. وهناك بعض املصادر اخلارجية األخرى اليت تزود الفرد ابألفكار 
 ومراكز النشر للبحوث، واملستشارون وغريها. املختلفة كاجلامعات، ووكاالت التغيري، ووكاالت الدعاية واإلعالم،

 اثنيا: أمهية االبتكار
يف بيئة أعمال سريعة التغري أصبح االبتكار اليوم حالة جوهرية من أجل البقاء، وألن البقاء هدف اسرتاتيجي،     

ءات اليت ترافق اعتربت مجيع االبتكارات اسرتاتيجية، فالتحسني املستمر يف املنتجات وخمتلف العمليات واإلجرا
 :2ذا يكتسب مبدأ االبتكار أمهية كبرية يف حتقيق ما أييتعد هدف أساسي يف عملية االبتكار.هلنشاط املؤسسة ي

 

                                                        
 .115، 114ص  ، صمرجع سبق ذكرهعاكف لطفي خصاونة،  1

ص ، ص 2013جامعة بغداد، العراق، ، 204 العدد ،اجمللد الثاين .جملة األستاذ، "االبتكار وإعادة التصميم"مام، عالء الدين كاظم منضور اإل 2
629 ،630. 
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 خفض النفقات: .1 

عملية له أتثري كبري على خفض النفقات سواء ابلتوصل إىل منتجات خفيفة أو صغرية مثال ابتكار منتج أو      
 .(تكلفة عمل أقل)، أو عمليات أكثر دقة وسرعة (مواد أقل يف وحدة املنتج)
 :زايدة االنتاجية .2

االنتاجية هي نسبة املخرجات إىل املدخالت، واالبتكار له أتثري كبري يف زايدة املخرجات من خالل ابتكار      
ض عملية أو تقنية جديدة مثل إنتاج وحدات أكثر ابلنسبة للزمن املطلوب، أو أتثريها على املدخالت خبف

 املتلفات أو استخدام طاقة أقل يف الوحدة املنتجة.
 حتسني األداء: .3

 –مثال  –يعمل االبتكار على حتسني األداء يف الوظائف واخلدمات بشكل كبري، فالتسويق اإللكرتوين      
 ل ساعد على حتسني األداء يف إدارة عالقات الزبون، وبناء قواعد بياانت عن الزابئن، لتقدمي اخلدمة األفض

مع الزابئن لالستجابة السريعة حلاجاهتم وبطريقة  –ويف كل مكان–هلم، كما ساهم يف حتقيق التفاعل اآلين 
 أفضل.

  إجياد املنتجات اجلديدة وتطويرها: .4

إن ابتكار املنتجات اليوم أسرع من أي وقت مضى، لذا فإن معظم املؤسسات احلديثة هلا برامج للتحسني      
 وابتكار اجلديد منها هبدف خدمة زابئنها.املستمر للمنتجات، 

 إجياد أسواق جديدة: .5

االبتكار اجلذري للمنتجات أو العمليات هو أسلوب تنظيم لصنع أعمال وأسواق جديدة، هلذا ختصص      
 ميزانيات ضخمة للوصول إىل هذه املنتجات املبتكرة اليت تصنع أسواقها اجلديدة.

 إجياد فرص العمل اجلديدة: .6
تساهم االبتكارات اجلديدة يف إنشاء مؤسسات وخطوط إنتاج جديدة واليت تتطلب من يعمل فيها  إذ     

ويديرها ويقوم بصيانتها، وهذه كلها فرص عمل جديدة تتاح للداخلني اجلدد من العاملني وتنشيط االقتصاد 
 الوطين يف كل بالد.
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 االبتكارمراحل اثلثا:  
بتكارية عبارة عن مراحل متباينة تتولد أثناءها الفكرة املبتكرة، ولقد اختلف الباحثون إن االبتكار أو العملية اال    

أن العملية  واالسيف عدد وترتيب هذه املراحل رغم التطور الكبري احلاصل يف دراسة االبتكار، حيث يرى 
 :1متر أبربعة مراحل وهي تكاريةاالب
  :مرحلة االستعداد .1

النادر أن يتوصل أحد إىل فكرة جديدة ومبتكرة دون أن يكون قد اجتاز مرحلة إعداد هي أوىل املراحل ومن      
 وحتضري صعب مع الرتكيز على خطوتني هامتني:

 صياغة استنتاجات أولية عامة بناء على املعلومات املتوفرة أو اليت ميكن احلصول عليها؛ .أ
ة التوفيق بني التصميم وموضوعيته وبني فحص االستنتاجات العامة بتوسيع دائرة البحث التمهيدي ومراعا .ب

وترجع أمهية هذه اخلطوة إىل أهنا تؤدي إىل اكتساب معلومات هامة تساعد  ،اجلانب االقتصادي والعملي
يف صياغة فرضيات جديدة تزداد صعوبة مع جتاوز االستنتاجات أو الصياغات املألوفة لتفسري املشكلة، 

 كل جوانبها.  هذه املرحلة تبحث منحيث نستطيع أن نقول أبن املشكلة يف 
 مرحلة الكمون: .2

إىل عدة أساليب لتحويل انتباهه عن املشكلة وتشهد هذه املرحلة عمليات  بتكريف هذه املرحلة يلجأ امل     
 التفاعل والتداخل والرتابط، وحتدث خالهلا حماوالت ملعرفة احلقيقة وتتضمن جانبني:

 ؛رادايإيف املشكلة تفكريا شعوراي أو تكر وفيه ال يفكر املب كمون سليب: .أ

وفيه حتدث سلسلة من األحداث العقلية الالشعورية والالإرادية، لكي حيدث هضم  كمون إجيايب: .ب
 .2وامتصاص للمعلومات املكتسبة

 شراق:مرحلة اإل .3
بداع، أي إتيان ومضة اإلتوصف أبهنا مرحلة العمل الدقيق احلاسم للعقل يف عملية اخللق وهي تتضمن      

 اللحظة اليت تولد فيها الفكرة املبتكرة اجلديدة اليت تؤدي حلل املشكلة.
 مرحلة التحقيق: .4

اجلديدة مبا يضمن قبوهلا وتوثيقها كمدخل جديد ملعاجلة املشكلة القائمة، املبتكرة اختبار جترييب للفكرة      
 .3للتطبيقو الفكرة وصالحيتها أمبعىن الوقوف على مدى صحة ومصداقية احلل 

                                                        
 .25 ، ص2008دمشق، سوراي،  ،دار الكتاب العريب للنشر ، الطبعة األوىل،كيف تصبح أكثر إبداعا يف حياتكيوسف أبو احلجاج،  1
 .172ص ، 2010ردن، عمان، األسامة للنشر والتوزيع، أ، الطبعة األوىل، دار اسرتاتيجيات التطوير اإلداريثروت عباس مشهور،  2
 ، ص2010الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،-كلي  منظور-األعمال، املرجع املتكامل يف إدارة شوقي انجي جواد 3

193. 
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

وجب اإلشارة إىل أن االبتكار ال يسري ابلضرورة عرب خطوات ومراحل متتالية ومرتبة ومنسقة، بل هو عملية       
 تطبيقها.و  ئيسي الوصول إىل الفكرة املبتكرةمستمرة ومتداخلة هدفها الر 

 املطلب الثالث: أنواع االبتكار، خماطره ومعوقاته 
 تتعدد خماطره ومعوقاته وسيتم عرض كل هذا فيما يلي:، كما تتعدد تصنيفات االبتكار      

 أوال: أنواع االبتكار
لالبتكار، وذلك نتيجة الختالف وجهات نظر عدة يتبني من خالل استعراض األدبيات أن هناك تصنيفات      

نيفني مها )درجة تصعلى الباحث  ركزالباحثني واختصاصاهتم واجملاالت اليت تناولوها يف دراساهتم لالبتكار، و 
 االبتكار، طبيعة االبتكار(.

 حسب درجة االبتكار: .1
، وهذه (قد تكون مفهوما أو أسلواب أو منتجا أو تقنية جديدة)فرصة جديدة ''ميكن القول أبن االبتكار هو 

، ومنه يصنف 1''(أيخذ شكل التحسني)أو تدرجييا  (أيخذ شكل االخرتاق)جذراي كبريا  االفرصة قد تكون ابتكار 
 :2جزئيو  جذرياالبتكار إىل 

 االبتكار اجلذري:  .أ

ميكن اعتبار االبتكار اجلذري مبثابة الفاصل بني عصرين من العملية )التكنولوجيا( أو املنتج أو األساليب.       
لتحل حملها تكنولوجيا  Telexففي االبتكار اجلذري يكون هناك انقطاع يف التكنولوجيا القدمية كما يف التلكس 

 .Mail -E3لتحل حمله تكنولوجيا اثلثة جديدة هي الربيد اإللكرتوين  Faxمبتكرة جديدة متاما هي الفاكس 

 يتكلف هذا االبتكار القيام ابستثمارات مالية ضخمة ووجود معرفة كبرية ألن األمر يتعلق ابلبحث عن     
عما هو سائد، أو إجراء تعديالت على ما هو موجود بنسبة كبرية، املنتج بطريقة أو تنظيم بصورة خمتلفة متاما 

وهذا ما ال يتوفر عند الكثري من املؤسسات، حبيث يكون أتثري هذا االبتكار كبريا على املؤسسة وعلى بيئة 
 التنافس.

تؤدي إىل التغيري يعمل االبتكار اجلذري )االخرتاق( عادة على حتقيق تقدم علمي وفين كبري، وقفزة اسرتاتيجية     
يف مدى واسع من املنتجات والتكنولوجيا والصناعة. وهذا النوع من االبتكار أييت ابجلديد بصيغة منتجات أو 

                                                        
 .22 ، صاملرجع نفس  1
 .55 ص ،مرجع سبق ذكرهعاكف لطفي خصاونة،  2
 .916 ، صمرجع سبق ذكره، القيادة وإدارة االبتكار، جنم عبود جنم  3
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

العمليات يف جماهلا. ولقد  تكنولوجيا مبتكرة وفريدة حقيقية، ختتلف عن كل ما قبلها من املنتجات أو عمليات أو 
 .1أو الوثبة الكبرية إىل األمام يف التفكري، والنشاط، والنتائج  ChangeQuantum ــــبــــ Hanebergوصفته 

 االبتكار التدرجيي )اجلزئي(: .ب
 يعمل االبتكار اجلزئي على إدخال حتسينات صغرية نسبيا سواء على مستوى املنتجات أو العمليات      

 أو اإلجراءات، واليت تكون خصائصها التكنولوجية قد سبق حتسينها أو حتديثها كإضافة رقائق متطورة 
يف اإللكرتونيات، وقيل عن التجديدات اجلزئية أهنا أفضل وأقل تكلفة بعض الشيء. ينتشر هذا النوع من االبتكار 

 .2أو التجديد اجلزئي يف حالة املنتجات املسوقة حديثا
 طبيعة االبتكار:حسب .2

 :3تتعد أوجه االبتكار وختتلف أشكاله، وهو يتضمن عادة أحد األمور التالية
ابتكار منتجات أو مواد جديدة، وتصريفها يف األسواق بعد أن تتم محايتها ابلعالمات التجارية املميزة،  -

لتغريات طبيعة الطلب ونوعيته وبراءات االخرتاع أو مبنح االمتيازات، وتظهر هذه االبتكارات نتيجة لالستجابة 
 يف األسواق وليس لكميته، كما تؤدي املنافسة إىل ابتكار مواد ومنتجات جديدة؛

ابتكار التقنيات اليت تساعد على تطوير األجهزة واآلالت واألدوات، وما يرافقها من ابتكار يف طرائق النقل  -
 ؛والتوزيع والتجميع والتصنيع املؤدية إىل زايدة اإلنتاجية

االبتكار التنظيمي، وهو القدرة على إعادة اهليكلة التنظيمية واإلدارية واإلجرائية، والعمل هبا حبيث تستطيع  -
 والسيما االبتكارات التقنية منها؛هذه اهلياكل االستجابة لتغريات البيئة احمليطة، 

ابتكار يف األداء والسلوك اإلداري، كما يف ابتكار تقنيات جديدة، وطرائق تدريب حديثة، وابتكار احللول  -
 الفريدة لبعض املشكالت اإلنسانية واملادية اليت تعاين منها املؤسسة، وتطبيق هذه احللول.     

 االبتكار ومعوقاته  خماطراثنيا: 
أنه سبب يف العديد من األخطار ابإلضافة إىل أنه يصادف  ل، إالميثل االبتكار أحد أشكال التغيري لألفض

 بعض الصعوابت اليت حتده وحتول دون تنميته. 
 خماطر االبتكار:.  1

 : 4إن االبتكار حمفوف ابملخاطر، حيث جيب على املبتكرين مراعاة     
 ؟وهل سيظهر منافسون جدد للمنتج اجلديد؟فكم سيبلغ حجم السوق  خطر الطلب: -

                                                        
 على الرابط: متاح ،-الفرق بني االبتكار واالخرتاع-االقتصاد بعيون اخلرباء عبد هللا اجلناحي،   1

 http://iraq56.blogspot.com/2011/12/blog- post_03.html, consulté le : 19/09/2015.  
 .184ص  ،ذكره مرجع سبقنبيل جواد،  2
  .161 ، صمرجع سبق ذكرهعبد هللا حسن مسلم،  3
 .40 ، صمرجع سبق ذكره، جان دودجسون وديفيدمارك  4
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

هل يوجد متويل مناسب يغطي تكاليف االبتكار؟ وماذا سيكون أتثري االبتكار على  اخلطر التجاري: - 
 السمعة التنظيمية والعالمات التجارية؟ 

وكيف تكمل األساليب التكنولوجية ؟ هل ستعمل هذه التكنولوجيا، وهل هي آمنة اخلطر التكنولوجي: -
 أفضل؟ األخرى؟ وهل ستظهر أساليب تكنولوجية منافسة 

ية الصحيحة؟ وهل تتوافر املهارات والفرق مهل تستخدم اهلياكل اإلدارية والتنظي اخلطر التنظيمي: -
 الالزمة؟

 هل يوجد شركاء التعاون وسالسل التوريد املناسبة يف مكاهنا؟ وهل توجد فجوات مهمة؟ خطر الشبكة: -
 ؟وضرائبها، وأسواق املالمدى سرعة تغري سياسات احلكومة وقوانينها  ما :كوميةاملخاطر احل -

ابلرغم من أن لالبتكار خماطر إال أنه أصبح حتمية ال مفر منها، تبحث املؤسسة من خالل تّبنيه، إرضاء      
 زابئنها وكسب والئهم من أجل االستمرار يف املنافسة.

 معوقات االبتكار:  .2
 يواجه االبتكار العديد من املعوقات يوجزها الباحث فيما يلي:

  النظرة التقليدية للرحبية:هيمنة  -
أي االعتقاد أبن أفضل مدخل ملزيد من الربح هو تقليل التكاليف، األمر ظل حيول دون ختصيص ميزانية         

 ؛1بداع واالبتكارألنشطة البحث والتطوير من أجل اإلمهمة 
 معوقات إدراكية: -

ابلشكل الصحيح، بسبب عزهلا عن سياقها، أو تضييق تتمثل بعدم إدراك األفراد العاملني جلوانب املشكلة و      
نطاقها، أو صعوبة إدراك العالقات غري املباشرة فيها، ابإلضافة إىل التفكري غري املعمق حبيث تعامل األفكار على 

 ؛2أهنا مسلمات غري خاضعة للبحث والنقاش، مما يشكل حاجزا يف وجه اإلبداع واالبتكار
  تقاد املبكر لألفكار اجلديدة:سوء املناخ التنظيمي واالن -

إن سوء املناخ التنظيمي املتمثل ابلعالقات داخل اجلهاز اإلداري، وبنمط اإلشراف السائد، وأسس الرتقية،      
 ؛3ونظم التقييم واحلوافز املتبعة غري املواتية لالبتكار حيبط طاقات اإلنسان وحيجمها

 
 

                                                        
 ، ص2009، مصر، ودراسات( )حبوثدارية نظمة العربية للتنمية اإلاملبدون طبعة، ، دارة ابإلبداع حنو بناء منهج نظمياإلسليم ابراهيم احلسنية،  1

269. 
 .284 ص ،2010فاء للنشر والتوزيع، عمان، ، الطبعة األوىل، دار صاجلودة يف املنظمات املتميزةإدارة الشيخ،  روان منريو  خظري كاظم محود 2
كلية العلوم   ،ملتقى دويل حول صنع القرار ابملؤسسة االقتصادية، "القيادة اإلدارية وعالقتها ابإلبداع اإلداري"، رفيق مرزوقيو  حممد بوهزة 3

 .10-07، ص ص 2009أفريل  15و 14، يومي جامعة حممد بوضياف، املسيلةاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

  مقاومة اجلهات اإلدارية للتغيري: - 
ا لعدم إمياهنا بذلك ملا يسببه التغيري من خروج عن املألوف املعتاد عليه ورمبا العتقادها أبن كل تغيري جديد رمب     

يشكل خطرا عليها أو على املؤسسة، وعادة ما تظهر هذه القيود عند القادة احملافظني على الوضع القائم والذين 
املديرين أبنفسهم والذين يتبعون أسلوب مركزي يف اإلدارة،  ابإلضافة إىل عدم ثقة ،1ال يرغبون يف حتمل املخاطرة

حبيث حيتكرون حق اختاذ القرارات وال مينحون الفرصة ألي نوع من املشاركة من قبل العاملني، بل قد يعتمد 
 ؛2أحدهم إىل حماولة كتم أنفاس األشخاص املبتكرين

 : العوامل الثقافية ابعتبارها حواجز تعوق االبتكار -
 ؛فإن أي ثقافة جديدة على املؤسسة، من املرجح أن تواجه مقاومة من املديرين يف اإلدارات الوسطى والسفلى     

 :ضعف التواصل بني خمتلف أقسام املؤسسة -
 .3الذي يسبب مشكلة إدارية تعوق االبتكار      

 لرتويجأساسيات االثاين:  املبحث
تصالية ايعتمد عليه يف حتقيق أهداف  احلديثة، إذسية للعديد من املؤسسات ينشطة الرئيعترب الرتويج أحد األ    

 ىخر سواق تتميز هي األأعامل يتسم ابملنافسة الشديدة و  أمهيته خاصة يف ظل الزابئن، وازدادتبيعية مع  ىخر أو 
 مفهومإىل . ويف هذا املبحث سيحاول الباحث التطرق تعرف السكون ابلتقلبات املستمرة والتغريات اليت ال

 الرتويج، أسس الرتويج وعناصر املزيج التسويقي، الرتويج كعملية اتصالية ومراحل النشاط الرتوجيي واسرتاتيجياته.
 الرتويج مفهوم ول:األ املطلب

من خالهلا  ستطاعابعض احملاوالت اليت الباحث  سيستعرضمفهوم حمدد وشامل للرتويج ى بغية الوقوف عل   
 رسم املعامل واخلصائص الرئيسية للرتويج واليت متيزه عن بقية األنشطة التسويقية األخرى.مفكرو التسويق من 

 الرتويج أوال: مفهوم

"، إذن كلمة ترويج تعين تنفيق واجا: نفق، وروجته تروجيا: نفقتهر  –روج: راج مة الرتويج ابللغة العربية تعين"كل     
ابآلخرين وتعريف املستهلكني ابلسلع واخلدمات اليت ميتلكها الشيء، وحىت ينفق هذا الشيء البد من االتصال 

 .4البائع
                                                        

الطبعة اخلامسة، دار جدار للكتاب العاملي،  ،  -نظرايت واسرتاتيجيات ومناذج حديثة -اإلدارة احلديثة أمحد اخلطيب وعادل سامل معايعة،  1
  .440 ، ص2009عمان، األردن، 

، الطبعة اخلامسة، دار وائل، عمان، -اجلماعي يف منظمات األعمال والفرديدراسة السلوك االنساين  -التنظيميالسلوك  حممد قاسم القريوين، 2
 .322 ، ص2009األردن، 

 .191ص  ،مرجع سبق ذكرهنبيل جواد،  3
دار اليازوري الطبعة األوىل،  ،متكامل( )مدخلتطبيقات  –نظرايت  –عالن التجاري، أسس الرتويج واإل، علي حممد رابعةو  بشري عباس العالق 4

 .09ص  ،2007عمان، األردن، والتوزيع،  العلمية للنشر
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

اجلهد الذي يبذله البائع يف إبراز اخلصائص املميزة للسلعة أو اخلدمة اليت يتم الرتويج ويعرف الرتويج على أنه ''     
صائص لشراء هذه السلعة اخلهلا كالتصميم، والتغليف، واسم العالمة، واجلودة، والسعر مث إقناع هذا املشرتي بتلك 

 من خالل هذا التعريف تتلخص مهمة الرتويج يف التأثري على املستهلك بغرض إقناعه لشراء السلع  .1''أو اخلدمة
 واخلدمات.

 نشاط تسويقي، ينطوي على عملية اتصال اقناعي، يتم من خالهلا التعريف ''كما يعرف الرتويج أبنه        
فكرة، أو مكان، أو شخص، أو منط سلوكي معني، هبدف التأثري على أذهان أفراد مجهور بسلعة، أو خدمة، أو 

معني الستمالة استجابتهم السلوكية إزاء ما يروج له، وتتم عملية االتصال الرتوجيي هذه إما ابستخدام األسلوب 
 .2الشخصي املباشر، أو غري املباشر''

ويج هو عملية اتصال بني طرفني يريد أحدمها اقناع اآلخر والتأثري مبوجب هذا التعريف يرى الباحث أبن الرت     
 عليه واستمالته ملا يطرحه ويروج له مستخدما يف ذلك عدة أساليب. 

''احملفزات اليت تستعملها املؤسسة حلث )جتار اجلملة، وجتار التجزئة،  ومن وجهة نظر أخرى فالرتويج هو تلك     
 .3لتبادل، أو املستهلكني لشراء العالمة التجارية، وتشجيع قوى البيع على تصريفها''قنوات التوزيع األخرى( على ا

أضاف هذا التعريف أن األنشطة الرتوجيية ليست موجهة كلها إىل املستهلك النهائي فقط، فالبعض من هذه      
نوع وصياغة الرسالة اليت  األنشطة قد توجه للوسطاء وعليه فإن اجلمهور املستهدف من النشاط الرتوجيي يؤثر على

أحد منتجاهتا هادفة ترمي إىل إظهار املؤسسة أو عملية اتصال مربجمة و '' ميكن اعتبار الرتويج عليهتوجه إليهم و 
 .4خمتلف مراحل العملية التسويقية''بصورة مقنعة لدى خمتلف األطراف اليت جيري التعامل معها عرب 

ب على تردد املستهلك وخلق حالة نفسية مالئمة حبيث جتعله مقتنعا مبا يتغلاإلشارة إىل أن الرتويج  وجب     
وهذا من خالل إمداد املستهلك بكافة املعلومات حول السلعة أو اخلدمة مثل  ،5يقدم له من سلع وخدمات

 خصائصها وخمتلف املغرايت املتوفرة فيها.

عنه، يعرب عنه بكافة اجلهود  االستغناء ال ميكن الذيأحد عناصر املزيج التسويقي بشكل عام فالرتويج هو         
 السلعة أو اخلدمة الكافية والالزمة للموزعني واملستهلكني حولإقامة منافذ للمعلومات  اليت تبذهلا املؤسسة يف إطار

يهدف إىل اقناعهم وحثهم على الشراء أو يف قبول فكرة معينة حيث أو العالمة التجارية أو األسعار املطروحة 
 مستعملة يف ذلك االتصال املباشر وغري املباشر. حىت التفاعل معها ملعرفة ردود الفعل واقرتاح التعديالت الالزمة،و 

                                                        
 .33ص  ،2009 األردن،، الطبعة األوىل، دار صفاء، عمان ،-مدخل اسرتاتيجي – إدارة الرتويج واالتصاالت التسويقيةعلي فالح الزعيب،  1
 .415، 414ص  ، ص2013التوزيع، عمان، األردن، و  الصفاء للنشر راألوىل، دا، الطبعة إدارة التسويقإايد عبد الفتاح النسور،  2

3 Terence A .Shimp, Advertising, Promotion and aspect of integrated communication, 7th Edition, Thomson 

SouthWestern, OH, USA, 2007, p 49. 
 .213، ص 2013األوىل، دار زمزم للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبعة إدارة التسويقحممد أمحد عبد النيب،  4
 .07، ص 2009، الطبعة األوىل، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الرتويج واإلعالنمسري العبديل وقحطان العبديل،  5
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

      اثنيا: أمهية الرتويج 
 بعد التطور الكبري يف حجم وعدد املؤسسات، ودخول وتعدد أنواع املنتجات يف خمتلف القطاعات     

 ومع صعوبةأمهية الرتويج خاصة يف حالة املنافسة أين تسوق منتجات متشاهبة ومتماثلة،  يف كل هذا زاد  السوقية، 
أمهية  برزتاالتصال بني كل من املنتج والزابئن احلاليني واملرتقبني لبعد املسافة بينهم، واتساع نطاق األسواق، 

 :1يف النقاط التالية ويربزها الباحث النشاط الرتوجيي
 عناصر املزيج التسويقي الالزمة لتحقيق أهداف املبيعات والرحبية للمؤسسة؛أن الرتويج هو أحد   -
جتاه اأن الرتويج ال يقتصر على إمداد املستهلك ابملعلومات، ولكن يتضمن معرفة رد فعل املستهلك   -

 املعلومات املقدمة؛
ك، وتوجيهه مبا تساعد املعلومات املقدمة للمستهلك من خالل الرتويج يف التأثري على سلوك املستهل -

 يتماشى مع إشباع رغباته وحيقق أهداف املؤسسة؛
 يساهم الرتويج يف حتسني الصورة الذهنية للمؤسسة يف السوق، وخلق والء الزابئن حنو تلك املؤسسة -

 يف األجل الطويل. 
 :2أما أسباب تزايد أمهية الرتويج فتعود إىل

 ارتفاع مستوى التعليم عند الزابئن؛ -
 الفكري بسبب زايدة تنقالت األفراد عرب الدول؛زايدة الوعي  -
 بعد املسافة بني املنتج واملستهلك مما يتطلب إجياد وسائل اتصاالت لنقل املعلومات بينهم؛ -
 وجود عنصر املنافسة بني املنتجني مما يدفعهم إىل حماولة كسب الزابئن؛ -
 انتشار وسائل اإلعالن وتنوعها على نطاق واسع. -

 ويجاثلثا: أهداف الرت 
 هتدف املؤسسة من خالل الرتويج إىل حتقيق مجلة من األهداف يوضحها الباحث فيما يلي:     
، وهذا هدف مهم خاصة عند تقدمي سلعة أو أو اخلدمة إمداد الزبون احلايل واملرتقب ابملعلومات عن السلعة -

 ؛3ويشجعه على جتربتهاخدمة جديدة، ألنه يتضمن خلق املعرفة لدى الزبون عن هذه السلعة أو اخلدمة 
 تدعيم موقف اآلراء احلالية اإلجيابية للزابئن حول السلعة أو اخلدمة وذلك هبدف دفعهم لشرائها ابستمرار؛ -

                                                        
  .414، 413، ص ص مرجع سبق ذكرهإايد عبد الفتاح النسور، 1
 األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع الطبعة ،-مدخل معاصر –إدارة الرتويج واإلعالن التجاري فالح الزعيب وإدريس عبد اجلواد احلبوين،  يعل 2
 .121 ص ،2015والطباعة، عمان، األردن،  
 .13، ص ذكره قبمرجع سعلي حممد رابعة، بشري عباس العالق و  3
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

العمل على تغيري االجتاهات واآلراء واألمناط السلوكية السلبية للزابئن يف األسواق املستهدفة إىل اجتاهات  - 
 ؛املعروضةلعة أو اخلدمة وآراء وأمناط سلوكية إجيابية حنو الس

تذكري خمتلف فئات املستهلكني ابلسلعة أو اخلدمة من وقت آلخر وخاصة ذوي املواقف واآلراء اإلجيابية  -
إىل تعميق درجة الوالء النسيب للمستهلكني  للوصوليعترب حتقيق هذا اهلدف الرتوجيي ضروراي و حول السلعة، 

 .1حنو العالمة التجارية ابإلضافة إىل أنه قد مينع املستهلكني من التحول لعالمات املنافسني

إخبار  :وهي( 03) انطالقا من األهداف السالفة الذكر ميكن تلخيص أهداف نشاط الرتويج يف ثالث     
مع اإلشارة إىل  ،املستهلكني ابلشيء حمل الرتويج، وإقناعهم، مث تذكريهم ابخلربات املرتبطة ابستخدام هذا الشيء

أن هذه األهداف ترتبط بنوع التأثري املطلوب إحداثه يف من يوجه إليهم نشاط الرتويج، فمهما كانت طبيعة 
الشيء موضع الرتويج )السلعة أو اخلدمة( خاصة وأهنا تتوقف النشاط فإن االستجابة النهائية املرغوبة هي قبول 

 على العديد من املتغريات البيئية اليت ال تستطيع املؤسسة أن تتحكم فيها مثل درجة املنافسة.

 املطلب الثاين: أسس الرتويج وعناصر املزيج التسويقي
ابية من طرف املستهلك اجتاه منتجات جييج يرتكز يف احلصول على استجابة إإن اهلدف الرئيسي من الرتو      

 املؤسسة، وال يتحقق إال إذا بين الرتويج على أسس صحيحة وحقق التكامل مع عناصر املزيج التسويقي.

 أسس وركائز الرتويج أوال: 
 :2ما يلي عتباراإليف  واضعي عليهم أن جيب هفإنالرتويج ملنتجاهتم  رجال التسويق يف فكريعندما      
  التسويقية:األحباث  .1

السوق والطرق اليت يستخدموهنا جلذب املستهلك. ومنافسيهم يف وتتضمن دراسة األشخاص املستهدفني      
، فالرتكيز عليه له ابلنسبةقده املستهلك فهو أهم شيء تفكرة عن ما يعأهنا متنح للمسوق الطريقة  وميزة هذه
 مناسبا من طرق الرتويج.  املال واجلهد والوقت يف عدم استخدام ما ليس سيوفر له

 :االبتكار  .2

نقطة  جيب توضيح االبتكاريف طرق الرتويج أبفكار غريبة وجديدة جتذب املستهلك. ومن نقطة  االبتكار     
ألسف يف عاملنا العريب فللكل من يعمل يف جمال التسويق وخصوصا الرتويج،  نقطة سلبيةمهمة جدا وقد تكون 

جند أن األفكار حمدودة ومكررة يف تصميم اإلعالن وكم منا شاهد إعالان مثال عن مسحوق تنظيف ووجد أن 

                                                        
، الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، -شركات دولية يف الرتويج جتارب-العوملةأسرار الرتويج يف عصر حمسن فتحي عبد الصبور،  1

 .16ص  ،2001
 .412 ص مرجع سبق ذكره،، وإدريس عبد اجلواد احلبوين يبعفالح الز  يعل 2
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 !كأن يبني كيف يزيل املسحوق األوساخ  العالمة التجاريةاإلعالانت وأفكارها متشاهبة ابلرغم من اختالف  
 :يبني ذلكالتايل والشكل 

 .سس وسائل الرتويج الفعالةأ :(2 - 1)الشكل رقم 
 

 

 

 .124 ص مرجع سبق ذكره،، وإدريس عبد اجلواد احلبوين يبععلى فالح الز  املصدر:

من خالل الشكل يتضح أن النشاط الرتوجيي وحىت يكون فعاال ويوصل املعلومات الالزمة والكافية عن       
كل من االبتكار وحبوث التسويق ملقابلة  املنتجات إىل املستهلكني والتأثري على سلوكهم الشرائي، فإنه يعتمد على

ؤسسة لكي تضمن جناح نشاطها الرتوجيي تضع التغيريات املختلفة يف احتياجات ورغبات املستهلكني، فأي م
م احللول املمكنة واملبتكرة ملشاكله جتاه منتجاهتا وتركز على اكتشاف ما يرغبه وتقد املستهلك يف بؤرة اهتمامها

 املقدمة.

 اثنيا: الرتويج كأحد عناصر املزيج التسويقي

ات عن سلعة أو خدمة أبسلوب اقناعي إىل الرتويج نظام اتصال متكامل يقوم على نقل معلوم ميكن اعتبار    
لرتويج ا مع ضرورة مشاركةمجهور مستهدف من املستهلكني، حلمل أفراده على قبول السلعة أو اخلدمة املروج هلا، 

  :التسويقي داخل املزيجوالشكل املوايل يوضح مكانة الرتويج  .1ضمن أية اسرتاتيجية للتسويق

 
 

 
 
 

 
 

                                                        
  .414 ، ص، مرجع سبق ذكرهإايد عبد الفتاح النسور1

الةوسائل الرتويج الفع ورركائز أسس  

التميز و  االبتكار  حبوث التسويق 
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املزيج التسويقي، والذي يشمل ابإلضافة للرتويج املنتج والسعر أحد عناصر يوضح الشكل الرتويج بصفته     
والتوزيع، هذه العناصر تتكامل معا لتحقيق األهداف الرتوجيية للمؤسسة يف إطار الفلسفة التسويقية السائدة، 

ومات حيتوي على عناصر تتناسق بطريقة فعالة، من خالل نقل املعلفاملزيج الرتوجيي شأنه شأن املزيج التسويقي 
عن السلعة أو اخلدمة أبسلوب إقناعي مصمم وموجه للتأثري على ذهن املستهلك، ليقوده يف النهاية إىل تصرف 

 سلوكي معني، اجتاه السلعة أو اخلدمة املروج هلا وهو ما يعرب عنه عادة ابلسلوك الشرائي.

 املطلب الثالث: الرتويج كعملية اتصالية

ل االتصال يف التسويق، لذا يربز اعتماد املؤسسات يف الرتويج على عملية أشكاأحد ميكن اعتبار الرتويج    
 .االتصال للوصول إىل املستهلكني واستمالتهم وحماولة اقناعهم مبنتجاهتا

 أوال: تعريف االتصال
عام ومشرتك، وهلذا  تعينو communisمأخوذة من األصل الالتيين   communicationكلمة االتصال     

فهي ختلق قاعدة مشرتكة عامة. فوظيفة االتصال حتقق املشاركة يف احلقائق واآلراء أو الرتويج للفكرة، أو موضوع، 
أو سلعة، أو خدمة، أو قضية، عن طريق انتقال املعلومات أو األفكار أو االجتاهات من شخص أو مجاعة، إىل 

 التسويقي .مكانة الرتويج يف املزيج: (3 - 1)الشكل رقم 
 

يقاألهداف العامة للتسو   

 السوق املستهدفة

التسويقي:املزيج   
املنتج 
السعر 
الرتويج 
التوزيع 

 

:املزيج الرتوجيي  
اإلعالن 
 العالقات العامة 
تنشيط املبيعات 
البيع الشخصي 
التسويق املباشر 

  

Source: Lamb et .al, Marketing, 11éme edition, SouthWestern Cengage learning, USA, 

2011, p 525. 
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

واملستقبل  (املعلن)عىن موحد ومفهوم لدى الطرفني املرسل أشخاص أو مجاعات ابستخدام رموز ذات م 
 .1(املستهلك)

ويعرف االتصال أبنه ''فن استخدام املعلومة من قبل املرسل لغرض ايصاهلا إىل عقل الطرف اآلخر وهو       
أكثر( لتبادل أو ميكن تعريفه أبنه ''عملية تفاعل مشرتكة بني طرفني )شخصني أو  .2املستلم إلحداث استجابة''

 .3فكرة أو خربة معينة عن طريق وسيلة''

يعرب عن إقامة مشاركة بني املرسل واملستقبل يف املعلومات واألفكار  االتصال مما سبق ميكن القول أبن     
مع يتم من خالله إرسال رسائل معينة  .إخل،واملشاعر واملعاين واألشكال.. واآلراء واألفعال والتعبريات االجتاهاتو 

سلوك الحتريك االتصال  هدفو  بينهما،وسائل وسيطة ، يستخدم يف ذلك فهمها من قبل املستقبلضرورة 
 وإقامة الصلة بني طريف العملية االتصالية. تفاعلالوإحداث 

 اثنيا: منوذج عملية االتصال 
االتصال هو ذلك اجلزء املهم من تفاعل املؤسسة مع حميطها الداخلي واخلارجي، تسعى من ورائه إىل حتقيق      

جمموعة من األهداف من بينها: اقناع املستهلكني بتبين منتجاهتا، حتسني صورهتا وصورة عالماهتا، مواكبة 
 اخل. .التطورات احلاصلة يف السوق ..

 ونشاطها ومنتجاهتا املؤسسة وتربط االتصال هذا حتقق اليت احليوية التسويقية لوظائفإحدى ا والرتويج هو     
 والرتغيب عليها الطلب املؤسسة وإاثرة مبنتجات التعريف يف الرتويج دور عن فضال هذا املستهدف، لسوقاب

حىت ال يصبح شرائها، كل هذا يتطلب فهما صحيحا لعملية االتصال وخمتلف مناذجها  على واحلث واإلقناع
جهودا وموارد ضائعة وحيقق األهداف املرجوة من عملية الرتويج. والشكل التايل يوضح أهم مناذج العملية 

 االتصالية:

 

 

 

 

 
                                                        

 .14، ص سبق ذكرهمرجع بشري عباس العالق وعلي حممد رابعة،  1
 .36 ، ص2015، الطبعة الثالثة، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، االتصاالت التسويقية والرتويجاثمر البكري،  2
ص ، 2005 صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبعة األوىل، داراالتصال والعالقات العامةالطوابسي،  وعدانن حممود رحبي مصطفى عليان 3

30. 
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :1من خالل النموذج ميكن التوصل إىل أن عملية االتصال تتكون من تسعة عناصر وهي       
يتمثل يف الطرف )املسوق( الذي يقوم إبرسال الرسالة مبا تتضمنها من معلومات ورموز إىل  املرسل: .1

 املتلقي؛
 ة؛عملية وضع الرسالة يف شكل رموز، أو جمموعة كلمات، أو أصوات أو رسوم توضيحي الرتميز: .2
 جمموعة الرموز اليت يقوم املرسل بنقلها إىل املستقبل؛ الرسالة: .3
 خمتلف قنوات االتصال اليت يتم من خالهلا نقل الرسالة من املرسل إىل املتلقي؛ الوسيط: .4
 عملية فك وتفسري رموز الرسالة املرسلة من قبل املرسل؛ تفسري الرموز: .5
 رسل؛الطرف الذي يتلقى الرسالة من قبل امل املستقبل: .6
 ردود فعل املتلقي بعد التعرض للرسالة؛ االستجابة: .7
 للمرسل؛ وتعودوهي جزء من االستجابة اليت ترجع  التغذية العكسية: .8
ذلك التشويش الذي ميكن أن تتعرض له عملية االتصال مما يؤثر على الرسالة املرسلة وتصل  الضوضاء: .9

 للمتلقي مبعىن آخر.

                                                        
1 Philip Kotler  and Gary Amstrong, Principles of Marketing, 14ème édition, prentice Hall Pearson, New Jersey, 

USA, 2011,  p 415.  

 

 

 الوسيط
Media 

 الرتميز
Encoding 

 املرسل
Sender 

ميزتفسري الرت   
Decoding 

 املستقبل
Receiver 

 الرسالة
Message  

 تغذية عكسية
Feedback 

 االستجابة
Response 

 الضوضاء
Noise 

 Source :  Philip Kotler et .al, Marketing Management, 15 éme édition, Pearson Education 

Inc./Prentice Hall, France, 2016, p 334. 
, p. 
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

فهم خمتلف العوامل اليت تضمن فعالية العملية معرفة و  (املرسل)من خالل النموذج يتضح لنا أن على املسوق       
االتصالية كقدرة املتلقني على فك وتفسري رموز الرسائل املرسلة، ابإلضافة إىل حسن اختيار القنوات املناسبة 

التغذية العكسية حبيث تستطيع االستجابة لرسائل املتلقني. لنقلها هلم، كما جيب اإلشارة إىل ضرورة تطوير قنوات 
كما أن كل هذه العناصر هلا دور حاسم يف عملية االتصال سلبا أو إجيااب للوصول إىل اهلدف املطلوب من 

 العملية.

ح هلا كما يرى الباحث أنه ال ميكن أن تنجح املؤسسة يف نشاطها الرتوجيي ما مل تصبه يف قالب اتصايل يتي       
اجيابية حتاول مترير رسائلها إىل مجهورها املستهدف من جهة ويسمح هلا ابستقبال نتائجها يف شكل استجابة 

 تدارك األمر إما بتعديل الرسالة، أو بتغيري القناة أو الوسيلة.تعزيزها أو سلبية تعمل على 

  الرتويج اسرتاتيجياتو مراحل املطلب الرابع: 
املرور البد من  الشراء قرار اختاذد عن البديلة املنتجاتبني  املفاضلة عملية الزابئن من أجل التسهيل على    

 .مبراحل معينة واستعمال اسرتاتيجيات فعالة
 أوال: مراحل النشاط الرتوجيي

مير النشاط الرتوجيي للمؤسسة عرب عدة مراحل ميكن تصورها يف شكل هرمي كما هي موضحة يف الشكل      
 .: يوضح اهلرم الرتوجيي(5 - 1) الشكل رقم                           التايل:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .235 ، صمرجع سبق ذكره محد عبد النيب،أحممد املصدر: 

 العلم بوجود السلعة أو اخلدمة 

 اجلهل التام ابلسلعة أو اخلدمة 

 الشراء ابلفعل

 اإلقناع أو الرغبة ابلشراء

 امليل إىل السلعة أو اخلدمة

 تفضيل السلعة أو اخلدمة عن غريها

السلعة أو اخلدمة اإلملام خبصائص  
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

دفع األفراد عرب مراحل متدرجة، وذلك على بميكن لنا أن نتصور عملية الرتويج كقوة تقوم من خالل الشكل       
 :1النحو التايل

 ؛موضوع الرتويج املنتجعلم هلم بعد بوجود  يوجد عند قاعدة اهلرم كل املستهلكني احملتملني الذين ال -
 ؛ولكنهم مل يفكروا بعد يف أمر شرائها املنتجمهم بوجود إعالأييت بعد ذلك جمموع األفراد الذين مت  -
 املنتج؛قدمها هلم يابلتفكري يف املزااي اليت ميكن أن  يبدؤونيلي ذلك جمموع األفراد الذين  -
 ؛جتاههاوتكوين مواقف إجيابية  املنتجلون حنو تقبل جييء بعد ذلك األفراد الذين بدأوا ميي -
 ؛املماثلةاملنتجات عن غريه من  املنتجلديهم شعور بتفضيل  ونتكّ أولئك األفراد الذين  أييت -
يف املراحل النهائية يكون هناك األفراد الذين يتعدون مرحلة التفضيل ويقرنون ذلك ابلرغبة يف الشراء  -

 ؛ا هو يف االجتاه الصحيحم هذا إمنلقناعتهم أبن قراره

 ، حمققا بذلك جناح جهود رجل التسويق الرتوجيية.املنتجختام هذه املراحل هو أن يقوم الفرد فعال بشراء     

 اثنيا: اسرتاتيجيات املزيج الرتوجيي
واختالف أهداف املسوقني على مستوى املؤسسات ساهم يف اختالف البدائل  للمنتجات الكبري التنوعإن 

 : 2مهاو  براز أهم اسرتاتيجيتنياخلاصة ابلرتويج، حياول الباحث إ االسرتاتيجية
 Pull Strategyاسرتاتيجية اجلذب  .1

تعتمد على االتصال الواسع االنتشار، أيمل رجال التسويق من خالهلا أن يذهب املستهلك إىل التجار        
يسأهلم عن املنتج ويلح يف طلبه مما يضطر التجار إىل طلبه من املؤسسة ويظهر يف هذه احلالة أن جهود الرتويج 

 ما تظهر يف حالة املنتجات ذات القيمة البسيطة عادةهذه االسرتاتيجية اليت خلقت الطلب، مع اإلشارة اىل أن 
 .التوزيع الشاملتتطلب اعتماد و 

  push strategyاسرتاتيجية الدفع  .2
وفيه يتم توجيه النشاط الرتوجيي )عادة البيع الشخصي( حنو إقناع جتار اجلملة مبجموعة املنتجات اليت تنتجها     

املؤسسة، فهو يهدف إىل إقناع اتجر اجلملة ابحلصول على كميات معينة من املنتجات لتصريفها، وبنفس 
وم بدوره ابلتأثري على املستهلك واستمالته للشراء، األسلوب يقوم هذا األخري ابلتأثري على اتجر التجزئة والذي يق

يف التأثري على املوزع وسائل كثرية إلقناعه واستمالته كمنحه هامش ربح عال  وسائل كثرية وتستخدم املؤسسة
للوحدة املباعة أو تقدمي خصومات معينة، وقد تقوم بعض املؤسسات بتدريب رجال البيع ومد املوزعني ببعض 

تساعد يف عرض املنتجات وتسليم الطلبات بسرعة وغريها من اخلدمات وهناك عديد من املنتجات  الوسائل اليت
 مثل املالبس واملعدات الصناعية تروج هبذه الطريقة.

                                                        
 .235 ، صمرجع سبق ذكره، محد عبد النيبأحممد   1
، 2015 توزيع، عمان، األردن،اللنشر و لدار غيداء الطبعة األوىل، ، إدارة التسويق أسس ومفاهيم معاصرةسعدون محود جثري الربيعاوي وآخرون،  2

 .275ص
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 املزيج الرتوجيي االبتكاري الثالث:املبحث  

السيما يف بيئة سات، ؤسحالة ملحة يف عامل األعمال تسعى إىل بلوغه العديد من املاليوم االبتكار  يعد     
 االستجابة حتم على املؤسساتيرافقها من ضغوط وهتديدات،  تتصف ابلصراع من أجل النمو والبقاء وما

 نشطةاأل خمتلف االبتكار يف العمل على تبين، من خالل تنمو وتبقى واالبتكار لكيوالتكيف واخللق والتجديد 
. وحياول الباحث من خالل هذا املبحث يوازي التحدي القائم عامة والرتوجيية خاصة لتكون مبستوىالتسويقية 

 بداية تناول التسويق االبتكاري مث التطرق إىل تطبيق االبتكار على خمتلف عناصر املزيج الرتوجيي.

 املطلب األول: ماهية الرتويج االبتكاري

قبل التطرق إىل الرتويج االبتكاري يرى الباحث أنه من الواجب تناول مفهوم التسويق االبتكاري ابعتباره أحد     
جماالت االبتكار الذي يرتكز على النشاطات التسويقية وال سيما ما له صلة بعناصر املزيج التسويقي وما تقوم به 

جديدة تسويقيًا سواء يف جمال املنتج، السعر، التوزيع املؤسسة من أساليب وطرق وإجراءات هدفها خلق حالة 
 وأخريا الرتويج.

 أوال: مفهوم التسويق االبتكاري

، نظرا ألمهيته ابلنسبة التسويق جمال يف الباحثني من العديد اهتمامأخذ  عو موض االبتكاري التسويق     
للمؤسسة، خاصة يف ظل بيئة تتسم ابلتغري الشديد ابلنسبة للمنافسة الشرسة من جهة، والتغري املستمر يف أذواق 

 املستهلكني من جهة أخرى، وعليه حياول الباحث إبراز أهم التعاريف اليت تناولت املفهوم فيما يلي: 

ميكن من خالهلا حتويل األفكار العملية اليت '' التسويقي( أبنهار )أو االبتك االبتكاريالتسويق  يعرف     
 .1''تقدمي أشياء تفوق توقعات الزبون بداعية إىل منتجات أو عمليات تساهم يفاإل

أو  املمارسات التسويقية يف الفعليوضع األفكار اجلديدة أو غري التقليدية موضع التطبيق '' كما عرف أبنه      
فالتسويق االبتكاري بذلك يتعدى عملية توليد األفكار املبتكرة بل يتعّداها .2''ألفكار جديدة االستغالل الناجح

 ليجعل هذه األفكار حمل التطبيق الفعلي على الواقع.

تقدمي شيء جديد يف صورة سلعة أو خدمة، أو اكتشاف وسيلة جديدة لتوزيع السلع كما يعرف أيضا أبنه ''     
   .3 طرق أفضل لرتويج املنتجات أو تسعريها''واخلدمات، أو الوصول إىل

                                                        
وىل، مؤسسة ة األ، الطبعاملتميز التسويقيالتسويق املبين على املعرفة مدخل األداء نزار عبد اجمليد رشيد الربواري وفارس حممد فؤاد النقشبندي،  1

 .364 ص ،2013الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
 .214-212 ص ص ،2003القاهرة، مصر،  ،اإلدارية للتنمية العربية املنظمة ، منشوراتاالبتكاريالتسويق نعيم حافظ أبو مجعة،  2
دراسة تطبيقية على قطاع  - ملنظمات األعمال املصري التنافسيعلى املركز  االبتكاري وأثرهالتسويق "آمنة أبو النجا حممد أبو النجا،  3

 .34 ، ص2008مصر،  ،، جامعة طنطاكلية التجارةقسم إدارة األعمال،   أطروحة دكتوراه، )غري منشورة(، ، "-الصناعات الغذائية ىف مصر
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 فإذا كانعن االبتكار عموما، ال خيتلف كثريا جوهره  يف التسويقيمفهوم االبتكار  يضيف هذا التعريف أبن       
فاالبتكار التسويقي يعمل على حتويل  االبتكار هو حتويل اإلبداع يف الفكرة إىل شيء ملموس متفرد وواقعي
 األفكار املبدعة يف جمال التسويق وتطبيقها على عناصر املزيج التسويقي. 

، أو عنصر السعر، أو (سلعة كان أو خدمة)  Productعلى عنصر املنتج  االبتكاريقد ينصب التسويق        
آن واحد. مبعىن آخر، فإن هذا النوع من  يفناصر كل هذه العى  عنصر الرتويج، أو عنصر املكان )التوزيع( أو عل

 حىت يف جمالويكون االبتكار  ،(4Pأو الـ ) Marketing Mix التسويقياالبتكار يوجه إىل عناصر املزيج 
 .1حبوث التسويق

 ميكن إمجاهلا على النحو اعتمادا على ما سبق، فإن التسويق االبتكاري يتسم ابلعديد من اخلصائص اليت    
 :2التايل
ال يقف عند حد إجياد أو توليد فكرة جديدة فقط، وإمنا يتعدى ذلك املفهوم حىت يصل إىل إدخال الفكرة  -

 موضع التطبيق الفعلي؛
 يقوم ابستغالل األفكار اجلديدة بفعالية وكفاءة وجناح، حىت تتمكن املؤسسة وأقسامها من االستفادة منه؛ -
 وإمنا قد ميتد إىل أي جمال أو إىل ممارسة تسويقية يف املؤسسة.ال يقتصر على جمال تسويقي معني،  -

 مواكبة التطورات احلاصلة  خالله من يرجى مهم، متطلب أصبح االبتكاري التسويق مفهوم تبينإن 
 واحملافظة الزابئن جذبوالتحدايت القائمة اليت تواجه املؤسسة يف خمتلف عملياهتا التسويقية خاصة فيما خيص 

الشكل املوايل يوضح كافة اآلفاق واجملاالت اليت جاء هبا مفهوم التسويق و  .ومنه حتسني صورهتا يف أذهاهنم ،عليهم
 االبتكاري:

 

 

 

                                                        
 .214-212 ص ، ص، مرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو مجعة 1
، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، قضااي وتطبيقات تسويقية معاصرة، وعبد الرمحان عبد هللا الصغريإايد عبد الفتاح النسور  2

 .110، 109 ، ص ص2014
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 .يوضح جماالت التسويق االبتكاري :(6 - 1)الشكل رقم   

 .36 ص ،سبق ذكره، مرجع آمنة أبو النجا حممد أبو النجااملصدر: 

القدرة على املنافسة والوصول إىل املنتجات ، القائمة على االبتكار ؤسسةلمليعطي  التسويق االبتكاري     
، واألسواق اجلديدة أسرع من منافسيها، وميكن القول: إن هذا التحول حنو لزابئنواخلدمات اجلديدة وإىل ا

يعود إىل حقيقة أن املؤسسات أصبحت متتلك املوارد الكبرية، والتقنية القائمة عليه ؤسسات االبتكار التسويقي وامل
العالية، واخلربات الفنية واإلدارية، واملعلومات التسويقية اخلاصة ابلتعامل مع االبتكار التسويقي، بوصفه نشاطا 

ج، والتوزيع، واألهم هو جديد كليا يف املنتجات، ويف األسعار، ويف الرتوي منظما ومتميزا من أجل الوصول إىل ما
لرؤية اسرتاتيجية لالبتكار التسويقي متكنها من حتقيق امليزة التنافسية يف األسواق، ومما  ؤسساتهو امتالك هذه امل

جيسد هذه الرؤية الزايدة الكبرية يف املوارد املخصصة للبحث والتطوير  واملعلومات التسويقية هبدف معرفة حاجات 
 .1رغباهتمع والعمل على إشبا  زابئنال

 

                                                        
 )غري منشورة(، ،دكتوراه، أطروحة "ردنيةألبداع التسويقي يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك التجارية اإلبتكار واالدور ا"عطا هللا فهد السرحان،  1

 .10 ، ص2005جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان،  دارية واملالية العليا،إلكلية الدراسات اختصص فلسفة التسويق،  

كارياالبتجماالت التسويق   

 يف جمال التطبيق يف املفاهيم

 مفاهيم جديدة.-
 أفكار تسويقية جديدة.  -
 حيث أصبحفلسفة جديدة   -

االبتكار وظيفة إدارة أكثر منها 
 .ؤسسةوظيفة م

 ؤسسة.إشاعة روح التجديد واالبتكار يف مجيع أنشطة امل-
 اجلديدة واملتطورة. نتجاتوجود تدفق مستمر من امل-
 اإلنتاج والتعبئة والتغليف.خلق أساليب جديدة يف -
 بتكرة للتوزيع والرتويج والتسعري.أساليب م-
 الفرص والتهديدات. أبسلوب مبتكر معالتعامل -
 ممارسات تسويقية غري مسبوقة.-
 دة وأساليب جديدة خللق االبتكارات.خلق فرص جدي-
استغالل األفكار واملنتجات اجلديدة على مستوى العامل -

 أبسلوب سريع وفعال.
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 ر الرتويجاثنيا: االبتكار يف عنص 
فشل الرتويج التقليدي يف جذب مزيد من الزابئن لنفس املنتجات املتشاهبة، يومًا بعد يوم جعل هذه إن      

حىت ختتفي من السوق، وال تعاود الظهور مرة أخرى مما تتطلب من املؤسسات البحث عن خرية تتزاحم وختتنق األ
 ؟آخر من الرتويج قادر على خلق زابئن جدد أال وهو الرتويج االبتكاري فماذا يقصد به نوع

 املباشر وغري املباشر االتصال يفاالبتكار  عملية على ملؤسسةا قدرة أنه على الرتويج جمال يف االبتكار يعرف      
 اأبهن إقناعه وحماولة جات املؤسسةمبنت لتعريفه املبيعات وتنشيط الشخصي البيعاإلعالن و  خالل من ابملستهلك

 .1ة"مبتكر  جديدة ووسائل أدوات استخدام خالل من رغباته ليبتو  حاجاته ققحت

ال توجد دراسات كثرية تناولت الرتويج االبتكاري إال أن الباحث وانطالقا من مفهوم التسويق االبتكاري      
املبتكرة اجلديدة  األفكار من جمموعة وتنفيذ عن تصميم يقرتح تعريفا اجرائيا للرتويج االبتكاري حيث أنه عبارة

وجيي، اإلعالن، البيع الشخصي، تنشيط املبيعات، الرت  املزيج جماالت أحد يف عملية تطبيقات إىل وحتويلها
 العالقات العامة، والتسويق املباشر.

ال اإلعالن فقط كما يعتقد ن االبتكار يف جمال الرتويج ال يقصد به االبتكار يف جمشارة إىل أوجب اإل    
 وسيحاول الباحث التطرق لكل عنصر على حدى.الكثريون وإمنا يتعداه ليشمل أيضا بقية عناصر املزيج الرتوجيي 

 املطلب الثاين: االبتكار يف البيع الشخصي
، فهو يلعب دورا زابئنها معتستخدمها املؤسسات لتطوير عالقاهتا  اليتيعد البيع الشخصي أحد أهم األنشطة     

تفاعل املشرتي مع تضمن تنتهي به العملية البيعية و تبدأ و لكونه العنصر الذي  يزيج الرتوجياملأساسيا ومهما يف 
 يضمنخذ نشاط البيع اهتماما وبعدا متميزا وميارس بطريقة مبتكرة وغري تقليدية ألنه املؤسسة، لذلك وجب أن أي

من أجل بلوغ األهداف  األخرى وعناصر املزيج الرتوجيي (ل البيعجهود رجا)التكامل بني البيع الشخصي 
 التسويقية.

 

 

 

 

                                                        
وتطبيقات  ر الدويل حول منتجاتمتاملؤ  ،"دور االبتكار التسويقي يف اكتساب ميزة تنافسية ملنتوجات املصارف"فارس،  وهباشالطاهر بن يعقوب  1

وعلوم التسيري، جامعة فرحات  ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجاريةسالميةة التقليدية والصناعة املالية اإلاالبتكار واهلندسة املالية بني الصناعة املالي
 .14 ، ص2014ماي  06و 05سطيف، يومي  عباس،
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 أوال: تعريف البيع الشخصي  
 ما يلي:، يوجزها الباحث فيون مبوضوع البيع الشخصيهتمأوردها الباحثون وامل اليتلقد تعددت التعاريف      

على  عتمادابإل وذلك -واخلدماتالسلع  شراء-املنتظر وإقناعه ابلشراء  زبونإخبار ال عمليةهو"البيع الشخصي   
 واإلجابة عليها زبونطرح االستفسارات من الو  يف إطار تبادل زبوناالتصال الشخصي املباشر بني رجل البيع وال

 .1رجل البيع"قبل من  

 .2''بعملية شراء املنتج االتصاالت الشخصية اهلادفة إىل إخبار الزبون وإقناعهويعرف أيضا أبنه ''

كننا تعريف البيع الشخصي على أنه التقدمي الشخصي والشفهي للمنتجات ميالسابقني من خالل التعريفني     
هبدف دفع املستهلكني والزابئن املرتقبني حنو االقتناع هبا وشرائها، ابإلضافة إىل إمدادهم ابملعلومات على االتصال 

وهنا تظهر أمهية البيع الشخصي ابعتباره يتيح للمؤسسة ورجال البيع احلصول على الشخصي يف موقف تباديل. 
 التغذية العكسية ومنه ميكنهم من تطوير وابتكار أساليب بيعية جديدة.

 Web 2.0    أتثري تقنية املبيعاتو لبيع الشخصياثنيا: املفهوم اجلديد ل
، حيث البيع والتفاعل مع الزابئن من خالل توفريها إمكانيةأسرع أدوات تكنولوجيا البيع منوا هي األنرتنت إن     
كل املؤسسات اآلن حتاول تعزيز فعالية رجال البيع لديها من خالل تقليل الوقت واملال عن طريق استخدام أن  

يطلق عليها و ىت عقد لقاءات مباشرة مع الزابئن جمموعة من الربامج لتدريب رجال البيع وعقد اجتماعات البيع وح
لتحسني فعالية  web 2.0وذلك من خالل دمج املمارسات البيعية املبتكرة مع تقنيات  ''2.0املبيعات '' اسم

 رجال البيع وكفاءهتم. 
رجال البيع اآلن ابستطاعتهم االتصال، التعلم، التحليل، املشاركة والتعاون والقيام أبعماهلم مع بعض بطرق مل     

قامت بتجميع املنهجيات اليت تركز على الزابئن واليت حولت البيع  2.0يكن يتخيلها أحد قبل سنوات، فاملبيعات 
مع اإلشارة إىل أن اء عند كل من املؤسسة والزابئن، من فن إىل علم تفاعلي، فغريت كل من مفهوم البيع والشر 

من خالل خلقها لقنوات اتصال  مل أتت لتلغي دور رجال البيع بل لتجعلهم أكثر انتاجية وفعاليةهذه التقنية 
 جديدة.

واصل مثل القدرة على بناء قائمة للزابئن احملتملني من قواعد البياانت على األنرتنت ومواقع الت البيع اآلنلرجال    
Hoovers *وLinkedin **خلق حوارات مع الزابئن احملتملني أثناء تصفحهم لتلك املواقع والتحدث  من خالل

 واخلدمات.معهم حول السلع 
                                                        

 .80، 79ص ، ص 2008، دار وائل للنــــشر والتـــوزيع، عمان، األردن، إدارة املبيعات والبيع الشخصيمد عبيدات وآخرون، حم  1
 .286 ، صمرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  2
* Hoovers :مليون شخص عرب العامل 100سسة، ومؤ  مليون 85ـــ توي على قاعدة بياانت لحيأمريكي  موقع تواصل. 

** Linkedin :مليون شخص، خاص ابلعالقات املهنية. 400بياانت لـــ  توي على قاعدةحيأمريكي  موقع تواصل 
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

فيما بينهم حول طريقة الشراء املفضلة أو شعورهم اجتاه  زابئنمبراقبة التفاعل بني ال 2.0كما تسمح املبيعات       
 وهذا ما تظهره آخر الدراسات واليت تبني أبن رجال البيع أصبحوا يركزون على استخدام مواقع ،رجال البيع

 .Facebook ،Twitter، YouTube1التواصل االجتماعي وبعض التطبيقات املشهورة كـ 

 على االبتكار تدريب رجال البيعاثلثا: 

 بداعياإل ربامج التدريب على التفكريإخضاع رجال البيع إىل التدريب املستمر وإخضاعهم ملا يسمى ب يتم     
بداعي لدى األفراد، ومن أمهها إعدادها لتنمية عملية التفكري اإلجمموعة من الربامج غري التقليدية اليت جيب  وهي 

 :2ما يلي
 برامج تنمية القدرة على استكشاف املشكالت: .1

 حساسية الفرد للمواقف واألشياء اليت حتتوي على مشكالت تتطلب احلل.  رفعهتدف هذه الربامج إىل     
بداعية، حيث يتم تدريب ة هذه الربامج لتنمية القدرات اإلالكثري من مراكز التدريب يف العامل أبمهيوقد اهتمت 

غالبا ما يكون ) يت تواجههم يف بيئة العملحل املشكالت ال مناملشاركني فيها على معرفة األساليب اليت متكنهم 
 . (العصف الذهين

يعترب العصف الذهين أحد أهم النشاطات والدعائم خللق األفكار اإلبداعية وتدفقها ألنه يعتمد على حيث      
لول أسلوب اإلاثرة واحملاكاة بني جمموعة من األفراد عن طريق طرح مشكلة معينة والبدء ابستقبال أو استعراض احل

 .3املقرتحة من قبل تلك اجلماعة حلل هذه املشكلة

 للمشكالت: تكربرامج التدريب على مهارات احلل املب .2
ابخلربات واملهارات املختلفة من خالل جمموعة متنوعة من أساليب  رجل البيعختتص هذه الربامج إبمداد     

 .السمبلكسومن أمهها برانمج  ،للمشكالت تكاريوطرق احلل االب
 برامج التوعية:  .3

 .تكاربطبيعة الصفات الوجدانية اليت ميكن أن تسهل أو تعيق عملية االب رجل البيعحاطة إهتدف إىل     
 
 

                                                        
1 Philip Kotler and Gary Amstrong, Op.cit, pp 475, 476. 

 .257، ص مرجع سبق ذكره، عالء حممد سيد قنديل 2
 أسلوب العصف الذهين إىل صاحب الفكر األمريكي  يعود(Osborn Alex)  الذي يعترب أول من استخدم هذا األسلوب للحصول على أفكار

عاكف لطفي : أنظر ولالطالع أكثرمرونة إبداعية يف حل بعض املشاكل واخلروج من أحادية اجلانب يف الرأي للوصول إىل أفكار أكثر حداثة وأكثر 
 .104صمرجع سبق ذكره،  ،منظمات األعمال واالبتكار يفإدارة االبداع  ،خصاونة

 .104ص  ،نفس املرجع 3
 سلوب للربجمة اخلطيةأهو  :السمبلكس.  
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 :بتكاربرامج اال .4 
أو تشجيعهم  تكرةوتنمية مهاراته يف التأثري على اآلخرين لنقل أفكاره املب رجل البيعهتدف إىل إعداد      

 ومساندهتم هلذه األفكار.

مهية الكبرية لتدريب رجال البيع وإخضاعهم ملختلف الربامج من أجل الوصول إىل حتقيق مما سبق تتضح األ     
 اهلدف املنشود وهو خدمة الزبون أبفضل الطرق اجلديدة وغري التقليدية.

 املطلب الثالث: االبتكار يف التسويق املباشر
 املستهلكون معوالعمل على تلبيتها، حىت قبل أن يفكر هبا هي توقع احلاجات  يةإن أفضل اسرتاتيجية تسويق    

وما التسويق املباشر إال تعبري  .1عميق للغة اليت يستعملها املستهلك واملواضيع اليت هتمه، واليت يبحث عنهاالفهم ال
طرق عن تلك احلالة اليت تسعى إليها املؤسسات لتحقيق اإلشباع املناسب حلاجات ورغبات الزابئن أبسهل ال

 .2وأيسرها

 أوال: مفهوم التسويق املباشر
 لقد برزت عدة تعاريف ختص هذا املفهوم يوضحها الباحث فيما يلي:     

أي أن االتصال يتم  ،3التسويق املباشر هو ''اتصال مباشر مع املستهلكني للحصول على استجابة أو صفقة '' 
 .intermediaries وسطاء استخدام دون

نرتنت لالتصال املباشر مع زابئن اكس والربيد اإللكرتوين أو األاستخدام الربيد واهلاتف والف'' كما عرف أبنه     
 .4ستجابة املباشرة ''نني وزابئن حمتملني وحثهم على اإلمعي

 املنتج بني املباشر االتصال يتطلب الذي التسويقمن خالل ما سبق يرى الباحث أبن التسويق املباشر هو      
اليت تعتمد التقنية احلديثة كأساس يف االتصال ابلزابئن  من خالل جمموعة النشاطاتوالزبون إلجراء عملية التبادل 

هدفني  على املباشر التسويق فكرة احلاليني أو املرتقبني بغية جذهبم واقناعهم ابلعرض املطروح. وميكن تلخيص
 :5مها أساسني

 ؛الوسطاء من والوكالء وغريهم املوزعني وجود يسببها اليت marketing noise التسويق ضوضاء خفض -

                                                        
استخدام التقنيات احلديثة واملدوانت اإللكرتونية واإلعالم االلكرتوين  –القواعد اجلديدة للتسويق والعالقات العامة  ،ديفيد مريمان سكوت 1

 .48 ، ص2009، لبنان، بريوتدار الكتاب العريب،  ،ترمجة: ديب القيس ،-للوصول إىل املشرتين مباشرة
 .348اثمر البكري، مرجع سبق ذكره، ص  2

3 Philip Kotler et .al, Op.cit, p 714. 
 .349 ص ،مرجع سبق ذكره، اثمر البكري 4
والثمانون،  الثاين العدد .واالقتصاد اإلدارة جملة، "األلبان ملنتجات الشركة العامة يف احلالة دراسة- املباشر التسويق متطلبات"، الشمري محزة 5

 .05 ،04ص  ، ص2010، العراق، املستنصريةاجلامعة 
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 واإلدارية املصاريف التسويقية زايدة تفادي طريق عن  return on investmentاالستثمار على العائد"رفع - 
  .املنتج ويتحملها الوسطاء ينفقها اليت

 يا: االبتكار يف التسويق املباشراثن
كما سبق الذكر فإن التسويق املباشر يعتمد على االتصال املباشر ابلزبون وهذا ما ميكن املسوق من استغالل      

 :1العديد من الوسائل اليت ميكن اعتمادها يف تطبيق األفكار املبتكرة، يعرض الباحث أمهها فيما يلي
 وسائط االتصاالت الرقمية: .1

 :أمهها هنالك العديد من الوسائل اليت ميكن استخدامها يف االتصاالت الرقمية وذلك لدعم التسويق املباشر 
 : موقع الويب -

على شبكة األنرتنت ولذلك وجب وهو اجملال الذي يستخدم من قبل املتصفح للدخول إىل موقع املؤسسة      
ومثري لالهتمام مبا يشجع وحيفز املتصفحني على زايرة هذه األخرية تصميم املوقع بشكل جذاب ومبتكر على 

 املوقع بصفة متكررة.
 اهلاتف: -

بدخول اهلواتف الذكية احملمولة لالستعمال جعلها أكثر الوسائل استخداما يف إيصال اإلعالانت املصورة      
 لدى الفرد.  اسريع واليت تلقى صدى وقبوال

 نرتنت:اإلعالانت والفيديو على األ -
لكرتونية واألكثر شهرة واستخداما للتواصل مع اآلخرين عرب األنرتنت تعتمد أصبحت العديد من املواقع اإل      

 ، Vidéo ،Googleعلى اإلعالانت والفيديوهات يف تواصلها واتصاهلا مع اآلخرين، ومن أبرزها هي 

You tube.  
 قاعدة البياانت: .2

تعد قاعدة البياانت القلب النابض للتسويق املباشر، كوهنا تعترب مصدرا ملعلومات دقيقة حيتاجها املسوق      
للوصول إىل الزبون بشكل فعال، حيث تتضمن كافة املعلومات املتاحة عنه كاالسم، العنوان، املهنة، منط احلياة، 

.إخل، وعليه ميكن تعريف قاعدة البياانت على .عالانت .شكل وطريقة الشراء، تكرار الشراء، قيمة االستجابة لإل
الطريقة التفاعلية املستخدمة يف التسويق واليت تقوم على أساس استخدام البياانت الشخصية والوسائل ''أهنا 

 الرقمية''.

 

 
                                                        

 .305 ،304 ص ص مرجع سبق ذكره، اثمر البكري، 1
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 3. MailingLe  1: 
      Le Mailing  حتاول إعدادها املؤسسة هو خمتلف القوائم اليت و  من وسائل التسويق املباشر، %40ميثل

 4املتزوجون املستقبليون، اآلابء لألطفال أقل من  : الفئات اليت يتكون منها اجلمهور املستهدف مثلختلف مل
 مستمعي املوسيقى الكالسيكية، حميب رايضة كمال األجسام ...إخل. ، (حميب السفر)سنوات، الرحالة 

 املطلب الرابع: االبتكار يف تنشيط املبيعات
 تبتكرجاهدة أن  ؤسساتحتاول امل، حيث صر تنشيط املبيعات ال يقل أمهية عن العناصر الرتوجيية األخرىعن

 فيه، حبيث تتميز عن غريها، وحتقق اهلدف املرجو منه.

 املبيعاتأوال: تعريف تنشيط 
 عرفت عدة تعاريف حياول الباحث التطرق ألبرزها فيما يلي: ، ات هي أحد عناصر املزيج الرتوجييتنشيط املبيع    
أبهنا "جمموعة التقنيات املستخدمة بقصد  وتعرف أيضا .2شراء املنتجات"لعملية حتفيز املستهلك/ الزبون "هي    

  .3تشجيع وحتفيز املبيعات غالبا على املدى القصري، وذلك بزايدة حجم الشراء للمستهلكني واملوزعني"
 يكون أتثريها سريع وقصري األمد لغرض اإلسراعلاألدوات احملفزة واليت صممت عرفت أبهنا"ويف نفس السياق 

 .4من قبل املستهلك أو التاجر" املنتجاتيف حتقيق عملية شراء  

حمفز للزابئن على شراء املنتجات إال أهنا و مما سبق أنه ابلرغم من اعتبار تنشيط املبيعات عنصر مهم خنلص 
وألهداف  زبونسريع يف ال بل هي نشاط تكتيكي لكون املؤسسة تستخدمه لتحقيق أثر يست ابلنشاط الدائمل

 .ي تتغري وتتنوع حسب فرتات زمنية معينة وأسواق خمتلفةهقصرية األمد تنحصر أساسا يف تشجيعه على الشراء ف

 اثنيا: تنشيط املبيعات واالبتكار
الشراء بكميات على شجع ي فهواستعمال املنتج، و  املساعدة يف حتفيز الشراءابإلضافة إىل إن تنشيط املبيعات     

من رقم  %20مت تسجيل  2014ففي  جد معتربة، وإاثرة التجربة أو حىت احلث على تغيري العالمة التجارية.
جارية الكربى يف الوالايت األعمال اخلاص ابملنتجات اليت تعرف استهالكا كبريا على مستوى املوالت واملراكز الت

الوسيلة إىل هذه  عند اللجوءو  .5هذه املنتجات يف إطار عروض تنشيط املبيعاتأغلب  املتحدة األمريكية، كانت
 أكثر من أسلوب مبتكر ميكن أن يفي ابلغرض ومن هذه األساليب: هناك

                                                        
1 Philip Kotler  et .al, Op.cit, p 716. 

 .251 ، صمرجع سبق ذكرهخرون، آسعدون محود جثري الربيعاوي و  2
3 Philip Kotler  et .al, Op.cit, p 671. 

 .258، ص مرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  4
5
  Philip Kotler et .al, Op.cit, p 671. 



 
 

 - 35 -  

 

 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 :Frequent User Incentiveحافز املستخدم املتكرر  .1 
سبيل املثال تقوم  فعلى ،يقوم بتكرار الشراء ملنتج معني )سلعة أو خدمة( الذيحيث يتم مكافأة الزبون      

مبكافأة من يستخدم خطوطها على أساس  –و ابلتعاون مع مؤسسات طريان أخرىوحدها أ–مؤسسات الطريان 
وعند وصول هذا العدد إىل حد معني، تقدم املؤسسة تذكرة طريان جمانية  ،اليت حلقها كيلومرتات )األميال(عدد ال

 والء من قبل الزبون للتعامل مع مؤسسة معينة خلقاألسلوب إىل  هذا يللزبون يف سفرايته الالحقة. ويؤد
ات املؤسس من قبلوعادة ما تستخدم هذه الوسيلة  ،أو جمموعة من املؤسسات اليت تتعاون معًا يف هذا الصدد 

 .1مثل: الفنادق، ومكاتب أتجري السيارات اخلدمية

 :Contests & Games املسابقات واأللعاب .2

ومن املنتجات اليت استخدمت فيها هذه  ،حيث يتنافس الزابئن للحصول على جوائز متنوعة وبصيغ مبتكرة     
خالل معرض السيارات ابجلزائر العاصمة لعام  *Motors Cimaالوسيلة السيارات، حيث عمدت مؤسسة 

على تنظيم مسابقة لكل زبون يشرتي سيارة من أحد العالمات اليت توزعها حيث حيتفظ برقم قسيمة  2013
الشراء ويف هناية اليوم يكون هناك قرعة )سحب عشوائي( والفائز يتحصل على سيارة أخرى من نفس نوع السيارة 

زايدة تكرار التعرض إىل  هدفت فإهناقة ابإلضافة إىل أهنا جاءت لتحفيز عملية الشراء اليت اشرتاها، هذه املساب
 جذهبم إىل سيارهتا املعروضة.و لرسائلها الرتوجيية املوجهة للزابئن على مستوى املعرض 

 ختفيض األسعار: .3
يف مواسم  يتم ذلكوذلك بغرض عرض املنتجات بسعر أقل من السعر العادي لتشجيع الزبون على الشراء،      

كأن يستخدم )السعر النفسي أو التسعري املرجعي أو كافة طرق التسعري   ،معينة أو عند تقدمي سلعة جديدة
برأس السنة امليالدية ومنحت بطاقة  االحتفالحيث استغلت وقت  *** Ikea مثل ما فعلت مؤسسة ،**املبتكرة(

أورو، بشرط أن هذه األشجار تسرتجع  29أورو لشراء شجرة الصنوبر اليت يف األصل قيمتها  19بقيمة  ةهدي
أبعاد  3أورو لصاحل منظمة الغاابت الوطنية. وهكذا ميكن أن نستنتج  1وأعلنت أهنا ختصص  ،بعد االحتفاالت

يدخل يف حتسني صورة املؤسسة هلذه الطريقة: جلب الزابئن ألن السعر مغري، احلفاظ على البيئة وهو ما 
 .2رفع نسبة زوار احملل هبدف زايدة شهرتهوعالمتها ابإلضافة إىل 

 
 

                                                        
 .217، ص مرجع سبق ذكرهو مجعة، بنعيم حافظ أ 1
*  Cima Motors: ،البيع(خدمات ما بعد و  مؤسسة جزائرية خاصة بتسويق السيارات لعدة عالمات جتارية عاملية )بيع السيارات، قطع الغيار. 

 .190 صمرجع سبق ذكره،  ،التسويق االبتكاريأنظر: نعيم حافظ أبو مجعة، لالطالع أكثر على خمتلف طرق التسعري املبتكرة  **
*** Ikea :الديكور.و  نازلأاثث املنتاج وبيع مؤسسة فرنسية إل 

2 Philip Kotler et .al, Op.cit, p 675. 
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  العينات: .4 

اليت * Burger Kingسلسلة مطاعم مثلما فعلت آخر حيث تقدم العينات لوحدها أو أتيت مصاحبة ملنتج      
، وقد بلغت "Free fry fay"  احلر للقلي"اليوم عينة من منتجاهتا يف يوم أمسته "مليون  15وزعت ما يقارب 

النتائج الحقا بزايدة واضحة يف حجم مبيعاهتا لألشهر  حيث التمستالكلفة للعينة الواحدة حبدود دوالر واحد، 
الالحقة هلذا اليوم اجملاين. علما أبن هذا األسلوب معتمد يف الكثري من املؤسسات وتشري األرقام أن املؤسسات يف 

 .1سنوايمليون دوالر على برامج العينات اجملانية  900حبدود  أمريكا تنفق

 العالقات العامةيف  اخلامس: االبتكاراملطلب 
تعترب اجلماهري أساس عمل العالقات العامة ونشاطها، لذا كان من الضروري أن هتتم املؤسسة هبم وتعمل      

 على تطوير برامج مبتكرة بغية بناء عالقة وطيدة معهم والوصول إىل أتييدهم التام هلا. 

 : تعريف العالقات العامةأوال
ات اليت أعطيت ملفهوم العالقات العامة، ويرجع ذلك اختلف العديد من الباحثني بشأن التعريفات والتوصيف    

 إىل اخللفيات والفلسفات اليت ينطلق منها املفكرون، لذلك حياول الباحث إبراز أهم التعريفات فيما يلي:

الفن القائم على أسس علمية للوصول إىل أنسب طرق لعامة يف قاموس أكسفورد أبهنا ''تعرف العالقات ا    
املتبادلة بني املؤسسة ومجهورها الداخلي واخلارجي، لتحقيق أهدافها مع مراعاة القيم واملعايري  التعامل الناجحة

حيث يظهر التعريف العالقات العامة كأسلوب للتواصل .2''قوانني واألخالق العامة ابجملتمعوالسنن االجتماعية وال
''وظيفة إدارية متميزة تساعد على خلق وبناء الغري، يف نفس السياق تعرف العالقات العامة أبهنا و  بني املؤسسة

ودعم وبقاء االتصال الفعال والفهم املتبادل واملوافقة والتعاون املشرتك بني املؤسسة ومجاهريها الداخلية واخلارجية، 
مدادها ببيان مستمر من املعلومات، مما جيعلها متجاوبة ل املشكالت اليت تواجه اإلدارة وإوتعمل على مواجهة وح

 .3مع الرأي العام''

جمموعة من الربامج املختلفة املصممة، لرتويج أو محاية صورة املؤسسة، أو منتجاهتا أمام كما تعرف أبهنا "      
''جمموعة من الربامج تنفذ من املؤسسات لتحسني يف اعتبارها  al. et kotlerهذا ما يؤكده و  .4العامل اخلارجي"

اهتمامات  . يضيف هذين التعريفني أن5اجلماهري املختلفة داخل وخارج املؤسسة''صورهتا أو صورة منتجاهتا لدى 

                                                        
* Burger  King: مطعم. 13000بلد حول العامل ب  88لألكل السريع، متواجدة يف لسلة مطاعم أمريكية س 
 .265، ص مرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  1
 .29 ، ص2015، األردن، عمان، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، إدارة العالقات العامة وتنظيمهامنال هالل املزاهرة،  2
 .255 ، صمرجع سبق ذكره، سعدون محود جثري الربيعاوي وآخرون 3
 .431، 430 ص ، صمرجع سبق ذكره ،إايد عبد الفتاح النسور 4

5 Philip Kotler et .al, Op.cit, p 682. 
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العالقات العامة، تنصب حول تصميم خمتلف الربامج اليت هتدف خللق صورة إجيابية عن نشاطات املؤسسة،  
  عالماهتا ومنتجاهتا.

على ا نشاطا تروجييا متميزا مبنيا ، ابعتبارهوهاممما سبق ميكن القول أبن دور العالقات العامة حيوي        
، من خالهلا تستطيع املؤسسة أن تبين عالقات ودية طيبة بينها وبني اجلماهري املختلفة اليت االقناعيةاالتصاالت 

تتعامل معها لكسب رضاهم وقبوهلم وأتييدهم وصوال إىل بناء صورة ذهنية إجيابية عن املؤسسة وعالماهتا يف 
 .1أذهان هؤالء

 العالقات العامة واالبتكار اثنيا:
إن القواعد اجلديدة للعالقات العامة تتمثل يف أن على أي مسوق يريد أن يصبح مبتكرا أن يطرح األخبار      

*Concrete Network رئيس جملس مؤسسة بيرتسونابستمرار كما يقول 
يف أمرين، أحدمها إصدار نشرة  

مع كتالوجات لكل لكرتوين للمؤسسة اإلأسبوعية موجهة للمستهلك مباشرة، مث مقاالت عديدة تنشر على املوقع 
ؤسسة، هو متوفر يف امل على ما طالعهمالي موجهة إىل الزابئن احملتملني مع الصور، وه املنشآتأصناف املباين و 

أن البياانت  بيرتسون ويضيف أخرى،مؤسسة  على عقود عمل أكثر من أي ؤسسةونتيجة لذلك حصلت هذه امل
تكون األكثر فعالية، أما البياانت اجلديدة اليت  ،اليت تصدر وتكون مرتبطة ابلعطالت، أو فيها دعابة، أو تثقيف

قى رواجا ، والأفريل"لقد أصدران بياان حول أاثث من الباطون يوم كذبة يقول و  ،خصصت للبيع فلم تنجح كثريا
ريل، بل كراسي وطاوالت ومقاعد وأرائك فمزاح يف نيسان/أ ". المسنتأاثث من اإلمنقطع النظري، وكان العنوان "

 .2ورفوف كتب من الباطون، وأطنبت الصحافة، وكتبت العديد من املقاالت

اجلماهري، وأن تكون لوصول إىل أكرب شرحية ممكنة من العالقات العامة تسعى جاهدة لمما ال شك فيه أن      
على صلة وثيقة هبم فجمهور املؤسسة ميثل العصب الرئيسي لبقائها ومنوها، فاملؤسسات احلية تعمل يف بيئة 
ديناميكية متجددة، أعضاؤها هم املوظفون، املسامهون، واملوردون، ومجهور املستهلكني، واجملتمع احمللي، وهو ما 

التأثري وجب على املؤسسة أو املسوقني ابتكار طرق جديدة للتأثري يف يطلق على تسميته بذوي املصاحل. وبغية 
 :3هذا اجلمهور ومن أهم هذه الطرق نذكر ما يلي

رعاية مجعيات محاية املستهلك ابلنسبة للمؤسسات اخلاصة بصناعة املنتجات الغذائية فهذا يدعم صورهتا  -
 لدى اجلماهري ويقوي من موقفها لديهم؛

                                                        
 .354 ، صمرجع سبق ذكره، إدريس عبد اجلواد احلبوينو  علي فالح الزعيب 1
* Concrete Network:  وكل  وأحواض السباحة خدم يف املباين السكنيةتمسنت املسمتخصصة يف توفري معلومات عن اإل نمؤسسة شبكة الباطو

 : ، وللمزيد من املعلومات ميكن تصفح موقع املؤسسة عرب الرابط التايلالبائعني على التواصل مع بعضهم البعضو  تساعد املشرتينو  منتجات الباطون
http://www.concretenetwork.com/, consulté le : 03/10/2015. 

 .48 ، صمرجع سبق ذكره، ديفيد مريمان سكوت 2
 .216، ص مرجع سبق دكرهنعيم حافظ أبو مجعة،  3

http://www.concretenetwork.com/
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، خاصة إذا  Social Work يجمال العمل االجتماع تعمل يف اخلريية واملؤسسات اليتالتربع للجمعيات  - 
 ؛أثناء حفل مقام هلذا الغرض كان التربع يف

الزالزل  التخفيف عن املنكوبني وأسر ضحااي أحداث معينة مثل منكويب سامهة يفاستغالل الكوارث وامل -
 لانطباعا طيبًا عنها لدى اجلماهري. فعلى سبيملؤسسة ون ا، وما شابه ذلك من أحداث، حبيث تكّ روبواحل

الجئي ، أن تقيم خيما إليواء األلبسة البالستيكيةو Tentsتنتج اخليم  اليت Tindalؤسسة املثال، ميكن مل
 جمانية، بل رمبا توفر هلم بعض الوجبات واملشروابت ألبسة بالستيكية، وتصرف هلم مايل وسوراي مناحلرب 

 مما جيعلها، اجلماهريميكن أن حتدثه مثل هذه األفعال على  الذيالبداية. وال خيفى الصدى  على األقل يف
 هبا وهي حتسني الصورة الذهنية لديهم؛قق األهداف املنوط حتوسيلة فعالة، و 

، أو مؤسسةحلضور حفل افتتاح فرع جديد للأو شخصية رايضية أو فنية ول كبري ابلدولة ؤ توجيه الدعوة ملس -
قوم تقدمي منتج جديد هلا، أو انتقاهلا إىل مقر أو مبىن جديد، وغري ذلك من املناسبات، حبيث تبدء 

الضيف الذي حضر ، وإمنا بسبب ؤسسة فقطتغطية هذا احلدث ليس بسبب املالصحافة املرئية واملكتوبة ب
 االفتتاح؛

عند توظيفها ختتار فبدال من أن  ؤسساتاملاالهتمام ابلشرائح احملرومة يف اجملتمع وهذا ما استغلته إحدى  -
 Job Design تصميم الوظيفةإبعادة  ، قامتيالئم وظيفة معينةلذوي االحتياجات اخلاصة شخصا 

أثر  لصداها هذه طريقة مبتكرة كانو  ..هبا.يلتحق  الذي )ذوي االحتياجات اخلاصة(لتتالءم مع خصائص 
 .اهات حنوها، وعلى االجتمؤسسةكبري على الصورة الذهنية للإجيايب  

، بعض األساليب املبتكرة لتدعيم صورة املؤسسات يف إطار العالقات العامة من Scott 2009 ويضيف      
 : 1خالل

 اجلماهريسيكون احلل ملشاكل  واحملتوى الذي تبتكره، التفكري يف املؤسسة كزبون، و االبتعاد عن التفكري الذايت -
، إطارات السيارات مثال العمل يف جمال تسويقعها. أو للمنتجات اليت تصن للمؤسسة لنفسهادون أي ذكر 

 قيادة يةإلكرتوين، أو تصوير فيلم فيديو حول كيف أتليف كتابيعمد املسوق إىل دال من جمرد بيع اإلطارات فب
 ؛املوقع اإللكرتوين قها علىيأبمان يف الثلج مث تسو السيارة 

ماذا  " و، أ"فل زواجكحلخطط  "وضع مواضيع مثللكرتوين و اإل هاوقعملغذية، األمتوين  استغالل مؤسسات -
قد يثقف يستعمل هذه األساليب  إن ممون الغذاء الذي. ا؟"عشر شخص الثينتريد أن تعرف عن عشاء 

يبيعهم  ال يبيعهم خدمات التموين مباشرة بل حبيث ،املشاكل اليت قد تعرتضهم واحللول هلا زوار املوقع حول
 .هذا النوع خبدماته الحقا، عندما تواجههم مشكلة من ابالستعانةهم قد يفكرون فالفكرة، 

                                                        
   املؤسسة العمومية لألقمشة الصناعية اجلزائرية-TINDAL-األلبسة البالستيكية.و  إلنتاج اخليم ابملسيلة 

 .154 ، صمرجع سبق ذكره، ديفيد مريمان سكوت 1 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK7Or1g-HLAhWEchQKHej5CJwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.davidmeermanscott.com%2F&usg=AFQjCNEOLCTTufeWnFzlfBIBfD8YXAfUkA&sig2=pOCexDHpEppNiC1TB3zp6g&bvm=bv.117868183,d.d2s
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 الراننة، جناح أكرب لو جرى تناسي أمر املقاالت اإلعالمية له العالقات العامة، سيكونيرى الباحث أن جمال  
ال والتصرحيات الصحفية اليت تكلف املؤسسة مبالغ هامة أين يتم معرفة ردود الفعل فقط من خالل قياس عدد رج

 . فالنجاح الكبريجلماهرياالكتفاء بعالقات صغرية مع العديد من امنه و  الصحافة والصحف اليت حتضر املؤمتر
 ،القيام هبا بطريقة صحيحة يتم مبتكرة جمموعة خطوات صغرية يتألف منو  التعامل مع الصغار أييت من والباهر

 ر وسائل اإلعالم والتكنولوجيا وخماطبة اجلماهريفعلى املؤسسات استغالل تطو ، وهي تتجمع لتحدث الفرق الكبري
، امنجزاهتاملؤسسة أما أن تعرض  ،مشاكلهم، وتقدمي احللول هلمالرتكيز على حيتاجونه فعال و  ماإدراك مبا يرضيهم و 

 فسيقودها ذلك للفشل حتما.، هاوإنتاج
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 طار النظري واملفاهيمي للرتويج االبتكارياإل                                            الفصل األول:

 ة:ـــــــــخالص 
وجه جديد يف ت ، حتتاج املؤسسة إىل تبينوأسواق مزدمحة ابلسلع املتشاهبةيف ظل منافسة تتصف ابلشراسة    

وهو  ،تطبيق االبتكار على جممل عناصر املزيج الرتوجيياعهم وحثهم على الشراء أال وهو إقنعملية جذب الزابئن و 
الرتويج االبتكاري بشيء الرتويج مث التطرق إىل مفهومي االبتكار و  من خالل دراسة ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل

وخمتلف العناصر املكونة من التفصيل من خالل التعرف على مفهومه وأمهيته ابلنسبة للمؤسسات اليت تستخدمه 
ابلرغم من أمهية وضرورة االبتكار يف هذا اجملال، وما حيققه من فوائد للمؤسسة املبتكرة، إال أنه توصلنا إىل أنه له، و 

يؤثر ابلتبعية على  دف منه، بل قد حيدث رد فعل سليبألنه قد يفشل، وال حيقق اهلجيب احلذر من استخدامه، 
هناك جمااًل واسعاً  كما توصلنا إىل أن  ،للشركة اليت تتبناه وتطبقه –وعلى األداء التسويقي عموماً –األداء الرتوجيي 

الذي سيتطرق إليه الباحث يف و  ،بصفة أساسية –هكأحد عناصر – االبتكاري واإلعالن ،لالبتكار يف جمال الرتويج
 .الفصل املوايل ابلتفصيل
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 يد ــــــــمته
يف ظل عامل و  ،احلياة يف شّتى امليادين ومع تطوراتصال دائم مع اآلخرين،  وهو يفنسان خلق اإلمنذ أن      

يعترب اإلعالن أحد و  ،زابئنهااملؤسسة يف حالة تواصل مع  إبقاءتوجب على املسوقني  متشابك وسريع األحداث
  خاصة ابملستهلكني النهائيني.الوسائل الرئيسية اليت تستعمل يف حتقيق ذلك التواصل 

حيتل اإلعالن مكانة متميزة ضمن املزيج الرتوجيي، بل إن أمهيته تصل يف بعض احلاالت إىل أن يراه البعض و      
 هم ئللجمهور هبدف تغيري آرايراد نقلها اليت  واملعلومات األفكار جيسد حقا الكلمة املرادفة للرتويج، كونه

  عليها.أو تعزيزها أو احملافظة 

العمل  اإلعالانت مصصمو حياول زمانو  عالانت املنتشرة يف كل مكانضم هذا الزخم اهلائل من اإلويف خ     
 خلقهدفها يتعدى إعالانت مبتكرة  تصميمهم يضمن جناح إعالانهتم من خاللجديد جاهدين لتطبيق توجه 

 طاقاته واستنفار املتلقي، ذهنيف  اجتماعية قيم ترسيخ بل ،وفوائدهه تاستخداما على الرتكيزابملنتج و  االهتمام
لوصول إىل ترسيخ صورة ذهنية إجيابية مميزة امن أجل  وغرائزه، يالهخل العنان إطالق على وحثه والعاطفية االنفعالية

 وعالماهتا.ن املؤسسة ع

هذا التعدد  ،ومسموعةوحّت حتقق املؤسسة اهلدف املنشود فإهنا تعتمد عدة وسائل تنقسم إىل مرئية، مكتوبة     
اختيار كل وسيلة بعد حيث يتم املستهدفة عتماد على طرق مبتكرة للوصول إىل مجاهريهم أاتح للمعلنني فرصة اإل

ىل إ الباحث التطرقحياول وخالل هذا الفصل  ،لإلعالن املطلوب مالءمتهاخلصائصها ومميزاهتا ومدى  دراسة وافية
 مايلي:

 مفاهيم عامة حول اإلعالن؛ -
 عالن االبتكاري؛إللمدخل  -
 .عالنيةيف الوسائل اإل االبتكار -
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 مفاهيم عامة حول اإلعالنول: ملبحث األا
طورات وقفزات نوعية جعلت منه تلك إال أنه شهد تابلرغم من أن اإلعالن قدمي قدم التعامالت اإلنسانية     

، وحياول الباحث أن يربز يف هذا املبحث التطور واملستهلكنياألداة اليت تعمل على حتقيق التواصل بني املؤسسة 
 .ظائفهو مفهومه، أمهيته، و  ،التارخيي لإلعالن

 ومفهومه ب األول: التطور التارخيي لإلعالناملطل
يف هذا املطلب سنتطرق إىل و  األزمنةاختالف و  نظرا خلصوصية ات،تطور و  عالن بعدة مراحلمر مفهوم اإل     

 أهم هذه املراحل وصوال إىل تقدمي مفهوم شامل.

 التطور التارخيي لإلعالن أوال:
ه من الغذاء، حيث كان تإن معرفة اإلنسان ابإلعالن بدأت منذ أن عرف كيف ينتج السلع اليت تسد حاج    

ن إاآلخرين، مث  معبشكل تباديل و  األسواق جمموعة من السلع اليت حيتاجها ليبيعها بسلع أخرى يعرض يف
هو يف كل مرحلة من مراحل تطوره يعرب عن و  اإلعالن مل يكن حديث العهد بل يرجع اترخيه إىل العصور القدمية

 .1االجتماعيةو  شها بكل ظروفها البيئيةيالفرتة اليت يع

سنة )ق.م(، حيث كان يقتصر على  3000اإلعالن يف أصله إىل عصور ما قبل امليالد حبوايل حيث يرجع    
النداء فقط، فمنذ أن تعلم اإلنسان مبادلة السلع كان لزاما عليه أن يقوم ابإلعالن عنها، وذلك عن طريق عرض 

احلضارات القدمية لإلعالن عن و  يستخدمها اإلنسان يف العصور ، وكانت املناداة هي الوسيلة اليتنهايتزيو  السلع
أمساء التجار و  التعبئة هلا، أو عن القوافل القادمة أو املغادرة، أو وصول السفن، وما حتمله من بضائع،و  احلروب

العالمات و  بعض اإلشاراتو زخرفة، املنمقة، أو املكلمات المرحلة استخدام العبارات، أو  أتتالذين ميتلكوهنا، مث 
متيزها و  مصدرهاو  فصلهاو  األغنام ملعرفة أصلهاو  احليواانت مثل: وشم اخليولو  لى جدران املعابدتوضع ع اليت كانت

 .2الكأس رمزا للصيدالينو  الثعبانو  األحذية، نتجمل ارمز عن غريها، ومازلنا اآلن نشاهد احلذاء اخلشيب 

 :3تطوره إىلو  مر هبا اإلعالن يتميكننا تقسيم املراحل ال مما سبق    

 الكتابةو  لعدم املعرفة ابلقراءة رموزو  إشاراتو  كان اإلعالن على شكل نقوش  مرحلة ما قبل ظهور الطباعة:  -
 آنذاك؛

 ؛اجملالت...اخلو  ظهور الصحفو  تطور اإلعالن نتيجة انتشار التعليم مرحلة ظهور الطباعة:  -
 فأصبح اإلعالن ضروراي للمنتج املنافسةو  ازدادت أمهية اإلعالن لكرب حجم اإلنتاج مرحلة الثورة الصناعية:  -

 ؛املستهلكو  املوزعو 
                                                           

 .31، 30 ص ص ،2009 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ،-تطبيقي متكامل منظور-الفعالاإلعالن ، على فالح الزعيب 1
 .91، ص 2014 ،األردن ،للنشر والتوزيع، عمانالطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية  ،مبادئ اإلعالن، زهري عبد اللطيف عابد 2
 .18، 17 ، ص ص2010 دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، بدون طبعة، ،وي  التاار  لللل  وادخدماتت العيسى حممود احلسن،  3
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 مستوى التحريرو  أساليبوتطور ظهور املخرتعات احلديثة و  املواصالتو  عالنمرحلة التقدم يف وسائل اإل  -
 ؛التصميمو 

األخرى  العلوم و  التأثريات املتبادلة بني اإلعالن من جهةو  الروابطو  زايدة الصلةو  االنتشارو  مرحلة االمتداد  -
 خل من جهة أخرى.إ...االجتماعو  كعلم النفس

 :1اليت ساعدت على تطور اإلعالن ومن أهم العوامل

تنشيط األسواق و  ارتفاع حجم الطاقة اإلنتاجية، األمر الذي جعل التوسع يف املبيعاتو  زدايد معدل التصنيعإ -
 ؛رة حتمية للتخلص من فائض اإلنتاجضرو 

اإلعالن جعلت هائلة من املستهلكني، تلك األسواق  االيت تشمل أعدادو  ظهور ظاهرة األسواق الكبرية -
 إبالغهم املعلومات الالزمة عن منتجاته إالو  االتصال مباليني املستهلكنياملنتج ضرورة حيث يستحيل على 

 ؛املختلفةعالن من خالل وسائل اإل
 املنتجات اجلديدةمن  على إنتاج العديد التكنولوجي الذي أسهم يف زايدة القدرةو  استمرار تراكم التطور الفين -

 ؛إعالنية متطورة لرتويج منتجاهتاو  هذا استدعى ضرورة رسم خطط تسويقيةو 
تايل يزداد ابلو  راد أعلىفجيعل امليل حنو االستهالك لدى األالفردي املتاح لإلنفاق و  الزايدة يف الدخل القومي -

بصفة عامة( رغبة يف احلصول  واملنتجني) البائعنيختلق لدى  ن تلك الزايدة يف الطلبإإقباهلم على الشراء، 
رب عدد أكثقة  لكسب فس من خالل النشاط اإلعالينا يشتد التنانومن ه الطلب الفعىالكرب من أعلى 

 معينة. عالمات جتاريةممكن من املستهلكني لغرض إقناعهم بشراء 

 مفهوم اإلعالن اثنيا:
الوصول إىل و  ،اخلدمات يف العصر احلديثو  الرئيسية يف ميدان تسويق السلعميثل اإلعالن أحد األنشطة     

 إعطاء مفهوم شامل له أييت عرب التطرق إىل أهم التعريفات اليت أتى هبا الباحثون مع حماولة حتليلها.

 تعريف اإلعالن: .1
اإلجنليزية يف اللغة و  ،Publicitéيف اللغة الفرنسية ه يقابلمصطلح اإلعالن أن إىل بداية ميكن أن نشري      

Advertising أبنه:عرف إىل أهم التعريفات اليت جاء هبا الباحثون بغية اإلملام به، حيث ي وسيتطرق الباحث 

 رغم من أنه يربط اإلعالن ابلفن إالابل هذا التعريف .Known Making of Art The ''2فن التعريف ''     
 ابلتايل اختزال دور اإلعالن يف اإلخبار.و  فقطتعريف لاوظيفة معناه يف حيصر أنه 

 

                                                           
 .19 ،81 ص ص مرجع سبق ذكره،مسري العبديل وقحطان العبديل،  1
 .229 ص مرجع سبق ذكره،على فالح الزعيب وإدريس عبد اجلواد احلبوين،  2
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يضيف هذا التعريف وظيفة . 1فن إغراء األفراد على السلوك بطريقة معينة''''ويف نفس السياق عرف أبنه      
 عنها.يقصد هبا الرتغيب يف احلصول على السلعة أو اخلدمة املعلن و  هي اإلغراءو  جديدة لإلعالن

وسيلة غري ''أبنهحيث عرفته  AMAاجلمعية األمريكية للتسويق لكن التعريف األكثر شيوعا هو ما جاءت به      
 إلعالنهنا يقصد أبن ا .2''بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع األفكار،و  اخلدماتو  لتقدمي السلعشخصية 

 جماان بل مبقابل. وال يكون واألفكار اخلدمات ترويج كذلك يشمل وإمنا فقط السلع وترويج عرض على يقتصر ال

هلادف إىل خلق الطلب على السلعة عملية، واو  املخطط على أسس علمية أبنه ''النشاط كما يعرف اإلعالن     
ذلك من خالل وسائل النشر املناسبة، شريطة مراعاة كافة و  إشباعها مقابل أجور مدفوعة،و  و اخلدمة أو الفكرةأ

 .3''املؤثرة فيه إلحداث األثر االجيايب يف اجلمهور املراد خماطبتهو  املتأثرة به، الشكليةو  الضوابط الفنية

اهلدف منه إغراء الفئة علم، و  اإلعالن هو فن خنلص إىل أن من خالل جمموع التعاريف املوضحة أعاله    
مبقابل ، حلثهم على شراء سلعة أو خدمة أو االقتناع أبفكار معينة، يكون (واحملتملنياحلاليني  الزابئن)املستهدفة 

 بطريقة غري شخصية عن طريق وسائل االتصال.  ويتم

 عملية االتصال عالقته بو  اإلعالنخصائص : ايناملطلب الث
 فهو يوصل ،عنها املعلنإغراء املستهلكني، لشراء السلع أو اخلدمات  أنه يعمل علىابإلضافة إىل عالن اإل    

ذا ما جعل هو منظمة عن طريق عملية اتصال ممنهجة و ذلك أو منتجاهتا و سسة ء حول املؤ تلفة سوامعلومات خم
 عملية اتصال. عالنبعض الباحثني يعترب اإل

 خصائص اإلعالنأوال: 
 :تتمثل خصائص اإلعالن فيما يلي    

تكون هذه الوسيلة إما مكتوبة و  اجلمهور املعلن له،و  يعترب اإلعالن وسيلة اتصال غري شخصية تتم بني املعلن -
 اخلدمات املعلن عنها؛و  ختتلف هذه الوسيلة ابختالف طبيعة السلعو  أو مشاهدة أو مسموعة

اإلعالن مدفوع األجر، وهذا ما مييز اإلعالن عن اإلعالم ألن النشاط اإلعالين يف جوهره هو نشاط جتاري  -
 ابإلعالن؛ ةالقائم ةيد املبالغ املطلوبة للجهم تسدتهادف للربح ويستوجب أن ي

ذلك ببياانت تفصيلية تفيد املستهلك صفته ونشاطه معززا و  عن شخصية املعلنأن يفصح البد من اإلعالن  -
االلتزام فإذا ما عرف و  هي املصداقيةو  ج ألن هذا الشرط يرتبط مع صفات اإلعالنتعند رغبته يف شراء املن

 الكامل مبضمون ما يرد يف اإلعالن؛تزامها املصدر فإن ذلك يعين ال

                                                           
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  ،استاتياية اإلعالن واالجتاهات احلديثة يف تطوير األداء املؤسليسعد علي رحيان احملمدي،  1

 .47 ، ص2014عمان، األردن، 
 .222 ص ،دكرهمرجع سبق اثمر البكري،  2
 .418ص  ،مرجع سبق ذكره، إايد عبد الفتاح النسور 3
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 ؛واملؤسسات إمنا يشتمل أيضا على ترويج األفكارو  فقط،املنتجات ترويج و  يقتصر على عرضاإلعالن ال  -
 اللون؛و  الصوتو  منتجاهتا من خالل استخدام فن الطباعةو  يوفر اإلعالن الفرصة لتمثيل املؤسسة -
قط أن يقوم إبيصال االجتاه مبعىن أن املعلن ال يكون هدفه فيعترب اإلعالن كوسيلة لالتصال مزدوج   -

إمنا عليه أيضا التأكد من أن تكون هذه املعلومات قد و  اجملموعات املختلفة،و  األشخاصاملعلومات إىل 
 ـــــهذا ما يعرف بو  الكيفية املستهدفة ويتم ذلك عن طريق معرفة ردود فعل املستهلكنيو  وصلت ابلطريقة

املرتدة( حيث متكن املعلومات املرتدة املعلن من تعديل اخلطط اإلعالنية مبا حيقق الفائدة املرجوة  )املعلومات
 ؛1من اإلعالن

 ؛2على قرار الشراء ةأنه شكل من أشكال املنافسة، له فوائد مثل األسعار، اجلودة وهي مؤثر  -
 ليس ألنه فنياً؛ واملبدعون واملوهوبونتقنياً،  املتخصصون إال يستطيعه ال وإبداعي وفين تقين نشاط اإلعالن -

 للفت ابتكارية، ومواهب علمية قدرات إىل وحتتاج وشاملة، ومركبة ةمعقد صناعة هو وإمنا سهلة، فنية صناعة
 .3االنتباه

 اتصالاثنيا: اإلعالن كعملية 
 :4فيما يلييوجزها الباحث ل ست مراحل رئيسية جلمهور املستهدف من خالاب عملية االتصالتتم      
 awarenessمرحلة الوعي:  .1
 البيعية.رسالتها و  يف هذه املرحلة يتم جذب انتباه املستهلك احملتمل للسلعة أو اخلدمة     
  Knowledge: مرحلة املعرفة .2

 ، أي إعطائهالفريدة للسلعة أو اخلدمةيتعرف على الوعود البيعية و  مبعىن جعل املستهلك احملتمل يتطلع    
قبول و  استيعابو  ، إلاثرة اهتمامه، ومتكينه من فهمخواص السلعة أو اخلدمةو  معارف حول ميزاتو  معلومات

 املتضمنة يف الوعود البيعية الفريدة. (املعرفة) هذه

  Likingمرحلة التحبيب:  .3
 أبسلوب حمتوى اإلعالنيتوق إليها، من خالل ربط و  مبعىن جعل املستهلك احملتمل حيب السلعة أو اخلدمة    

مصداقية  يكون حمتوى اإلعالن ذومن الضروري يف هذه املرحلة ابلذات أن و  ،life–Styleاحملتمل  حياته
Credibility،  يف صلب املوضوع.و  

                                                           
 .240 ،239ص  ص، 2009دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، بدون طبعة،  ،أسس التلويق املعاصرحيي مصطفى عليان،  1
 .230 ، صمرجع سبق ذكرهعلى فالح الزعيب وإدريس عبد اجلواد احلبوين،  2
  )غري منشورة(، سالمي،يف الفقه اإل ه، أطروحة دكتورا"سالميعالانت التاارية مفهومها وأحكامها يف الفقه اإلاإل"علي عبد الكرمي حممد املناصري،  3

 .32 ، ص2008ردن، ردنية، عمان، األكلية الدراسات العليا، اجلامعة األ
 ، ص2010 ،األردن ،عمان والتوزيع،دار اليازوري العلمية للنشر الطبعة الثانية،  ،-تطبيقيمدخل –عالن بداع واالبتكارية يف اإلاإلبشري العالق،  4

 .129، 128 ص
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 Preferenceمرحلة التفضيل:  .4
غري امللموسة و  تتضمن هذه املرحلة تنمية الرغبة للعالمة التجارية املعلن عنها، من خالل الوعود امللموسة     

من تفضيل هذه العالمة املتوفرة يف العالمة التجارية، حيث يتم إبرازها ابلشكل الذي ميكن املستهلك احملتمل 
على غريها من العالمات. إن هذه املرحلة تقدم للمستهلك احملتمل شيئا متميزا عما هو موجود من وعود يف 

تفضيل املستهلك للسلعة أو اخلدمة يتحقق عندما يشعر هذا  أنكن القول ميومنه  اخلدمات املنافسة.و  السلع
 فوائد ال تتوفر يف العالمات التجارية املنافسة.و  ملستهلك أن العالمة التجارية املعلن عنها توفر له مزاايا

 Conviction: مرحلة اإلقناع .5
سيكون لصاحله )مثال ذلك، إقناع مبعىن إقناع املستهلك احملتمل أبن شراء السلعة أو اخلدمة املعلن عنها     

، أو القول أبن شراء منظف معني سوف األوجاع بسرعة وفاعلية عاليةو  مالاملستهلك بشراء دواء يزيل عنه اآل
 يساعد ربة البيت يف احلصول على بياض انصع ومن دون أي جهد يذكر وهكذا(.

 Purchase: حلة الشراءمر  .6
ذهنيا و  ،Physicallyتمل إىل انتهاج الطريق الذي يريده املعلن، ماداي تتضمن حتفيز أو دفع املستهلك احملو     

Mentally،  وعاطفياEmotionnally هذه املرحلة إذن هي مرحلة الفعل ،Action أي مرحلة إقدام ،
  .املستهلك احملتمل على الشراء

قبل املصمم مع االلتزام وجب أخذها بعني االعتبار يف عملية تصميم اإلعالن من كل املراحل السابقة       
 بتفاصيل ومتطلبات كل مرحلة لتحقيق اهلدف املنشود.

 إلعالن، أهدافه ووظائفهأنواع ا: الثاملطلب الث
األهداف  نظرا لتعددفعال و تؤسس إلعالن انجح  والطبيعية اليتنوع اإلعالن وهدفه اخلطوة األوىل يعترب حتديد     

 وإعالانت املكيفاتشهر رمضان يف  تنشط زيت املائدةنتجات عالانت ملإفنالحظ  ،اختالفها من فرتة إىل أخرىو 
 هكذا.يف فصل الصيف و 

 اإلعالن أوال: أنواع
املوجه له،  حسب اجلمهور هنهم من يصنفمهناك العديد من التصنيفات اليت طرحها املختصون يف التسويق ف     

الوظائف  يف تصنيفه على، لكن الباحث اقتصر إخلو حسب املعيار اجلغرايف أو حسب الوسيلة اإلعالنية ...أ
 .التسويقية

 :1إىليصنف اإلعالن  حيث     

 

                                                           
 .248، 247 ص ص، مرجع سبق ذكره، وإدريس عبد اجلواد احلبوين يبعفالح الز  يعل 1
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 مي: اإلعالن التعلي .1
املنتجات اجلديدة اليت تطرح ألول مرة يف السوق، أو املنتجات القدمية  ويجالذي يتعلق برت وهو اإلعالن       

وظيفة هذا النوع من اإلعالن هو أن و  للمستهلكنياملعروفة اليت ظهرت هلا استعماالت جديدة مل تكن معروفة 
 صائص املنتج. خب املستهلكنييعلم 
  اإلعالن اإلرشاد : .2

أبقصر و له احلصول على املنتج املعلن عنه أبقل جهد ابملعلومات اليت تسهل املستهلكنييهدف إىل إخبار و      
 أبقل نفقات.و وقت

 اإلعالن التذكري : .3

بني مستهلكيها حرصا على استمرارية و  خلق انتماء بينهاو  ابملنتجات املستهلكني يهدف إىل تذكريو       
 شرائهم هلا.

 اإلعالن اإلخبار : .4

 فتتاحفتتاح مسؤول ملشروع إنتاجي مع اإلشارة إىل مكان ووقت اإلإخباري مثل إعالن اهذا أييت يف شكل و      
 فوائد املشروع.و 

 املؤسلة:صورة إلعالن ادخاص با .5

درجة انتمائها حتتاج إىل إعالن مؤسسات متييزا له عن و  وجودها يف السوقو  حيث جند أن اسم املؤسسة    
درجة ثقة الزبون هبا دون و  به املؤسسات من الربط بني اسم املؤسسةاإلعالن اخلاص ابملنتجات، مثل ما تقوم 

رمز االمتياز، هذه العالمة  General Motors)مثال ذلك إعالن و  اخلدمات اليت تنتجها،و  شارة إىل السلعاإل
 .(هي طريقنا ألن نعدك دائما ابألفضل

 إعالن العالقات العامة: .6

التسويق أن حيسنوا من صورة املؤسسة لدى الغري، فعليهم أن يعملوا على مشاركة اجلمهور  مسؤولوإذا أراد  
 تعمل عليهما أفراحهم، وتقدم هلم ابستمرار أن و  أعيادهم يفوتشاركهم يف عالج ما يواجهه من مشاكل، 

 .املؤسسة هو من أجلهم

أحد هذه األنواع، فاختيار نوع معني من  يفعالنية حصر املؤسسىة نشاطاهتا اإلنليس ابلضرورة أن ت      
 كما،  اخل...عالناليت أتى فيها اإل هدفة واملرحلةاملستالفئة خصوصيات كطبيعة املنتج و عوامل و اإلعالن أييت وفق 

   حتياجاهتا.و استخدام كل األنواع وذلك وفقا الأنه ميكن للمؤسسة املزج بني نوعني أ
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 أهداف اإلعالناثنيا: 
سلوك املستهلكني احملتملني حّت و  االجتاهاتو  ن اهلدف األساسي لإلعالن هو تغيري امليولأميكن القول      

 :1من خاللالنشاط اإلعالين لتغيري سلوك املستهلكني  ىويسع للمنتجاتيتصرفوا بطريقة أكثر قبوال 

 توفري املعلومات: .1

الرغبة يف  مع خلق عنها،وانب اليت كان جيهلها اجلو  صفات املنتج اجلديدة،و  توضح للمستهلك مزاايحيث       
 .احلصول عليها

  تغيري رغبات امللتهلكني: .2

ذلك و  استخدامهو  إخراجهو  اإلعالن إبمكانه القيام هبذه املهمة إذا أحسن تصميمه رغم صعوبتها إىل أن
و الرغبة أستهلك سالمة قراره بقبول الفكرة يؤكد للم جو عام مع خلقإببراز فوائد املنتج إلقناع املستهلك 

 اجلديدة.

 املختلفة:للعالمات التاارية امللتهلكني  لتغيري تفضي .3

 عن طريق عالمته منافسة إىل عالمة جتاريةمبعىن حتويل تفضيلهم من  اجديد امنتجه حهذه تظهر عند طر و 
تغيري إدراكات املستهلك عن املنتج املعلن عنه من خالل يها على تبنى   وتشجيعه املتعددةاستخدام وسائل اإلعالن 

 .ابجتاه التعامل معه

شكل الو املعلومات عن السلعة أو اخلدمة ابلصورة أو  معىن ذلك أن اإلعالن إىل جانب توفريه البياانت     
األخري مييل بني املستهلك الذي جيعل من و  الرتابط بني املعلن عنهو  نه خيلق حالة من التأثريإاملستخدم لإلعالن ف

اليت يستخدمها ليقتين  عالمة التجاريةرائها أو الرغبة يف التحول عن الابجتاه املنتجات املعلن عنها مبا يدفعه لش
 :2ما سبق ميكن لإلعالن أن يهدف إىل وابالضافة إىلالعالمة اجلديدة. 

 ؛علن عنهارتايهتم من املنتجات املاملستهلكني على زايدة مشو  حث املستهدفني من الزابئن -
 ؛عرب تشجيعهم على جتربة املنتج املستهلكنياجتذاب فئة جديدة من  -
 ؛عن املنتج املعلن عنه اخلاطئةتصحيح املفاهيم  -
 ؛املعلنة املؤسسات على منتجات تمتالتعريف ابلتحسينات اليت  -
املوارد و  األمثل للطاقاتستغالل الا اخلدمات، مما يساعد علىو  اإلسهام يف زايدة الطلب على السلع -

 ؛مؤسسةاملتاحة لل
 ؛اخلدمات املنافسة يف السوقو  عن السلع تمواجهة اإلعالان -

                                                           
 .150 ص ،مرجع سبق ذكره ،-مدخل استاتياي-يقية و إدارة التوي  واالتصاالت التلعلي فالح الزعيب،  1
 .240 ص ،مرجع سبق ذكرهآخرون، و  سعدون محود جثري الربيعاوي 2
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 ؛متميز ملنتجاهتا يف السوق متوقعو  مؤسسةجيابية للإخلق صورة  -

 متقدما دفاعيا خطا ميثل أيضا جنده والئه، كذلك وضمان وإرشاده املستهلك كسبب قوم اإلعالنمثلما ي    
 يهاعل احملافظة مث مناسبة سوقية حصة على احلصول يف مسامهته خالل من املنافسة العالماتنتجات و امل جتاها

  .وجييةوالرت  البيعية اجلهود من متكاملة منظومة يف ظل وزايدهتا

 وظائف اإلعالن اثلثا:
 :1املوزعنيإىل  الزابئنو  التسويقية من املؤسسةاملشاركة يف العملية ختدم وظيفة اإلعالن كل األطراف 

  ابلنلبة للمؤسلة: .1
 يلي:عالن على ما يعمل اإل   

 على طريقة البيع الشخصي املكلفة؛ توفري تكاليف التوزيع، وذلك من خالل تفضيل طريقة اإلعالن -
 لتحسينات اليت تطرأ على املنتجات؛او  العمل على تعريف املستهلكني بسرعة عن اإلضافات -
اإلعالن أن يعمل على زايدة املبيعات، وزايدة املبيعات تؤدي إىل  ، ألن من شأنختفيض تكاليف اإلنتاج -

 ي إىل ختفيض كلفة الوحدة الواحدة؛هذا يؤدو  اإلنتاج بكميات كبرية،
 سبق رجل و  تشجيع رجال البيع، وذلك ألن اإلعالن يكون قد مهد الطريقو  العمل على مساعدة -

 قتناع؛لال أصبح املستهلك أكثر سهولةو  سهل عليه مهمته،و  البيع،
، حيث تكون قد أعلن عنها من خالل اإلعالن، األمر نتجاتالعمل على إغراء جتار التجزئة على عرض امل -

 الذي يقلل بطبيعة احلال من اجلهود اليت بذهلا رجال البيع.
  :زابئنابلنلبة لل .2

ن النشاط إاملهمة فتسهيال هلذه و  املكان املناسبني،و  زماناليف  املنتجهو احلصول على  الزبونيبقى هدف 
أوسع و  كربأعلى دراية  نه قد أصبحون أبز ائف اليت من خالهلا جيد الاإلعالين يقوم ابلعديد من الوظ

  :3كما يلي  ن حندد وظائف اإلعالن ابلنسبة للمستهلكأ، وميكن 2املعلن عنهات انتجابمل
 صعوبة يفيقع  زبونن الإاملوجودة يف السوق ف نتجاتلكثرة امل :نتااتختيار بني املتلهيل مهمة اإل -

املعلومات اليت حيصل عليها من خالل و  وعن طريق البياانت ،املناسبة له نتجاتاختيار أو انتقاء امل
 ؛ح أسهل عليهبفإن مهمة االختيار تص جودتهو نتج اإلعالن، كمزااي امل

وقت احلاجة  نتجمكان وجود املو  زمانب لزبوناإلعالن يقوم إببالغ ا إن :نت مكان توفر املو  زمانمعرفة  -
 ؛إليه

                                                           
 .50، 49 ، ص صمرجع سبق ذكرهعيسى حممود احلسن،  1
 .322 ، ص2010توزيع، عمان، األردن، النشر و لدار اليازوري لبدون طبعة،  ،-مدخل شامل-التلويق احلديثوآخرون، د الطائي يمح 2
 .55 ،54 ص ص ،مرجع سبق ذكرهسعد علي رحيان احملمدي،  3
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املعلومات املفيدة اليت و  يساهم اإلعالن بشكل مستمر بتقدمي النصائح مبهارات مفيدة: زبونتزويد ال -
 احملرك.تبديل إطارات السيارات أو زيت ملعرفة مّت تتم عملية  من متاعب كثرية زبونتساعد يف ختليص ال

 للموزعني: ابلنلبة .3
هذه الوظائف من و  و جتزئةلموزعني سواء أكانوا جتار مجلة، أمن الوظائف األساسية ل ايؤدي اإلعالن عدد    

يعلن  التجزئة أنتاجر كما ميكن لرابح احملققة  إىل مضاعفة األ ؤديشأهنا أن تزيد من سرعة الدورة التجارية مما ي
 :1ما يعرضه من منتجات وذلك هبدفو  (متجره)نفسه عن 

 من مث مضاعفة األرابح؛و  الزابئن إىل املتجرجذب  -
 .تعزيز الصورة اإلجيابية اليت حيملها املستهلكون للمحل يف أذهاهنمو  شهرة احملل دةزاي -

 عالن يف إبراز مسات العالمة التااريةإلدور ااملطلب الراب : 
من خالل متغري احلصة  ،التجارية والعالمةعالن بني اإلمن خالل هذا املطلب حناول إبراز العالقة اليت تربط     

ق إىل أمهية اإلبتكار ، مث التطر والعالمة التجاريةاملرتبطة بسلوك املستهلك حنو اإلعالن  واملؤثرات السلوكيةالسوقية 
 التجارية املعلن عنها. وتعزيز العالماتعالانت لدعم كتوجه حديث يف اإل

 واحلصة اللوقيةعالن أوال: اإل

 االستثماروغريها على  Coca Colaمثل  االستهالكيةاعتمدت معظم العالمات التجارية الناجحة للسلع      
فاإلنفاق اإلعالين اليوم قد أصبح مبثابة األداة اليت يتم من خالهلا خلق  .بكثافة يف اإلعالن منذ فرتات زمنية طويلة

 املعلنة. مؤسساتالسوقية لل ، ومن مث احلفاظ على أو تنمية احلصةالتجارية شهرة للعالمة

متيل العالمات التجارية اجلديدة اليت متلك حصة سوقية صغرية إىل اإلنفاق على النشاط اإلعالين حيث      
بدرجة أكرب من تلك العالمات اليت يكون هلا حصص سوقية أكرب. ويرجع ذلك غالبا إىل سببني أساسيني، يتمثل 

نفاق على اإلعالن يصل ابلزايدة يف املبيعات واحلصة السوقية إىل حد السبب األول منهما يف أن مستوى اإل
حيث تبدأ املبيعات مهما بلغ حجم اإلنفاق اإلعالين  معني، مث تبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة تنخفض فيها العوائد

 االستجابةويطلق على تلك الظاهرة دالة  نفاقاإل بغض النظر عن حجم االخنفاضأو احلصة السوقية يف 
جم املنفق على اإلعالن، وتظل األمور احل، واليت جندها تشري إىل زايدة املبيعات واحلصة السوقية مع زايدة اإلعالنية

 2.االخنفاضهكذا إىل حد معني أو مستوى حمدد من ذلك اإلنفاق تبدأ بعدها العوائد يف 

زانيات اإلعالنية بصورة أكثر حكمة اإلعالنية املسوقني على استخدام املي االستجابةويساعد فهم دالة       
مبنافس جديد دخل حديثا ، فقد يقوم قائد السوق بتخصيص ميزانية مالية أقل لإلنفاق على اإلعالن مقارنة واتزاان

                                                           
 .240 ، صمرجع سبق ذكره، عبد اجلواد احلبوينعلى فالح الزعيب وإدريس  1
سكندرية، مصر، وىل، الدار اجلامعية، اإلالطبعة األ ،-اإلعالن والتوي  املعاصرة آليات-التلويقيةاالتصاالت  حممد عبد العظيم أبو النجا، 2

 .74 ص، 2011
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اخلاصة به يف حماولة  التجارية حيث يسعى ذلك املنافس اجلديد إىل اإلنفاق بدرجة أكرب على العالمة ،إىل السوق
املستهلكني، وابلتايل تكبري احلصة السوقية اليت ختصها. يعىن هذا أن قائد السوق يقوم  لدى شهرهتامنه لزايدة 

ابإلنفاق على اإلعالن ابلدرجة اليت حيتاجها فقط للحفاظ على حصته السوقية، حيث أن أي زايدة غري مدروسة 
نافع اليت ميكن حصدها أن تؤدي إىل تقليل امل –وكما أوضحنا من قبل–يف هذا اإلنفاق سيكون من شأهنا 

واحلصول عليها. فطاملا أن قائد السوق قد استطاع ابلفعل أن حيصل على انتباه الغالبية العظمى من املستهلكني 
  جملرد تذكري هؤالء املستهلكني مبنتجاته اليت يقدمها.يف السوق املستهدف، فإننا جنده ال حيتاج إالى 

، فإننا جنده  زايدة حجم انفاقها على اإلعالناه العالمات اجلديدة إىلأما عن السبب الثاين الذي يربر اجت     
يتسىن لذلك  يتمثل يف وجود حد أدىن معني من مستوى تعرض األفراد لإلعالن البد من الوصول إليه حّت

إىل دخول  اإلعالن( التأثري على العادات الشرائية  املزمع خماطبتها، فإذا رجعنا للمثال السابق الذي يشريالنشاط )
بنشر إعالهنا يف اجلرائد أو اجملالت ملرة أو مرتني،  ؤسسةجديدة إىل السوق، فإننا نالحظ أبن قيام تلك امل مؤسسة

وقيامها بعرض إعالهنا يف التليفزيون ملرة أو مرتني أيضا فقط لن ميكنها من حتقيق مستوى تعرض املستهلكني 
ن مث ، ومالشهرة املرغوباإلدراكي هلم، وللحصول على مستوى  لإلعالن ابلقدر الذي حتتاجه الخرتاق احلاجز

العالمات( اجلديدة أن تقوم بتقدمي إعالانهتا من خالل العديد من الوسائل ) ؤسساتيكون على مثل تلك امل
 .1من هذا اإلعالن املرجوةمن حتقيق األهداف  اإلعالنية، ولفرتات زمنية مستمرة ابلشكل الذي ميكنها

 عالن واملؤثرات الللوكيةنيا: اإلاث
إن املعلن املتفوق هو الذي يعرف املؤثرات السلوكية يف حياة اإلنسان واليت تساعد على استقبال اإلعالن      

واالقتناع به، أهم هذه املؤثرات السلوكية هي الدوافع واحلوافز واإلدراك، ولذلك على املعلن أن أيخذ يف احلسبان 
 الرتكيز على أنواع اإلدراك.حتريك الدوافع واحلوافز و 

أما الدوافع فهي إما فطرية كاجلوع والعطش وما نسبه ذلك أو مكتسبة يتعلمها اإلنسان يف حياته عندما      
ولذلك الدوافع تؤثر يف احلوافز  ،أو الشراب أو املالبساألطعمة حا يف طلبها كنوع من يتعلم أشياء ويصبح ملى 

 ما جيب أن يدركه املعلن. واحلوافز تؤثر يف الدوافع وهذا

فاملعلن إذا ما فهم موضوعات الدوافع واحلوافز سواء السلبية أو اإلجيابية فإنه قطعا سيحاول يف إعالنه أن      
ه ولفت انتباهه. فاالنتباه موضوع هام أاثر اهتمام علماء العلوم السلوكية راكيف حواس الشخص والتأثري يف إد يؤثر

 شراء سلعة قصد التأثري يف الفرد حنو بوخاصة علم النفس وفهم عوامل انتباه الفرد وخاصة عندما يكون االنتباه 
 .2أو خدمة يقدمها املعلن

                                                           

 .76-75 ص ، صمرجع سبق ذكره أبو النجا،حممد عبد العظيم  1 
 .106 ، ص2015والتوزيع، عمان، األردن، للنشر بدون طبعة، دار الراية  ،اإلعالن التاار حممد عبد حسني،  2 
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من  عالنعن طريق اإلذهان املستهلكني ية يف أحتسني صورة عالماته التجار خيدم إذا يهتم بكل ما  فاملعلن     
 :1خالل

 ية إجيابية حول السلعة أو اخلدمة؛ميكن أن يعمل على تدعيم رؤ  خلق أو تنمية اجتاهات إجيابية: -
 أو بصفة خاصة؛ هبوية مميزةميكن أن يساعد على تزويد املنتج  تنمية هوية للعالمة التاارية: -
ال يستجيب اجلمهور للمنتجات املتماثلة يف خصائصها. العالمة امللاعدة على تقدمي أوجه التمييز:   -

التجارية تربز الفرق، شخصية فريدة، خاصية سوف متيزها عن عالمات أخرى متعددة. تبيع العالمات 
ت حتمل يف إن االختالفا سيارة،ليست جمرد  Mercedes. ة أوجه االختالف عن طريق اإلعالنالتجاري

 املنتج. وأيضا مواصفات، ا العواطف أو األمناط أو املكانةطياهت
 االبتكار يف اإلعالن كتوجه حديثاثلثا: 

ذلك يبدو أكثر  ورغم أن نه ال جيب أن يكون تقليداي وروتينيا،ن يكون سريعا وبسيطا، إال أأعالن اإلينبغي على 
 وحمدد عرض خمتصر وفيما يلي بعيد عن نطاق االبتكارنه الوكالة، إال أمن جانب املعلن أو أمنا وبعدا عن املغامرة 

 :2عالنتقيد هبا لتطبيق االبتكار على اإلاليت وجب اللعدد من العناصر األساسية 

 عالن:هدف اإل .1
للتوصل إىل عن حلول هلا، وأفضل طريقة  عالنعالنية اليت ينبغي أن يبحث اإلوهو وصف حمدد للمشكلة اإل     

 ليه؟إن؟ وماذا نريد أن نكون؟ وكيف نصل عالين هي اإلجابة على ثالثة أسئلة: أين حنن اآلاهلدف اإل

ساسية عن املنتج أو أعالن حتقيقها مثل تقدمي معلومات هداف اليت يستطيع اإلويف هذا اجملال تتعدد األ     
م السلوك الشرائي، أو زايدة معدالت وضعه على قائمة املنتجات املرشحة للشراء من جانب املستهلك، أو تدعي

 و تشجيع املوزعني على طلب املنتج...وهكذا.، أصورة العالمة لدى الزابئنالشراء، أو تدعيم 

 ابلعالمة التاارية:وصف اجلمهور وعالقته  .2
حيتاج املعلن إىل معلومات أكثر من جمرد الوصف الدميوغرايف للجمهور، ذلك أنه على الرغم من أمهيته إال أنه      

 .ىل دراسة عالقة اجلمهور ابلعالمة التجاريةن حتديد اجلمهور ال بد أن يتطرق إال يكفي يف جمال االبتكار، أل

نتج، وأسباب استخدامهم له، وما إذا كانوا يستخدمون وفر تقييم حمدد ملستخدمي امليوعلى ذلك جيب أن     
عالمات جتارية خمتلفة ألغراض خمتلفة، وكيف يشرتون املنتج، وكيف يستخدمونه، وأماكن الشراء، وأماكن وأوقات 

                                                           
الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر  ،، ترمجة: عبد احلكم أمحد اخلزامىكيف تنت  وتدير إعالان فعاال ومحلة إعالنية انجحة  اإلعالن:فن فاريب،  1

 .14-12، ص ص 2004، القاهرة، مصر، والتوزيع
 .68-65ص  ، ص2012، ثانية، عامل الكتب، القاهرة، مصر، الطبعة الابتكار األفكار اإلعالنية، السيد هبنسي 2
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عتماد عليها حيث الطعم واللون واحلجم ومدى اإلاستخدام املنتج، وكيف حيكمون على العالمة التجارية من 
 .ى التحمل، ومساهتا اجليدة أو السيئة ابلنسبة هلم، وجوانب متيزها ابلنسبة للمنافسنيوقدرهتا عل

 مرينإىل معلومات متوافرة عن اجلوانب النفسية للجمهور وما إذا كان من املغا مصمم اإلعالنكما حيتاج       
برية ولكن من خالل أفراد، عالانت ال تشاهد من خالل مجاهري كحيث تشري الدراسات إىل أن اإلأو احملافظني،  

إىل رسم صور لألفراد الذين يتحدث إليهم وأن يتقدم إليهم بلغتهم ويتعرف  حيتاجعالن إلاوابلتايل فإن مصمم 
 على األشياء اليت يهتمون هبا.

 مكانة املنت : .3
لعالمات األخرى، وهذه املكانة اباملستهلك مقارنة  أذهان العالمة التجارية لدى )متوقع( قصد هبا مكانةوي   

أو نوعية مستخدمي هذا االستخدام،  وطريقةأ أو سعره أو جودته املنتج خصائصميكن أن تكون على أساس 
عالنية املبتكرة السابقة ميكن أن جيعل الفكرة اإل من العناصر وأي عنصر ...ااملنتج أو الطبقة اليت يقدم من أجله

  . خاصا يف ذهن اجلمهور متوقعاحتتل  التجارية متفردة ومميزة، وجتعل العالمة

 املقتح البيعي الفريد: .4
هو  ملبتكرا يقدمه اإلعالن هلم، واإلعالن اال مهم يدور يف ذهن أفراد اجلمهور عمى ن هناك سؤ حيث جتد أ

 الذي جييب على هذا السؤال أبسلوب يتميز بقدرة عالية على االقناع واالستجابة.

 Reality of Advertisingأحد مؤسسي علم اإلعالن احلديث يف كتابه  Reevesويف هذا الصدد اقرتح 
ية أمه)وقصد به إجياد عبارة توجز  :Proposition Unique Selling USP مصطلح املقرتح البيعي الفريد
 جيب أن يتميز بثالثة عناصر هامة هي: إىل أن هذا املقرتح Reevesوأشار  (متيز املنتج وأمهيته للمستهلك

 أن يقدمه؛ يستطيع املنافستهلك شيئا ال أي يقدم للمس :Uniqueالتفرد  -
 كون قواي حبيث يدفع الناس للشراء؛أي ي :Sellingالبي    -
 أي يقرتح شراء املستهلك للمنتج كي حيقق فوائد خاصة. :Propositionاالقتاح  -

وال تعد اإلشادة ابملنتج والذي يبدو يف العديد من اإلعالانت مقرتحا بيعيا فريدا، حيث يقصد به ضرورة أن     
يتميز املنتج ويؤكد تفرده على غريه يف جمال املنافسة، ويف إطار يرتبط بعوامل مهمة للمستهلك، وهذا ليس سهال 

ويف هذه احلالة ينصح خرباء ، انت املنتجات متماثلةإذا كالفروق حمدودة بني املنتجات، أو  خاصة حني تكون
اإلعالن ابلبحث عن نقاط تفرد يف اجلوانب التفصيلية للمنتج مثل البحث عن عناصر التميز يف منط اإلنتاج اآليل 

 .الكامل للمعلبات والذي ال يوجد به أي تدخل يدوي على اإلطالق كدليل على العناية الصحية املتميزة
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 املؤيد للمقتح البيعي:الدليل   .5
 ،خربة املستهلكآخذا يف االعتبار يكون قابال للتصديق بدون مبالغة  أنحني يقدم اإلعالن للجمهور جيب 

هو وصف و  البيعي،للمقرتح  Support Evidenceإىل ما يطلق عليه الدليل املؤيد  مصمم اإلعالنهنا حيتاج 
خمتصر ملا ميكن أن يدعم املقرتح البيعي للمنتج، والفائدة اليت تعود على املستهلك من استخدامه، فعلى سبيل 

لتصنيع آالت الغيتار روجت مقرتحا بيعيا آلالهتا للعازفني الباحثني عن التفرد يف  Taylorاملثال فإن مؤسسة 
واستخدمت دليال مؤيدا لذلك أبن الغيتار مصنع يدواي من أرقى  الراغبني يف غيتار متميز ذي قيمة عالية،و  اجملال

 هو ما يعطي اآللة صوات مجيال متفردا.و  أنواع األخشاب

 لعالمة التاارية:الصورة الذهنية ل  .6
وسائله و  إعالانتهو  سعره،و  صفاته وفوائده، وتغليفهو  تصميم املنتج،و  مزيج من عدة أشياء مثل اسم املنتج،هي     

 .هي صفات طويلة املدى لقيم خاصة متيز العالمةو  هي قيم يصعب وصفها يف كلمات قليلة،و  املستخدمة،

 إلعالن االبتكار لمدخل املبحث الثاين: 

المته هي أول ما املعلن ال يريد من املستهلكني تذكر عالمة املنتج املعلن عنه فقط، بل يريد أن تكون ع     
 العالمات من العديد ابعتبارو  .1يف ذهن املستهلك top of mindحبيث يكون اإلعالن اخلاص به  ،هيتذكر 

على  ذلك بصعى  ،املنتجات فئة اليت تنتمي إىل نفس خاصة ،متيل إىل استخدام إعالانت متماثلة التجارية
عالنية مبتكرة حلل هذه إ اسرتاتيجيةحتم على املسوقني تبين وهو  املستهلكني التمييز بني العالمات التجارية،

 املشكلة.

 عالن االبتكار  اإل مفهوماملطلب األول: 
املنافسة بني املسوقني لتلبية  زاد رغباته،و  تنوع حاجاتهو  وعي املستهلكو  كبرية يف مستوى الثقافةالزايدة إن ال     
أساليب جديدة استخدام  استوجب التطوراتهذه  يف ظلو  ،أذواقهواالرتقاء ملستوى  احلاجات والرغبات هذه

ض الباحث أهم ما جاء يف وفيما يلي يستعر  ن بغية الوصول إىل اهلدف املنشود،وغري مألوفة ومبتكرة يف اإلعال
 عالن املبتكر.مفهوم اإل

 عالن املبتكرمفهوم اإلأوال: 
 هم الكتاابت فيما يلي:أال توجد دراسات كثرية تناولت هذا املفهوم لكن حياول الباحث التطرق إىل     

                                                           
 Taylorأمريكية خاصة إبنتاج آالت الغيتار بنوعيه الصويت والكهرابئي : مؤسسة. 

1 Thomas Clayton O’Guinn, Advertiding and Integrated Brand Promotion, 7ème edition, Cengage learning, 

Stamford, USA, 2015, p 197. 
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افة اجلوانب الفنية من حترير وفن تصميم وإخراج االبتكار الذي ميس كيعرف اإلعالن املبتكر أبنه ''حيث      
 خراجاإلعالن من عملية التصميم حّت اإلمكوانت  كل  ركز هذا التعريف على أن االبتكار ميس. 1''عالنإلا

 عرب خمتلف وسائل اإلعالن. وعملية عرضهالنهائي 

 ؛2''ومناسبة كحلول للمشاكل التسويقيةالقدرة على تقدمي حلول جوهرية وأفكار فريدة أيضا أبنه ''كما عرف       

لتطبيق ومقبولة اجتماعيا وقابلة لاملقدرة على إجياد أفكار فريدة ومالئمة '' أيضا أبنهويف نفس السياق عرف  
حتدث كنتيجة لتفاعل عمليات عقلية ونفسية متداخلة، تستند إىل جمموعة من و عالنية، إحللول ملشكالت 

 .3''والسمات الشخصية والقدرات العقلية للمبتكر اإلعالين االجتماعيةاملتغريات 

ني عرب تطبيقهم تيجة أو حل ملشاكل واجهت املعلنعالن املبتكر ناعتبار اإلمن خالل التعريفني السابقني ميكن  
 عالن ابملصمم ومسات شخصيته ابعتباره املسؤول األول على حتريره.لإلعالن التقليدي، كما ربط االبتكارية يف اإل

 عبقريةو  إن كانت تعتمد بدون شك على مواهبو  عالن،االبتكارية يف اإل هنا وجب التأكيد على أن     
وإدراك  ،التسويقية البيئة معرفةعالن فعالة جيب على مصمم اإل، فإهنا لكي تكون عالناإلمصمم تصورات و 

علومات ابإلضافة إىل استخدامه م ،4لديهتعمق لعملية اختاذ قرار الشراء املفهم الو  م لدى املستهلك،قدرات التعلى 
نقاط و  خصائصو  ملستهدفة،ااألسواق و  دقيقة خاصة بتفضيالت املستهلكني، وثقافتهم، وتقسيماهتم الدميغرافية،

 .5غريها من املعلومات التسويقية اليت متثل أساسا لإلعالن املتميزو  اجلذب لدى املنافسني
الروابط و  إن أول هدف للمعلن من خالل اإلعالن املبتكر هو تذكر املستهلكني للعالمة التجارية املعلن عنها     

Associate  متتاز أبسلوهبااليت  الوكاالت اإلعالنية على يعتمد املعلنون. هلذا 6على األقل( )اثننياملتعلقة هبا 
أو املعلن التفكري االبتكاري  ه ال ميكن حصرتوصيل املفاهيم اإلعالنية بفاعلية، إال أنواليت تستطيع  االبتكاري

قي عام وعملية فكرية مستمرة، ميكن أن حيقق أتثريا إال إذا كان جزءا من فكر تسوي حيث الوكالة اإلعالن فقط، 
 .7مبعزل عن عناصر املزيج التسويقي اليت ميكن أن يتفاعل معها من إنتاج وتسعري وتوزيعليست 

أمور مملة وبسيطة للغاية على حنو  مشاهدةيودون  عادوافما الزابئن اليوم أكثر فطنة وذكاء ميكن القول أبن       
 رؤية شيء متفرد وخمتلف عما حييطه من أشياء. وهذا هو السبب الذي جيعل من اإلعالن بل يتوقون إىل ،متكرر

                                                           
 .110 ص ذكره،مرجع سبق بشري العالق،  1
 :على املوقع ،عالن؟إلبداع يف اإلهل تعلم ماهو دور ا 2

 http://www.at4adv.com/our-blog/advertising-campaigns/do-you-know-what-is-the-role-of-creativity-in-

advertising#.V2tatBnjLqC , consulté le : 23/06/2016. 
 .19، ص مرجع سبق ذكرهالسيد هبنسي،  3
 .108ص  ،مرجع سبق ذكرهبشري العالق،  4
املتطلبات  –االبتكار يف االستاتياية اإلعالنية وأمهيتها يف جذب انتباه امللتهلك ابإلشارة إىل مؤسلة اتصاالت اجلزائر "ابرك نعيمة،  5

 .317، ص 2011العدد العاشر، جامعة الشلف، ديسمرب  .جملة أحباث اقتصادية وإدارية، "– والتوصيات
6 Thomas Clayton O’Guinn, Op.cit, p 200. 

 .318، 317ص ص  ،مرجع سبق ذكرهابرك نعيمة،  7

http://www.at4adv.com/our-blog/advertising-campaigns/do-you-know-what-is-the-role-of-creativity-in-advertising#.V2tatBnjLqC
http://www.at4adv.com/our-blog/advertising-campaigns/do-you-know-what-is-the-role-of-creativity-in-advertising#.V2tatBnjLqC
http://www.at4adv.com/our-blog/advertising-campaigns/do-you-know-what-is-the-role-of-creativity-in-advertising#.V2tatBnjLqC
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، من هدف حمددحيكمها علمية قواعد انتهاج  وفرض ابلنسبة للمسوقني.ومهمًا  لالهتمامموضوعًا مثريًا  املبتكر
قق لتصميم إعالن مبتكر حي، بينهاوالواقع، وانتقاء األفضل من  من اخليال املأخوذةو  املبتكرةخالل حتليل لألفكار 

  .األهداف املنشودة

 تطلبات اإلعالن املبتكراثنيا: م

يف غاية  مادية وفكريةعالن املبتكر عملة اندرة، ألنه يتطلب توافر شروط وإمكانيات ال جدال يف أن اإل    
 :1ها كالتايلأبرز  يعدد الباحثاحلساسية، 

 فكرة فريدة: .1

اليت و  فعلى مصمم اإلعالن أن خيتار األفكار الفريدة املتشاهبة تفسد اإلعالن،و  املتكررةحيث أن األفكار      
 ميكن أن تلفت انتباه الزبون، لكن مع مراعاة ثقافات املستهلكني.

  مصمم فريد: .2
يعمل على و  حيث يستطيع أن مييز األفكار املبتكرة املالئمة هو صياد ماهر لألفكار الفريدة، واملصمم     

 رساهلا.عناصر اهلوية اليت تريد املؤسسة إتخدم اإلعالن وتربز حقا ل صقلها
  :إنتاج راق .3

تطور وسائل  وهذا ما ساهم فيه حاليا طلب أعلى درجات الرقي يف اإلنتاج،حيث أن االبتكار يف اإلعالن يت    
 التكنولوجيات الرقمية من كامريات ووسائل عرض.عالن وخمتلف اإل
  :الغموض .4
ومكوانته،  ، حيث ينبغي لإلعالن لكي يكون انجحا أن يكون واضحا من حيث التصميمحقيقيةهذه مفارقة     

عالن مطلوب لتكريس اإلدراك، وحث العقل البشري على التفاعل ملعرفة ، فالغموض اجلزئي يف اإللكن ليس دائما
 مكامن الغموض. 

 :عنهاملعلن معربا عن خاصية فريدة يف املنت   بتكرأن يكون اإلعالن امل .5

كارية يف فاإلعالن املبتكر هو الذي جيسد منتجا مبتكرا أو خواص يف املنتج املعلن عنه، وإال فقدت االبت    
. وهلذا نرى أن تطوير خصائص عالناإلألن املنتج قد يساهم بدوره يف تصميم عناصر  اإلعالن أمهيتها وسحرها،

بداع يف عامل اإلف ،خرىل خطوة يشرع فيها قبل العوامل األاملوضوعية متطابقة لتطلعات املستهلكني هي أو املنتج 
 يبقىمبتكرا كان اإلعالن اخلدمات من الناحية التسويقية هو مبثابة حمرك للعالمات التجارية، ألنه مهما  و  السلع

 .بكيفية خلق القيمة للمستهلكتامة ال ودرايتها املؤسسة حيويةعلى املنتج اجليد دليل 

 
                                                           

  ، )بتصرف(.83-81 صص  ،مرجع سبق ذكره، بشري العالق 1
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 بتكر مدعما بعالمة جتارية معروفة:عالن املأن يكون اإل .6
أو مميزة غالبا ما ترتسخ األفكار املبتكرة يف ذهن املتلقي خاصة إذا كانت هذه األفكار مرتبطة بعالمة جتارية     

رسوخ جزء كبري منه إىل  العطور والتجميل الرائدة يعود إعالانت منتجاتالنجاح الكامن وراء ف ذات شهرة،
 يف أذهان املستهلكني.العالمات التجارية 

 :من قبل املتلقي عالن املبتكرالقيمة املدركة لإل .7
ال تصلح االبتكارية يف اإلعالن كأداة أتثري فعالة على املتلقي إال إذا كانت إدراكات املتلقي لالبتكار واضحة 

فإذا ما توافقت القيمة املدركة لالبتكار مع توقعات  بتكار أو قيمته املدركة من قبله،أمهية اال وأكيدة، من حيث
 بعد استخدامه للمنتج املعلن عنه، فإن النتيجة تكون جيدة. ستهلكامل
 عنه: من املنت  املعلن تهلكاالبتكارية الفعالة هي جتليد للمناف  النهائية اليت جينيها املل .8

وإمنا أيضا على أساس  ال يتكون حكم املستهلك على املنتج من خالل اإلعالن فقط مهما كان مبتكرا،     
املنافع النهائية اليت جينيها من هذا املنتج بعد الشراء. وعليه فإن الرمزية الفعالة واملؤكدة جيب أن جتسد هذه 

 املنافع بشكل ابتكاري، وإال كانت عقيمة. 

 البتكار مكوانت اإلعالن االثاين:  املطلب
، املبتكرة لألفكار هتقدميحمرره وكيفية على مهارات  اإلعالن صميميعتمد املدخل االبتكاري يف جمال ت     

لنشاط التسويقي، مع إدراك خصائص الظروف البيئية احمليطة ابو  يتطلب اإلملام بكافة العوامل بتكرإلعالن املفا
اليت حمتوايته تشمل كافة ، ملا فيها من نواحي ابتكارية له أمهية خاصة التصميمو  .وقدرات املستهلكني احملتملني

 :عالن االبتكاري فيما يليوحياول الباحث إبراز حمتوى اإل .1واملسموعة املرئيةعالانت املطبوعة و تستخدم يف اإل

 أوال: العنوان 
املعلومــــة أو  نقــــلالرئيســــي، ال بــــد أن يكــــون قــــادراً علــــى  Titleإن االبتكــــار يف اإلعــــالن، وخاصــــة يف العنــــوان     

يحدث األثر املطلوب يف املوجه إليهم اإلعـالن. وهنـا جيـب التأكيـد علـى أمهيـة لالرسالة أو الفكرة املطلوب إيصاهلا، 
   صفة. إذا ما متتع هبذه العالن العنوان الرئيسي يف اإلعالن، ألنه عادة ما يكون هو املفتاح إىل بقية أجزاء اإل

بسيطة جذابة، وال حتتمل أكثر من تفسري، ومناسبة  نص العنوانجيب أن تكون اللغة املستخدمة يف      
للجمهور، ويراعى أن تكتب يف مجل قصرية ألن الطويلة تؤدي إىل امللل وسوء الفهم، وجيب االبتعاد عن 
املصطلحات الفنية قدر اإلمكان، مع تفسريها يف حالة االضطرار الستخدامها، مع تفادي الكلمات املتداولة 

يتفاعل  ئالقار استخدام لغة مفعمة ابحلياة جتعل العمل على األخرى، واجلمل غري املكتملة، و بكثرة يف اإلعالانت 
  .2معها

                                                           
 .154 ، صمرجع سبق ذكرهعيسى حممود احلسن،  1
 .202 ، صمرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو مجعة،  2
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إىل استنتاجات خاطئة وغري حقيقية عن مضموهنا،  ييؤدوف من أن مبتكراً، وهناك خت عالناإلإذا كان عنوان     
اإلعالن ملعرفة املزيد عنه. ومن األمثلة على  املستهدف منميكن اللجوء إىل وسيلة من وسائل خلق الرغبة لدى 

وكتابة  –حالة ما إذا كان اإلعالن صحفياً  يف–أن يتم ختصيص فراغ بصفحة معينة ابلصحيفة هذه الوسائل، 
وسطها حبيث يكون جاذاًب لالنتباه، مع تشويق القارئ ملعرفة املزيد عنه، وذلك عن طريق متابعة  يفالعنوان فقط 

" ويذكر …هل تعرف ما هو "مثل هذا التشويق:  يفتستخدم  اليتة من اجلريدة. ومن األمثلة األعداد الالحق
 .1. اخل.. عالمةالعنوان أو ال

 الرسوم اثنيا: الصور و 
 املنتجعليه فإن تصوير و  أي الرؤية هي التصديق ابلشيء،   Seeing is believingيقول املثل اإلجنليزي    

املستهلك احملتمل. إن الصورة تضفي عنصر الصدق  أعني على الطبيعة وعرضه يف اإلعالن يزيد من واقعيته يف
صانعو السيارات، من  وقد برع يف إثبات ذلك يف اإلعالن، نتجاملاليت تدعم املصداقية على الوعود و  والواقعية

الوداين و  اجلبالو  هي تقطع املسافات يف الصحراء،و  )السيارة( منتجاالبتكاري للو  الدقيقو  ر احملكميخالل التصو 
 .2والسهول وغريها

حّت ميكن زايدة جذب انتباه و أثناء االستخدام يضفي احليوية واحلركة إىل اإلعالن  نتجفاستعمال صورة امل     
تهلك خاصة يف طرق وعرة، لكي توضح للمسو  املستهلك، فاإلعالن عن سيارة يكون أكثر جاذبية أثناء قيادهتا

األزايء تكون أكثر إاثرة وجاذبية أثناء عرضها عن و  اإلعالن عن املالبسو  متعة القيادة،و  مدى الراحة يف اجللوس
 .3رضات األزايءاطريق ع

رسوم، كما يقول الو  صورحامسة لنجاح اإلعالن من عدمه، فلل الرسوم يف بعض اإلعالانتو  قد تكون الصور      
كفاءة يف إيصال أكثر  و  أسرعو  أكرب على بصرية اإلنسان، فهي يف تعبرياهتا أفضل من الكلمات علماء النفس، وقع
الصورة تدخل الذاكرة وتثبت أسرع من كما أن   والعني تلتقط الصورة أسرع من اجلملة املكتوبة، رسالة أو فكرة ما،

 :5تصميم اإلعالانت املطبوعةيف  االبتكارية ساليبوفيمايلي حياول الباحث عرض بعض األ .4العبارات

 Picyure Window Layoutالصورة تصميم انفذة  .1
ساحة واسعة من التصميم، وبقية العناصر األخرى اثنوية، حيث ملتعتمد هذه الطريقة على استخدام الصورة      

والشعار مساحات حمدودة للغاية. ويتميز هذا التصميم ابلبساطة الشديدة، ويتمتع  لشارة )اللوغو(يشغل العنوان وا

                                                           
 .203 صاملرجع،  نفس 1
 .171، ص مرجع سبق ذكره العالق،بشري  2
 .174 ، صمرجع سبق ذكرهعيسى حممود احلسن،  3
 .169 ، صمرجع سبق ذكرهبشري العالق،  4
السعودية، اململكة العربية ، بدون طبعة، مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر، الرايض، القدرة على االبتكار يف تصميم اإلعالنحممد عوض صاحل،  5

 .33، 32ص ، ص 2014
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رة أكثر و وتقدمي املعلومات للقارئ، اعتمادا على قاعدة أن الص االنتباهمبا تتمتع به الصور اإلعالنية من جذب 
 عالنية.عن الفكرة اإلبالغة من الكلمات يف التعبري 

 Silhouette Layoutتصميم الللويت  .2
، لتصميم يعتمد امعين الذي حيصل على قطعة ورقية ليشكل منها شكال السلويتوهو مشتق مما يفعله فنان     

على جتسيم الصورة وإبرازها من خالل تفريغ خلفيتها متاما وتشغل الصورة املفرغة مساحة كبرية التفاصيل، ظاهرة 
وملونة، وتدور حوهلا مجيع الكلمات وتكاد تالمس الكلمات الصورة، ويرى املصممون هلذا النوع من اإلعالانت 

 اتباع قاعدة الرؤية اجلانبية. أنه جيب 

 Mondrian Layoutصميم موندراين ت .3

فنان هولندي كان يعتمد يف رسوماته على تقسيم اللوحة الفنية إىل عدد من املستطيالت  ابسموهو مسجل      
املتفاوتة يف املساحة، وهو خيتلف عن أسلوب الوحدات املتعددة، وخيصص كل مستطيل لعرض عنصر من 

أو عناوين، يف تكوين يعتمد على التناسب بشكل أساسي  تاراالعناصر، سواء كانت صورا أو نصوصا أو ش
والتوازن غري املتماثل، مما يكسبه قدرا كبريا من احليوية واحلركة، ويالئم هذا التصميم اإلعالن عن منتجات متعددة 

واحدة، أو الرتكيز على تشكيالت خمتلفة من نفس املنتج، أو إبراز جوانبه من زوااي متعددة، ويعد هذا  ؤسسةمل
األسلوب تطورا لتصميم الشبكة والذي جيعل اإلعالن يبدو وكأن هناك شبكة من الفواصل غري املرئية بني العناصر 

 اإلعالنية املختلفة.

 Type-Specimen Layout احلروفالتصميم املعتمد على أشكال  .4
هذا التصميم يعتمد على حروف العنوان، واليت قد تشغل املساحة اإلعالنية أبكملها حبروف كبرية للغاية، وبعدد   

ويتميز هذا األسلوب من التصميم بقدرته  العالمة ارةاملنتج أو ش اسمحمدود جدا من الكلمات قد تكون كلمة أو 
 .الكبرية على أن يعكس املكانة اخلاصة للمنتج واإلحياء ابلقدرة واجلرأة يف التصميم

ابلرغم من أن الصور هي أكثر الطرق واقعية يف متثيل شيء ما مبا تتصف به من سرعة ومرونة وواقعية وإدراك      
، ومن هذه احلاالت: احلاجة اون فيها الرسوم اليدوية أكثر فاعلية وأتثري حسي، إال أن هناك بعض احلاالت اليت تك

د إىل معاجلة فنية عالية املستوى للتعبري عن االنطباع، والتعبري عن األشياء اخليالية غري املوجودة، أو يف حالة وجو 
 خاصية ابملنتج ال ميكن تصويرها أو الدخال بعض االبتكارية على العرض.

 األلواناثلثا: 
جذب اليت تساهم يف  النواحي النفسيةعلى  هاأتثري  خالل من وذلكلأللوان أتثري كبري على جناح اإلعالن      
األلوان من الرموز األساسية غري اللفظية يف التصميمات اإلعالنية، وتؤدي دورا حموراي يف جذب املستهلك، ف انتباه

ة. حّت ال يصبح التصميم عبارة عن خليط من األلوان املتناقضة والبشعة، االنتباه خاصة يف األلوان الصرحية واملتباين
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وهذا ال يعين ابلضرورة استخدام لون واحد فقط، بل اختيار لون حموري واحد تتوافق وتتناغم من حوله بقية األلوان 
 حبيث يكون أشبه ابملسيطر على التصميم.

 واالعتماد والدقة تعقيداته، تتميز اليت والرموز اإلشارات من نظامفهو  التعبري، أحد أشكالو  لغة، هو اللونف     
  تنقسم األلوان إىل:و .1الثقايف السياق على القوي

 أزرق؛ –أمحر  –األلوان األساسية: أصفر  -
 .2بنفسجي –برتقايل  –األلوان الثانوية: أخضر  -

املؤسسات العاملية حيث أن أكثر األلوان ونالحظ استخدام األلوان األساسية بصفة خاصة من قبل خمتلف     
، ٪28 األمحر، ٪27 رماديال، ٪33األزرق " كالتايل:العالمة التجارية األوىل هي   100 شارات يف استخداما

 .3"٪12 األصفر

ابعتباره  اسرتجاع املعلومات،و  ركعلى عملية التذ  املستهلك أتثريه النفسي تساعدو تهيحيو و  إن واقعية اللون    
األلوان  كما أن  .واألسود الصور ذات اللونني األبيضو  لفرتة أطول من الكلمات أو الرسوم يرتسخ يف الذاكرة

إمنا أيضا خللق و  بطبيعتها تساعد يف عملية الرتكيز على عناصر اإلعالن، إن هذا الرتكيز ليس فقط جلذب االنتباه
األلوان تضفي واقعية على اإلعالن حيث أن ظهور املنتجات املعلن عنها  ،ابإلضافة إىل ذلك الرغبة.و  االهتمام

وهناك سلع تثري االهتمام والرغبة  ،ة من شأنه أن يساعد الزبون على تذكرها أثناء عملية التسوقيأبلواهنا احلقيق
 .4حبكم ألواهنا اجلذابة

فمثال األمحر ، املؤسسة التجارية وحّت العالمة، يرتبط ابملنتجمع مرور الوقت شارة إىل أن اللون كما جتدر اإل     
حيث يؤدي ارتباط  sport Bien  والبنفسجي ابلعالمة التجارية  Pepsi مع األزرق مع العالمة التجارية

كلما اللون ابألفكار اإلعالنية إىل حدوث نوع من التأثري على الذاكرة من خالل استدعاء املكتسبات املخزنة.
األبعاد  ثالثي HDوتقنية  اللون وتشبع أمهية سطوع إىل ذلك اللون يف أحد اإلعالانت. كما أنتعرض املستهلك 

 أتثريه على املستهلكني.و يف تصميم اإلعالن ابعتبارها أصبحت عامال مهما يف إبراز جودة اإلعالن

 الالحقني.تناوله الباحث إبسهاب يف املطلبني يوهو ما س :رابعا: الفكرة الفريدة )املبتكرة(

 

 
                                                           

1 Frédéric Dosquet, Créer du Sens en Marketing, 2ème édition, EMS Editions, Cormelles-le-Royal, France, 2015, 

p 14. 
 .175، ص مرجع سبق ذكره عيسى حممود احلسن، 2

3 Frédéric Dosquet, Op.cit, p 14. 
 .173 ، صسبق ذكرهمرجع ، بشري العالق 4
 Pepsi :إحدى عالمات مؤسسة PepsiCo خمتصة يف املشروابت الغازية.  

   Sport Bien :.سلسلة قنوات تلفزيونية قطرية تعمل يف جمال الرايضة 
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 لث: الفكرة اإلعالنية املبتكرة املطلب الثا
 فهي ،عنهيف توفري إعالانت مميزة تبهر املستهلك وحتمسه حنو شراء املنتج املعلن عالنية اإل الوكاالتتتفنن      

 دور الفكرة اإلعالنية املبتكرة. يكمنوهنا  النمطية والروتني، تعمل على إخراج اإلعالن من

 الفكرة اإلعالنية املبتكرة مفهومأوال: 
 ،التكنولوجيا األوىل املبتكرة اليت دخلت السوق (Ipodالذي حيمل العالمة ) Mp3منتج  مل يكن قبل عامني     
 Ipod العالمةو لروعة، ا يرتبط بصفة Mp3 منتج جعلت، مميزة إعالانترافقتها عملية طرحه يف السوق  لكن

 .1يف أذهان املستهلكني أفكار مبتكرة رسخت تلك الروابطيف ذلك ، مستغلني انقةألكا  بصفة

إذ لو خرجت اإلعالانت كافة ابألفكار  الذي يسعى املعلن لتحقيقه،عن اهلدف  تعربلفكرة اإلعالنية اإن     
طرافتها إىل و  وصلت األفكار اإلعالنية يف حداثتها هلذاعجزت عن حتقيق أهدافها. و  نفسها لفقدت جاذبيتها،

تقليد للخروج عن املألوف وخمالفة و  إىل قلب كل عرف تكاريةاجلنون، إذ يفضي بعض هذه األفكار االبنوع من 
هي أيضا مبثابة العمود الفقري أو الفكري لسياق و  عالنية هي نقطة االنطالق األوىل لإلعالن،فالفكرة اإلاملعتاد. 

 .2فيما يقدمونه من تصميماتاالبتكار  لىع اإلعالانت وهلذا يعتمد مصممو أحداثهو  تسلسل مشاهدهعالن و اإل

رؤية غري أي أهنا  ''ما مل يوجد من قبل'' أبهنا Collinsقاموس  حسب لفكرة اإلعالنية املبتكرةا وتعرف     
تعكسها مهارة تكوين تركيبة جديدة تبني املقدرة على رؤية العالقات، مما جيعل و  مسبوقة، تتضمن حتوال عقليا،

بدال من النظر إىل العالقات الواضحة بني األشياء، فإن الفكرة املبتكرة تنظر إىل و  الغريب معتادا،و  املعتاد غريبا
الشيء ذاته الذي يراه عالن فكرة املبتكرة هي أن يرى مصمم اإلالف .3من زاوية خمتلفةو  الشيء بطريقة خمتلفة
يتفق تفكريه صاحب العقل الناقد وغالبًا ال  ، فيحاول أن يكونخيتلف متامًا عن تفكريهم هاآلخرون ولكن تفكري 

 .مألوفة غري بطريقة املألوف ترى أو ابختصار أن ،مع اآلخرين

برغبة املستهلك، وجتلب احلياة للشيء املعلن عنه، وجتعل القارئ أو  املنتجومضة تربط فائدة كما عرفت أبهنا ''     
استخدام الفكرة خلصائص املنتج يف تطوير إعالن يربط من خالل التعريف  .4املتلقي يتوقف وينظر ويستمتع''

 وابلتايل تسهل عملية ع خمتلف عناصر اإلعالن،املستهلك ابملنتج املعلن عنه، وجتعل عواطفه ومشاعره تتفاعل م
 ختزينه يف الذاكرة واستحضاره وقت احلاجة.

 Mather Germany’s  &Ogilvy  شهاريةالوكالة اإل يف اإلبداعي املدير ،Vogel Stephan وفقا لــ    

 وإنفاق أطول، لفرتة هئقاباعد على تذكره و يس ألنه الناجح، اإلعالن مفتاح االبتكار يف األفكار اإلعالنية هو
                                                           

1 Thomas Clayton O’Guinn, Op.cit, p 180. 
 .154، 153ص  ، ص2010، الطبعة األوىل، دار الفكر انشرون وموزعون، عمان، األردن، التلويق وإدارة اإلعالنإيناس رأفت شومان،  2
 .110، ص مرجع سبق ذكرهالسيد هبنسي،  3
 .109ص ، املرجع نفس 4
  Mather Germany’s & Ogilvy: شهارية األمريكيةوهي أحد فروع الوكالة اإل شهارية أملانيةوكالة إ Mather Worldwide.Ogilvy. 
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، إذ أن املتأمل يف وكاالت اإلعالن وأعماهلا جيد أهنا عالنجوهر اإلهو  فاالبتكار .1املؤسسات عليه يكون أقل
ولكنها تقدم خدماهتا يف شكل أفكار مبتكرة حتقق مصلحة كل األطراف املشرتكة تعمل بدون بضائع ملموسة، 

 .2والتجديد االبتكارالبقاء بقدر استمرارها يف  ؤسساتيف عملية االتصال اإلعالين، ويكتب هلذه امل

إال أنه  القدرة على خلق الفكرة اإلعالنية أمر ضروري لنجاح أعمال كل حمور من اإلعالنلكن رغم أن      
وإال فإن جمرد الفكرة  مبتكرة ح أن تكون فكرةابلعملية أيضًا حّت يصى  املبتكرةاألفكار اتسام  بلزومالتأكيد  وجب
 )جتسيدبتكار خبالف اال خربة،مكان أو زمان أو طاقة أو  بداع ال حيدهاإل إمكانية للتحقيق انقصة ألنبال 

 الزمان واملكان والطاقة والقدرة على إجنازها حّت تصبح ممكنة.جيب أن تنسجم مع  عبارة عن عملية الفكرة( فهو

املبتكر، وعليه على مصمم عالن النية املبتكرة هي أهم جزء يف اإلالقول أبن الفكرة اإلع يف األخري ميكن    
 النمطية كاستعمال واخلروج عنعالن حلظة اإل عاطفي فعل رد تسبب اليتالرتكيز يف األخذ ابلفكرة اإلعالن 

 االنتباه.  لفتالنكت أو املزاح أو طرح أسئلة جلعل املستهلك يفكر 

 الفكرة اإلعالنية املبتكرة (مسات): خصائص اثنيا
 :3قادرة على االستمرارو  بعدد من املواصفات اليت جتعلها فكرة مؤثرة، اإلعالنية املبتكرةجيب أن تتسم الفكرة      

كون مظلة جلميع إعالانت مالئمة لكل عناصر العملية اإلعالنية، وأن تأن تكون اسرتاتيجية مبعىن أن تكون  -
 ؛العالمة أو املؤسسة املعنية

الفكرة أن تعين شيئا مهما للجمهور كي جتذب انتباهه، وتزيد من فرص التذكر لديه فليس مهما أن تكون  -
وال . للجمهور املستهدفعالن بفاعلية أو الزبون إذا مل تستطع توصيل اإل عالنمصمم اإللة لدى مفضى 

 اجلمهور واملنتج، وقد ذهب فريق االبتكار ملؤسسةمع  عالنمصمم اإلد توحى إذا إال حيدث ذلك 
Milk California  التجارية بعالمتها إلعالن خاصأبعد من ذلك يف إعداده إىل Milk Dot  حيث

 حترير دوا مع حالة افتقاد املنتج قبل ظل أعضاء الفريق ال يتناولون األلبان ملدة أسبوع كامل حّت يتوحى 
 تصميم اإلعالن اخلاص هبذا املنتج.و 

أن تكون غري متوقعة وغري معتادة، وهذا ما نعنيه ابألصالة، فالفكرة املبتكرة هي تلك اليت مل يفكر فيها غري  -
 سبيل املثال من إدماج فكرتني معا؛شخص واحد، وقد أتيت الفكرة على 

                                                           
1 Bogdan Sandu, Creative Advertising Ideas That You'll Surely Like, sur :
http://www.designyourway.net/blog/inspiration/30-creative-advertising-ideas-that-youll-surely-like/ , consulté 

le: 17/05/2016. 
وىل، دار الكتاب اجلامعي، العني، الطبعة األ ،-مدخل صناعة اإلعالن–هندسة اإلعالن الفعال عبد العزيز مصطفى أبو نبعة وعلي فالح الزعيب،  2

 .224 ، ص2014، اإلمارات العربية املتحدة
 .113، 112 ص ص، مرجع سبق ذكرهالسيد هبنسي،  3
 Milk California :مؤسسة أمريكية خمتصة يف صناعة احلليب ومشتقاته. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.designyourway.net%2Fblog%2Finspiration%2F30-creative-advertising-ideas-that-youll-surely-like%2F&h=KAQHAP0LA
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.designyourway.net%2Fblog%2Finspiration%2F30-creative-advertising-ideas-that-youll-surely-like%2F&h=KAQHAP0LA
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داللة، فالفكرة اإلعالنية ال يتم اختيارها جملرد كوهنا مبتكرة، وإمنا يتم اختيارها لكوهنا أن تكون مؤثرة وذات  -
 أي جيب أن تتميز ابلتفرد املؤثر؛ مؤثرة جتمع بني مصاحل املعلن واهتمامات اجلمهور،

ورؤية خاصة تعرب  تكرر الفكرة اإلعالنية مواصفات املنتج أو مكوانته أو مزاايه املباشرة، وإمنا تقدم معىن، أالى  -
ال تذكر أنه خمتار من أجود  Gold escaféN  به حدود جمرد كونه منتجا ماداي، فالفكرة املبتكرة إلعالن

حبوب النب وحممص بلون ذهيب يكسبه مذاقا طيبا ونكهة غنية، ولكنها تدور حول أنه مشروب خاص 
 ملناسبات اجتماعية تتسم ابحلميمية مما يكسبه معىن أبعد من كونه مشرواب ذا مواصفات مادية.   

  الفكرة اإلعالنية املبتكرةاثلثا: مراحل الوصول إىل
 النجاح يف ابتكار الفكرة اإلعالنية حيتاج إىل مصممني يعرفون كيفية التقاط الفكرة اليت جتذب الزبون إن    

 :1فيما يلييربزها الباحث عالنية بعدة مراحل متر عملية ابتكار الفكرة اإلحيث  التفرد،و  تتمتع ابلربيقو 

 مرحلة التهيؤ واالستعداد: .1
حبث املشكلة من مجيع االجتاهات، وفهم التقنيات املرتبطة ابلتنفيذ، ومقارنة  مرحلة التهيؤ واالستعداد يتم فيها     

املهارات املعرفية، وقواعد و  األفكار اإلعالنية السابقة للمنتجات املشاهبة للمنتج احلايل الكتساب عناصر اخلربة
 العمل املطلوب إجنازه.التفكري املنظم، وأساليب حتديد املشكلة اليت يفكر فيها للوصول إىل حتديد معامل 

 مرحلة االختمار: .2

ويف هذه املرحلة ختتمر األفكار واآلراء، وقد تطول أو تقصر هذه املرحلة لكنها تنتهي أبن تصبح الفكرة      
 واضحة املعىن. ،األصلية حمددة اإلطار

 مرحلة التحقيق: .3
من هي و  ،اإلعالنية املناسبة عرب الوسائليتم تنفيذ الفكرة وإخراج اإلعالن لنشره بعد ذلك يف هذه املرحلة      

ابالطالع والبحث عن معلومات وأفكار بني أطراف كثرية  عالناإلأصعب املراحل نظرا لضرورة قيام مصمم 
ومن  عالناإلمعتمدا على تكنولوجيا نظم املعلومات يف جتميع البياانت وترمجتها يف قوالب تساعد يف جناح تصميم 

فمثال جيب عليه دراسة املنتجات املعلن عنها دراسة وافية، وكذلك املنتجات املنافسة، ودراسة  فعاليتهمث حتقيق 
اجلمهور املستهدف من حيث رغباته، وخصائصه، وعاداته الشرائية، وحتليل كل هذه املعلومات السابقة، وإجراء 

 يصاهلا حول املنتج أو العالمة.املرغوب يف إجتارب متعددة للوصول إىل أفضل الكلمات للتعبري عن املفاهيم 

                                                           
Gold  Nescafé  : أحد منتجات مؤسسةيتمثل يف قهوة سويسرية Nestlé  إنتاج األطعمة املعلبة. يف املتخصصة 

 .156، 155ص  ص ،مرجع سبق ذكرهإيناس رأفت شومان،  1
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إليها، وبذلك  وصلختتلف متاماً عن النهاية اليت مبتكر الفكرة اإلعالنية مما سبق يتضح أن البداية اليت بدأ هبا      
الفكرة األصلية يف النهاية إىل  عوامل لتصلتتقلص نظرا لعدة ، ولكنها وكثريةقد تكون عظيمة األوىل فكار فإن األ

 فالبداية ال تشابه النهاية مطلقاً. مكانيات املتاحة،ا وتتوافق مع اإلاملمكن تطبيقهاليت من 

 جناح الفكرة اإلعالنية املبتكرة املطلب الراب : متطلبات
الوصول إىل هذا التأثري ليس و يعتمد جناح اإلعالن على كيفية إحداث التأثري املطلوب على اجلمهور املستهدف    

أنه يتضمن العديد من اجلوانب االبتكارية اليت ميكن أن تعرب عن الفكرة اليت يتبناها اإلعالن  ابلعملية السهلة حيث
  .واستخدامهاملنتج بقبول بون أبسلوب فين معني ميكن معه إقناع الز 

 االعالنية أوال: متطلبات خاصة ابلفكرة
يف جمموعة بتكار األفكار اإلعالنية ا دأخذها يف االعتبار عنو  اجلوانب اليت ميكن مراجعتهايربز الباحث     

 :1األسئلة التالية

هل تتناسب الفكرة اإلعالنية مع خصائص اجلمهور الذي سريكز اإلعالن على  مراجعة اجلمهور امللتهدف: -
 حماولة التأثري عليه؟

من مث يساعد على و  هل يساعد اإلعالن املزمع تقدميه على القيام مبهمة اإلقناع مراجعة العملية االتصالية: -
 ؟املنتجبيع 

كيفية و  هل سيتمكن اإلعالن املقرتح من حتديد أهدافه فيما يتعلق ابلوسيلة :الوسائل اإلعالنيةمراجعة  -
 ؟من حيث النواحي الفنية املختلفة إخراجها

 املعلن؟ من  رغوبةمع الصورة الذهنية احلالية أو امل الفكرة اإلعالنية املبتكرةهل تتسق  :مراجعة الصورة الذهنية -

 عالنيةاإل اثنيا: متطلبات خاصة مببتكر الفكرة
عند الشروع يف ابتكار فكرة إعالنية هناك عدة عوامل داخلية خاصة بسيكولوجية املصمم عليه أن يتدارسها      

عليه أن بشكل صحيح العملية مع نفسه حّت يستطيع ابتكار فكرة إعالنية تؤثر إجيابيًا يف املشاهد، وحّت تتم 
  :2يتبع اخلطوات التالية

 

 

 

                                                           
 .154 ، صاملرجع نفس 1
كلية اآلداب   ،مؤمتر فيالديلفيا احلادي عشر: ثقافة اخلوف، أتثري ادخوف على ابتكار الفكرة اإلعالن التلفزيوين""رانيا ممدوح حممود صادق،  2

 .23، ص 2006 ،أفريل 26-24والفنون، جامعة فيالديلفيا، األردن، 
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 :حتريك ادخيال .1

ون يف العقل، فعلى مبتكر الفكرة تنمية سلوك متناسب مع التصور الذي يتكى  إن التصور القوي يؤدي إىل     
لكل اإلعالنية حماولة حتريك خياله من خالل حماولة فهم أسرار الطبيعة احمليطة به، وحماولة إجياد العالقات السببية 

 ؛سر من أسرار الطبيعة والكون

 :التفكري يف التباينات .2

ولكن تفكريك خيتلف متاماً عن  ،رى الشيء ذاته الذي يراه اآلخرونيكمن يف أنك ت االبتكاريإن التفكري       
د بل يتفحصها وجي، تفكريهم، وذلك من خالل تدريب املبتكر لذاته على عدم أخذ األمور واألسباب كما هي

 ؛هايناخلفية املوجودة بالعالقات 

 : التغيري والتبديل .3

 ؛فرادقد تكون مألوفة له ولعامة األ مغامر يف طبيعته، والتغيري بداية ملغامرة اإلبداع ألنه يغري يف أشياءتكر املب     

 : املبتكر يلأل نفله ماذا لو؟ .4

ذلك القانون االجتماعي الذي على املبتكر أن يسأل نفسه ماذا لو حدث ذلك التغيري أو ماذا لو بدلت       
 تعرضونالذين سيستهلكني مع نفسه فيما يسأل، وأن يسأل عينة من امل اأيلفه البشر، وعليه أن يكون صادق

 ؛للفكرةعلى مدى تقبلهم أو رفضهم  لإلعالن

 :صن  قوانني خاصة به .5
ألن  ،قوانني الطبيعة معرفة اتمةحّت يصنع املبتكر قوانينه وحساابته اخلاصة يف التفكري عليه أن يعرف       

 ؛درته على إدراك إبداع هللا تعاىلاإلنسان ال يبدع من فراغ، وإمنا يكون إبداعه منطلق من ق
 :العالقات اللببية لألشياء املقارنة بني .6

بعد صنع املبتكر لقوانينه اخلاصة عليه أن يقارن بني العالقات السببية وبني األشياء وبعضها يف الطبيعة       
بل ميكن أن أيخذ ما يريده  ،حبيث يستلهم منها ما يشاء يف ابتكار فكرته، وال يشرتط أن أيخذ األشياء كما هي

 .النمل، أو النظافة من النحل أيخذ النظام عنأن من العالقات اخلفية اليت حتيط هبا، كمثل 

 تكون موحية ابجتاه جديد أو إضافة مبتكرة للفكرة إن عملية إنتاج الفكرة وما حتمله من دالالت ورموز كثريا ما 
 :1، ويتم تنمية قدرات مبتكر الفكرة اإلعالنية من خالل اآليتعالنيةاإل

تنشيط اخليال عن طريق كسر املألوف وحماولة وأنواع التدريب كثرية منها : االبتكاريةتدريب القدرات  .1
 ؛من األفكار واألشكال والتعبريات تشكيل أمناط جديدة

                                                           
 .216 ، ص2015دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،العربية، الطبعة اإلعالن يف القرن احلاد  والعشرين، عبد الرزاق الدليمي 1
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 ةبفكر يتصور املبتكر أهنا قابلة للتغيري أو التعديل، مث حياول أن خيرج منها  قد الفكار تقليدية: أالبحث عن  .2
 ؛اية االنطالق لفكرة جديدة مبتكرةتصبح بدللة مبتكرة، معدى 

 احلياة. جتارب وتتم من خالل عن طريق ادخربة املباشرة: االبتكاريةتنمية الطاقة  .3
 اثلثا: متطلبات خاصة مبتلقي اإلعالن 

هو التوصل إىل الفكرة اإلعالنية املبتكرة الستخدامها، ذلك أن العديد  ملصمم اإلعالنإن التحدي احلقيقي     
إجياد شيء جذاب تقوله، حيث جند أن هناك موقفني لوضع احلملة  يزة وجتد صعوبة يفمن املنتجات تبدو غري متمى 

 :1اإلعالنية يف عالقتها ابجلمهور

و يريد التأكد من وجودها، أ هو املوقف الذي يسعى فيه اجلمهور للتعرض لإلعالانت حبثا عن فائدة األول: -
 يف هذه احلالة ميكن لإلعالن أن يكون مباشرا و  معلومة حيتاج التوصل إليها، أو قرار يريد حسمه

 ابحثا عن إشباع هلا؛و  يتعمد التعرض إليه مندفعا حباجةو  مؤثرا يف مجهور يبحث عن اإلعالن،و 
هو املوقف العكسي ملا سبق، فالتعرض لإلعالانت غالبا ما يكون عرضيا، وتكون احلالة الذهنية  الثاين: -

اإلعالانت، وهنا يربز دور الفكرة املبتكرة حّت جيعل اإلعالن جذااب،  للجمهور غري مواتية، وغري ابحثة عن
 .وقادرا على أن يستوقف انتباه اجلمهور، كي يقول له شيئا يعود عليه ابلفائدة

، حّت املنتج املعلن عنه عند التفكري يف فكرة مبتكرة على مصمم اإلعالن أن يفكر أوال يف هوية املؤسسة أو     
 املنتجاتالسليم مبا حيقق هوية الشيء املعلن عنه ونشاطه، وابلتايل مييزه عن ابقي  االجتاهيستطيع أن يفكر يف 

املتلقي لإلعالن، ويعترب موضوع اهلوية من األمور اهلامة اليت تؤثر يف املعرفة  انتباهبطريقة مبتكرة مشوقة جتذب 
الفكرة مراعاة احلاجة امللحة إىل توجيه املتلقي بشأن الدوافع ومجع والتفكري عند ابتكار الفكرة، وعلى مبتكر 

املعلومات وتكوين الرأي حّت تنجح فكرته يف التأثري عليهم، ويساهم التفكري الفطري يف تطوير األفكار، والبد 
تستخدم  نأمن متييزه عن التفكري املطلوب الستعمال األفكار، وابلتايل البد من مراعاة أي من الصور ميكن 

 .2اإلعالنية وكيف تستخدم لتعرب عن الفكرة

 

 

 

 

 

                                                           
 .110، ص مرجع سبق ذكرهالسيد هبنسي،  1

 .215 ، صمرجع سبق ذكرهعبد الرزاق الدليمي،  2
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 االبتكار يف الوسيلة اإلعالنيةاملبحث الثالث: 
أهنا ''القنوات اليت تنتقل عن طريقها الرسالة اإلعالنية من مرسلها وهو املعلن إىل  اإلعالنية علىتعرف الوسائل     

حيث ال ميكن لإلعالن أن حيقق هدفه دون وجود وسيلة قادرة على إيصاله إىل  ،1مستقبلها وهو املستهلك''
 التطرق ألهم الوسائل املستعملة. من خالل هذا املبحث الباحثوحياول اجلمهور 

 املطلب األول: االبتكار يف اإلعالانت التلفزيونية 

االبتكار و  للمعلنني الكثري من فرص اخللق هذا ما يتيحو  الصورةو  وسيلة جتمع بني الصوتالتلفزيون يعترب     
وفيما يلي أهم اجلوانب اليت ختص االبتكار على  .2بسبب كونه وسيلة جتمع بني اجلوانب السمعية واملرئية معا

 مستوى التلفزيون.

 أوال: تعريف التلفزيون
يوصل األخبار  ،خل إىل املنازليعترب التلفزيون من الوسائل اإلعالنية ذات الطابع أو التأثري اخلاص، حيث يد     

 .3عادة ما تكون مالئمة ،وقاتاأل خمتلف التجارية اليت يتم نشرها يفو الرمسية واالجتماعية 

يسيطر على حواس اإلنسان كلها، مما جيعله بني الصوت والصورة واحلركة فإنه  ضافة إىل مجعهالتلفزيون ابإل      
املعلومات ، ألنه جيمع بني كل اإلمكانيات وامليزات. فعن طريقه ميكن تقدمي اإلعالن األخرىيتفوق على وسائل 

اليت يتعذر نقلها عن طريق الكلمات املكتوبة أو املنطوقة أو املصورة، وهبذا فإن اإلعالن التلفزيوين يكاد يقرتب من 
 .4االتصال الشخصي الذي يتميز بفاعليته يف التأثري على اآلراء واملواقف

جتسيدا  نتجلفزيون يعد فاعال يف إبراز مزااي ومنافع السلعة على الطبيعة، التصميم هنا ينبغي أن جيسد املالت     
 .5حيث يتطلب يف الغالب تصميمات حية، متحركة، انبضة ابحلياة، وغري تقليدية، حيا

 اثنيا: اإلعالن التلفزيوين واالبتكار
 جمال اإلعالن ميكن أن يدعم ويساند االبتكار يف جمال أو أكثر من اجملاالت األخرى للتسويق، يفإن االبتكار     

عموماً  بد من إيصال االستخدامات اجلديدة إىل املستهلكني، وإقناعهم هبا. ويلعب اإلعالنهو جمال املنتج فالو 
ولكي نقول عن إعالن أنه مبتكر وجب  ،هااملبتكر يدعم ويزيد من فعاليت دوراً أساسيًا يف هذه العملية، واإلعالن

 :6صائص التاليةفيه اخل أن تتوفر
                                                           

 .294 ص ،مرجع سبق ذكرهعلى فالح الزعيب وإدريس عبد اجلواد احلبوين،  1
 .115ص  سبق ذكره،مرجع ، حممد عبد العظيم أبو النجا 2
 .147 ص ،2009التوزيع، عمان، األردن، و  ، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشرإدارة اإلعالن التاار ، حممد أبو مسرة 3
 .190 ، ص2011دار أسامة للنشر للتوزيع، عمان، األردن،  ،الطبعة الثانية ،تكنولوجية وسائل االتصال اجلماهري جمد اهلامشي،  4
 .178، ص مرجع سبق ذكرهبشري العالق،  5
 .194، 193 ص ، صمرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو مجعة،  6
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ب انتباهه إىل اإلعالن، إىل جذ ي املألوفة على املشاهد، مما يؤدجيب أن يكون من األشياء الغريبة أو غري -
 حيث –اإلعالن يف أي–حتقيق الفعالية املأمولة فيه  يفذلك إاثرة اهتمامه مبا يتضمنه، مما يساهم  يورمبا يل

خطوتني أساسيتني أو عنصرين أساسيني من    Interestإاثرة االهتمام و   Attentionميثل جذب االنتباه 
 ؛يستخدم لقياس فعالية اإلعالن يالذ AIDA عناصر إطار أو منوذج 

يتعـــرض لـــه، ويثـــري اهتمامـــه كـــذلك،  الـــذياســـتخدام الكوميـــداي يف اإلعـــالن ميكـــن أن جيـــذب انتبـــاه الشـــخص  -
هل له تذكره، ويكون كأداة للحديث يف اللقاءات أو التجمعات، خاصـة إذا كـان باً لديه، ويسى ويولد شعورا طيى 

 ؛إلعالن، وأتثريه على من يتعرض لهجو اللقاء مرحاً، ويسهم كل ذلك يف زايدة فعالية ا

تواجــه املســتهلك مــع توضــيح كيــف أن التعامــل مــع مشــاكل  للمنــتج حبــلجيــب ربــط االســتخدامات اجلديــدة   -
وحاجتـه إىل  هذا يسـهل مـن إقنـاع املسـتهلك أبمهيتهـا،و  هذه املشاكل صعب جداً بدون االستعانة هبذا املنتج،

 ؛املنتج للتعامل معها

 ، كمــا أن إخفــاء جــزءوف، ميكــن أن جيــذب انتبــاه املشــاهدإن بــدء اإلعــالن التلفــازي مبنظــر أو مبشــهد غــري مــأل -
 يأساسـي مــن مكــوانت املشــهد املعــروض يثـري فضــول املشــاهد ملعرفتــه، ممــا قـد يثــري اهتمامــه كــذلك، األمــر الــذ

 ؛يساهم يف زايدة فعالية اإلعالن

مـن قبـل املشـاهد يلعـب دوراً أساسـياً  –بـل وال ميكـن توقعهـا–إن عنصر املفاجأة، وحدوث أشـياء غـري متوقعـة  -
 .هاليتب نسيانه، ويسهم كل ذلك يف زايدة فعاإلعالن يف ذهنه، ويصعى  يف التأثري عليه، وتثبيت ما حيتويه

عددا من املداخل اليت ميكن أن تساعد املعلن أو مصمم اإلعالن يف هذا االجتاه نربزها فيما  هبنسي كما يضيف    
 :1يلي

، مما يوفر ميزة فريدة ملساندة املنافسة يف السوق وإجياد سبب يقدمها املنتجاستخدام فائدة بيعية غري مسبوقة  -
 ؛اجلمهور إىل مستهلكول حيى عقالين 

من خالل ما يسمى  ر، وذلكاالستفادة من وجود شخصية واضحة للعالمة التجارية وكيان قوي سهل التذكى  -
 ؛صوةرة العالمة التجارية

، وذلك من خالل رة على جذب انتباه اجلمهور إليهااالعتماد على اجلانب الدرامي مما يزيد من قدرة الفك -
 ؛Soft Sellاستعمال اإلعالن احلواري أو ما يسمى البيع اهلادئ 

الذي يعتمد على استخدام التشابه أو الصفات املشرتكة  Visual Analogyاستخدام التماثل املرئي  -
 ؛والتذكرسهل الفهم لتوضيح الفكرة وجعل املوضوع 
                                                           

  AIDA : ميثل منوذج  AIDA  حداث عملية البيع تتلخص يف وضع تسلسل منطقي أل ،ليات البيع وما يرتبط هباحتليال لعم كثر النماذجأواحدا من
تويج اجلهود املبذولة ضمن قرار الشراء ليتم بذلك ت زبونوخلق االنطباع املبهر حول املنتج وتنتهي ابختاذ ال تبدأ من عملية الرتغيب ورسم الصورة الذهنية

 . ستمرار حنو استمالة الزبون حنو الشراءواإل منوذج

 .118-113ص  ، صمرجع سبق ذكرهالسيد هبنسي،  1
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ما يتصل هبا من أفكار تعتمد و  الواقع، فليس هناك شيء أكثر جاذبية من احلياة الواقعية للناساللجوء إىل  -
 ؛تناول الطعام، وارتداء األزايءعلى املواقف االعتيادية مثل 

ية من أسفل إىل أعلى أو العكس، أو تصوير األشياء من خالل املاء و استخدام زوااي رؤاي غري معتادة مثل زا -
 الزجاج، أو استخدام لقطة مقلوبة؛و الضباب أو الدخان أو أ

ها مزااي من وجهة ار أن بعض صفات املنتجات قد يصعب اعتباملشكلة هي احلل''، ذلك استخدام تقنية '' -
مثل ما ، نظر اجلمهور، لذلك يلجأ بعض مبتكري األفكار اإلعالنية إىل حماولة حتويل هذه الصفات إىل مزااي

عند دخوهلا السوق األمريكية يف الستينات من القرن املاضي عندما واجهت  lkswagenVo فعلت سيارة 
 Thinkتطلق إعالان بعنوان " جعلهامشكلة صغر حجمها مقارنة مع حجم السيارات األمريكية، مما 

Small على حداثة وجاذبية احلجم الصغري؛" وركزت 
كثر يف مع تقدمي وعد قوي، ويربز هذا األسلوب أاللجوء إىل املقارانت يف الطعم والشعور والتجربة  -

 مؤسسات املنتجات الغذائية؛
 ** Appleاللجوء لألفكار اليت تبدو مثل الصوت الداخلي الذي يلهم ويدفع لإلجناز األفضل مثل شعار  -

 ؛(Think Differentفكر ابختالف )
اعتيادي يساعد على مزيد من التذكر، ويف هذا إجياد تشابه بني األشياء غري املتشاهبة، مما خيلق ارتباطا غري  -

اجملال أييت استخدام االستعارات إلبراز فاعلية ذلك مثل استخدام النار للتعبري عن الصلصة احلارة، واستخدام 
االستعارة أداة فعالة لزايدة اجلاذبية، وحث اجلمهور سلحفاة للتعبري عن بطء مؤسسات األنرتنت املنافسة، فال

 ، خاصة تلك األفكار البعيدة عن التناول.على التفكري
وضع األشياء املعتادة يف موقف غري متوقع، وهنا تلعب املبالغة املدروسة دورا مؤثرا، مثل ما فعلت مؤسسة  -

Manufacturing Beacom***  تيد األمريكية للمالءات حيث أطلقت إعالن عرف ابسم مغامرة 
Adventure of Teddy ، حيث يظهر رجل ممتلئ القوام يقفز من طائرة هليكوبرت مستخدما مالءة

Beacom ،مرات؛ 3ا كبريا وتضاعفت مبيعاهتا جناح ولقي كمظلة دليال على قوة حتملها 
 .غري املألوفة تعارة وكناية، والرتكيبات اللغويةة من سجع واساستخدام أساليب البالغة اللغوي -

إخراجه و  ات الوسيلة املستخدمة يف إنتاجه،الفكرة يف اإلعالن التليفزيوين مع إمكانيالبد أن يتطابق ابتكار       
 : 1حيث حيكم إنتاج فكرة اإلعالن التليفزيوين بعض االعتبارات اهلامة وهي

يف حالة اعتماد دراما الفكرة اإلعالنية على احلركة السريعة واإلاثرة فالبد أن تتفق حركة األشكال املتحركة مع  -
ة الكامريا وزاوية التصوير، وهل سرعة حركة الكامريا وحيز التصوير وارتفاع العدسة والزووم متوافق مع حركة حرك

                                                           
* Volkswagen: .عالمة أملانية خاصة بصناعة السيارات 

** Apple :  برامج الكمبيوتر االستهالكية ومنتجات اإللكرتونياتبصناعة عالمة أمريكية خاصة. 
*** Manufacturing  Beacom: .مؤسسة أمريكية خاصة بصناعة املالءات واألغطية 

 .14، ص ذكرهمرجع سبق رانيا ممدوح حممود صادق،  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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 ا الفكرة، فلو كانت احلركة سريعةالعنصر املصور وللمعلومات اليت يريد املخرج أن يوصلها للُمشاهد عرب درام
 غري مقروءة بصراي، وابلتايل تكونجدا معىن ذلك أن املعلومات البصرية اليت سيتم إرساهلا من خالل الصورة 

مع  ،بصري السليم لإلعالن التليفزيوينيؤدي إىل عدم اإلدراك ال مما هناك عدم توافق يف إنتاج املشهد سيكون
 ؛عن مضمون اإلعالن التليفزيوين هويشتت شاهداملط يف حركة الكامريا يصرف ذهن اإلفرااألخذ يف االعتبار أن 

استخدام اللقطات اليت يزيد اتساعها عن احلاجة اليت تقتضيها  االبتعاد عنينبغي  عند الشروع يف تنفيذ الفكرة -
 ؛حلركة وكذلك اللقطات شديدة الضيقإبراز ا

الديكور الصغرية   فيها قطععند الشروع يف تنفيذ الفكرة يراعى جتنب االعتماد على اللقطات اليت تبدو  -
وكأهنا وضعت فوق رأس الشخص وحيدث ذلك عندما تكون تلك القطع على نفس  ،وغريهاكاملنضدة 

 ؛توى األفقي للشخص والكامريا معااملس
 ؛لإلطاركال متزن يف الفراغ العام عند تنفيذ الفكرة يراعى أن يكون موقع األش -
خالية من  Foregroundعدم ترك املقدمة  يفضلتصوير لقطات بعيدة يف اخللفية و دراما اليف حالة اعتماد   -

وقع دائما دخول شاهد مرتبكا ألنه يتعل الصورة مملة ومسطحة وجتعل املأي عنصر، فرتك املقدمة خالية جي
 ؛عنصر إىل املقدمة

أو اثبت له تعتمد الفكرة على أكثر من مركز لالهتمام وذلك ألن وجود أكثر من عنصر متحرك  أالى يفضل  -
 .شتت وابلتايل تضعف فاعلية الفكرةشاهد يتنفس األمهية جيعل امل

 ة يف اإلعالن املبتكر التلفزيويناثلثا: العوامل امللاعد
 :1فعالية نذكر منهان املبتكر أكثر جتعل اإلعال هناك العديد من العوامل اليت

كـــرة إىل ســـهولة اإلعـــالن عنـــه، بـــل إىل ســـهولة التوصـــل إىل فكـــرة مبت يإن املنـــتج املبتكـــر يـــؤد املنـــت  املبتكـــر: -
املتبادلــة بــني عناصــر املــزيج التســويقي بعضــها  أمهيــة التــأثرياتوتــربز هــذه النقطــة  ،لإلعــالن عنــه يف املقــام األول

 ؛احلالة()املنتج والرتويج يف هذه وبعض 

 مبتكــراً كــذلكن : حبيــث يكــون أكثــر فعاليــة إذا كــان يــدل علــى طبيعــة املنــتج، وإذا كــااســم العالمــة التااريــة -
كمــا أنــه ميهــد املنــتج )عصــري الربتقــال(   يــدل علــى خصــائص تشــينا فــإن اســم Tchina وكمثــال ذلــك عالمــة 

 ؛إىل التوصل إىل إعالن مبتكر عنه الطريق

إجيابيــاً قــوايً علــى حيــث أن اســتخدامها حيــدث أثــراً ، اإلعــالنساســي مــن أجــزاء تعتــرب جــزء أ العبــارة املبتكــرة: -
 .تعترب أبلغ تصوير هلذه الفعاليةعن فعالية املنتج بشكل مبتكر، و  من خالل تعبريهااملشاهد 

 

                                                           
 .205، 204ص  ، صمرجع سبق ذكره، نعيم حافظ أبو مجعة 1
 Tchina : هي إحدى عالمات مؤسسة سيفيتال للصناعات الغذائيةو  العصائر نتاجإبعالمة جزائرية خاصة.  
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 االبتكار  لإلعالانت التلفزيونيةنتاج االعتبارات اجلوهرية يف اإلرابعا: 
 :يف أمههاث احالب ة العديد من اجلوانب يف إخراجه، يعددمراعا جيبمن أجل احلصول على إعالن مبتكر 

 ابلنهاية: البدأ .1
ابع تالرتكيز على التأثري النهائي الذي جيب أن حيققه اإلعالن، حيث جيب أن تتعلى املعلن أو مصمم اإلعالن     

 اهلدف دون مقدمات طويلة، فاملعلن يتعامل مع تركيز حمدود،تتوحد العناصر يف اجتاه حتقيق هذا و  املشاهد،
ال يستطيع أن خيرتق كل هذه احلواجز إال إعالن له و  اخلدمات،و  مزااي ال هنائية للسلعو  إعالانت عديدة متنافسة،و 

 مقدم ببساطة شديدة.و  هدف حمدد

أن و  الفكرة الرئيسية لإلعالن، يف هذا اإلطار من املفيد أن يكون املشهد األخري يف اإلعالن مؤكدا علىو 
 أن يدعم الصوت املرئيات لرتك االنطباع األخري القابل للتذكر.و  العالمة التجارية أو الشعار،شارة يظهر املنتج أو 

 االهتمام ابلثواين احلرجة: .2
على مصمم اإلعالن أن يهتم ابلسيطرة على انتباه اجلمهور يف البداية، فالثواين الثالث األوىل هي الثواين 

جاذبة لالنتباه، مث استخدام مداخل مؤثرة و  فاجئة،م متميزة، لذلك البد من ابتكار بداية مرئيةاحلرجة يف اإلعالن، 
مع د ف اليت تسمح حبالة طبيعية للتوحى املواقو  تشهاد الدرامي،االسو  املرح،و  نسانية،اإلهبذا الشأن مثل االهتمامات 

 .تركيزه على اإلعالن، ليتوىل ابقي اإلعالن بعد ذلك حتقيق ما ينبغيو  املنتج من أجل جذب االنتباهو  الشخصيات

 األصوات:و  رسم عالقة بني املرئيات .3
لية مجعها يف اعوهذه العناصر على الرغم من فان، املعلن أو املصمم يتعامل مع مرئيات وأصوات وحركة وألو      

عمل واحد، إال أن عدم وجود عالقة بينهما ميكن أن ميثل عبئا على العمل اإلعالين قد يؤدي إىل ضياعه وسط 
زحام تنافس العناصر، لذا جيب أن يكون هناك ختطيط إلجياد عالقة متناغمة بني هذه العناصر حبيث يؤكد كل 

تدفق ابنسياب، وتره إال إذا كان هناك هدف من تكراره، وجيب أن تدرك عناصر اإلعالن منهما اآلخر وال يكر 
 ومتتزج روافده إىل درجة أن يؤدي استبعاد إحداها إىل نقص ملحوظ يف هذا االنسياب.

 قصة إعالنية واحدة تكفي: .4
يعمل املعلن على تقدميها بوضوح وجاذبية  .جيب أن يكون للمعلن يف كل إعالن قصة إعالنية واحدة فقط    

تساعدان على تذكرها، ذلك أن حماولة تقدمي العديد من املزااي البيعية يف اإلعالن الواحد ميكن أن يؤدي إىل 
 ال يتلقى اإلعالن وهو يف حالة تركيز عادة ر أي منها، فاجلمهور تداخلها وعدم قدرة املتلقي على تذكى 

إلعالن دائما عارضا وقاطعا يف أحيان كثرية لربامج يهتم املتلقي مبتابعتها، أو يف أثناء فواصل وانتظار، وإمنا أييت ا
 .1متثل اسرتاحات بني فقرات حتتاج إىل تركيز

                                                           
 .291، 290ص ص ، نفس املرجع 1
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 جتُنب االستعراض:  .5
، فقـد يـؤثر سـلباً وخيرجـه كمـا لـو كـان رسـالة شخصـية مـن د فرصة إلظهار املهـارات والقـدراتاإلعالن ليس جمر      

جانبــاً ضـع أن ي علـنعلـى املمنـه ، و انتباهـهوجـذب  لزبـون، اهلـدف مـن اإلعـالن هـو حتريـك مشــاعر ازبـونإىل ال علـنامل
واملنافســني ويبتكــر طريقــة جديــدة للتعامــل مــع هــذين  الــزابئنمجيــع حتيزاتــه الشخصــية والنفســية، لريكــز علــى حتيــزات 

 .النقيضني

 خماطبة القلب أكثر من العقل:  .6

 وتقلل عالانهتاإ يفجرعة املشاعر ملؤسسة العقل لذلك جيب أن تضاعف ا منأكثر  زابئنشاعر المتحرك ت      
إحياء ابهلدوء واحلنان  يالتعليق لتعط يفإعالانهتا صوت سيدة  يفتستخدم  ؤسساتجرعة العقل واملنطق. فبعض امل

 .1لقوةإحياء اب يالتعليق على اإلعالن لتعط يفوعلى النقيض تستخدم أصوات الرجال 
 بتكار يف وسائل اإلعالن األخر اال الثاين:املطلب 

صال إعالهنا للجمهور ابإلضافة إىل التلفزيون هناك العديد من الوسائل اليت تستعملها املؤسسة يف اي     
 طبيعة املنتج وحّت طبيعة املستهدفني.، ختتلف ابختالف املكان والزمان و املستهدف

 اإلعالن يف اإلذاعة أو الراديو  أوال:
 املستمع، ابتكار القصة يف خميلةفيها حيث يتم   Theatre of the Mind مسرح العقل  ذاعةاإل يطلق على   

 .2اإلعالنيشارك املستمعون بفاعلية يف جتسيد و 
الذي ال يكتم السر أبنه العرب تصف الرجل و  النشر العام وذيوع ما يقال،و  أبهنا اإلشاعة لغة تعرف اإلذاعةو      

غريها والرتفيهية و  التعليميةو  الثقافيةو  املقصود للمواد اإلخباريةو  هي االنتشار املنظم اصطالحاأما  رجل )مذايع(.
متتلك اإلذاعة فاالستقبال وهو املذايع )الراديو(. بواسطة اإلذاعة ليتم التقاطها يف وقت واحد بواسطة جهاز 

وإمكانية يار القطاعات السوقية املستهدفة، ليت متيزها كوسيلة إعالنية، مثل االنتقائية واختالعديد من جوانب القوة ا
املرونة مع  لإلعالن، الوصول هلا خارج املنزل، واخنفاض التكاليف املصاحبة لتعرض عدد كــبري من األفراد

 .3اجلغرافية

املرئيات  على اجلانب اآلخر تعاين إعالانت الراديو من عدد من القيود املؤثرة عليها وأييت يف مقدمتها افتقاد     
أو نتج يستطيع املعلن عرض املال ذلك أنه عالن يف الراديو حمدد فقط يف إطار الصوت، حيث أن االبتكار يف اإل

 ياالبتكار اإلعالن ميكن أن ميثل يف ضوء استخدام الديكورات واأللوان واملالبس، ويرى الكثريون أن هذا االفتقاد 

                                                           
 .124، 123 ص ص مرجع سبق ذكره،آمنة أبو النجا حممد أبو النجا،  1
 .295 ص مرجع سبق ذكره،السيد هبنسي،  2
 .113 ، صمرجع سبق ذكرهحممد عبد العظيم أبو النجا،  3
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حيث ميكن حتويل افتقاد املرئيات إىل قدرة على إيقاظ التصورات ابستخدام املؤثرات الصوتية  ،ميزة خاصة
 .1لية من ابقي الوسائل األخرىعاأفعال أكثر ف والكلمات اليت متكن املستمع من تكوين صورة ذهنية وردود

 اثنيا: اإلعالن يف اللينما
تضيف إليها ميزة كرب حجم  تشارك السينما التلفزيون مزاايه اإلعالنية من حيث الصورة واحلركة والصوت، بل    

 لكن عدد املرتددين على دور السينما أصبح قليال وخاصة بعد ظهور الفيديو. الشاشة،

يتم اإلعالن ابلسينما عن طريق األفالم سواء التسجيلية أو التمثيلية أو الرسوم املتحركة أو من خالل الشرائح       
نفسي اإلعالنية واليت غالبا ما تكون اثبتة. ومن ميزات السينما كون اجلمهور يف وضعية اسرتخاء واستعداد 

 .2اعلى تقبل األفكار اليت يرغب املعلن يف إيصاهل تساعده

بـني ليلـة وضـحاها لعـرض فـيلم أيكـل  منـافس قـوي" بزبدة البندق حتولت إىل دريس بيزحلوى " فمثال مؤسسة     
حيـث هتافـت األطفـال علـى  زاد يف شهرة العالمة التجاريـة،جناحه أحد أبطاله هذا النوع من احللوى. عرض الفيلم و 

هبالـة مـؤثرة  "ريـس"نتاجية لصـنع املزيـد منهـا وإىل يومنـا هـذا تتمتـع عالمـة جداوهلا اإل ملؤسسةقطع احللوى وعدلت ا
 .3أبحد األفالم السينمائية الرتوجيي ارتباطهامع املستهلكني بسبب 

صريح للسيارة أو صريح  غري إعالن مبثابة وكانت دراجات أو سيارات على هوليوود أعمال بعض ركزت كما      
أبرز األفالم هو و  وواضح ألن منتج العمل حيتاج متويال من كل األطراف املشاركة يف الفيلم من استغالله لإلعالن

 A8 أودي سيارة على ومث األول، جزئه يف السابعة الفئة BMW سيارة على كثريا  ركز الذي Transporterفيلم 
 أودي قوة أظهر الذي األخري اجلزء يف خصوصا السيارات لتلك واضحا إعالان وكان ،والثالث الثاين جزئيه يف

  V12. مبحرك

 الالفتات يف الطرقاإلعالن عرب امللصقات و لثا: اث

بدأت أمهية إعالانت الطرق ووسائل نقل الركاب يف الزايدة نتيجة للزايدة يف عدد السكان، وكثرة تنقلهم      
وكثافة حركة املرور سواء داخل املدن أو يف الطرق الرئيسية، هذا فضال عن ضيق وقت املستهلك وانشغاله وعجزه 

 .4عن متابعة ما ينشر يف وسائل اإلعالن األخرى

اإلعالانت عرب الطرق من األشكال املرنة ومنخفضة التكاليف مقارنة ابلكثري من الوسائل األخرى، نذكر تعد      
منها اللوحات اإلعالنية اليت يتم وضعها على حمطات احلافالت، وعلى واجهات احملالت، وعلى الطرق السريعة، 

                                                           
 .297، ص مرجع سبق ذكرهالسيد هبنسي،  1
 .100 ، صمرجع سبق ذكرهعيسى حممود احلسن،  2
 .131مرجع سبق ذكره، ص آمنة أبو النجا حممد أبو النجا،  3
 (01) رقم امللحق أنظر. 

 .307 ص مرجع سبق دكره، ،منظور تطبيقي متكامل –الفعال عالن اإل علي فالح الزعيب، 4
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اليت يتم لصقها على جوانب السيارات، وداخل املطارات، كما نستطيع مالحظتها أيضا يف الرسومات اإلعالنية 
 .1واحلافالت، ووسائل النقل املختلفة

األشكال املضيئة كأكثرها أتثريا وإهبارا، حيث وأمهها ونتيجة للتقدم التكنولوجي ظهرت عدة أشكال لالفتات      
صادر إضاءة عليها، الفتات السابقة اليت تضاء بتوجيه كاشفات ومليتم إعدادها لتضيء ليال بشكل ذايت خالفا ل

واليت يستخدم  spectacularsاإلعالانت املضيئة ابلنيون  أمهها بكاملهوتثبت األشكال الضوئية حّت على مبىن 
فيها بشكل أساسي مصابيح النيون اليت يتم تصميمها بشكل خاص لتأخذ شكل حروف ورسوم وصور، ويتم 

وهو ما جيعلها وسيلة  إضاءهتا بشكل اثبت، أو متتابع، أو وفق رؤية املصمم لالستفادة من إهبار احلركة واأللوان 
 .2مؤثرة يف جمال جذب االنتباه

واليت حتتوي على  Adbikes Algerie  أتت به مؤسسةمن الالفتات  اومبتكر  اديدج اهناك نوعأن كما     
ابإلضافة إىل أهنا ذات تصميم مميز والفت لالنتباه  عجالت حيث تكون على شكل عربة جترها دراجة هوائية

 حالة العرض يف يفكما تستعمل واجهات الشاحنات الصغرية ،  صديقة للبيئة ألهنا ال تستعمل الطاقة املضرة ابلبيئة
 ومنه اختيار األماكن املستهدفة بكلنقلها من مكان إىل آخر  إمكانيةاملميز يف هذه الالفتات الساحات الكبرية، 

 يف املرور وحتتوي أيضا على تقنية اإلضاءة الليلية.  اتسبب ازدحامأرحيية، كما ميكن تثبيتها، وال 

  رابعا: الصحف )اجلرائد(
ذات صفة دورية متكررة تصل إىل عدد كبري من  خبار ومن أقدم وسائل اإلعالم،الصحف من أهم مصادر األ   

 .3الصحف قد تكون يومية أو أسبوعية، وقد تكون صباحية أو مسائيةو  ،اجلمهور

الصحف فالتنوع ضروري يف ، contrastإىل إخراج مميز، خصوصا يف جمال استخدام التضاد  الصحف حتتاج    
 اليت غالبا ما تقرأ على عجالة.

تباه ينبغي أن يظهر ، لكن اإلعالن الذي يعتمد على األلوان يف إاثرة االنممكنيف الصحف  األلواناستعمال     
 .4عالين للصحيفة الذي غالبا ما يكون ملوانيف امللحق اإل

تصل الصحف إىل فئات خمتلفة من اجلمهور منهم التجار واملوظفني واحلرفيني ورجال األعمال وغريهم حيث     
يبتكر وأن يعمل على  أنللمعلن تسمح تزداد الفرصة يف استخدام الصحف كوسيلة يف العديد من اجملاالت ومنه 

يكون جاذابً لالنتباه، مع تشويق القارئ  وكتابة العنوان فقط يف وسطها حبيث ةفراغ بصفحة معينة ابلصحيفتوفري 
                                                           

 .117 ، صمرجع سبق ذكرهحممد عبد العظيم أبو النجا،  1
 .319 ص، مرجع سبق ذكرهالسيد هبنسي،  2

 Adbikes Algerie  : املتنقلة.تعمل يف جمال اإلشهار عرب اهلواتف والالفتات مؤسسة جزائرية خاصة 

 (02)رقم  امللحق أنظر. 

 .149 ، صمرجع سبق ذكرهحممد أبو مسرة،  3
 .176ص  ،سبق ذكرهمرجع بشري العالق،   4
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ملعرفة املزيد عنه، وذلك عن طريق متابعة األعداد الالحقة من اجلريدة. ومن األمثلة اليت تستخدم يف مثل هذا 
 .. اخل.. العالمة التجارية" ويذكر العنوان أو …التشويق: "هل تعرف ما هو 

   خاملا: اجملالت
وحمتوايهتا خيتلف ابختالف نوع اجمللة  ،املطبوعة اليت حتظى جبمهور معني من القراءعالانت من وسائل اإل     

 .1عادة ما تكون أسبوعية أو شهرية والفئة املوجهة إليها،

تتميز اجمللة بورقها املصقول عالوة على توافر إمكانيات إنتاج وتصميم وإخراج راقية تساعد على إبراز األلوان     
 .2بشكل مثري ومؤثر

عادة ما تبحث املؤسسات اليت تعلن يف اجملالت عن وسائل لكي ينجح اإلعالن يف جذب انتباه القارئ،     
حيث ميكن أن مير القارئ على إعالن أو أكثر يف جملة دون أن يراه. ومن هذه الوسائل استخدام األلوان اجلذابة، 

بع اإلعالن على صفحة أكرب يف احلجم من صفحات أو املختلفة عن اللون الذي تطبع فيه أو السائد يف اجمللة، ط
 .3اجمللة وعادة ما يتم ثنيها مرة واحدة، أو االستعانة بصورة جاذبة للنظر، وما شابه ذلك من وسائل

أصبح يعطي للمجالت  (ثالثي األبعاد)كما أن التكنولوجيا احلديثة والتطورات احلاصلة يف جمال التصوير      
ابإلعالن يف جملة  NHA لسلعة بشكلها الطبيعي، حيث يف هذا السياق قامت مؤسسة مجاال وقابلية تصوير ا

إذا وصل  وثنيه حبيثيف ورق خاص  طباعته)األاثث( و  نتجامل من خالل تصميمموجهة للمرأة بتخصيص ورقتني، 
 لالرتداد العكسياي تلقى طريقها القارئ إىل صفحة اإلعالن تتشكل أمامه السلعة املعلن عنها من خالل أن الثنا

 عالانت املوجودة يف انتباه الزبون خاصة يف ظل زخم اإلاألفكار املبتكرة اليت تلفت ميكن اعتبارها أحد عليه و
 اجملاالت.

بتخصيص صفحتني  Cupra سيارهتا عنمن أجل اإلعالن  Seat مؤسسةقامت  يف نفس السياقو    
وصوله للصفحة املعلن وقت القارئ للمجلة  جيعلن اإلعال ميصمت من خالل، Wheel  متتاليتني يف جملة

مقود السيارة متخيال ومتصورا لنفسه يقود السيارة وهذا ما حتاول املؤسسة املعلنة ميسكان يديه وكأهنما  رىفيها، ي
  .ر نفسه مالكا للسيارة وسائقا هلاالوصول إليه وهو حماولة التأثري على إدراك املستهلك وجعله يتصو 

                                                           
 .229 ، صبق ذكرهمرجع س، فالح الزعيب وإدريس عبد اجلواد احلبوين يعل 1
 .177ص  ،مرجع سبق ذكرهبشري العالق،  2
 .199، ص مرجع سبق ذكره، نعيم مجعة أبو حافظ 3
 NHA :ألاثث القابل للطي.اناعة خاصة بصفيتنامية  مؤسسة 
 (03)رقم  امللحق أنظر. 
 Seat: .مؤسسة اسبانية خاصة بصناعة السيارات 

 

  Wheel:  امليكانيكية.جملة اسرتالية شهرية، ختتص أبخبار السيارات والرايضات 

 (04)رقم  امللحق أنظر. 
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  سادسا: اإلعالن عرب األنتنت

حتقيق طفرة هائلة يف  ،WWW (World Wide Web) نرتنت وشبكة االتصاالت العامليةاستطاعت األ    
نرتنت نفسها يف ونية مبالغ هائلة، وبنت شبكة األعامل اإلعالن، حيث بلغت حجم العائدات اإلعالنية اإللكرت 

 .1بني مجيع الوسائل املتاحةهذا الصدد كوسيلة إعالنية راسخة وفارقة 

عالنية وحثهم على النقر، يلزم املعلنني اتباع أن جلب اهتمام زوار املساحات اإل على العموم يرى املختصون
 :2إجراءين ابتكاريني هامني

 التلويقية: بتكاراتاإل .1
 التشكيل،و  يف الرسمو  جراءات على مستوى شكل البانري، مثل ظهور البانري العموديميكن تطبيق هذه اإل        

مستوى النقر، ميكن أن رفع و  هتمامات التسويقية اهلادفة إىل جلب اإلعالنية، إذ أن التحفيز كذا الوعود اإلو 
أو  ''مثل ''أنقر هنا'' أو ''أنقرينالرسائل احملفزة، و  ية،ب واملسابقات، واهلدااي الرتوجيك على األلعاتعتمد يف ذل

 حدة.ابجلمع بني عدة تقنيات مرة وا
 التكنولوجية: بتكاراتاإل .2

 عالانت عنصر االبتكار مثل:على اإل فتتمثل يف استخدام التقنيات املستحدثة، اليت تضي
-  Le gif anime هذه التقنية تسمح بتحريك اإلعالن على اخلط، جللب اإلقبال عليه. فحسب جتربة :

ZDnet   15ــ ــشريط إعالين، أقرت أبن البانري املتحرك حيظى مبعدل نقر يقدر على األقل ب 30على% 
 ؛%40حيان ترتفع هذه الزايدة إىل ى من البانري الثابت، ويف بعض األأعل

- Les Applets Java: لألنرتنت )األنرتنييت(  بواسطة هذه التقنية يدعو الشريط اإلعالن األول املتصفح 
  ، وعند تفعيل هذا الزر يزيد حجم''للعلم أكثر''ائل من املعلومات، ابلنقر على زر كم هإىل تلقي  

اإلعالن، فيفسح اجملال لظهور معلومات أكثر تفصيال، وميكن للزائر مواصلة العملية إىل أن يصل إىل قسيمة 
 لشريط اإلعالين إىل مساحة جتارية؛( يتحول اJavaالشراء، فبفضل تقنية )

حتتوي على لقطات فيديو حمددة زمن  تسمح هذه التقنية بعرض إعالانت :Le Streaming التدفق -
أوىل الصور احململة دون انتظار استكمال عملية التحميل، إذ أن التدفق يزيد من حتميلها، فيشاهد املستخدم 

 ة املستضيفة لإلعالن؛الصفحخفة سيولة الصور، و 
 األصوات، حمددة وزن البانري؛و  تعمل هذا التقنية على تفعيل اللقطات املتحركة، من الصور :Flashتقنية  -
على الصفحة، أو عالين أبخذه عدة أشكال، كأنه يسبح يف أط اإل: تسمح بتنشيط الشريDHTML تقنية -

 يطوى مبجرد النقر؛
                                                           

 .121 ص ،مرجع سبق ذكرهحممد عبد العظيم أبو النجا،  1
 .150، 149ص ص  ،2011 دار هومة، اجلزائر، بدون طبعة، ،لكتويناإلعالن اإلفندوشي ربيعة،  2
 ZDnet :ابلتكنوجليا املتطورة واتبع جملمع  موقع الكرتوين خاصCBS عالمية.األمريكي اخلاص ابلوسائط اإل 
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ت اليت هتم تدعى أيضا الشرائط اإلعالنية التفاعلية، وتقوم بتحضري جدول شارح للمعلوما :Htmlإعالانت  -
 .لذلكهو معروض عليه، ليظفر ابخلدمة، أو السلعة املوافقة  خري طلباته وفق ماالزائر، فيقدم هذا األ

عكسية فورية من خالل املعلومات  تغذية ريوفتميتاز ب لكرتوين أو عرب األنرتنتن اإلاإلعالميكننا القول أبن      
املرتدة من زوار املواقع وهي ال تتوفر يف اإلعالانت التقليدية وهذا ما جيعله من الوسائل اليت تساعد يف ترسيخ 

 نرتنتاألن كما أ  صورة العالمة التجارية وبناء عالقة وطيدة مع زوار املوقع سواء من زابئن العالمة أو غريهم.
لألفكار  مصدراً مهماً مهماً لألفكار واليت ميكن يف حال متابعتها بشكل جيد أن تكون  أصبحت مصدراً 

استخدامها ال حيتاج إىل و  مكلفة وميكن احلصول عليها بسهولة نرتنت غرين خدمة األأاجلديدة خاصة و عالنية اإل
 مهارات متخصصة.

 النقال الن عرب اهلاتفسابعا: اإلع
جوان  هناية مليون مستخدم حّت 130و مليار 1 النقالة اهلواتف خالل من الشبكة مستخدمي عددبلغ      

احملمول سيصبح أفضل وسيلة إعالنية ميكنها أن تقدم اهلاتف يؤكد الكثري على أن اإلعالن عرب حيث ؛ 20161
بصورة مل و  تفصيل الرسائل اليت تتناسب معهم بشكل فردي،و  احملتملني، مبتكرة الستهداف الزابئنو  طرقا جديدة

 تستطع أن حتققها من قبل أي وسيلة إعالنية أخرى مثل التلفزيون، أو اإلذاعة، أو الوسائل املطبوعة، أو الربيد.
 :2تلك التطبيقات اليت ما فتئت تتطور يوما بعد يوم نذكر منها أمهية اهلاتف النقالومما زاد من 

هناك مؤسسات خترب عن طريق النص املكتوب زابئنها أبي  :SMSتكنولوجيا خدمة الرسائل القصرية  -
 تزود املشرتكني ابألخبار العاجلة؛عمليات أو معلومات أو تعليمات، وهناك قنوات 

 خالهلا نقل الصوت والصورة مباشرة؛واليت ميكن من  :MMS تكنولوجيا خدمة الرسائل املتعددة الوسائط -
وهي عملية دمج النقال مع احلاسوب، فاهلاتف النقال عبارة  :PDAتكنولوجيا امللاعد الرقمي الشخصي  -

عن حاسوب حممول قادر على تسجيل وتشغيل مقاطع الفيديو واألغاين، واالحتفاظ بكم هائل من املعلومات 
 دام األنرتنت والربيد اإللكرتوين؛والصور، والتذكري ابملواعيد واستخ

ألنرتنت التقليدي نقل والذي إبمكانه على غرار ا :Internet Mobileتكنولوجيا األنتنت النقال  -
 لكرتونية، نشر األخبار واملعلومات، بث الرسائل اإلعالنية، والرتويج للعمليات التسويقية.الرسائل اإل

 Smart Phoneجيل جديد من اهلواتف احملمولة، والذي يطلق عليه اهلاتف الذكي أن ظهور كما       
ونية، الرتمجة الفورية على حفظ املعطيات، تفحص الدليل التلفوين، مباشرة خدمات التجارة اإللكرت  واملتميز بقدرته

، اليت تسمح عرب شاشتها مبشاهدة النقالةجنبية. وهكذا ميكن ختيل مستقبل اإلعالن يف ظل اهلواتف للغات األ
املعلن، واالتصال ابملنتج لتقدمي رغبات  إمكانية التحاور معمع بتقنية ثالثي األبعاد، خاصة اإلعالن بوضوح اتم 

                                                           
1 http://newsroom.fb.com/company-info/, consulté le 21/06/2016. 
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جديدة متناهية يف الصغر وقابلة للحمل، والتجوال. وإذا إعالن  وأهنا وسيلةخاصة  معينة، وهذا يف أي وقت،
 نينظران إىل سوق االتصاالت الالسلكية ابجلزائر فقد شهد تغيريات جذرية خاصة مع دخول تكنولوجيا اجليل

فمن وجهة نظر الزبون يساهم استخدام هذه التقنية يف حصوله على ميزة هامة تتمثل ،  4Gالرابع  و 3Gالثالث 
املستخدمني من استقبال الصور  . ومتكن سرعة التواصل املرتفعةاملؤسسةاالتصال والتواصل مع  يف سرعة

 تني.، وكذلك احلصول على درجة نقاء وجودة صوتية عاليومقاطع الفيديوالفوتوغرافية الرقمية، 

أكثر تقدما  إعالانتمن وجهة نظر املعلنني فإن هذا من شأنه تقدمي فرص كثرية ومتنوعة لتخطيط وتنفيذ     
عالانت مع من اإل، كما تكون هناك اإلمكانية أيضا لتحقيق التكامل لتلك النوعية النقالوابتكارا عرب اهلاتف 

 .1عتماد عليها حالياصر الرتوجيية األخرى اليت يتم اإلالعنا

 لإلعالن االبتكار ي كآفاق جديدة صل االجتماعااملطلب الثالث: مواق  التو 
 شعبية، وأكثرها االتصاالت تكنولوجيا منتجات أحدث من نرتنت،األ عرب االجتماعي التواصل مواقع تعد     
ختلف مل امتد استخدامها نإال أ األفراد، بني االجتماعي للتواصل األساس يف أنشئت املواقع هذه أن ورغم

  السياسية والتسويقية.النشاطات 

 أوال: مفهوم مواق  التواصل االجتماعي 
يف  واالخنراطنرتنت يقوم فيها األفراد بنشر األخبار واألفكار والصور العامل عبارة عن جمتمعات على األ صبحأ     

فعالة  ترويجلرجال األعمال نصيب يف هذه اجملتمعات حيث أن تطويرهم السرتاتيجية و رات عديدة. او حنقاشات و 
عماهلم وسلعهم أجلعل الزابئن متحفزين للتحدث عن  اانجح الستخدامها يف هذه اجملتمعات أصبح أسلواب

وجود هذه  ثباتإوخدماهتم ابإلضافة إىل دعوة العديد من األصدقاء لالطالع عليها، كل هذا يؤدي تباعًا إىل 
 .2نرتنتاألعمال وجناحها عرب األ

نرتنت، ظهرت مع اجليل ى جمموعة من املواقع على شبكة األيطلق عل االجتماعيشبكات التواصل  ومصطلح     
الثاين للويب، تتيح التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي، جيمعهم حسب جمموعات اهتمام أو شبكات 

كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل املباشر مثل إرسال الرسائل   (إخل...مؤسسةبلد، جامعة، مدرسة، )انتماء 
 .3أو االطالع على امللفات الشخصية لآلخرين، ومعرفة أخبارهم ومعلوماهتم اليت يتيحوهنا

                                                           
 .200، ص مرجع سبق ذكرهد العظيم أبو النجا، بحممد ع 1
 املوقع:، على التلويق الفعال عرب شبكات التواصل االجتماعي 2

https://www.bluetd.com/ar/social-media management.html, consulté le : 07/06/2016. 
3 Stacy Warner and all, “Team Dynamics: A Social Network Perspective”, Journal of Sport Management. Vol 

26, The University of Texas at Austin, USA, 2012, p 63. 
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 سوى املستخدم إليه حيتاج وما ،االستخدام سهلة تكون أن أجل من االجتماعي التواصل شبكات طورت     
 األنرتنت، عرب والنشر التواصل أجل من الذكية، اهلواتف أو احلاسوب تكنولوجيا استخدام أسس يف بسيطة معرفة

 .1والربجميات التقنيات استخدام يف املتقدمني لألشخاص التطبيقات بعض هناك املقابل ويف

 االجتماعية الشبكات أهم حول ،2014 عام ماي شهر يف   Michael Stelzner دراسة أجراه يفو     
 :2التالية النتائج إىل توصىل األعمال، ورجال للمسوقني ابلنسبة

 املستجوبني؛ من   54%بنسبة األوىل املرتبة يف الفايسبوك -
 املستجوبني؛ من 18% بنسبة الثالثة املرتبة يف املدوانت -
 املستجوبني؛ من 17% بنسبة الثانية املرتبة يف لينكدن -
 .املستجوبني من 12% بنسبة بعةلراا املرتبة يف تويرت -

 :األخرى االجتماعية الشبكات ونتائج النتائج هذه يوضح التايل والشكل

 .عرب العامل من قبل امللوقني : أهم شبكات التواصل االجتماعي امللتعملة(1 - 2)الشكل رقم 

 
 
 
 

 يف اجتماعية شبكة أقوى تعترب الفايسبوك االجتماعي التواصل شبكة أنى  جليا يتضحمن خالل الشكل      
 حيث من ءسوا ،التصنيف يف مكانتها أخذ أو منافستها على قادرة شبكة ألي بوادر توجد وال احلايل، الوقت

                                                           
1Amir Hatem Ali, “The power of social media in developing nations: new toolsfor closing the global digital 

divide and beyond”. Harvard Human Rights Journal, Vol 24, Harvard University, Massachusetts, USA, 2011, p 

187. 
2 Michael Stelzner, "2014 SOCIAL MEDIA MARKETING INDUSTRY REPORT: How Marketers Are Using 

Social Media to Grow Their Businesses". Social Media Examiner, California, USA, May 2014, p 27. 

Source: Michael Stelzner, "2014 SOCIAL MEDIA MARKETING INDUSTRY REPORT: How Marketers Are 

Using Social Media to Grow Their Businesses". Social Media Examiner, California, USA, May 2014, p 27. 
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هلذا اخرتان الفايسبوك  و  واملؤسسات التسويق لرجال ابلنسبة أمهيتها درجة حيث من أو األعضاء املستخدمني عدد
 .كمثال

  Face Bookاثنيا: تعريف الفايلبوك 
ا بينهم، هذ فيماعالقاهتم االجتماعية و  غريت منط حياهتم،و  تعامالهتمو  جديد اقتحم حياة الناس تطبيق     

 اهتم به خمتلف الدارسني النفسانيني حيثعلى العامل الواقعي،  يؤثر بقوتهمن العامل االفرتاضي ل التطبيق أتى
 لرتوجيية،خاصة او  ملمارسة نشاطاهتم التسويقية جمال خصبعترب ي ابألخص رجال التسويق، ألنهو  االجتماعينيو 
ة وردتقد و    .حداثته رغم حوله ومفاهيم تعاريف عدى

 إلكرتوين موقع وهو االجتماعية الشبكات مواقع أحد على أطلقت إجنليزية، كلمة هي، Face Book لمةك      
 ومنظمات وجهات أبشخاص التعريفية الصفحات ماليني على حيتوي عاملية، اجتماعية تواصل شبكة ميثل

 والرتويج البعض ببعضها الصفحات ربط على تعمل واليت األمريكية، الفايسبوك مؤسسة املوقع هذا يدير وغريها،
 .1فيها التجارية اإلعالانت ونشر هلا،

 الذي السنوي الكتاب من book Face اسم ،Zuckerberg arkM  الفايسبوك مؤسس استوحى لقدو     
 يف ملساعدهتم الطلبة على يوزع كان الذي "الوجوه كتاب"هو الكتاب معىنو W Xeter  face book  يسمى
 .2الصف يف زمالئهم على التعرف

 بوك الفايلعالن عرباثلثا: اإل
 املتطلبات حبسب وذلك ما نوعا مكلفة األوىل الطريقة ،الفايسبوك على لإلعالن أمام املؤسسات طريقتني يوجد  

وسنحاول أن  بتكار،االو  واجلهد الوقت تتطلب أهنا إالى  جمانية فهي الثانية الطريقة أماى  اإلعالن، وأهداف التسويقية
 :3نوجز الطريقتني فيما يلي

  الطريقة األوىل املدفوعة: .1

 الفايسبوكسرع حيث يوفر أسهل و أفة لكنها كثر تكلأوهي  PPC عن طريق الدفع عالنيتم فيها اإل    
ن أبعني االعتبار خذ تيار الدفع مقابل النقرة عليك األوعند اخ ،الدفع مقابل الظهورو  خدمة الدفع مقابل النقرة

نه جيوز لك رفع املبلغ املدفوع مقابل النقرة أخذ بعني االعتبار مقابل النقرة وجيب األ $ 0.01ساوي قل تكلفة تأ

                                                           
 .02 ، ص2012، اليمن، احلديثة العلمية املكتبة، بدون طبعة ،الفايلبوك واحتاف تعلم ،النزيلي دأمح مسري  1
 ZuckerbergMark  :مؤسس موقع فايسبوكو ، أمريكي ومربمج رجل أعمال. 
 .14 ، ص2009لبنان،  ،للعلوم العربية لدارا ،األوىل الطبعة ،للامي  فايلبوك ،أوليغ عوكي 2
 ، على املوقع:طرق لإلعالن عن طريق الفايلبوكفراس نوفل،  3

http://www.tech-wd.com/wd/2013/01/29/facebook-ads-2/facebook-ads-in-news-feed/, consulté le : 13/05/2016.  
 PPC: أي Click-Per-Pay األنرتنت عرب التسويق منوذج. 

 

http://www.tech-wd.com/wd/2012/12/11/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2-google-adwords-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://www.tech-wd.com/wd/2012/12/11/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2-google-adwords-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87/
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ن يتجاوز املبلغ نصف أجيوز  نه الأن تدرك أخرى ولكن جيب عالانت األ اإلبنيوذلك لكي يزيد من تصنيفك 
مقابل النقرة والدفع عالانت الدفع إفضلية يف الظهور بني أي أوليس هناك  ،مية اليت قمت بوضعهاامليزانية اليو 

 :عالانت املدفوعةوهنالك نوعني من اإل ،رمقابل الظهو 

الن املنشور للمهتمني حيث هو القيام إبع: Promoted Postsو Sponsored Storie ولالنوع األ -
فضل أ وهي من ،خبار للمستخدمنيصفحة األ شور للمشاهدين ويظهر يفعالن على شكل منيصل اإل

عالن، لذلك جتذب إهنا أخبار ال يوحي ن موقعها ضمن األأعجاب الكثريين، حيث إالطرق اليت القت 
 ؛انتباه املشاهدين بشكل ملفت

يع اختيار يضا هنا تستطأيسبوك و اتظهر على جانب صفحة الف: Facebook Ads النوع الثاين -
 .عالن هلممستخدمني ليتم ظهور اإل

هي بسيطة جدا فهي عملية بناء هوية و  الفايسبوكهي عبارة عن بناء صفحة على  :اجملانية ثانيةالطريقة ال .2
 ؤسسةمن خالل وصل صفحة املميكن أن حيدد هلا تل موقعا جغرافيا للمؤسسة، حيث إذا كانت املؤسسة حت

اليت  Social Plugins ضافات االجتماعيةمن خالل اإل الصفحةالتوسع يف نشر  كما ميكنمبكانه،  
 Fans يزداد مجهورك الصفحةوكلما زاد عدد املعجبني يف  ،املشهورةلوضعها ضمن املواقع  الفايسبوك مينحها

 عجاباإلزادت نسبة  Posts يف وضع املنشوراتتكار رب وكلما زاد االبأكىل عدد ل إئالرساوابلتايل تصل  
Likes   ألصدقاءيف كل منشور، وكلما زادت نسبة املعجبني يف املنشور الواحد، زادت نسبة ظهور املنشور  

 خرين غري اجلمهور املوجودآضايف ملستخدمني إوهبذا حصل صاحب الصفحة على ظهور كل معجب 
ىل ما يقارب إن املنشور يصل إف الفايسبوكنه حسب سياسة أعتبار خذ بعني اإلحاليا، ولكن جيب األ

ن تقوم ابلدفع أمن املعجبني يف الصفحة الذين يتفاعلون مع الصفحة بشكل دوري لذلك عليك  17%
 .صدقاء املعجبنيأرب من املشاهدين للمنشور من قبل املعجبني و أكمقابل احلصول على نسبة 

  عالن عرب الفايلبوكرابعا: مزااي اإل
 :1ديد من املميزات نلخصها فيما يليالع لإلعالن عرب الفايسبوك إن

امللف الدميوغرايف  اختيار –بسهولة شديدة– للمؤسسة املعلنة تتيح الفايسبوكاجهة استخدام إعالانت إن و  -
 ؛التعليمي، وكذلك االهتماماتستوى ألي مجهور تستهدفه، مبا يف ذلك العمر، اجلنس، املكان، امل

هذا ال و اإلعالن، عتمد على تكرار التقليدية، اليت ت عالنيةابلعقلية اإل الفايسبوكمعظم املعلنني إىل  أييت -
 ؛الفايسبوك إعالانتمع  يتناسب

                                                           
 ، على املوقع:لعمل إعالن انجح على الفايلبوك 5النصائح وسف ماثيوس، ي 1

http://www.tech-wd.com/wd/2012/09/09/facebook-ads-tips/, consulté le: 19/08/2015. 
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غري من احلصول على أقوام من الناس  آالف مرة 10 أفضلمن الناس املستهدفني  2000احلصول على  إن -
على عدد قليل من الزوار املستهدفني، أفضل بكثري من احلصول آالف بال  احلصول مبا تعلن. ولذاهتمني امل

مومسي، من األفضل استهداف  ءلرتويج حدث ما، أو لشي الفايسبوكإعالانت  استخدام متقيمة. مثاًل إذا 
ل مع العروض الفورية أفض، وهم أولئك الذين يستجيبون بشكل الفايسبوكعلى  الصفحةاملعجبني احلاليني يف 

 مبا يعرض.كوهنم حقاً من املهتمني ، لدماليت تق

حينما تقوم ابستهداف مجهور حملي يف منطقة حمددة، فإننا ننصح أيضًا أبن تنظر إىل التقارير الذاتية عن  -
 .IP  حّت ولو كانت الكشف عن طريق الـ نيكل أداة متاحة إلجياد أولئك احمللي  مابستخدااملواقع، وأيضاً 

 الفايلبوكعرب  اإلعالينبتكار خاملا: اال
 ،PageonFacebook.com، تُدعى الفايسبوكصاحب مؤسسة للتسويق عرب  Antonio Netzفكرة  ونذكر    

األسبوع الذي يسبق  واحد من أطرف الطرق لالستهداف، أن تقوم إبرسال إعالن ليظهر يف''  Netzحيث يقول 
الذين يريدون ترويج منتجاهتم بفعالية، أن يضعوا أصحاب املؤسسات  لقد طلبت من،عيد ميالد املعجبني بك 

قبعات عيد امليالد، وينثرون أوراق االحتفال امللونة، بينما يوصلون رابط لفيديو إعالين، يظهر فيه أشخاص يرتدون 
  Happyفيقوم األفراد يف الفيديو ابلغناء حلفلة عيد امليالد منشدين ،رسالتهم اإلعالنية بذكاء

Birthday  to  you   واليت تنتهي بعرض خاص، مرفق به كوبون خصم لشراء منتج ما، ويف هناية العرض تضع
  حتميل الكوبون اخلاص بك، لتستخدمه يف عملية الشراء.رابط 

أستطيع أن أضمن لك أنه مبجرد أن يرى شخص ما إعالنك املوجود يف الشريط اجلانيب من صفحته ويضيف     
فسيقوم ابلضغط على اإلعالن فوراً  '' Happy Birthdayكل عام وأنت خبري   ''، خيربه أن الفايسبوكعلى 

إحساسه أبن اإلعالن موجه له   to you Happy Birthday فيهوكأنه موجه له، وسيدعم الفيديو الذي يغين 
 .أنت هبذه الطريقة تقطع آالف األميال خبطوة واحدة ،حقاً 

رائعة ختتصر الكثري من الوقت، والتكلفة وأتيت ابلكثري من النتائج  مبتكرةومما ال شك فيه أن هذه فكرة      
 خصم مثال املناسبة، هبذه هدية له تقدم أن األحسن من ذلك، من أكثر على قادرة املؤسسة كانت نإو ، 1الرائعة
 .املطاعم أحد يف له احلجز أو منتجاهتا، على

 

 

 

                                                           
 IP :( مرتبط بشبكة معلوماتية تعملموجه ، آلة طابعة،هاتف حممول ،حاسوبهو املعرف الرقمي ألي جهاز ) نرتنتحبزمة بروتوكوالت األ. 

 .مرجع سبق ذكره ماثيوس، يوسف 1

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcw-ed-v7MAhXBVRQKHaZwDvoQFghdMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.myheritage.com%2Fnames%2Fantonio_netz&usg=AFQjCNGPmZ-IbfPO3_aG214FU37lavXutg&sig2=ubuR_ARLZTVA5L6_4E_vZQ&bvm=bv.123325700,d.d24
http://pageonfacebook.com/
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcw-ed-v7MAhXBVRQKHaZwDvoQFghdMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.myheritage.com%2Fnames%2Fantonio_netz&usg=AFQjCNGPmZ-IbfPO3_aG214FU37lavXutg&sig2=ubuR_ARLZTVA5L6_4E_vZQ&bvm=bv.123325700,d.d24
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1_(%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1_(%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 خالصــــــــــــة:

خلدمتهم يتسارع  املؤسسات املستعدة، ويتضاعف عدد ستهلكنيالنهائي مرتبط ابملكون قرار الشراء يعندما      
يق إقناع فتكون هناك احلاجة لوسائل جديدة ملواجهة ومسايرة املنافسني عن طر  ،معدل تزايد النشاط التنافسي

فن يساعد على اإلعالن االبتكاري ك جاءومن هذا املنطلق ، جيذهبم للمنتج املعروض املستهلكني وتوفري إطار
 للمنتجات املتماثلة يف خصائصها. كثريا  يف ظل مجهور ال يستجيبخلق الرغبة للشراء 

طريق خاصية معينة سواء  عن  رقاملستهلكون عادة يعملون على استخدم العالمة التجارية إلجياد ذلك الفف     
، عن طريق اإلعالن هذه أوجه االختالفتبني و  عالمات أخرى متعددة،ابقي  عن لتمييزهاكانت مادية أو معنوية 

ليس ابلعملية السهلة حيث أهنا  ،فإحداث التأثري املطلوب على اجلمهور املستهد خري كي يصل إىلهذا األ
يتبناها اإلعالن أبسلوب فين معني يشمل تتضمن العديد من اجلوانب االبتكارية اليت ميكن أن تعرب عن الفكرة اليت 

 ل فيه.يتفصالو  يف هذا الفصل التطرق إليه ناوهذا ما حاول .اخل،.األلوان .و  ن إىل الصورةمن العنوا هبمجيع جوان

عـالين كحـل االبتكـار اإل اتبـاع السـعي حنـووجـب  املؤسسـات جنـاح يف اإلعـالن يلعبـه الـذي الكبـري للـدور نظـراو     
 هـدف أساسـي يتمثـل يف الوصـول تحقيـقلإمنـا و  أمثل ليس كرد فعل لتطوير املنافسـني اسـرتاتيجيتهم اإلعالنيـة فقـط،

الماهتـا عو راء اجيابيـة حـول املؤسسـة ككـل، آو  تكـوين انطباعـاتو  املراتب األوىل فيـه احتاللو  إىل أذهان املستهلكني
 بصفة خاصة.
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  متهيــــد: 

منتجاهتا متييز  أتيت مرحلة مهمة وهي لتصبح منتجا كامال، جتندهاو  املؤسسة جهودا إنتاجية بعد أن تبذل    
هدف يف السوق عندما يبحث عنها أو يراها ابلصدفة، ومبا أن عليها حىت ال جيد الزبون صعوبة يف التعرف 

ووجدانية بين، وبني  معرفيةخلق ارتباطات العم  على و   ميي  ل،،الذي اقتناه ال املنتجإقناع الزبون أبن املسوقني هو 
  .التجارية لعالمةصورة ا ، كان البد من مهزة وص ، أال وهيمنتجاهتاأو ؤسسة ملا

 واملؤسسة، زبونلا التجارية لك  من صورة العالمةأبمهية  اقتنع املسوقون وخاصة مسريي العالمات قدف     
قيق التمايز الععال لعروضه  ابلكركيز بصورة أك ر على املنافع ال ي تتيحها حتها من خالل العم  على تطوير  ضرورةو 

فق بني املنافع ال ي التحقيق التو  املواصعات املادية ملنتجاهت و  العالمة اخلاصة هب  بدال من الكركيز على اخلصائص
 استهداف،. ومدركات القطاع السوقي املرادتقدمها 

 من خالل التطرق إىل: لعالمة التجاريةا صورةتسليط الضوء على  لعص  سيحاول الباحثمن خالل هذا ا     

 ؛العالمة التجارية مدخ  إىل -

 لعالمة التجارية؛صورة اماهية دراسة  -

 لعالمة التجارية.املرتبطة( مبعهوم صورة اجملاورة )املعاهي  ادراسة  -
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 جارية العالمة الت مدخل إىل األول: املبحث 
املرجع و  ونلقد أدى تعاظ  أمهية العالمة يف السنوات األخرية لدى بعض املؤسسات إىل اعتبارها املك       

 عند املستهلك قرار املؤسسة وتوجي، نشاط استمراريةلضمان االسكراتيجية و  األساسي الختاذ القرارات العملية
 خاص تعريف لضبط الدراسة أدبيات يف البحثاحث على الب توجب مبعهومها، اإلحاطة من نتمكن وحىت الشراء

 .والوقوف على وظائعها فهمهاو  هبا

  التجارية مفهوم العالمةاملطلب األول: 

 خصائصها.التطرق إىل و  من خالل تعريعهاالتجارية سنحاول يف هذا املطلب تبسيط معهوم العالمة     

 أوال: تعريف العالمة التجارية 
 يلي: نذكر منها ماالتجارية  ن التعاريف حول العالمةلقد وردت العديد م     

 املفهوم القانوين: .1

إىل  19/06/2003املؤرخ يف  06-03رق  املتضمن محاية العالمة التجارية  تشري املادة اليانية من األمر     
األحرف األشخاص و  ز القابلة للتميي  اخلطي، السيما الكلمات مبا فيها أمساءو تعريف العالمة على أهنا '' ك  الرم

األرقام والرسومات أو الصور واألشكال املميزة للسلع أو توضيبها، واأللوان مبعردها أو مركبة، ال ي تستعم  كلها و 
 .1لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غريه''

 :املفهوم التسويقي .2

 من واحد ك  يُ َعر ِّفها حبيث التسويق جمال يف نياملتخصص الباحيني خمتلف عند العالمة تعاريف تعددت     
 أن ولكن التعريف األكير شيوعا هو الذي أتت ب، اجلمعية األمريكية للتسويق والذي ينص على خاصة نظر   وجهة

اس  أو مصطلح أو رمز أو تصمي  أو مزيج يعم  على تعريف السلع واخلدمات اخلاصة العالمة التجارية هي''
العالمة التجارية هي أساس التمييز بني  حيث تعت ر  .2عة البائعني والتمييز بينها وبني املنافسني''ابلبائع أو مبجمو 
 .هذا التمييز ميكن أن يكون يف شك  اس  أو رمزمنتجات املنافسني و  منتجات املؤسسة

ملؤسسة وبنوع من أبهنا ''عبارة عن إشارات هتدف إىل تعريف ومتييز منتجات ا معراج يف نعس السياق عرفها     
الدقة هي مصطلح، إشارة، رمز أو أي تنسيق بني هذه العناصر، وتستخدم أساسا لتحديد نوعية السلع 

 .3واخلدمات للبائع أو جمموعة من البائعني ومتييزها عن سلع املنافسني''

                                                

 .107، ص 2007،ر والتوزيع، اجلزائردار هومة للطباعة والنش ،الطبعة األوىل ،املدونة اجلزائرية للملكية الفكرية، حسني م روك 1 
2 Catherine VIOT, LE Marketing, 4th edition, edition Gualino  Lextenso, Paris, France, 2014, p 147. 

 ، ص2013ألردن، التوزيع، عمان، او  ، الطبعة األوىل، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر-املاهية واألمهية- العالمة التجاريةآخرون، و  معراج هواري 3
12. 
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أو على غالف،  املنتج من خالل ما سبق من تعريعات، يظهر أن العالمة تنحصر يف عملية إلصاق رمز على     
ومن هنا ميكن القول أبن  ،بيئة تنافسيةيف ظ   لعرض املؤسسة (التحديد والتمييزتني، ومها )موجهة ألداء وظيع

 لذا سيحاول الباحث تقدمي ،أمهلت اجلانب الرمزيو  جمم  هذه التعاريف ركزت على اجلانب الظاهري للعالمة
 تعاريف أخرى تسمح بتعميق معهوم العالمة.

يضيف هذا . 1نقطة استدالل ذهنية ترتكز على قي  ملموسة وأخرى غري ملموسة''''أبهنا عرفت ث حي     
  :2التعريف ما يلي

عناصر املقارنة بني العالمات ال ي تشري إىل و  : تتمي  يف القي  اجملسدة يف السلعة أو اخلدمة،القيم املادية .أ
السعر، التوزيع، درجة و الثة املكونة للمنتج )اجلودة واملتميلة يف اجلوانب الي ا،حيث ميكن قياسها ومقارنته

 ؛االبتكار(
األلوان وتشم  ك   احلسية ال ي ال ميكن قياسهاتشري إىل اخلصائص  )املعنوية(:القيم غري املادية  .ب

 واألصوات، رائحة وذوق العالمة، وهي تعت ر أساس االستذكار لدى املستهلك.

ليست جمرد اس  يوضع على املنتج أو جمرد طابع على أبهنا ''المة الع  Villmusنعس السياق عرفويف      
اجلودة، )املنتج وتغذي،، إذن هي جمموعة من القي  املادية وإمنا هي جمموعة القي  ال ي تكون الغالف، 

 .''(معلومات، وقي  نعسية)، والقي  املعنوية (التكنولوجيا،...

للعالمة وال ي متي  الوجدانية و  يعني األخريين معهوم القي  النعسيةمقارنة ابلتعاريف السابقة، يضيف التعر       
 عامال جلذب املستهلك أو الزبون من جهة، وعامال للربط والتعبري االجتماعي من جهة أخرى.

، حيث 3، للعالمة التجارية أبهنا ذلك ''االس  الذي ميلك القوة يف السوق''يف تعريع Kapfererويضيف 
للسلعة أو اخلدمة وابلتايل ميكن للزبون االختيار بني املنتجات املختلعة قيمة  التجارية تعطي العالمةيظهر أبن 

 املتماثلة وظيعيا.

 مصطلح معلمي التسويق األمريكيني، الذين هل  العض  يف اكتشافأحد  Ries رىي من وجهة نظر أخرى 
 اس ول ولكن ليست أي كلمة، العالمة هي ليست إال كلمة وضعت يف العقالعالمة التجارية على أن ''التموقع 

جيب أن يكون انطباعها و  ..( للعالمة التجارية.التعرد، احلصرية، يؤكد يف ك  كتب، على شرط التميز )حيث  ،''مميز
 .4مجيع املنافسني عن خيتلفو  من نوع، وفريد متميزالذهين 

                                                
1 Stéphane Lacroix et Émilie Bénéteau, Luxe et licences de marque : Comment renforcer l’image et les 

résultats financiers d’une marque de luxe, Édition Groupe Eyrolles, Paris, France, 2012, p 20. 

France, dition d’organisations, Paris, L’é ,verres un retour au produitLa fin des marques    ,Villmus Philippe  2

1997, p24. 
3 Benoît Héry et Monique Wahlen, De la marque au branding, Vers un nouveau modèle : le cloud-branding, 

édition Dunod, Paris, France, 2012, p 12. 
4 Georges Lewi et Jérome Lacoeuilhe, Branding Management, La Marque, de L'idée à L'action, 2ème édition, 

Person Education, Paris, France, 2007, p 09. 
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ال ي متيزها عن غريها من و ميكن أن يكون هلا أبعاد  من املنتج، ألن،العالمة التجارية أك ر أن إذن ميكن القول       
املنتجات املصممة لتلبية نعس احلاجة. قد تكون هذه االختالفات ملموسة أو ذات صلة أبداء املنتج أو أكير 

 .1رمزية وعاطعية، أي تتعلق مبا متيل، العالمة التجارية

اس ، مصطلح، إشارة، رمز، رس ،  ة التجاريةلعالماعتبار اميكن  أعاله، املوضحة التعاريف جمموع خاللمن      
تج، املتميلة يف اخلصائص املوضوعية للمن شاملة ومتناسقة من القي  املاديةأو تركيبة بني هذه العناصر، وحوصلة 

ت واالجتماعية، وال ي يكمن هدفها مجيعا يف حتديد ومتييز منتجا والقي  املعنوية املتميلة يف القي  احلسية والنعسية
 املؤسسة عن املنتجات املنافسة هلا.

 اثنيا: خصائص العالمة التجارية 
 :2ي رزها الباحث فيمايلي خصائص العالمة هي تلك السمات الوصعية ال ي متيز السلعة أو اخلدمة     

تع ر  Mercedesالعالمة التجارية تولد جمموعة من اخلصائص املرتبطة هبا ميال: عالمة  :جمموعة السمات -
 املرتعع، العمر الطوي ...إخل؛ السعرو  املتانةو  القوةعن 

لن  زبونمزجيا قواي من العوائد الوظيعية، والعاطعية، فطول العمر يعين أن ال زبونمتنح العالمة ال :منافع الزابئن -
 بة تعين أن، يف أمان من احلواد؛؛الصالو  حيتاج إىل شراء سيارة أخرى قب  سنوات،

تقدم قيمة اهليبة، وقيمة  ميال Mercedesفعالمة من القي  مة أيضا جمموعة تقدم العال جمموعة القيم: -
 األداء؛

فعالمة  البلد الذي تنتمي إلي، ثقافةالعالمة تعكس ثقافة املؤسسة املسوقة هلا، ومرات فإهنا تعكس  الثقافة: -
Mercedes هويتها؛ ابعتبارها عالمة أملانية فهذا يعت ر جوهر وأساس 

متي  املصداقية، ويف قطاع املياه  مرسيدسمة تعكس شخصية يف ذهنية األفراد، فعالمة العال الشخصية: -
 ؛الزبونطبعا يف تصور اإلغراء، التقدير، األصالة  متي  Evianاملعدنية عالمة 

رج  أعمال يف تناسب  مرسيدستعكس العالمة صورة مستخدمها مسبقا، فعالمة : (الزبون)املستهلك  -
 سينات من العمر؛اخلم

وذلك للزابئن الذين هل  اتصال مباشر مع العالمة، حيث متي  مصدر رئيسي لتكوين  :(التجربة)اخلربة  -
 العالمة.صورة 

وجب  ، لكناخلدماتو  املستهلكني خبصائص السلع تربطمعىن و  خصائص العالمة قيمة شخصيةمتي  مما سبق 
 مستهلك آلخر ابختالف شخصياهت .من  ختتلففوائدها و  حول خصائص العالمةشارة أن اعتقاداهت  اإل

 
                                                

1 Kevin lane Keller, Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity, 4th 

Edition, Pearson Education, England, 2013, p 30. 
2 Philip Kotler et .al, Op.cit, p 334. 
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 ملطلب الثاين: مكوانت العالمة التجارية ا 
دى صالبة األسس ال ي بنيت عليها، وهلذا تويل املؤسسة أمهية  إن بقاء العالمة التجارية يف السوق مرهون مب

 سواء املرئية أو السمعية وحىت احلسية.ام مجميع مكوتاهتا اإلمل عالمتها، معكبرية لبناء 

 : املكوانت املرئيةالأو 
يستطيع استذكار ك  ما خيزن، حول و  و املستهلك رؤيتها ابلعني اجملردةتلف العناصر ال ي يتسىن للزبون أهي خم    

 ية أحد هذه العناصر.ؤ تلك العالمة مبجرد ر 

 اسم العالمة:   .1

تستخدمها املؤسسة أو املوزع يقصد ب، التسمية ال ي و  ون األساسي لتعريف العالمة التجارية،املك  يعت ر االس  
 :1اثلة املنافسة حيث منيز بني عدة أنواع من األمساءمعن غريها من املنتجات امللتمييز السلع واخلدمات 

  :املقصود ب، االس  العائلي ألحد املؤسسني وميال ذلك :عائلةاسم ال -

 العالمة Michelin   على اس Micheli  André et Edouard.  
 عمر بن عمرعمر على اس  املؤسس  العالمة عمر بن.  

 .,Evian Fidji, Tahitiمي  أمساء العالمات  :اجلغرايفاالسم  -

من خالل أخذ احلرف األول من ك  كلمة ينتج عن حتوي  اس  املؤسسة إىل كلمة خمتصرة و  اسم خمتصر: -
 :مي تكون اس  املؤسسة، 

 SFR   اختصار ل  : RadiotéléphoneFrançaise de  Société. 

 CNN   اختصار ل  : Câble News Network. 

 Sonatrach   اختصار ل : 
Société National pour la Recherche, la Production, le Transport, la 

Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures. 

املستهلكني منها  يتعرف الزابئن أوو  وء،ليس مقر و  جيدر االنتباه إىل أن احلروف تصبح مبرور الوقت عنصر مرئي    
 على املنتج دون قراءهتا.

 :2رق  أو مزجيا بينهما وبك  اللغاتكما ميكن أن يكون االس  يف شك  حرف أو      

 .512أو العطور وعالمة  307، 406 :بيجو األرقام مي  سيارات عالمةو األمساء  رقم: -

 .Ô: مي  عالمة حرف -

 .+Canal+,Eco  :وف وأرقام مي : وتكركب من حر أرقام +حرف  -

                                                
1 Chantal Lai, La Marque, 2ème édition, Dunod, Paris, France, 2009, p 11. 
2 Claude Demeure et Sylvain Berteloot, Aide- Mémoire Marketing, 7 ème édition, Dunod, Paris, France, 2015, p 
139. 
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 :1أو كلمة عن مجلةقد يكون االس  عبارة و      

 ,Le chat, Bref مي : تستعم  يف حياتنا اليومية (اس ، فع ، صعة)تكون إما  كلمة بسيطة: -

Apple. 

 ,Carte d’Or املركبة مي :و  يت  تكوين االس  من جمموعة من الكلمات املتداولة كلمة مركبة: -

 Air France.  
 .Danعالمات جاءت من الكلمة األصلية  Danette, Danao, Danacolمي   :كلمة مشتقة -
فهي عبارات أو مقاطع   La Pie Qui Chanteأو  La vache qui rit مي   مجلة أو )تعبري(: -

 .مبتكرةقد تكون موجودة أو 
نشاء اس  خيايل األمر كاتب االستشارات املتخصصة يف إغالبا ما تلجأ املؤسسات إىل م :ةخيالي كلمة -

 .Twingo, Kangoo,Véolia  مبتكرة ميالذي أدى إىل استخدام أمساء 

وي  العالمة هي تعت ر عملية اختيار اس  العالمة من أه  القرارات اخلاصة ابلعالمة التجارية فعلى املدى الط    
 هلالعالمة التجارية معتاح بناء قيمة اس  اهلذا يعت ر و  .2فاالس  العظي  يدخ  بسهولة للعق  أك ر من جمرد اس ،

 .3تؤثر حىت على املواقف جتاه العالمة التجاريةو  ،يناعاملحتم   ب  ،فقط تؤثر على التذكر والتعرفال  ألهنا
 اجلانب التصويري )الشعارات( .2

قيع تو ، symbolمتييلي ، رمز logo شارة قد تكون: اس  العالمة التجارية جمموعة من الشعاراتيرافق      
signature   إعالنيةأو شخصية  personage publicities. 

 :logo leالشارة  .أ

تعت ر الشارة حيث  .Apple4 )اللوغو( دورا هاما يف التعرف على العالمة مي  التعاحة ابلنسبة ل   تلعب الشارة    
وهلا بعدين مكرابطني، بعد  تجاريةالعالمة الالرمسي الس   الشك  األكير استعماال يف خمتلف العالمات، فهي متي 

مادي بعناصر نصية أو أيقونة، وبعد تصوري أو معنوي وهو الصورة ال ي ترتبط ب،. وميكن أن تكون الشارة يف 
 :5شك 

 :Les logos Alphanumériques الرقميةالشارات النصية/ -

، laCoca Co  مي ال ي متلك الشهرة  أرقام والعالمةويقصد ب، أن تكون الشارة يف شك  حروف أو      
  .زها عن ابقي املنافسنييميكن لألطعال الذين مل يبلغوا السن الذي يسمح هل  ابلقراءة من معرفتها ومتي

                                                
1 Catherine VIOT, Op.cit, p 153. 
2 Jacky Tai, A Get a Name: Rules to Create a Great Brand Name, Marshall Cavendish Editions, Singapore, 

2009, p 38.  
3 

Sergio Olavarrieta et .al, “Derived versus full name brand extensions”. Journal of Business Research, vol 62, 

Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 2009, p 899. 
4 Philip Kotler et .al, Op.cit, p 343.  
5 Chantal Lai, Op.cit, pp 13, 14. 

   (.50)أنظر امللحق رق 

http://auf.scholarvox.com/catalog/index/publisher/150
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 :Les logos Mixtesالشارات املختلطة   - 

         والصورة وألن الصور تستقب  وجتذب االنتباه أكير من الكلمات، اختارت العديد من  رمزشارات متزج بني ال     
 صورة، لكن مع ضرورة حتقيق االنسجام بينهما حبيث يكم  ك  منهما اآلخر،لالشركات لدمج الشارة اب

وقشور ال رتقال فاأليقونة )الشارة املختلطة( املبتكرة ميكن أن تعزز األبعاد الوظيعية للعالمة التجارية، مي  لب 
لى إثراء األبعاد الرمزية ال ي ترتبط تعم  الشارة املختلطة ع ، كماranginaO تؤكد خصوصية مشروب

 فريست،.يكرك صورة التمساح العنيد الذي ال  يفوال ي ت رز صعة العناد Lacoste  عالمةابلعالمة مي  
 :Les logos Iconiquesالشارات األيقونة   -
تكتسب  بعد أنك ذلة و ر االش تطوير املرحلة النهائية منتكون يف شك  صورة أو رمز فقط، عادة تتوافق مع       
عن الكلمات أو النصوص االستغناء  تقرر أن للمؤسسة جيوزالتجارية، حيث  مع العالمة ترتبطو  الشهرة من درجة

 .Apple فقط األيقونة مي  التعاحة ابلنسبة ل    ووضع ،هلااملرافقة 

 :1هيايري جيب مراعاة عدد من املع اختيار الشارة )اللوغو(عند و  شارة إىل أن،وجب اإل     
: ينبغي أن يت  تسجي  العالمة التجارية يف املكاتب أو املؤسسات املعنية بتسجي  براءات االخكراع احلماية -

 ؛دول العامل من السرقة أو التقليدوالعالمات التجارية لتصبح عالمة جتارية مسجلة، األمر الذي حيميها يف مجيع 
 ابلطريقة ال ي يسه  استخدامها  ل اخلاصة ابلشارةان واألشكاينبغي أن يت  مراعاة األلو  :القبول -

 ؛افات دولية خمتلعةقبوهلا ع ر ثق وتععيلها وابلتايل
: ينبغي أن يت  تصمي  شارة العالمة التجارية بصورة تساه  يف تقريب الروابط الذهنية املوجودة مسبقا، التفرد -

يد من سهولة تذكرها يف نعس بها، ويز وكذلك تصميمها ابلصورة ال ي تقضي على أي تعقيد ميكن أن يصاح
 ؛الوقت

 ؛ات أخرى ميكن أن تكون قريبة منهاينبغي على الشارة أن تعم  بسهولة مع أي معلومالتوافق:  -
جيب أن تكون هناك قدرة على ترمجة أو إظهار شارة العالمة التجارية ع ر الوسائ  اإلعالنية املختلعة  املرونة: -

 ؛أو أنكرنت، أو غريها من الوسائ  فاكس، سواء كانت مطبوعات ورقية، أو
 ؛العالمة التجارية من مجيع اللغاتينبغي أن يسه  إدراك شارة  دراك:سهولة اإل -
لالجتاهات ابالستدامة وعدم القابلية للوقوع فريسة يتصف منط شارة العالمة التجارية ينبغي أن  االستدامة: -

 ؛املستجدة أو املستحدثة

                                                
 ranginaO: مؤسسة عالمات إحدى Schweppes Orangina الكحولية.تخصصة يف املشروابت غري امل عرنسيةال 

 Lacoste: عالمة مؤسسة Lacoste األحذيةو  العرنسية املتخصصة يف صناعة املالبس. 

   (06)امللحق رق  أنظر. 

 ، ص2201سكندرية، مصر، طبعة األوىل، الدار اجلامعية، اإلال ،-بناء العالمات الراحبة فعاليات-العالماتتسويق  حممد عبد العظي  أبو النجا، 1
 .75، 74 ص
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عالنية من مطبوعات شطة وفعالة ع ر خمتلف الوسائ  اإلي على الشارة أن تكون نينبغ النشاط والفعالية: - 
 .لعزيون ومواقع التواص  االجتماعيوت

 :Les symboles visuels  ةز التمثيليو الرم .ب

 ن تكون:أ، وهذه الرموز ميكن العالمة التجارية وتستعم  لدع      

 ؛Lacosteعالمة  ، التمساح يفPeugeotاألسد يف عالمة مي   :حيواانت -
 ؛Michelin( رج  اهلواء املضغوط اخلاص بعالمة bibendum: مي  )شخصيات خيالية -

 ؛Yoplaitالزهرة يف عالمة ، Apple: مي  التعاحة يف عالمة نبااتت -

 ؛Club Méditerranéeالشوكة يف عالمة : مي  أدوات -
 .Adidas . والشرائط يف عالمةMercedes: مي  النجمة يف عالمة هندسية أشكال -

ميكن أن تصبح شخصية اإلعالن شعارا للعالمة إذا استعملت لعدة سنوات مي  املرأة الشخصية اإلعالنية: جـ. 
Laitière La  ابلنسبة لعالمةNestlé أو القنعذ ،hérisson le Ernie  ابلنسبة للعالمةSpontex 1. 

 يسه  حعظها مي : : عبارة عن مجلة خمتصرة، من خالل تكرارهاLa signature التوقيع .د

 ؛احلركة العاطعة()  Motion & Emotion التوقيع هو Peugeotابلنسبة لعالمة  -

 ؛(نع  أنت تستطيع) You canالتوقيع هو  Canonابلنسبة لعالمة  -

 .2(املوسوعة احلرة) encyclopedia free Theالتوقيع هو  Wikipediaابلنسبة لعالمة  -

عة عبارات تبتكر إلجياد صورة ذهنية تعكس مكانة املؤسسة املتميزة، وتتميز ميكن القول أبن التوقيع هو جممو     
مسريي العالمات التنسيق مع ابالستمرارية لعكرات طويلة، ألهنا تع ر عن فكر اسكراتيجي للمؤسسة. وعلى 

حعظ، كاجلناس و  استخدام ك  األساليب ال ي تساعد على سهولة تذكر التوقيع مصممي اإلعالن من أج 
 Cats لسجع واملوسيقى وغريها من احملسنات البديعية وتكرار األصوات يف اجلملة، وإجياد موسيقى داخلية مي :وا

like Felix like Felix  سهام يف تذكر اس  املنتج يربط التوقيع ابلعالمة من أج  اإلأو ميكن للمسوق أن
 .Relax, It's Fedex (Fedex) مي :

  :التصميم .3

حتديد العالمة التجارية على حنو متزايد، من خالل األشكال  التصمي  إىلخالل  يسعى مسري العالمة
 :3واأللوان واملواد املستخدمة يف تغليف املنتجات ويشم  التصمي 

 البنوك؛كخاصة ابلنسبة للمؤسسات اخلدمية  و  ،يقصد ب، الديكور اخلاص ابلعناصر املاديةو  :احمليطتصميم  -

                                                
1 Chantal Lai, Op.cit, p 15. 
2 Catherine VIOT, Op.cit, p 157. 
3 Chantal Lai, Op.cit, p 15. 
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أو تصمي  العبوة تصمي  السيارة، تصمي  األجهزة اإللككرونية  :املنتج مي تصمي  يقصد ب: و املنتج تصميم  - 
 والعطور(.  الشامبوو  املياه املعدنية قارورةشك  )مي  اخلاصة ابملنتج 

 واحلسيةالسمعية اثنيا: العناصر 
 .والش  والتذوقخرى كالسمع ط ابحلواس األبتكما للعالمة عناصر مرئية هناك عناصر تر 

 :1وتشم  jingle  Le نغمة الرنة أو ال .1
 ؛MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) ري األسد ابلنسبة لعالمةئز  مي  الصوت: -
 .Air France الرنة املوسيقية ال ي ترافق عالمة: املوسيقى -

املوسيقية للعالمة التجارية ترفع من الشهرة على األج  القصري، فتعد بداية جيدة للتعرف، وتكرارها مع الرنة     
جيايب وهو ترسيخ العالمة يف ذهن الئمة هي طريقة لتحقيق األثر اإلاملتاحة وامل وسائ  اإلعالنيف كافة  الشارة

 .2املستهلكني
 الرائحة:  .2

ترسخها يف و  ابتكار روائح معطرة خاصة هبا لتميز عالماهتاو  حبيا عن التمييز أكير تسعى املؤسسات إىل إجياد     
وال ي تساه  يف بناء اهلوية احلسية   Identité Olfactiveوية الش  وختلق مبا يسمى هذهن املستهلكني 

Sensorielle Identité ،حمالت  فميالcurl Rip  عملت على ،التزجل على األمواجمستلزمات ببيع  اخلاصة 
ث حبي املنافسة،من أج  متييز عالمتها عن بقية العالمات  ع ر حمالهتا النخي و  جو معطر برائحة البحر تطوير

 .3يتعرف الزبون على العالمة من خالل الرائحة

 الذوق  .3

هو احلاسة األق  تطبيقا لبناء اهلوية احلسية للعالمة التجارية ويؤثر كيريا يف جمال املواد الغذائية وميتد إىل املواد      
 للمنتج.ال ي تالمس الع  كأمحر الشعاه ومعجون األسنان حبيث يعتمد إىل إعطاء حس ذوقي مشي 

جيب أن يت  سرد مجيع مكوتات العالمة التجارية )االس  والشارة، والتصمي ، واألبعاد وجب اإلشارة إىل أن، و      
لضمان جتانس هوية ، La Charte de Marque  العالمات التجارية ميياقاحلسية األخرى( يف وثيقة تسمى 

لضمان جتانس  ، سعيابسيطةالبصرية البعاد األى العم  هبذه الوثيقة ال يزال يقتصر علة، العالمة التجارية احلسي

                                                
1 Jacky Tai, Op.cit, p 15. 

التوزيع، و  وىل، دار أسامة للنشرالطبعة األ ،-مية إىل القرارات التسويقيةياألسس املفاه من-التجاريةإدارة العالمات لرادي سعيان الورثيالين،  2
 .48، ص 2016عمان، األردن، 

 Rip Curl: .حمالت اسكراليا متخصصة يف بيع لوازم التزجل على األمواج 

3 Chantal Lai, Op.cit, p 17. 
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بطاقات العم ، الغالف اخلارجي،  ،التعبئة والتغليف) الناهلوية البصرية للعالمة التجارية ع ر مجيع وسائ  اإلع 
 1...(. ، املواقع على شبكة اإلنكرنتأزابء املوظعني والعمال

 تجاريةالعالمة ال: صياغة اسرتاتيجية ثالثاملطلب ال
التجارية مبيابة املرحلة ال ي تلخص األفكار واخلطط ال ي حتتاجها املؤسسة من  اسكراتيجية العالمةتعت ر صياغة      

 .ء طرح العالمة التجارية يف السوقيف الوضع املالئ  الذي حتتاج، أثناء بد اأج  ضمان أهن

 اغة اسرتاتيجية العالمة التجاريةأوال: املقومات الرئيسية لصي
 :2توضيح النقاط التاليةو  املقومات الرئيسية ألي اسكراتيجية للعالمة التجارية يف حتديدتتمي  

 املستهدفة: حتياجحالة اال .1

يت  عادة وصف حالة االحتياج على أهنا عبارة عن اهلدف الذي يسعى املسوق إىل حتقيق، والذي تستهدف،     
 .تجاريةالعالمة ال

 السوق املستهدف: .2

إىل جمموعة الزابئن الذين توج،   تشريغرافية ميف السوق املستهدف ابستخدام مصطلحات ديت  عادة وص      
التسويقية الستهدافه  من أج  بيع منتجاهتا، حيتاج املسوق إىل التمتع ابلدقة والذكاء يف انتقاء  جهودهاكافة 

 .وير عالقات، واتصاالت، بشك  فعالهذه اجملموعة لتط

 القطاع: مدركات .3

من خالل حتقيق قصى ما يتعلق ابلسوق املستهدف الذي ميكن للعالمة التجارية تلبيت، على أفض  حنو ميي  أ    
 املدركة.والصورة التوافق بني هويتها املرسلة 

 القيم اجلوهرية للعالمة التجارية: .4

ا ال يتجزأ من وجودها متي  قي  العالمة التجارية يف جمموعة العناصر اجلوهرية للعالمة التجارية وال ي تعت ر جزء    
والعالقات عالن وال ميكن االستغناء عنها. تتيح هذه القي  العرصة لضمان استمرارية مجيع جماالت التسويق واإل

 بشك  مباشر وغري مباشر.

 العالمة التجارية: هوية .5

رغب يف متييلها الرئيسي الذي ن وحتديد اجلوهريقتضي األمر جتسيد هوية العالمة التجارية يف فكرة واحدة      
تطبيق ذلك، يلزم أن حنقق التوازن الصحيح بني التميز واهلوية. وإلبراز هذه العكرة احملورية، فإننا  حاليف و ل،. 

                                                
1 Ibid, p 18. 

الطبعة األوىل، دار العاروق لالستيمارات ، العامري دخال ترمجة: ،اإلدارة الذكية للعالمات التجارية يف جمال الصناعات الدوائية، جانيس ماكليينان 2
 .97، 96 ص ، ص2008صر، ، مالقاهرة، اليقافية
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الل التجارية من خحنتاج إىل التعمق داخ  أذهان الزابئن )السوق املستهدف( وحتديد القيمة احلقيقية للعالمة  
 منظوره  الشخصي.

 لتجارية:بيان وضع العالمة ا .6

 يصف بيان وضع العالمة التجارية األشياء التالية:
 مة املنتج للزبون املستهدف؛مالءالروابط العقلية ال ي نعتقد أهنا سوف توضح سبب  -
 مدى ارتباط هذه الروابط العقلية ابلناحية الشعورية أو االنععالية.  -

من شأن، أن  عنصر أييغع   أالمة الذي علي، لعالمة مسؤولية مسري العاللسكراتيجية تعت ر عملية صياغة ا     
أو خمتلف  واحمليط اخلارجيغري مباشر، حىت تلك ال ي هلا عالقة ابملنافسني  ويؤثر عليها سواء بشك  مباشر أ
بناء  والعم  علىك  ما سبق ميكن تعادي، أو استيماره لصاحل، أو منافسوها، فاألزمات ال ي تتعرض هلا املؤسسة 

 .خاصة والكروجيي عامة المة تكون حمور النشاط التسويقياسكراتيجية ع

 نواع اسرتاتيجيات تسيري العالمةاثنيا: أ
 :وهي اسكراتيجيات ميكن اتباعها 04عند إطالق منتج جديد فإن املؤسسة لديها     

 .للعالمة التجارية البدائل االسرتاتيجية (:1 - 3)اجلدول رقم 

 االسكراتيجيات املختلعة

 التجاريةللعالمة 

 صنف املنتج

 موجود )حايل( جديد
 

 العالمة
 عالمة متعددة عالمة جديدة جديد

 توسيع التشكيلة توسيع العالمة موجود
Source:  Alain Kruger et .al, Marketing" Mini manuel, 2ème edition, Dunod, Paris, France, 

2015, p 166. 

 املتعددة: اسرتاتيجية العالمة  .1
 العالماتلى الرغ  من أن هذه االسكراتيجية تبدو متناقضة، إال أن املؤسسات تعم  على تطوير العديد من ع    

 تتنافس فيما بينها، وتستعم  هذه االسكراتيجية بصعة أساسية يف عامل البيع ابلتجزئة. وجتعلها

 للمؤسسة ابالستيمار  احلصول على مساحة أك ر ضمن الرفوف، كما تسمح إىل هتدف هذه االسكراتيجية    
توظعها ضمن إعالتاهتا، كما تعم  هذه االسكراتيجية على االستعادة من مجيع القطاعات و  يف وظائف ك  عالمة

ذلك من خالل طرح العديد من و  يف عامل املنظعات Procter & Gambleالسوقية مي  ما قامت ب، مؤسسة 
 والعالمة إلزالة البقع، Aceفالعالمة ،  Ace, Bonux, Dash 2 en 1, Vizir, Arielالعالمات تتمي  يف 
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 Dash 2en1  ،)العالمة و  خاصة ابألقمشة النسيجية )الصوفيةVizir  للغسي  ابملياه الباردة، أماAriel  فهي
 .1الذي تكمن فكرت، يف قوة التنظيفو  .Propre Mأخريا و  )القائدة( للمحافظة على البياض، العالمة الرائدة

 سيع العالمة:اسرتاتيجية تو  .2
لكن  تقدمي منتج حتت اس  العالمة التجارية القائمةأن تقوم املؤسسة ب هي العالمة التجارية اسكراتيجية توسيع     

 .2خمتلعة منتجات فئة يف

هذه االسكراتيجية غري مكلعة، كما أن املنتج اجلديد سيستعيد من شهرة وصورة العالمة احلالية، بشرط ضمان      
ادخال فئة  Bic ني التموقع التارخيي للعالمة وفئة املنتجات اجلديدة ميال: عندما أرادت العالمةاالنسجام ب

 وشعرات ابلوالعاتمرتبط و  اثبت Jetableهي العطور حتت نعس االس  مل تنجح، ذلك ألن معهوم و  جديدة
 .3ال ينطبق على العطورو  األقالمو  احلالقة

 املستهلكني بني زايدة األلعة ل فمسريي العالمات يستخدموهنا، سكراتيجيةمن خطورة فش  هذه االعلى الرغ       
 الصابون، ج فاستعمال منتجات حتت نعس اس  العالمة مي :  يف أذهاهن . اوتعزيز صورهت التجاريةوالعالمة 

الزبون  مع وختلق روابط ذهنية قوية بعضها البعضجيعلها تعزز  الشامبو، كرمية بعد االستحمام،االستحمام، 
 .4التجاريةوابلتايل تقوية العالمة 

 اسرتاتيجية توسيع التشكيلة: .3
ال ي تغطيها، التوسيع يف التشكيلة فئة املنتجات نعس تقدمي منتج حتت اس  العالمة التجارية القائمة يف  أي     

Head& شامبو :نكهة جديدة، لون جديد، تصمي  خمتلف، أو مكوتات إضافية مي يعين إدخال 

shoulders   إخل.العالمة، ولكن، حيتوي العديد من النكهات مي  النعناع، الليمون  حتت نعسو  جفنعس املنت... 

عند  فميال ،ذه االسكراتيجية ميكن أن يؤثر ذلك على صورة عالمتهاالعالمة التجارية هلمن خالل اتباع ف    
س ، مية سكر قليلة وكام  الدبك variété Orangina rougeملنتج جديد  Orangina عالمةإطالق 

 monospaceمع إطالقو  Mercedesمكنها ذلك من حتسني صورهتا بني املراهقني، وأيضا ابلنسبة لعالمة 
Classe compact  سيارة حديية صديقة صورهتا من سيارات فاخرة خاصة بكبار رجال األعمال إىل تغريت

 .5لألسرة

                                                
1 Alain Kruger et .al, Op.cit, p 166. 
2 Sébastien  Soulez, Le Marketing : Marketing stratégique. Comportement de l’acheteur- Gestion de la relation 

client -Marketing opérationnel, 5ème édition, Gualino  Lextenso éditions, Paris, France, 2015, p 175. 

 Bic: ابنتاج األقالم وشعرات احلالقة مؤسسة فرنسية خاصة. 
3 Alain Kruger et .al, Op.cit, p 166. 
4 Chantal Lai, Op.cit, p 78. 

 Head  & Shoulders إحدى عالمات مؤسسة :rProcte & Gamble األمريكية اخلاصة مبستحضرات الشامبو 
5
 Chantal Lai, Op.cit, p 79. 
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 اسرتاتيجية العالمة اجلديدة: .4 

حاجة إىل اس   ترى أن هناكيف تضاؤل مستمر، لذلك  أن قوة اس  العالمة التجارية احلايل املؤسسة دعتقتقد      
جديدة عندما تدخ  يف خطوط جديدة يف املنتجات ميال  أمساء عالماتحيث تقوم املؤسسة ابستخدام جديد 
مال فقط لتميز هذه لسيارهتا اجلديدة املخصصة لرجال األع Lexusمسية جديدة مستقلة  Toyota أدخلت

ستهالك العام، تستطيع املؤسسة أيضا أن واصعات سيارهتا التقليدية ذات اإلاجملموعة اجلديدة من السيارات عن م
ة يف هذه احلالة من األفض  ملزااي هذا املنتوج أتسيس عالمو  تص  إىل نتيجة حول ضرورة متييز منتجها اجلديد

، موجهة بولسارطرحت ساعات يدوية رخيصة اليمن حتت اس  عالمة ميال  Seiko* جتارية جديدة، فالعالمة
 .1حنو املستهلكني الذين يرغبون يف اقتناء الساعات غري غالية اليمن

اتساع،، يدفع هبا إىل ضبط اسكراتيجية تسيري لعالماهتا حسب ذلك و  إن تطور نشاط املؤسسات االقتصادية     
ف ضمان بقائها واستمرار نشاطها واحلعاظ على صورة عالمتها ، هبدذلك لتعادي التسيري العشوائيو  التطور،

  وتعزيزها.

 : ماهية صورة العالمة التجارية ملبحث الثاينا
تقوم اسكراتيجية التسويق بشك  أساسي على تقسي  السوق إىل قطاعات، مث التحرك الستهداف قطاعات     

األسواق أو مة التجارية اخلاصة ابملؤسسة يف ميزة للعالمعينة خلدمتها، وأخريا السعي لتنمية صورة ذهنية مت
القطاعات السوقية ال ي قررت خدمتها واستهدافها. ويالحظ أن، ما إذا كان أداء املؤسسة هزيال يف بناء صورة 

 رادلعروضها، فإن هذا من شأن، أن يربك املستهلكني، وابلتايل يؤثر بصورة سلبية على العالمة التجارية امل جيدة
تسويقها، ومن هنا يعد موضوع صورة العالمة من املوضوعات اهلامة واحلرجة ألي مسوق يرغب يف جناح 

 .2اسكراتيجيت، التسويقية

 التسويقيف املطلب األول: الصورة 
 نظر وجهات الختالف وفقا هاتعريع يف اختالفات هناك أن إال ،الصورة مبوضوع املتزايد هتماماإل من ابلرغ      
خمتلف  إىل نتعرض مث خصائصهاو  تعريعها بعرض سنقوم األساس هذا على املوضوع، هذا يف كتاابتال رواد

 أنواعها. 

 

 
                                                

 oyotaT: تاج السيارات.عالمة ايابنية حتتص إبن 

 Seiko :.عالمة يبانية ختتص يف انتاج الساعات اليدوية 
1 Kotler Philip and Gary Amstrong, Op.cit, p 251. 

 .117، ص مرجع سبق ذكره، -ء العالمات الراحبةبنا فعاليات-ويق العالماتتس حممد عبد العظي  أبو النجا، 2
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 أوال: تعريف الصورة  
ال ي يدرك هبا املستهلك  ملعرفة الكيعيةتسعى مؤسسة للالذهنية اسكراتيجية هادفة لتحديد املكانة أي إن     

 ا يسمى الصورة.مبهذا يتضمن قياس و  ،منتجاهتا وعالماهتا مقارنة مع املنافسني

 حياكي" " ، مبعىنImitariاملتصلة ابلعع   Imageيعود مصطلح الصورة يف األص  الالتيين إىل الكلمة      
 املعىن وهو .1يف معناها العيزايئي "االنعكاسة والتميي  يف معناها اللغوي، و"أو "ميي "، حيث تدل على احملاكا

حني اعت ر الصورة أبهنا ''جمموعة املعتقدات واألفكار واالنطباعات ال ي حيملها العرد عن  رالضمو إلي، أشار  الذي
فكرة، توج،  ،منتج عالمة جتارية، مؤسسة، يكون قد ما لشيء ذهنية حماكاة هيفاالنطباعات  ،2الشيء''
  .اخلمعني...

ء واملواقف واالنطباعات ال ي يكوهنا جمموع األشيااعت ر الصورة '' الذي  Furman وتعريف يتوافق ما وهو    
 .3شخص أو جمموعة أشخاص حول مؤسسة، منتج، عالمة جتارية، مكان، شخص''

''التقدمي العقلي ألي شيء ال ميكن تقدمي، للحواس بشك  مباشر، أو هي حماكاة الصورة هي يف تعريف آخر و     
كما أهنا ما أو فلسعة ما أو أي شيء آخر،   ية ارتبطت بعواطف معينة حنو شخصية معينة أو نظاملتجربة حس  

من خالل هذا التعريف نستطيع أن نلتمس  .4اسكرجاع ملا اختزنت، الذاكرة أو ختي  ملا أدركت، احلواس اخلمس''
إدراك وفه   من املعرفية ملية متر مبراح  العمليةكما ميكن اعتبارها كع  والعواطف،، العق  ابملشاعرارتباط الصورة 

 وتذكر.
 العرد إزاءنطالقا مما سبق ميكن القول أبن الصورة هي الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية املخزنة يف ذهن ا   

 مؤسسة أو عالمة جتارية أو مكان أو شخص.

 اثنيا: خصائص الصورة 
 :5هناك العديد من السمات واخلصائص املختلعة ال ي تتس  هبا الصورة، نذكر من بينها ما يلي     

 لدقة:عدم ا .1

جمرد انطباعات ال  أهناذهب الكيري من الباحيني إىل أن الصورة ال تتس  ابلدقة، ولع  مرجع ذلك أساسا هو      
 تصاغ ابلضرورة على أساس علمي موضوعي، ب  تعد تبسيطا للواقع.

                                                
 .287 ص ،مرجع سبق ذكرهمنال هالل املزاهرة،  1
 .192، ص 2015، الطبعة السادسة، دار وائ  للنشر، عمان، األردن، تسويق اخلدمات، هاين حامد الضمور 2

3 David M.Fuman, “The Development of Corporate Image: A Historiographic Approach to a Marketing 

Concept”. Corporate Reputation Review, Volume 13, Number 01, Clayti State University, Morrow, USA, pp 63–

75. 
 .165 ، ص2015ن، األرد عمان،التوزيع، و  وىل، دار الراية للنشر، الطبعة األأسس واسرتاتيجيات إدارة املنتجحممد سلطان محو،  4
 .300، 299ص  ، صمرجع سبق ذكرهمنال هالل املزاهرة،  5
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  املقاومة للتغيري: .2 

وكيف التغيري احملتم  يف  تؤثر يف ك الصورة متي  إىل اليبات ومقاومة التغيري، وتتعدد العوام  ال ي حتدد و     
 ، وبعض هذه املتغريات يتعلق ابلصورة ذاهتا، وبعضها اآلخر يتعلق ابلرسائ  الواردة من خالهلا.الصورة

 دراك املتحيز:تؤدي إىل اإل .3
تؤدي الصورة إىل تكوين إدراكات متحيزة لدى األفراد، فالصورة تبىن أساسا على درجة من درجات      

ا ال تتماشى مع فمن خالل الصورة يرى األفراد جوانب من احلقيقة، ويهملون جوانب أخرى ألهنالتعصب، 
 سق مع اجتاهاهت .معتقداهت  وال تتنا

 : التعميم وجتاهل الفروق الفردية .4
 االختالفات حىت ولو كانت جوهرية. مع جتاه من خالل التعمي  املبالغ في، حول عناصر موضوع الصورة  

 الصورة اثلثا: أنواع
 التسويق، حيث تتخذ عدة أشكال يوجزها الباحث فيما يلي: يف االستخدام واسعة املعاهي  نمالصورة  تعت ر     

 صورة املؤسسة: .1
''جمموعة االنطباعات واملشاعر أو االعتقادات ال ي تتعلق  على أهناالباحيني  طرف من عرفت صورة املؤسسة      

ر تعريف صورة املؤسسة يف جمم  اآلراء امن خالل التعريف ميكن اختص، 1ا''بصورة املؤسسة كما يراها مجهوره
 .ال ي تتكون يف ذهن املستهلكني اجتاهها

ون يف أذهان الزابئن نتيجة لكراك  املشاعر واألفكار واملواقف واخل رات االنطباع العام املك  أبهنا ''وعرفت أيضا     
يف الذاكرة ويت  حتويلها إىل معىن )إجيايب/سليب(، ويت  اسكرجاع  خمزنةاملكتسبة نتيجة التعام  مع املؤسسة، وهي 

راء، وكيف تطرق إىل كيعية تكوين هذه اآلمت ال يف هذا التعريف .2وبناء الصورة يف ذهن، كلما مسع اس  املؤسسة''
تكون سلبية أو  قدراء اإلشارة إىل أن هذه اآلعها عند التعرض ملوقف مع املؤسسة و اأن للذاكرة دور يف اسكرج

التصور الذهين الناتج عن إدراك شيء أو الباحيني الذي عرفها أبهنا ''يتوافق مع تعريف أحد  وهذا ما، جيابيةإ
ر قاب  لالستمرار والدوام ع ر الوجود والزمن وإعادة الظهور عند حد؛ معني متعلق ابملؤسسة هذا التصو  

 .3االستخدام ''

                                                
 .162، ص 2010، بغداد، العراق، 10-9العدد  .جملة الباحث العلمي ،"مفهوم الصورة الذهنية يف عالقات العامة"إرادة زيدان اجلبوري،  1

2 Eman Mohamed Abd-El-Salam and .al, “The impact of corporate image and reputation on service quality, 

customer satisfaction and customer loyalty: testing the mediating role: Case analysis in an international 

service company”. The Business & Management Review, Vol.3, Number 02 ,Arab Academy for Science and 

Technology and Maritime Transport ,College of Management and Technology, Alexandria, Egypt, January 

2013, p 178. 
جملة ، "-حالة مؤسسات اهلاتف النقال يف اجلزائر دراسة-املؤسساتدور االتصاالت التسويقية يف حتسني متوقع "بوشنافة أمحد، و  حاجي كرمية 3

 .06، ص 2015 ،اجلزائر املسيلة، حممد بوضياف، جامعة، 13العدد  .العلوم التجاريةالعلوم االقتصادية والتسيري و 
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يني صورة املؤسسة إىل مكونني أساسيني؛ األول هو وظيعي مي  اخلصائص السياق يقس  أحد الباح هذا يفو  
 عاطعي مي  املشاعر واملواقف واملعتقدات حنو املؤسسة.والياين هو  ال ي ميكن قياسها وتقييمها بسهولة،امللموسة 

 .1ملؤسسةنتيجة اخل رات املكراكمة لدى الزابئن الذين اكتسبوها مبرور الوقت لتعامله  مع هذه ا تتكونو 

 )املوزع(:أوصورة نقطة البيع )احملل(   .2
مستوى األسعار، تصمي  جمموعة املؤهالت الوظيعية )أهنا ''النوع من الصور  التعاريف املقدمة يف هذامن جند     

، من خالل التعريف 2مبح  معني('')( واخلصائص النعسية املرتبطة يف ذهن الزبون بنقطة بيع معينة نقطة البيع
مع الكركيز على عنصرين مهمني الكيعية ال ي يرى هبا الزبون نقطة البيع أو  ن صورة نقطة البيع هي الطريقةأبيظهر 
 نظرا ألمهيتهما يف تكوين صورة إجيابية خاصة يف جمال اخلدمات. ار واخلصائص املادية لنقطة البيع،األسع ومها

ومستوى مي  البيئة املادية للمتجر، صائص خلحمل  تتحدد مبجموعة من اا صورة أنالباحيني  ويرى بعض    
يف هذا الطرح  Lindquist 1974يف هذا السياق وسعت دراسة  .3اخلدمة، ودرجة جودة املنتجات املعروضة

اخلدمات، الزابئن، و  تتمي  يف: السلع (09) تسعة أبعادأبن صورة احمل  ميكن إدراكها من خالل وجدت  حيث
سهولة، األجواء السائدة، الرضا، العوام  التنظيمية، واملزيج الكروجيي. وقد اعت رت اجلوانب املادية، الراحة، ال

 .4الدراسة أبن هذه األبعاد متي  الصعات أو اخلصائص ال ي تقاس من خالهلا صورة نقطة البيع

 التجارية: صورة العالمة .3

الوقت احلاضر يف ظ  أسواق عالية مهية األك ر يف للعالمة التجارية األوجود صورة ذهنية متميزة لأصبح      
التنافسية، فبعد أن أصبحت املنتجات أكير تعقيدا، وأضحت األسواق أكير ازدحاما ابملنافسني، بدأ املستهلكون 
ييقون أكير يف املنتجات ذات الصورة اجليدة، وابملنافع الععلية هلا، وذلك عند قيامه  ابختاذ القرارات الشرائية 

 هذا عليها اشتم  ال ي املوضوعات من عدد ع ر املختلعة جوانبها من لكيري النظري التأصي  وسنحاول .5املختلعة
 .ألطروحةا هذه يف عليها نعتمد سوف ال ي األساسية الركائز أحد من ليكون ،عص ال

 

 

                                                
1 Eman Mohamed Abd-El-Salam and .al, Op.Cit, p 178. 

 أطروحة، "-اجلزائر يف الكهرومنزلية العالمات حالة- العالمة احمللية لصورة اجلزائري الزبون إدراك منذجة حماولة"القادر،  عبد الدين حمي مغراوي 2
التسيري،  وعلوم التجارية االقتصادية والعلوم العلوم للمؤسسات، كلية الدويل التسيري :الدكتوراه دويل، مدرسة ختصص تسويق )غري منشورة(، دكتوراه،

 .111، ص 2014جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 
دراسة تطبيقية على سوق السيارات يف -ى بناء قيمة العالمة التجارية واختيارها أتثري املمارسات التسويقية عل"الغرابوي وعالء الدين حسن،  3

 .12، ص 2011، كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر، 20العدد  .جملة التجارة والتموي  ،"-مصر
 .111 ، صمرجع سبق ذكره، القادر عبد الدين حمي مغراوي 4
 .135ص  ،مرجع سبق ذكره ،-ء العالمات الراحبةبنا الياتفع-تسويق العالمات حممد عبد العظي  أبو النجا، 5
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 املطلب الثاين: مفهوم وأبعاد صورة العالمة التجارية 
متي  ، فهي عنصر أساسي يف عالقة املؤسسة بزابئنها هيو رموز، العالمة التجارية أكير من جمرد أمساء أصورة    

ه  التعاريف ال ي وردت يف هذا ، وسنتطرق يف هذا املطلب إىل أ1أدائهاو  شعوره  حول املنتجاتو  تصورات الزابئن
 املعهوم وأبعاده.

 أوال: مفهوم صورة العالمة التجارية 
ف خمتصني يف هذا اجملال سعيا منه  لتبيني أمهية معهوم صورة هناك العديد من املعاهي  ال ي قدمت من طر      

 العالمة التجارية يف اجلانب التسويقي وحىت املايل.

 جمموعة أو شخص ألي والوجدانية واملعرفية الذهنية الرموز من جمموعة'' أبهنا وعرفت صورة العالمة التجارية     
 ظ  كافةلعالمة حتت ظ  البعدين املعريف والعاطعي يف صورة احيث أتيت ، 2''حنو العالمة التجارية األشخاص من

 .يستقبلها الزبونالرموز ال ي 

معينة  جتارية اجتاه عالمة الزابئن ،ذلك التميي  العقلي الذي يك ون نعس السياق عرفت أيضا أبهنا ''ويف    
 على التعريف هذا من الياين اجلزء نوه قدل ،3''ويشم : املنتج، التصمي ، املؤسسة املنتجة، اإلعالن، السعر، التوزيع

تقيي  ذلك التميي  العقلي الذي )عناصر املزيج التسويقي( ال ي من خالهلا يت   لعناصر املهمة املرتبطة ابلصورةا
 ن، الزبون يف ذهن،.يكو  

لتجربة، املنتج، ا)ذلك التميي  العقلي حول '' الصورة أبهنايعت ر  فق مع التعريف الذياهذا ما يتو      
تكون  عندما عن، االستغناء ميكن الغري أن، أضاف مصطلح جديد وهو التجربة ابعتبارها عنصر  ،4''(االتصاالت

 .طوي  أمد ذات روابط بناء بصدد العالمة

 معينة، جتارية عالمة عن املستهلك ن،يكو  الذي اخليايل التميي  ذلك''هي العالمة أن صورة جماهدي ويرى    
ر يف حالة بواسطة عملية التذك   الذاكرة من استحضاره طريق عن عقل، من خالل إلي، والنظر رؤيت، يستطيع والذي

اإلعالن ها ( وأمه)املنبهاتقضية التنبيهات حيث أشار أيضا إىل  ،5''تنبيه، أبي شيء مرتبط هبذه العالمة التجارية
أكده  وهو مااملخزنة يف ذاكرت،.  ابعتباره يعم  على مساعدة املستهلك الستحضار االنطباعات واآلراء

Chantal   بعالمة معينة وتكون خمزنة يف الذاكرة  املرتبطةجمموعة التصورات املادية وغري املادية أبهنا ''عندما عرفها
 ليست وليدة اللحظة.و  كال التعريعني ركزا على أن التصورات تاجتة عن آراء خمزنة يف الذاكرة  .6''بشك  منتظ 

                                                
1 Kotler Philip and Gary Amstrong, Op.cit, p 243. 
2 Jean-Jacques Lambin et Chantal de Moerloose, Marketing Stratégique et Opérationnel du Marketing à 

l’orientation-marché,7 éme édition, Dunod édition, Paris, France, 2008, p 405. 
3  Claude Demeure et Sylvain Berteloot, Op.cit, p 149. 
4 Catherine VIOT, Op.cit, p 147. 

 يف احلديية التسيري أدوات حول الدويل العلمي امللتقى لالتصال األزمايت؟"، دور أي :العالمة صورة أزمة معاجلة" سلي ، عابرو  كرمي بيشاري 5
 .50 ص ،2015ماي،  5و 4، يومي 2جامعة البليدة  ،األزمات من الوقاية يف ودورها الاألعم منظمات

6 Chantal Lai, Op.cit, p 51. 
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 االرتباطات من جمموعةعلى أهنا '' بصورة العالمة وعرفها اإلدراكي النعس ة نظر أخرى اهت  عل ومن وجه      
 يف العالمة بعقدة تتعلق معلوماتية كعقدة تظهر االرتباطات وهذه املستهلك، عق  يف العالمة هذه حتعظ ال ي

 التكافؤ، ابلقوة، االرتباطات ذهه وتتصف املستهلكني، إىل مةالعال أتخذه الذي املعىن تعكس فهي ،''الذاكرة
 وعقد املعلومات عقد بني االتصال بكيافة أوال تكرج  ابلعالمة االرتباطات قوة أن حبيث(. اهليمنة) السيطرة
 املرغوبة اخلاصية بعدها فيقيس التكافؤ . أماالذاكرة من املعلومات اسكرجاع يف معينة سرعة تضمن وبذلك العالمة،

 بطريقة حاجات، إشباع على ابلقدرة املستهلك إقناع على العالمة قدرة هنا تتطلب ومن، المة،الع ارتباطات يف أكير
 .1مالئمة

تتميز و  ،شخصي وذايت قد خيتلف من شخص آلخرهي متيي  ذهين و  العالمة التجاريةن صورة ميكن القول أ      
ض العوام  قد تغري انطباع، عن أن بع هذه الصورة ابليبات عند املستهلك كون اجتاهات هذا األخري اثبتة، إال

أو أزمة   إعالن)فش  أو جناح منتج جديد، التوسع على جزء جديد يكون أكير حداثة أو  عالمة التجاريةال
 .2كبرية(

دراك الذي يتكون لدى التجارية تشري إىل اإل صورة العالمةميكن القول أبن  يف عالقتها مع املزيج التسويقيو      
خالل جمموعة العناصر املرتبطة ابلعالمة كاملزيج الكروجيي وال ي تقوم هبا املؤسسة، ويعين هذا أهنا  املستهلكني من

 . مدرك هلانتيجة منطقية للحوار املتبادل بني مسري العالمة كطرف مكو ن هلا واملستهلك كطرف 

ا هي ك  ما يربط يف أوسع معانيه صورة العالمة أنحور حول يتمك  ما سبق يقودتا لتعريف مبسط      
تكون إجيابية أو  ال ي قدو  ال ي حتتعظ هبا ذاكرت،، االنطباعاتيف  يتمي  هذا االرتباطاملستهلك ابلعالمة التجارية 

 سلبية.

 التجارية اثنيا: أبعاد صورة العالمة
 :3ا فيما يليمني حياول الباحث توضيحهيبعدين أساسصورة العالمة التجارية ل

 ريف(:البعد اإلدراكي )املع .1
هي املعلومات والبياتات اخلاصة ابملنتج أو املؤسسة ال ي تشري إليها العالمة التجارية، وقد مت اكتساب هذه     

بشك  غري مباشر من املعلومات بشك  مباشر من خالل وجود العرد، أو املستهلك داخ  حميط املؤسسة أو 
 لومات؛املع ، وغري ذلك من مصادر احلصول علىعالنخالل وسائ  اإل

قد يت  معاجلة املعلومات بشك  جيد فيعطي انطباعا أو صورة ذهنية إجيابية، أو قد يت  إدراكها بشك   -
 ميكن أن يؤدي إىل اجتاهات سلبية؛ خاطئ

                                                
 .40 ، صمرجع سبق ذكره، سلي  عابرو  كرمي بيشاري 1
 .171 ، ص2010سكندرية، مصر، اجلامعية، اإل ر، الداقضااي تسويقية معاصرةحممد عبد العظي  أبو النجا،  2
 .173، 172ص  ، صمرجع سبق ذكرهسلطان محو،  حممد 3
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القدرة على الكركيز واالنتباه والسعة العردية لألفراد، تساه  يف تكوين صورة ذهنية قد تشتم  على  حمدودية - 
   املعلومات؛ة متييأخطاء يف عملي

بعدة وظائف معرفية أمهها االختصار فهي تع ر عن ك  هائ  من املعلومات والبياتات اخلاصة  فالصورة تقوم     
 ابملنتج أو املؤسسة.

 البعد العاطفي )الوجداين(: .2
راسات لدا لووفق ،تتضمن تكوين اجتاهات عاطعية سلبية أو إجيابية حنو العالمة التجارية أو قد تكون حمايدة   

للعرد الذي يكون الصورة، مع االعتماد ت داخلية متي  انعكاسا لدوافع وحاجاالسيكولوجية، فإن صورة العالمة 
 .خ رات، وجتارب، السابقةعلى 

ال حتتوي على املكون  صورة العالمة التجاريةمن املالحظ أن من خالل الطرح اخلاص ابلبعدين السابقني       
والعاطعي عريف سنركز على البعدين امل من،و  ا ال تشتم  على استعمال العالمة التجاريةالععلي )السلوكي(، ألهن

 يف عملية الشراء. والذي يتمي ابلسلوك  مل يق لو و ن يتوفرا لدى ك  مستهلك حىت ميكن أ ابعتبارمها

 التجارية صورة العالمةتصنيفات  املطلب الثالث:
هلا يعم  مسري العالمة على حتلي   ومدى إدراكه هان املستهلكني أذ يف التجاريةالعالمة  لتحديد حضور     

العديد من احلاالت ال ي متكن، من اختاذ القرارات الصحيحة. وتصنف  والتوص  إىلالتجارية  صورة العالمةوقياس 
 (. والطبيعةحسب معيارين مهمني ومها )التحلي   صورة العالمة التجارية

 جارية حسب التحليلأوال: أنواع صورة العالمة الت
ملعرفة نقاط القوة ال ي حتتويها ونقاط الضعف ال ي تعاين منها العالمة التجارية هي قضية  إن تشخيص الصورة     

من  Me Too Strategyجوهرية لبناء متوقع قوي ولتصمي  إعالتات فعالة، خاصة يف ظ  اسكراتيجيات التقليد 
ن خالل التموقع ابلكركيز على اخلصائص القوية واحلاضرة يف العالمة قب  املنافسني. وتتحقق الصورة اجليدة م

التجارية، وهلذا يكون القيام ابلتشخيص الدوري أو االستينائي سبيال للكشف عن خمتلف العجوات املمكنة بني 
مستوايت  3لعالمة التجارية يف ثال؛ ويكون حتلي  صورة ا هو موجود وما هو حقيقي،ما هو مصم  وما 

  :1عةخمتل

 الصورة املدركة: .1
مدى  علىف قوهتا تقن من خالهلا العالمة التجارية، و هي تلك الصورة ال ي يرى املستهلكو املدركة الصورة    

إجيابية. الصورة املدركة تسند إىل ت عاين ودالالمللها سهولة اسكرجاعها بعع  محوجودها يف ذاكرة املستهلك و 
بتحلي  احملتوى(  املقابالت )مي  العردي ابستعمال خمتلف الطرق النوعية املستهلك وتقييمها يكون على املستوى

                                                
 .144، 143ص  ، صمرجع سبق ذكره، لرادي سعيان الورثيالين 1



 

- 105 - 
 

 أساسيات صورة العالمة التجاريةو  متطلبات                                         الفصل الثالث 

هذ النوع التحليلي من الصورة هو الذي  ،على النطاق الواسع ابلتحلي  اإلحصائي( ستبياناالوالكمية املالئمة ) 
 جنده غالبا يف الدراسات ال ي تعاجل مدى قدرهتا يف التأثري على سلوك املستهلك.

الصورة املدركة هي الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية ال ي تتكون لدى الزابئن إزاء منتج معني قول أن ميكن ال    
ال ي ترتبط بعواطف الزابئن  ةوقد تتكون هذه االنطباعات من خالل التجارب املباشرة وغري املباشر  أو نظام ما،

 واجتاهاهت  ومعتقداهت . 

 الصورة احلقيقية: .2
 تراه ما ، وهونقاط الضعفو  التجارية، فيمكنها أن حتم  نقاط القوة صورة العالمةيقية هي واقع الصورة احلق     

هلذا قد تكون الصورة ال ي يراها املستهلك غري ال ي تراها املؤسسة يف العالمة التجارية، عملية و  املؤسسة بنعسها،
دالالت و  ابستجواب املستخدمني عن معاينالتقيي  ال ختتلف عن سابقتها لكن تت  بواسطة املراجعة الداخلية 

ابلتايل و  قراب إليهاو  أكير ارتباطا  العالمة التجارية ال ي تسوقها املؤسسة ال ي ينتمون إليها، ألن املستخدمني ه
 عنها. املستهلكيكونون إدراكات جيدة حقيقية قد ال يكوهنا 

 املرغوبة:الصورة  .3
يد املؤسسة أن يراها املستهدفون من خالهلا، فهي متي  غالبا التموقع املرغوب فيها هي تلك ال ي تر الصورة      

إمنا تظهر يف مراجعة ملف تصمي  اهلوية ال ي و  ال ميكن تقييمها لدى مستهلك معني ةاملرغوب في،. الصورة املرغوب
إمنا و  املادية اجلامدة لذلك اهلوية ال تتوقف يف اهلوية ،إرساهلا ابألنشطة التسويقية املالئمةو  تريد املؤسسة نقلها

صائص ال ي ترى املؤسسة أهنا جديرة ابلوجود اخلتتعدى إىل اهلوية املعنوية الديناميكية ال ي جتمع توليعة متكاملة من 
 حتم  منافع إضافية للعالمة التجاريةو  يف عالمتها التجارية، هذه اخلصائص خمتلعة عن املنافسني اختالفا واضحا

  .إىل تكرار الشراءو  ينة لدفع املستهلك إىل الشراءابلتايل تكون حجة متو 

إن التطابق بني صورة العالمة املرسلة والصورة ال ي يكوهنا الزبون يف ذهن، من شأن، أن خيلق نوعا من الرضا      
 .1التجارية وحيول تعضيالهت  حنو العالمة

دور مسريي العالمة ومن، يكمن  ،2هتاصورة العالمة التجارية اثبتة نسبيا، لكن قد حتد؛ فجوات بني مستواي
معاجلة و  التجارية يف عملية دراسة العروقات بني خمتلف مستوايت التحلي  كجزء أساسي يف املراقبة التسويقية.

إلبالغ  املزيج الكروجييإعادة تصمي  و  عتماد على مراجعةاحلقيقية يكون ابإلو  التباينات بني الصورة املدركة
 كما قد  ذلك حملاولة تغيري اعتقاداهت  حنوها إجيابيا.و  ات املميزة ال ي حتملها العالمة التجارية،املستهدفني حول الصع

ما يشري إىل وجود خل  يف تنعيذ ال رامج التسويقية واملرغوب فيها،  التباينات بني الصورة املدركةهناك تكون 

                                                
1 Zhang Yi, “The Impact of Brand Image on Consumer Behavior: A Literature Review”. Scientific Research 

Publishing”, Number 03, Wuhan, China, January 2015, p 58. 
2 François Duprat et .al, 100 Questions Pour Comprendre Et Agir. Manager Sa Marque, Edition AFNOR, 

Paris, France, 2009, p 37. 
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ادة النظر يف خمتلف طرق تنعيذ ال رامج إعو  ابلتايل جيب معاينةو  الصحيح، املصممة إلجياد التموقع الذهين 
إىل فتعمد املؤسسة  املرغوبة،و  موجودة بني الصورة احلقيقيةهناك تباينات  التسويقية لتقليص العجوة. كما قد تكون

ملعاجلة مي  هذه العروقات خاصة يف قطاع اخلدمات أين يلعب رجال البيع دورا حامسا يف  التسويق الداخليتطبيق 
 .1الصورة للجمهور املستهدفنق  و  إيصال

 اثنيا: أنواع صورة العالمة التجارية حسب الطبيعة املكونة
إن معرفة العالمة  ملعرفية والعاطعية(،ستجابة ا)اإل مستوينيإهنا تقوم على لوصف صورة العالمة التجارية ف      

  ،2املتبعزيج الكروجيي املو  لتموقعالتجارية خاصة نقاط قوهتا وضععها، هو شرط أساسي ألية اسكراتيجية لتحديد ا
لعالمة صورة اكما أن التصنيف حسب الطبيعة السائدة يف حمتوى الصورة يساعد بصعة أساسية يف توضيح معهوم 

هي و  املستهلك، لدىالصورة لطبيعة الغالبة يف تكوين يف هذا الصدد توجد ثال؛ مقارابت تعاجل او  التجارية،
 :3ملكون العاطعيملكون اإلدراكي واتنقس  بني ا

 الصورة املعرفية: .1
التجارب و  املعارف وتراك  مجعدراكية هي مقاربة ترى أن الصورة تتشك  بعع  اإلالصورة املعرفية أو الصورة     

 هي نتيجة لعملية ذهنية إدراكية يقوم فيها املستهلك بعملية حتلي  املنبهاتو  لدى املستهلك عن العالمة التجارية،
مها يف الذاكرة، املقاربة املعرفية تعسر من خالل معطيات معلوماتية خمزنة يف الذاكرة مي  العالمة تنظيو  ترمجتهاو 

 هلذا تتكون صورة عامة إمجالية تكون إما إجيابية أو سلبية.و  حاملة لدالالت خاصة يف ذهن املستهلك،و ، التجارية

مع رفة واإلدراك عن العالمة التجارية، والتجربة تكون تعد التجربة يف هذه املقاربة عنصرا أساسيا يف تكوين املع     
على مستوايت، إما مباشرة من خالل التجربة الععلية أو غري مباشرة من خالل التجربة الضمنية العالمة التجارية 

، االحتكاك املباشر مع العالمة التجارية وجتربتها يقلص من فجوة عدم معرفة املستهلك ونقص االتصال عن طريق
ن ليعرفها أو يعتقدها لوال استعمال، للعالمة التجارية )سلعة أو ستنتج بعد االستعمال أشياء مل يكعلومات، ألن، يامل

خدمة(، أما املعرفة املكونة عن طريق املنبهات اخلارجية ال ي يتلقاها املستهلك يف خمتلف املواقف هي معرفة تاجتة 
 أو التعاع  االجتماعي. عالناإلي معلومات عن طريق عن جتربة لكنها غري مباشرة، ب  تنحصر يف تلق

 الصورة العاطفية: .2
نة للصورة من نظرة خمتلعة، حيث تعت رها ذلك االجتاه طبيعة املكو  الالصورة العاطعية هي مقاربة تتناول     

تجارية ال العالمةصورة العاطعي الذي يتبناه املستهلكون فيما يتعلق ابلظاهرة حم  املوضوع. يقوم تقيي  و  الوجداين

                                                
 .145ص سبق ذكره،  عمرج، لرادي سعيان الورثيالين 1

2 Jean-Jacques Lambin Chantal de Moerloose, Op.cit, p 405. 

 147-145 ص صسبق ذكره،  عمرج، ينلرادي سعيان الورثيال 3
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 واالنطباعات ذات أمهية للمستهلك مي  األحاسيسو  عتماد على خصائص عاطعية ابرزةحسب هذه املقاربة ابإل 
 وجدانية. اال ي متنح أبعاد

 العاطعية قد ترتبط ابلرموز ال ي تؤدي للمستهلك أدوارا معينة، وغالبا ما تكون هذه الرموز معكرف هباالصورة 
التبويب االجتماعي و  بية أعضاء اجلماعة، فهي مرتبطة خبصائص اجلماعة ال ي من ابب التصنيفأغل متبادلة بنيو 

وميوالت، حنو  أداء دائ  مرتبط خبصائص املستهلكهي رة املرتبطة ابلوجدانية بينما الصو  )املكانة االجتماعية(،مي  
مهما اختلعت املداخ  و الغضب(. )مي  ختتلف عن االنععاالت غري املستقرة و  احلنان(،)مي  العاطعية الدائمة 

 . أهنا تعد من أقوى العوام  الدافعة إىل السلوك اإلجيايبإال   ،املعاجلة للصورة العاطعية

 الصورة املتكاملة: .3
أن  حيثضعهما يف قالب واحد، وو  ت للتعاه  بني الطبيعتنيءالعاطعية( جا –املقاربة التمازجية )املعرفية 

املعايري ذات الطابع العاطعي و  هي متييالت إمجالية تتكون من املعايري ذات الطابع املعريفلعالمة التجارية صورة ا
ألن اآلراء كما تكوهنا  ة لتوليد تصورات جمددة ذات داللة،ابلعملية العاطعيو  أيضا، فهي تعسر ابلعملية اإلدراكية

 الوقائع تكوهنا أيضا املشاعر.

 اريةالتجصورة العالمة اثلثا: أمهية حتليل 
عالماهتا التجارية هبدف لصورة وبشك  منتظ  ى املؤسسة القيام بعملية القياس عل ،وجب التنبي، إىل أن

همة ابعتبار صورة العالمة م 1اكتشاف العجوة بني الصورة املرغوبة وتلك الصورة احلقيقية املدركة من قب  الزابئن
متغري أو معيار لقياس مدى فعالية اإلعالن وخمتلف  فهي تعت ر أول وأه  ،خاصة ابلنسبة للمستهلكني وللمؤسسة

جب العم  على دراسة حاجات املستهلك من و  معيار أساسي لسلوك املستهلك،و  ،2ال رامج الكروجيية من جهة
ستهالك الرمزي الغالب يف عالمة التجارية يف ظ  اإلحيث اخلصائص الوظيعية للمنتج واخلصائص املعنوية لل

 .3من جهة أخرىاجملتمعات احلالية 

ستغناء عنها، لكن يف بعض ورة هي عوام  ال ميكن اإلالصو الشهرة أن ، Kapfererذا الصدد يشري وهب
مع عم  اإلعالن على  عنها صورة إجيابية قوية ويشك األحيان يكون اجلمهور على معرفة ابلعالمة التجارية 

أهنا ال تتجاوز مستوى معني من املبيعات. فمن وجهة  متناسقة إالو  متنوعة تكاريةالعالمة التجارية بطرق اب إظهار
املستهلك حنو العالمة  سلوكاتو  جيب تدعي  تعضيالت ،كروجييةابألنشطة ال شهرةنظر إدارية، كما جيب تدعي  ال

 .4على نعس النحوالتجارية 

 
                                                

1 Catherine VIOT, Op.cit, p 148. 
2  Claude Demeure et Sylvain Berteloot, Op.cit, p150. 

 . 140 ص، مرجع سبق ذكره، لرادي سعيان الورثيالين 3
 .147ص املرجع، نعس 4
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 أمهيتها والعوامل املؤثرة فيها ،املطلب الرابع: بناء صورة العالمة التجارية 
الختالف التصور  ،وأصعبهاأمهية يف مهام مسري العالمة التجارية العالمة التجارية هي العنصر األكير  صورة    

 .املؤثرة فيها وحتلي  العوام ا وهلذا وجب األخذ بك  العناصر املكونة هل من زبون آلخر

 أوال: بناء صورة العالمة التجارية 
املنتجات ختلق يف املصانع، أما كما قال أحد املسوقني "، و كنيالعالمات التجارية موجودة يف أذهان املستهل    

 اتسويقي اعد نق  الصورة إىل ذهن املستهلك نشاطانطالقا من هذه املقولة ي .1العالمات فتخلق يف العقول"
وجهة لتصمي  املهتمام بكافة القرارات من خالل اإلتتحقق و  ،ملسريي العالمات التجارية اهام وجوهراي اأساسي

تظافر  تكارية و تعزيزها مبختلف الطرق االبو  العم  على بنائها يف ذهن املستهلكو  ،ئص الصورةانتقاء خصاو  هلويةا
 .2األنشطة التسويقيةك  

ببناء صورة للعالمات املوجودة يف األسواق سواء ساه  يف ذلك أم مل  حظ أن املستهلكني عادة ما يقومونيال    
لن يكركوا عملية بناء الصورة عن عالماهت   سريينمر املؤكد هنا هو أن هؤالء امللكن األمسريي العالمات، و يساه  

يعرض هذا عليه  القيام و  تت  بشك  ععوي دون تدخ  مباشر يؤثر إجيابيا على بناء مركز )متوقع( قوي هلا،
واق املستهدفة ال ي بناء صورة عن منتجاهت  تتيح هل  إمكانية احلصول على ميزة كبرية داخ  تلك األسلابلتخطيط 

ولتدعي  تلك  .3)املرغوبة( تصمي  برامج املزيج التسويقي تساه  يف بناء تلك الصورة املخطط هلامع مت اختيارها، 
ج  ربط روابط العالمة بذاكرة )متميزة( من أ مبتكرةو  فإن ذلك يتطلب برامج تسويقية قوية، مالئمة الصورة إجيابيا

 .4املستهلك

 ة العالمة التجارية اثنيا: أمهية صور 
 :5حياول الباحث إبرازها يف النقاط التالية ،لصورة العالمة أمهية كبرية

 مساعدة الزبون على معاجلة املعلومات:  .1
صورة العالمة هي ملخص املعلومات ال ي ختص املنتج أو املؤسسة، وال ي يستقبلها املستهلك عن طريق     

عن طريق اآلخرين )من الع  إىل ن طريق وسائ  االتصال املختلعة أو احتكاك، ابحمليط الذي يعيش في، سواء ع
( وال ي تساعده على الكرويجمتكن من تذكر املعلومات )املواقف، خصائص املنتج، ذن(، إذن صورة العالمة األ

 .اختاذ قرار الشراء

 

                                                
1 Kotler Philip and Gary Amstrong, Op.cit, p 243. 

 .141 ص ،مرجع سبق ذكره ،يالينلرادي سعيان الورث 2
 .119ص  ،مرجع سبق ذكره ،-بناء العالمات الراحبة فعاليات-العالماتتسويق ، النجاحممد عبد العظي  أبو  3

4 Kevin lane Keller, Op.cit, p 77. 
5 Arnaud de Baynast et Jacques Lendrevie, Publicitor, 8eme édition, Dunod, Paris, France, 2014, pp 176, 177. 
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 متييز العالمة عن ابقي عالمات املنافسني: .2 
ابقي عالمات املنافسني، فاملستهلكون يستطيعون تصنيف وفرز املنتجات الصورة متيز املنتجات احلاملة هلا عن 

 اعتمادا على الصورة مي :

Andros عالمة )مرىب( أصي  على معجونو  تقليدي *Mama Bonne عالمة معجون )مرىب( -
 

Vabre Jacques عالمةطيك إحساسا أقوى من قهوة تع noire Carte عالمة قهوة -
. 

 :جتاه العالمة التجاريةسلبية( /بيةاجيا)لق مواقف خ .3
صورة العالمة اإلجيابية من، فو  طرف،، من للعالمة العام التقيي فهو  العالمة، عن الزبون حك  املوقف يشك     

 تعم  على جع  هذا التقيي  إجيابيا والعكس صحيح.

 منح الزبون سببا للشراء: .4
ار الشراء خبصوص عالمة معينة، كوهنا تنتج عن خصائص ختلق صورة العالمة حججا للزبون تدفع، الختاذ قر     

ملساحيق التنظيف جتع   Woolite العالمة، مي  صورة عالمةاملنتج وجمموع املنافع احملققة نتيجة شراء تلك 
 الزبون يعتقد أن منتجها سيحافظ على املالبس الصوفية مما يشجع، الختيارها بدال من أي عالمة أخرى.

 ون املالك )املشرتي( هلا:بن قيمة الز ترفع/تقلل م .5
، لعالمة أخرى ، بدال من شرائMH& الزبون يشعر أن لدي، قيمة أك ر عندما يرتدي قميص عالمة    

 تقدم ختعيضات.

 سرتاتيجية التوسع يف خط املنتجات:توجيه ا .6
 .ديدةابلتناسق واالرتباط بني العالمة واملنتجات اجل الق شعور ختصورة العالمة     

من خالل النقاط السابقة حاولنا الكركيز على األمهية من جانب الزبون ابعتباره حمور العملية التسويقية، وعملية     
 جعل، أكير ارتباطا ابلعالمة التجارية أوال مث املؤسسة.و  تعزيزها ما هي إال الرضاء هذا الزبونو  بناء الصورة

 
 

                                                
* Maman Bonne: احللوايت.و  الياغورتو  عالمة جتارية سويسرية خمتصة مبنتجات املرىب هي 

 Andros: املرىب خاصة مبنتججتارية فرنسية  ةعالم. 

 Carte noire: القهوة خاصة مبنتجإيطالية  ةعالم. 

 Jacques Vabre: القهوة. خاصة مبنتجفرنسية  ةعالم 

 oliteWo: عالمة فرنسية خاصة مبساحيق التنظيف. 

 Hennes  &Mauritz: طعال.واأل النساءو  سلسلة متاجر خاصة ببيع مالبس الرجالو  ؤسسةختص مسويدية  ةعالم 
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 مة التجاريةملؤثرة يف صورة العالاثلثا: العوامل ا 
ابإلدراك الذي قد  متعلقةمتيي  عقلي شخصي فهي  .1من الذكرايت هي عبارة عن جمموعة العالمة التجارية  

الصورة مستقرة إذا كانت مواقف املستهلكني مستقرة، ولكن هناك بعض العوام  وتكون  خيتلف من فرد إىل آخر
 .2أزمة كبريةمبتكر،  إعالنتوسع يف سوق جديد، ، الجناح أو فش  إطالق منتج جديد ال ي تؤثر فيها مي :

يف عناصر املزيج التسويقي ميكن للمؤسسة السيطرة عليها و  هلا أتثري على الصورةال ي لعوام  وهناك من حيصر ا
P43: 

 ؛(التصمي اللون، التغليف، )الشك ،  خصائص، املنتج: -
 : سعر السلعة أو اخلدمة؛التسعري -
 التجارية؛ الكروجيي ال ي ختص العالمة كافة عناصر املزيج  الرتويج: -
ليس ابئعي التجزئة ألن، قد ختتلف عن و  بشرط أن تكون املؤسسة هي املسؤولة عن التوزيع :توزيعال -

 اسكراتيجية املؤسسة.

لكن ال تستطيع عوام  أخرى كيرية تؤثر على صورة العالمة التجارية، ال ميكن إغعال ابالضافة إىل ما سبق 
الكلمة املنطوقة، مي  صورة املوزعني، عليهارة املؤسسة السيط

  ، اإلشاعات.ما يقول، أو يدعي، املنافسون ،

 فهوم صورة العالمةمل: املفاهيم اجملاورة )املرتبطة( الثاملبحث الث
 للمؤسسة النماذج ال ي تناولت معهوم صورة العالمة التجارية، حيث مت ربطها بعدة معاهي  ال ميكن تتعدد      
 الشهرة التموقع،، أه  هذه املعاهي  قيمة العالمة ومنوتقييمها  تستغين عنها من أج  تسيري صورة عالمتها،أن 
منها على حدى  ابلتعصي  لك من خالل هذا املبحث سنتطرق اجلودة املدركة، و و  الشخصية، اهلوية، الوالءو 

  التجارية.العالمة صورة وحتديد عالقتها ب
  المة التجاريةالع املطلب األول: قيمة

تؤيد العديد من الدراسات أن توليد القيمة اإلضافية للمؤسسة يعتمد بصعة كبرية على االستيمار يف اجلوانب      
غري املادية، هذا االعتقاد بدأ يف الظهور أوائ  اليمانينات من خالل ارتعاع نسبة االستيمارات يف اجلوانب 

، األوىل اسكراتيجية االستيمارات املادية. حيث رصدت ظاهرتني مهمتني الالمادية ابحلج  والقيمة ابملقارنة مع

                                                
1 Joseph H.Boyett and Jimmie T.Boyett, The Guru Guide to Marketing- A Concise Guide to the Best Ideas 

from today's top Marketers, N.edt, published John Wiley   Sons, Inc, Hoboken, New Jersy, USA, 2003, p 41. 
2 Catherine VIOT, Op.cit, p 150. 
3 François Duprat et .al, Op.cit, p 37. 

 :أنظر ، للمزيد من التعصي  المة التجارية أو املنتجويج العأبن املتص  ال يقوم بكر  ومستقب  يدركاتصال شعوي شخصي بني متص   الكلمة املنطوقة
جملة العلوم االقتصادية ، "-حالة خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر-دور الكلمة املنطوقة يف تقييم عالمة اخلدمةبوقرة رابح وسعودي جنوى، " إىل:

 .171، ص 0152، جامعة حممد بوضياف املسيلة، اجلزائر، 13. العدد والتسيري والعلوم التجارية
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 Nestléمي   االستحواذ على املؤسسات بقيمة أك ر بكيري من قيمتها احملاسبية 

 ال ي استحوذت على 
Rowntree   مليون  300مليار دوالر بينما كانت قيمتها احملاسبية ال تتجاوز  2.6بقيمة  1988عام 

ا اليانية فهي استعداد املستهلكني لدفع سعر مرتعع نسبيا مقارنة مع املنافسني للحصول على عالمات ، أمدوالر
من قيمة املؤسسة تاتج من أصول غري ملموسة، ظهر  امعينة، ومع تعاق  املعامالت وإدراك املسوقني أبن جزء

 .1معهوم قيمة العالمة التجارية

  أوال: تعريف قيمة العالمة التجارية
القيمة ال ي تضيعها العالمة ''توجد العديد من التعاريف ملعهوم قيمة العالمة التجارية أبرزها ما يشري إىل أهنا    

واملشاعر واألفعال ال ي تصدر من قب   التجارية للسلع واخلدمات ال ي تغطيها، هذه القيمة تعتمد على األفكار
ف إىل حصر قيمة العالمة التجارية يف سلوك الزيون اجتاه العالمة يشري هذا التعري .2الزابئن حنو العالمة التجارية''

 .التجارية

القيمة املعطاة للسلعة أو اخلدمة من خالل العالمة ال ي حيملها، هذه القيمة ترتبط مبا تعرف أيضا أبهنا ''كما       
 .3لرحبية''جتاه العالمة، ابإلضافة إىل السعر ونصيب السوق واايعكر ويشعر ويقوم ب، الزابئن 

من خالل التعريف الياين يرى أن، متت إضافة معهوم الرحبية لقيمة العالمة وهذا سيقودتا حملاولة التعريق بني 
 املستهلك.وجهتني تناولتا املعهوم، األوىل من وجهة نظر املؤسسة واليانية من وجهة نظر 

 :Brand Valueقيمة العالمة ابلنسبة للمؤسسة  .1
ل أبن قيمة العالمة التجارية تعين القيمة الرأمسالية )الربح املنتظر(، يعتمد هذا التعريف للقيمة نستطيع أن نقو       

على قياس السلوك الذي يظهر من خالل البيع، وكذلك األرابح وحصص السوق وقياس املواقف من العالمة 
يمة العالمة التجارية ويعت رها كأص  من أصول املؤسسة ال ي حيث يتناول هذا التعريف املقاربة املالية لق .4التجارية

 تدر عليها أرابحا وفيما يلي جدول يبني ترتيب قيمة العالمات على مستوى العامل:

 

 

 

 
                                                

 Nestlé:  متخصصة يف إنتاج األطعمة املعلبةمؤسسة سويسرية. 

 Rowntree: مؤسسة أمريكية متخصصة يف احللوايت. 
1 Chantal Lai, Op.Cit, p 62. 
2 Philip Kotler et .al, Op.Cit, p 337. 

 .177 ص، 2015والتوزيع، عمان، األردن،  ىل، دار الراية للنشرو ، الطبعة األ-مداخل حديثة-التسويق االسرتاتيجينعيمة حيياوي، و  زكية مقري 3

 .210 ، ص2015الطباعة، عمان، األردن، و  التوزيعو  ، الطبعة اخلامسة، دار املسرية للنشرمبادئ التسويق احلديثآخرون، و  زكرايء أمحد عزام 4
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 .2014: ترتيب العالمات التجارية يف العامل لسنة (3 - 2)اجلدول رقم  
 

 العالمة التجارية
 2014قيمة العالمة يف 

 (ابملليار دوالر)

 

 العالمة التجارية
 2014قيمة العالمة يف 

 (ابملليار دوالر)
Apple 118,9 BMW 34,2 

Google 107,4 Intel 34,2 
Coca-Cola 81,6 Disney 32,2 

IBM 72,2 Cisco 30,9 
Microsoft 61,2 Mazon 29,5 
General 

Electric 
45,5 Oracle 26 

Samsung 45,5 HP 23,8 
Toyota 42,4 Gillette 22,8 

McDonald's 42,3 Louis Vuitton 22,6 
Mercedes 34,3 Honda 21,7 

Source  :  Philip Kotler et .al, Op.cit, p 340 

األوىل من السوق وهذا ما  (06)كية على املراتب الستة دول السابق سيطرة العالمات األمرييظهر يف اجل
اء قيمة عالماهتا لدى زابئنها، ما ي رر احتالهلا كبرية لبنميكن تعسريه على أن املؤسسات األمريكية تعطي أمهية  

 عالتات.على اإل إنعاقاأك ر الدول املراتب األوىل ضمن 

 :Brand Equity قيمة العالمة ابلنسبة للمستهلك .2
املنععة اإلمجالية ال ي يربطها املستهلك ابستخدام واستهالك '' ابلنسبة للمستهلك قيمة العالمة هي تلك     
 .1عن ك  من املنافع الوظيعية والرمزية''تع ر  ، عنها، حيثالمة، وينطوي ذلك على الروابط ال ي تعلق يف ذهنالع

أي ك  ما يكرسخ يف ذاكرت، ميي  قيمة ابلنسبة للمستهلك، يستعيد من، عند القيام بعملية الشراء مستقبال، من 
 خالل استذكار ك  ما هو خمزن.

ل استجاابت ابلعروق النامجة عن معرفة العالمة من خال'' Brand Equityمة كما يع ر عن قيمة العال      
املؤسسة أكير  الذي يه  ربط قيمة العالمة ابلبعد السلوكيمن خالل هذا التعريف مت ، 2''املستهلكني لتسويقها

 ابعتبارها املستعيد األول، من خالل أن االستجابة تتمي  يف عملية شراء منتجاهتا. 

                                                
 .390 ص ،مرجع سبق ذكره ،-احبةبناء العالمات الر  فعاليات-العالماتتسويق ، حممد عبد العظي  أبو النجا 1
 .178، ص مرجع سبق ذكرهزكية مقري ونعيمة حيياوي،  2
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أهنا اإلدراك أو تلك الرغبة يف أن تستطيع  على Brand Equityالعالمة وجهة نظر أخرى ينظر لقيمة من       
العالمة مقابلة الوعود اخلاصة ابملنافع ال ي تعد املستهلكني بتقدميها إليه . وميكن لنا يف هذا الصدد أن نقوم 

املواقف ال ي ينجذب فيها املستهلكني، كما  بتضمني أو اعتبار الرغبة كأحد مكوتات قيمة العالمة ابلنسبة لتلك
أو العالمات املرتبطة  Nostalgia Brandsهو احلال ابلنسبة للعالمات املرتبطة مبشاعر احلنني واالشتياق 

هذا  يف، 1)مي  العالمات اخلاصة بعرق كرة القدم أو الراعية هل ( Sports Brandsببعض األلعاب والرايضات 
ترتبط مبشاعر وجدانية تؤثر بشك  كبري على املستهلك  التجارية عليها أنالعالمة ن أب Fifieldالصدد يذكر 

 .2املاضيو احلنني إىل أ الرومانسيةملتعة، اب وتوجهات، كالشعور

  قيمة العالمة التجارية من منظور املستهلكحتليل  .3
ة العالمة أن يكون لديه  العه  القائمني على األحبا؛ ال ي تت  يف جمال قيمو  ،مسريي العالماتجيب على      

دة من ذلك يف خلق القيمة االستعاو  من وجهة نظر املستهلك قيمتهاالكايف للكيعية ال ي ميكن من خالهلا رفع 
قيمة العالمة من و  Brand Equityابلتايل فسوف نتعام  هنا مع قيمة العالمة من زاوية املستهلك و  للمؤسسة،

 .3ليس كمعهومني مكرادفنيو  هومني خمتلعني،كمع Value Brand منظور املؤسسة

 Brandبقيمة العالمة ابلنسبة للمستهلك  Brand Valueتتأثر قيمة العالمة التجارية ابلنسبة للمؤسسة     

Equity  حيث تساه  هذه األخرية يف حتقيق نتائج مالية إجيابية ختص العالمة )ومن املؤشرات ال ي ميكن رصدها
 د؛ يف األسواق مي  الشراء( وميكننا أن نلخص الوجهتني فيما يلي: هنا بشك  ملموس ما حي

  قيمة العالمةBrand Value وتدفقات مالية؛ هي قيمة جندها حمققة لدى املؤسسة كحصص سوقية 
  قيمة العالمةBrand Equity مشاعر دافعة إىل و  هي قيمة جندها حمققة لدى املستهلك كإدراكات

 يف الشك  التايل:حياول الباحث متيي  هذه العالقة بني القيمتني و  .بيةاإلجيا والسلوكات التصرفات

 

 

 

 

 

 

                                                
 .403ص  ،مرجع سبق ذكره ،-فعاليات بناء العالمات الراحبة-تسويق العالمات ،حممد عبد العظي  أبو النجا 1

2 Paul Fifield, Marketing Strategy: The Difference Between Marketing and Markets, 3 rd edition, Published by 

Elservier, Butreworth-Heinmann, USA, 2007, p 184. 

 .400 ص ،مرجع سبق ذكره، -بناء العالمات الراحبة فعاليات-العالماتتسويق حممد عبد العظي  أبو النجا،  3
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 .الزبونو  يوضح العالقة بني قيمة العالمة من وجهيت نظر املؤسسة :(3 - 1)الشكل رقم  

 
 

 
 
 

 
 

، مرجع مات الراحبةبناء العال فعاليات-العالماتتسويق ، بو النجاألعظي  استنادا إىل حممد عبد ا : من إعداد الباحثاملصدر
 سبق ذكره.

واملقاربة اإلدراكية  (من وجهة نظر املؤسسة)من الشك  ميكننا أن نستنتج أن هناك مزج بني املقاربة املالية      
ما خيص العالمة التجارية ليست موجهة لتحقيق ي، ابعتبار أنشطة املؤسسة ف(من وجهة نظر الزبون)السلوكية 

ب  تعم  على حتقيق مزااي ومنافع للمستهلك أيضا، حيث يرى الباحث أن القيمة  ،عوائد اقتصادية ومالية فقط
 ال ي يستلمها املستهلك من العالمة التجارية هي ال ي تتحول إىل قيمة مالية تستلمها املؤسسة من املستهلك.

قط، يكون من األفض  ملسريي يقودتا هذا إىل اقكراح معاده أبن، بدال من التعكري يف إدارة قيمة العالمة ماليا ف     
العالمة الكركيز على خمتلف األنشطة الكروجيية وخاصة االبتكارية منها للرفع من تلك القيمة ال ي تسكن داخ  

 Brandعقول املستهلكني وحماولة تيبيتها ابلشك  الذي يؤدي إىل تعظي  قيمة العالمة ابلنسبة للمؤسسة 
Value. 

 بصورة العالمة التجارية اثنيا: عالقة القيمة التجارية
بقيمة العالمة التجارية خاصة من وجهة نظر الزبون استعم  الكيري من الباحيني يف دراساهت   الصورةلربط      

املدخ  املعريف الذي يستند إىل املعلومات ودالالهتا يف مضمون العالمة التجارية، والتوج، اإلدراكي لقوة العالمة 
ع إدراكات املستهلك حول العالمة التجارية وال ي ت رز يف شك  روابط ذهنية خمتلعة التجارية يرتكز على جممو 

 .1األنواع واخلصائص، تعم  على تكوين الصورة

كما أن، من الضروري إدراك تلك احلقيقة ال ي تشري إىل أن التعرف على القيمة الععلية للعالمة إمنا يستلزم      
ذلك مجيع التغيريات ال ي ميكن أن حتد؛ يف اجتاهات املستهلك،  مبا يف تائج ال ي حتد؛ يف السوقللن احتديد

                                                
 .123 ، صمرجع سبق ذكره ،لرادي سعيان الورثيالين 1

 

املؤسسة

Brand
Equity
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Brand 
Value
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...إخل، وال ي من شأهنا أن جتيب على ما حيد؛ يف قلب وعق  املستهلك بصدد حتديد  ومدركات،، ومعتقدات،، 
لعتيات فعلى سبي  امليال قد ترى إحدى ا .1ىت لو مل يتحقق أي نوع من الشراءقيمة العالمة، على أن يت  ذلك ح

إذا رائها ألهنا مازالت غري متزوجة. متلك قيمة كبرية، على الرغ  من أهنا لن تقوم اآلن بش Pampersأبن عالمة 
بني املستهلكني الععليني واحملتملني، وال يشكرط  ةتكون موجود Brand Equityيوصلنا حلقيقة أن قيمة العالمة 

 القيمة. لدي، تلكيف املستهلك جتربة العالمة حىت تتكون 

ابعتبار  ،Brand Equityمن أه  مصادر قيمة العالمة التجارية  صورة العالمة التجارية ميكن القول أبن      
حيث تعت ر  مع املستهلك، ايكية ال ي تولد حوار جمموع اإلشارات الدينام العالمة التجارية يف املعهوم احلديث هي

تقلي  من قيمة العالمة التجارية يف سوق حمددة، قوهتا تعين الفع أو ر الالصورة إحدى العوام  األساسية ال ي ميكنها 
وهذا ما يصب يف صاحل . 2أهنا ستكون من بني اختيارات،و  أن العالمة التجارية ال تزال يف أذهان املستهلك
لتنسيق تكام  واباملبتكاري الكروجيي االتطويرها ابستعمال املزيج و املؤسسة من خالل العم  على حتسني الصورة 

 مع ابقي عناصر املزيج التسويقي يف إطار نشاط منظ  واسكراتيجي تتحقق نتائج، على املدى البعيد.

ال تقتصر على تكوين قيمة للزبون فقط ب  هناك من يرى  صورة العالمة التجاريةشارة إىل أن كما وجب اإل      
تغيري بعض املؤسسات ألمساء عالماهتا من  ذا ما يعسر، وهأبن الصورة القوية أمر مه  يف زايدة قيمة العالمة املالية

 Nissan  إىل  Datsun أج  أن تكون مالئمة أكير للدخول يف بورصة العالمات حيث حتولت عالمة 

 .Danone 3 إىل  BSN وعالمة

ذج بنيت ، هات، النمامناذج خمتلعة العديد من الباحيني التجارية اقكرحقيمة العالمة قياس لنسبة لاب
الصورة أمهها الشهرة، اهلوية، الشخصية، اجلودة  ى بعض املعاهي  ال ي يرى هؤالء أبهنا تؤثر علىابالعتماد عل

 ك  معهوم على حدى يف املطالب املوالية.ستناول  و  املدركة، الوالء.

 شهرهتااملطلب الثاين: متوقع العالمة التجارية و 
لك مبيابة جوهر النجاح جلميع األنشطة التسويقية ال ي يت  القيام هبا داخ  عق  املسته صورة العالمةتعت ر    

يف أذهان يد جالعالمة لتموقع  بتحقيقو  ،4وممارستها بشأن هذا املنتج، فغالبا ما يشار إىل تلك الصورة ابلتموقع

                                                
 .406 مرجع سبق ذكره، ص ،-بناء العالمات الراحبة فعاليات-العالماتويق تسحممد عبد العظي  أبو النجا،  1

 .141 ، صمرجع سبق ذكره ،لرادي سعيان الورثيالين 2
 Dastsun:  أحد عالمات مؤسسةNissan .خاصة بصناعة السيارات 

 Nissan :مؤسسة ايابنية خمتصة يف صناعة السيارات. 

 BSN أو Neuvesel-Souchon-Boussois  االس  القدمي ملؤسسةDanone. 

 Danone : البسكويت واملياه املعدنية( ومشتقات، احلليب)الصناعات الغذائية مؤسسة فرنسية خمتصة يف. 
3 Arnaud de Baynast et Jacques Lendrevie, Op.cit, p 158. 

 .133 مرجع سبق ذكره، ص، -بناء العالمات الراحبة فعاليات-تسويق العالمات حممد عبد العظي  أبو النجا، 4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boussois-Souchon-Neuvesel
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ما  وهذا -ألذنا من الع  إىل–عن طريق بينه   يتناقلوهنا بدوره و  من الرضا لديه  ااملستهلكني فإهنا ختلق نوع 
     شهرة.ابلتايل تكسب ما يعرف ابلو  جيعلها معروفة

  أوال: متوقع العالمة التجارية

تشري صورة العالمة لتلك التصرفات ال ي تتعلق بتصمي  عروض املؤسسة وصورهتا بغرض احتالل مكان مميز     
ف الذي يت  السعي لتحقيق،، إمنا يتمي  يف داخ  عقول املستهلكني يف األسواق املستهدفة، وميكن القول أبن اهلد

 .1إجياد موقع حمدد للعالمة يف عقول املستهلكني بغرض تعظي  املنععة احملتملة ال ي ميكن أن تعود على املؤسسة
 مفهوم متوقع العالمة التجارية .1

 عريفالتعاريف ال ي تطرق إليها الباحيني فيما خيص التموقع ومن هذه التعاريف جند تتعددت      
Walker 2''املستهدفني الذي يرى أن التموقع هو ''تصمي  العرض والصورة اخلاصة ب، يف أذهان الزابئن. 

على أن، ''أداة تصمي  العالقة والصورة هبدف إعطاء مكان معلوم وخمتلف يف  Ries et Troutكما عرف،       
 ؛3''ذهن الزبون عن املكان الذي حيتل، املنافسون

عرف التموقع أيضا أبن، ''عملية تصمي  صورة أو قيمة حبيث ميكن للزابئن الذين ه  ضمن العئة يف هذا السياق 
فكيعية تصور الزبون للمؤسسة أو  ،4أو عالمتها لتقف يف وج، منافسيهااملستهدفة من فه  ما تقوم ب، املؤسسة 

 ا هي ال ي حتدد جناحها أو فشلها.عالمته

االستالء  عن طريق التموقع عملية تصمي  للصورة اعتبارحظ أهنا تشكرك يف من خالل التعاريف السابقة نال     
 توسيع ذلك احليز مقارنة ابملنافسني. والذاكرة وحماولةعلى جزء مه  من العق  

 . عالقة التموقع بصورة العالمة التجارية2
املستهلك مل يعد يهت  فقط ر ابعتبامبصطلح الصورة ولكن، غري مطابق متاما ل،،  يرتبط معهوم التموقع إن     

بناء و  هو املرتبط ابستحضار صورة املؤسسة اابجلانب االستهالكي النععي للمنتج، ب  أصبح اهتمام، يشم  جانب
 .5التجارية العالمةو  املنتج لاالنطباع حو 

ضمان  إن مسريي العالمة يف حاجة لتموقع واضح لعالماهت  يف أذهان املستهلكني، حيث ميكن للعالمات    
أحسن متوقع من خالل ربطها ابلعوائد أو املنععة ال ي تقدمها واملرغوب فيها من طرف املستهلكني، وهذا ما تعم  

                                                
 .119 ص املرجع، نعس 1

2 Philip Kotler et .al, Op.cit, p 304. 
3 Jean-Jacques Lambin et Chantal de Moerloose, Op.cit, p 289. 
4 Richard.m.s.Wilson and Colin Gilligan, Strategic Marketing, Planning, Implemetation  Control, 3rd edition, 

Published by Elservier, Butreworth-Heinmann, USA, 2005, p 354. 
 .60 ، صمرجع سبق ذكرهبوشنافة أمحد، و  حاجي كرمية 5
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ال ي ربطت العالمة بضمان التسلي  يف الوقت احملدد أو العالمة و *Fedexعلي، بعض العالمات الناجحة مي   
Nike جاوز ربطها ابملنععة ال ي تقدمها، ب  جيب أن تركز على قي  ال ي ارتبطت ابألداء. العالمة القوية جيب أن تت

عرفة متوقع أي ملو  ، Apple1أقوى مي  املعاجأة، احلماس، اإلاثرة احمليطة ابلعالمة وخري ميال على ذلك عالمة 
 :املوضحة يف الشك  التايلاإلجابة على األسئلة  عالمة جتارية يكعي

 .تجاريةال متوقع العالمة :(3 - 2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Jean Noël Kapferer, The New Strategic Brand Management: Advanced Insights 

and Strategic Thinking, 5th edition, kogan page, London and Philadelphia, USA and United 

Kingdom, 2012, p 153. 

 :2كما يلي 4لة جابة على األسئمن خالل حتليلنا للشك  يت  اإل    

 العوائد املقدمة للمستهلك؛و  ختتص ابلوعودو  ملاذا؟ .1

 وية القطاع أو الشرحية املستهدفة؛ختتص بزا ملن؟ .2

 وختتص ابلوقت ومناسبة االستعمال؛ ؟مىت .3

 ختتص ابملنافسني املباشرين للعالمة.و  ؟ضد من .4

على رفع اهتمام املستهلك يف املستقب   سوف تعم  التجارية اإلجيابية للعالمةن الصورة أهنا اإلشارة من امله  
        ني أو تطعي  هذا املستهلك       إذا جاز التعبريابألنشطة الكروجيية اخلاصة ابلعالمة، يف الوقت الذي ميكنها حتص

ن اسكراتيجية التموقع للمعلن من بناء على هذا، ميكن القول أبو  ال ي يقوم هبا املنافسون. وجييةضد األنشطة الكر 
كذلك على األسعار ال ي يكون املستهلكون على و  شأهنا أن تؤثر على معتقدات املستهلك عن مواصعات العالمة،

 استعداد لدفعها.

                                                
* Fedex:  ان لنق  البضائع دوليا.عالمة أمريكية خاصة مبؤسسة طري 

1 Kotler Philip and Gary Amstrong, Op.cit, pp 244, 245. 
2  Jean Noël Kapferer, Op.cit, p 153. 

 ملن

 من ضد مىت

 اذاـمل
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وينبغي التأكيد على أن النتيجة ال ي ميكن حتقيقها من االسكراتيجية الناجحة للتموقع إمنا تتمي  يف بناء صورة  
حم  ثقة املستهلكني وه  بصدد اختاذه  لقرار اختيار املنتج، كما متميزة عن العالمة، ابلشك  الذي جيعلها 

تكوين معتقدات إجيابية لدي، وكذلك و  يالحظ أن الصورة اإلجيابية عن العالمة ستؤدي إىل حتقيق والء املستهلك،
 .1خلق االستعداد لدى املستهلكني للبحث عن العالمة

 اثنيا: شهرة العالمة التجارية 
أي زبون يف شراء منتج ما فإن، ينتقي جمموعة من العالمات مث أثناء عملية االنتقاء تلعب  عندما يرغب     

. األخري ابختياره تعوز أبن الكبري احلظيكون هلا ذهن، أوال و  ت، حنو العالمة ال ي أتيت يفاستمال يف اكبري  ادور الشهرة 
 فما هي شهرة العالمة وما عالقتها ابلصورة؟

  ة التجاريةمفهوم شهرة العالم  .1
هناك العديد من التعاريف ال ي قدمت من طرف املختصني سعيا منه  لتبيني عالقة هذا املعهوم ابختيارات      
 ريف جند: امن هذه التعو  الزابئن

 ؛2"الذين يعرفوهنا املستهلكني نسبة"أبهنا شهرة العالمة التجارية تعرف      

 حيث حتت  هذه األخرية، األشخاص الذين يتعرفون على العالمةالنسبة املئوية من كما تعرف أبهنا "      
 .3"ذاكرهت 

 خيتصر التعريعني السابقني شهرة العالمة مبستوى معرفة املستهلك للعالمة التجارية. 

قدرة الزبون احملتم  على التعرف أو تذكر عالمة موجودة وتنتمي لصنف '' شهرة العالمة هييف تعريف آخر و     
ميي  يضيف هذا التعريف خاصية ربط العالمة التجارية بعئة املنتج الذي تنتمي إلي، وهو ما  .4نتجات''معني من امل

الشهرة هي معدل التعرف على العالمة عت ر ال ي ت VIOT هو ما يتوافق مع تعريفو  مستوى أك ر من جمرد املعرفة،
 .5تمي إلي،مقدرة املستهلك على ربط العالمة بعئة املنتج الذي تنو  التجارية

 اس  بربط ينصح لذا إليها، تنتمي ال ي املنتجات معرفة وإمنا فقط، العالمة اس  شهرة العالمة ليست معرفة   
على جع  األشياء معروفة،  ساعدةوامل الشهرة معدالت زايدة إىل هتدف  يال عالتاتيف اإل األخرية هبذه العالمة

 مل يسمعوا عنها من قب ، أو على األق  يعضلون ذلك. تفاملستهلكون ال يتعاملون مع منتجا بصعة عامة

 

                                                
 .134 ص ،مرجع سبق ذكره، -فعاليات بناء العالمات الراحبة-تسويق العالماتحممد عبد العظي  أبو النجا،  1

2 Philip Kotler et .al, Op.cit, p 338. 
3 Arnaud de Baynast et Jacques Lendrevie, Op.cit, p 171. 
4 G. Lewi. Les marque méthodologies de quotidien, comprendre le succès des grandes marques, Village 

mondiale, France, 2003, p 18. 
5 Catherine VIOT, Op.cit, p 151. 
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 أمهية شهرة العالمة التجارية  .2 
 أمهية شهرة العالمة التجارية يف النقاط التالية: تلخيص ميكن

 يف وتيبيتها للعالمة التسويقية ابلسياسة تبدأ حيث املعنية، للعالمة الصورة تقاسي  لباقي ارتكاز نقطة الشهرة -
 assistée املوجهة الشهرة أي األول الشهرة مستوى لبلوغ اإلعالتات تكييف طريق عن السوق

Notoriété الذهن قمة يف الشهرة أي الكبرية للشهرة الوصول بغية top of mind ؛املستهلكني لدى 
 هذه مادامت أبن، يعتقدون حيث املستهلكني لدى لصاحلها مسبقة أحكام من تستعيد املعروفة الشهرة -

 ي رره ما ل، حضورها وأن طويلة، مدة ومنذ السوق يف حاضرة هناأ يعين فذلك معروفة شهرة تذا العالمة
 :املستهلك نظر يف يعين وذلك

 ألن مؤهلة كبرية جتربة اكتسبت املؤسسة أن على يدل وهذا السوق يف مدة منذ موجودة العالمة أن 
 .عال مستوى يف العالمة ونتك

 أستعملها؟ ال فلماذا النجاح، من كبري مستوى بلغت العالمة هذه أن 
 بعني أتخذ أن جيب ال ي العالمات انتقاء بعملية أوال تبدأ الشراء فعملية لالختيار، وحمعز عام  الشهرة -

 االنتقاء عملية ويف العالمات، من جمموعة املستهلك ينتقي منتوج أي أو سيارة شراء يف الرغبة فعند االعتبار،
 يف املستهلك يستحضرها ال ي فالعالمة املستهلك، استمالة يف اكبري  راودو  يةأمه الشهرة تلعب واالختيار،

 ؛1األخري ابختياره تعوز أبن الكبري احلظ هلا يكون األول يف ذهن،
  عهوتدف املستهلكني، اختيارات على اجيابيا وتؤثر املعنية العالمة مع ابأللعة الشعور حالة ختلق الشهرة -

والذي  Kruger؛ وهذا ما يتعق مع تعريف االجتاه هذا يف كبريا دورا يلعب عالمةلل املتكرر والعرض للشراء،
 .2العالمة التجارية املشهورة هي األكير شراءيعت ر 

 العالمة وصورة الشهرة بني العالقة. 3
 :3يلي ما خالل من وهذا العالمة، صورة تكوين يف كبري دور للشهرة

 سياسة من مرحلة أول مرتععة شهرة حتقيق هدف يعت ر :العالمة صورة عناصر لرتسيخ أداة الشهرة -
 أج  من ابهظة أمواال تصرف املؤسسات من العديد نأ نالحظ حيث العالمة، صورة لبناء املوجهة عالنإلا

                                                
 ،"دراسة حالة املستهلك بوالية تلمسان حول منتوج السيارات-يد بني أتثري اإلعالن والعالمة التجاريةقرار شراء املنتوج اجلد"، أزمور رشيد 1

بلقايد، تلمسان،  وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر العلوم التجاريةو  تسويق، كلية العلوم االقتصادية ماجستري، )غري منشورة(، ختصصمذكرة 
 .68 ص ،2011اجلزائر،

2 Alain Kruger et .al, Op.cit, p 165. 

 مذكرة ،"-ترايدملؤسسة عنرت  Condorحالة عالمة اإللكرتونيك  دراسة- جودة املنتوج كأداة لتحسني صورة العالمة التجارية"راشدي جنوى،  3
، ص 2008/2009، اجلزائر، التسيري، جامعة اجلزائر علومو  االقتصادية العلوم التجارية، كلية العلوم قس تسويق،  ختصص ، )غري منشورة(،اجستريم

64. 
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 املؤسسات هذه على األجدر فمن لذا قوية، بشهرة تتمتع ال عالمتها بينما املستهلكني، لدى اهتصور  تطوير 
 ؛والأ عالمتها شهرة لدعم حتسني حتاول أن

 يدفعه  مما املستهلكني طرف من مألوفة العالمة جتع  فهي :ابأللفة الشعور من حالة ختلق الشهرة -
 لشرائها؛

 بعني أيخذها ال فإن، املستهلك طرف من معروفة غري العالمة كانت إذا :تالعالما لتصنيف معيار الشهرة -
 ؛العالمات فتصني أج  من املعلومات مجع مرحلة يفاالعتبار 

 .لدي، اهتصور  من حيسن مما شرعية، عالمة املعروفة العالمة املستهلك يعت ر -

 ،يكمالن بعضهما البعضومن، ميكن اعتبارمها ، 1الشهرة والصورة عنصرين متالزمني يف ذاكرة املستهلك    
مع  املستهلك عالقة ير علىكز أكفكر أما الصورة ، هلذه العالمة التجارية مستوى املعرفة قياس إىل هتدففالشهرة 

ومن، أتيت  غري ممكن والعكستكون العالمة معروفة دون أن تعجب الزابئن  فمن املمكن أن العالمة التجارية
 الشهرة أوال مث تليها الصورة.

 املطلب الثالث: شخصية العالمة التجارية وهويتها
فئة  ،األسعار كسمات املنتج،  عالمة التجاريةعلى جمموعة من املعارف حول ال صورة العالمة التجاريةتقوم     
 .2الشخصيةو  ويةاهلأمهها:  نلك ،اخل...،املنافسني ،املنتج

 أوال: شخصية العالمة التجارية
حيث يعد ، بتنمية وتطوير العالمات اجلديدة املهتمة أييت معهوم شخصية العالمة التجارية يف طليعة اجملاالت     

  .3زادت من جاذبية العالمة التجارية ابلنسبة للمستهلكمن املعاهي  احلديية ال ي 

 مفهوم شخصية العالمة: .1
جمموعة '' Viotعت رها التجارية حيث تيعطي األكادمييون وممارسو التسويق عدة تعاريف لشخصية العالمة      

لصعات ال ي تنسب هذا التعريف يسقط كافة ا، 4''ية املطبقة على العالمة التجاريةمن الصعات الشخصية اإلنسان
تلك شخصية العالمة هي '' أبنالذي يرى  أبو النجاوهذا ما يتوافق مع تعريف  ،لإلنسان على العالمة التجارية

استخدامها يف توصيف  الطريقة ال ي يدرك هبا املستهلك العالمة من خالل أبعاد تشب، تلك األبعاد ال ي يت 
  .5''شخصية العرد

                                                
1 Arnaud de Baynast et Jacques Lendrevie, Op.cit, p 171. 
2 Chantal Lai, Op.cit, p 51. 

 االقتصاديةجملة جامعة دمشق للعلوم  ،"أثر الفرق املدرك واجلودة املدركة على والء املستهلك للعالمة التجارية"علي،  اخلشروم وسليمانحممد  3
 .69 ، ص2011 سوراي، دمشق، ،40، العدد 27اجمللد  .ةوالقانوني

4 Catherine VIOT, Op.cit, p 149. 
 .321 ص ،مرجع سبق ذكره ،-بناء العالمات الراحبة فعاليات-العالماتتسويق حممد عبد العظي  أبو النجا،  5
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 يف التعبري اخلارجي عن يون آخرون أبن ''شخصية العالمة التجارية تستعم يف هذا الصدد يرى ابح      
أن يتقمصها املستهلك من خالل شرائ، لتلك العالمة، فميال ويقصد هبا تلك الشخصية ال ي يريد ، 1النعس''

 جتعل، يتقمص دور رج  األعمال.    Mercedesه لسيارة شراؤ 
للصورة املدركة  implicit sideعن ذلك اجلانب الضمين ري على التعبتعم  شخصية العالمة التجارية ف

 ومن، ،2األفكار املعرفية ابألحاسيس واملشاعر بشك  ضمين عقالين يربط جزء شعوري غري يلتجارية، وهاللعالمة 
ا ميكن القول أبن شخصية العالمة تستطيع ابلعع  أن تصنع العرق، خاصة بكركيزها على البعد الوجداين وهذا م

 :3خاصة على مستوى املستهلكني ويت  ذلك من خالل ق التميز عن ابقي املنافسنيحيق

 املشاعر ال ي تولدها؛ -
 إمكانية التعبري عن الذات؛ -
 امة ال ي تعم  على تسهي  بنائها؛العالقات اهل -
 .متنح، ذيتبسيط اخليار اخلاص ابلعالمة ال -

ك يف تعريف الشخصية على أهنا استخدام املواصعات من خالل التعريعات السابقة نستنتج أبن مجيعها يشكر      
اإلنسانية يف رس  صورة أو شخصية العالمات املوجودة ابألسواق، حيث جندها تتصف بشخصيات خمتلعة تساه  

 . تستطيع من خالهلا تشكي  تعضيالهت  حنوه و  يف حتقيق التمايز هلا يف عقول املستهلكني،

 عالقة شخصية العالمة ابلصورة:  .2
متي  جمموع الصعات البشرية ال ي ميكن إسنادها للعالمة و  ،التجارية هي وج، من أوج، الصورة شخصية العالمة    

تتحدد من و  العالمة التجاريةو  التجارية، تتكون الشخصية تدرجييا من خالل جمموع التعاعالت بني املستهلك
حتدد من خالل نوع مستعمليها ألهنا حتم   أه  من ذلكو  األنشطة التسويقية،و  األحدا؛و  خالل كافة األطراف

 .4معينة يريدها املستهلك للتعبري عن ذات، ابختيارها ارموز 

ة أثرا كبريا يف فه  قرار يعتقد بعضه  أن هلذه الشخصيو  قوهتا،و  تعد شخصية العالمة أداة خللق متيزهالذلك      
 سبان يكون مدركا أبن املنافسني قادرون على تقليدهافاحلقيقة أن املستهلك عند أخذه جلودة العالمة ابحل الشراء،

  .5شخصيتهاو  تقدمي اخلصائص ذاهتا، إال أهن  سيقعون عاجزين عن تقليد هوية العالمةو 

                                                
1 Tilde Heding, Charlotte F. Knudtzen and Mogens Bjerre, Brand Management, Research-theory and practice-, 

1 st published, edition Routledge, British Kingdom, 2009, p 120. 
 .231ص  ،مرجع سبق ذكرهفاتح جماهدي،  2
 .322مرجع سبق ذكره، ص  ،-بناء العالمات الراحبة فعاليات-العالماتتسويق ، حممد عبد العظي  أبو النجا 3
 .170، ص مرجع سبق ذكرهلورثيالين، لرادي سعيان ا 4
 . 69 ، صمرجع سبق ذكرهحممد اخلشروم وسليمان علي،  5
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قد تستطيع شخصية العالمة أن ت رز املنافع املرتبطة ابلعالمة، كما قد جندها تساه  يف خلق صورة للعالمة          
، وقد تعم  تلك املعلومات اخلاصة ابلعالمة ابلعع  على تشجيع االستخدام لعالمة مطابقة لشخصية مستخدمها

معينة كطريقة للتعبري عن الذات من قب  املستهلكني الذين يكون هل  مراكز مشاهبة ملا تعكس، تلك اخلصائص، 
هنية عن أنعسه  أمام وهذا يعين أيضا أهنا تعم  على تشجيع هؤالء املستهلكني الذين يتمنون أن يكو نوا صورة ذ

 .1الغري بشك  مقارب للصورة املرتبطة بشخصية العالمة

ليس الك ، ألن الصورة تشتم  و ورة من الص اشخصية العالمة التجارية ال تعسر إال جزءشارة إىل أن اإلمع     
ما شخصية العالمة منافع خمتلعة لتمي  معرفة متعددة األبعاد، بينو  رمزية حتم  معاينو  على عدة إدراكات معرفية

 القي و  قد ال ترتبط ابجلوانب الوظيعيةو  املدركة ترتبط فقط بتحوي  مسات شخصية اإلنسان إىل العالمة التجارية
 .والتجريبية والرمزية اليقافة مي  ما هو علي، معهوم الصورة الذي يشتم  على عدة أوج، تكراوح بني الوظيعيةو 

لعم  على تقوية عضيالت املستهلكني بدقة، مث امة أن حياولوا استكشاف تانطالقا مما سبق على مسريي العال    
 خمتلف السمات الشخصية املرتبطة بعالمتها لتجعلها تتوافق مع تلك اخلاصة ابملستهلكني.

 هوية العالمة التجارية اثنيا:
 .2صة ابلعالمة التجاريةعند البحث يف معهوم هوية العالمة جندها متي  وظيعة االرسال يف االتصاالت اخلا     

التطرق إىل أه   حياول الباحثفيما يلي ا، و التزاماهتو  سلوكهاو  ال ي تظهر ماهية العالمة األداةكما ميكن اعتبارها 
 .عالقت، ابلصورةو  ما مييز هذا املعهوم

 مفهوم هوية العالمة التجارية  .1
 مايلي: يذكر الباحث منها ة التجارية برزت العديد من الكتاابت ال ي تناولت معهوم هوية العالم     

مزيج متكام  يض  مجيع اخلصائص الرئيسية للمنتج، عالوة على املظاهر أبهنا ''هوية العالمة التجارية  عرفت    
حال بطاقة اهلوية الشخصية ال ي ت رز ك  ميكن اعتبار هوية العالمة التجاريةحيث ، 3غري املادية للعالمة التجارية''

العالمة التجارية أن  هوية متيزه عن غريه، تكون خاصة ب، دون غريه. املميز يفو  ئص ال ي جتسد العردفيها اخلصا
هذه اخلصائص تولد قوة يف و  لديها خصائص حصرية هبا دون غريها من العالمات املنافسة تتصف ابلديناميكية،

العالمة التجارية من خالل تيبيت  راء قيمةادية ال ي تساه  يف إثاملنععة غري املو  السوق ألهنا متي  مصدر للقيمة
 .4هذه املميزات يف ذهن املستهلك

                                                
 .322 ص ،مرجع سبق ذكره ،-بناء العالمات الراحبة فعاليات-العالماتتسويق حممد عبد العظي  أبو النجا،  1

2 Géraldine Michel, Management transversal de la marque - Une Exploration au cœur des marques, no.edt, 

Dunod, Paris, France, 2013, p 14. 
 .113، ص مرجع سبق ذكرهجانيس ماكليينان،  3
 .149 ص، مرجع سبق ذكره، لرادي سعيان الورثيالين 4
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أو هوية العالمة التجارية متي  الطريقة ال ي تريد هبا املؤسسة طرح أو تقدمي عالمتها يف السوق. اهلوية هي اجلذر      
 أهناالعالمة التجارية على من خالل ما سبق ميكن أن نلخص معهوم هوية  ،1ألص  وهي أساس العالمة التجاريةا

املستهدف وتشم  ك  العناصر الوظيعية  السوق يف التجارية عالماهتا هبا تظهر أن املؤسسة تود ال ي الطريقة
 والرمزية والشك  التايل يوضح ذلك:

 .مصدر هوية العالمة التجارية :(3 - 3)الشكل رقم 

 

 

 
Sourse: Tilde Heding, Charlotte F. Knudtzen and Mogens Bjerre, Op.cit, p 48. 

     

 

ال ي إيصاهلا و ال ي تريد املؤسسة  لصورة العالمة التجاريةختطيط لشك  ميكن اعتبار أن اهلوية هي من خالل ا    
تناسق العوام  ال ي تساه  يف حتوي  ضمان على املؤسسة احلعاظ على ومن،  تكون منشودة لدى املستهلكني،

كلما كانت العروق ضئيلة  و  املستقب ،و  رة ذهنية مدركة لتعظي  التماث  املشكرك بني املرس اهلوية املصممة إىل صو 
 .2كلما جنحت املؤسسة يف التعبري عن اهلوية املرغوبة يف عالمتها التجارية

من بني األدوات التحليلية ال ي تتوفر لدى مسريي العالمات لتعسري وتكوين هوية العالمة التجارية هي        
العالمة التجارية هو وسيلة للتحلي  غنية  موشور، Kapfererالذي اقكرح، الباحث العرنسي  (موشور اهلوية)

وهذا ما يوضح، الشك   املستهلك بنقلها من طرف املؤسسة، ومتكاملة تسمح بعه  كيعية تكوين اهلوية لدى
 التايل:

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Chantal Lai, Op.cit, p 58. 

 .149 ص، مرجع سبق ذكره، لرادي سعيان الورثيالين 2

 املؤسسة
 

 املستهلك  هوية العالمة
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 .: موشور هوية العالمة التجارية(3 - 4)الشكل رقم  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Source  :  Jean Noël Kapferer, Op.cit, p 158. 

     

 :1من خالل الشك  يتضح لنا ما يلي

 نتجملمتي  اجلانب املادي لو  ظيعية يف العالمة التجارية،و الو  هي كافة العناصر امللموسة اخلصائص املادية: -
 ؛مةالعال تذكر مبجرد املستهلك ذهن إىل تطعو ال يوالتغليف، و  مي  صنف املنتج

ادلية اقتصادية أو عالقة ، قد تكون عالقة تبوالزابئن العالمة التجاريةال ي تربط العالقة القائمة  العالقة: -
 تسويقية؛

 املستهدفة؛ العالمة للعئة تعطيها ل يالصورة احلقيقية ا االنعكاس: -
 الهلا املستهلك العالمة التجارية؛الكيعية ال ي يرى من خ الشخصية: -
متي  جزءا من  Evianمن بلدها املنشأ فميال عالمة  العالمة التجارية ال ي تستمدهاالقي   خمتلف الثقافة: -

 اليقافة العرنسية؛
 .للعالمة استعمال، عند لنعس، املستهلك يعطيها ل يا الصورة هي الصورة الذهنية: -

لعالمة التجارية، أثناء شراء شارة إلي، سابقا موشور هوية العالمة التجارية موج، أساسا لتحلي  امي  ما مت اإل    
العالمة التجارية أو أثناء إعادة دفعها وإعطائها نعسا جديدا أو أثناء التوسع أو حىت من أج  التقيي  يف إطار 

عالتات والتجارب الواقعية للمستهلك كلها اإلقياس األداء. ابإلضافة إىل ك  ما سبق هناك عوام  أخرى مي  

                                                
1Jean Noël Kapferer, Op.cit, pp 159-161. 

 صورة املرس 

الصورة 
 الذاتية

 اليقافة 

 الشخصية 

 ساالنعكا

 العالقات

 اجلانب املادي

 صورة املستقب 
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جناح اهلوية يكون بداللة التحك  يف العوام  املؤثرة يف إدراك املستهلك للخصائص عوام  مؤسسة للهوية، وهلذا  
 .1واملنافع العريدة واستقرارها ع ر الزمن يف ظ  البيئة احمليطة ابلعالمة التجارية

 اثلثا: عالقة هوية العالمة التجارية بصورهتا
خيتلط أو  ن مصطلح صورة العالمة التجاريةألدبيات أيث جند يف اللصورة ح اجملاورةاهلوية هي من بني املعاهي      

نتحد؛ عن اهلوية  الكن ملاذ ،(هوية العالمة التجارية)مصطلح على رأسها و  خرى،يوظف يف مكان مصطلحات أ
 من خالل الشك  التايل:على هذا السؤال جنيب و  ؟قب  الصورة

 .صورةالعالمة التجارية ابلهوية عالقة  :( 3 - 5)لشكل رقم ا

 

 

 

 

 

 

 

 
Source  :  Jean Noël Kapferer, Op.cit, p 152. 

الصورة تركز على  ،ن صورة العالمة متي  )اجلانب املستقب ( يف عالقتها مع اهلويةمن خالل الشك  يتضح أ    
 واملزيج اخلدماتو  الطريقة ال ي تعسر هبا اإلشارات عن السلع ومتي الطريقة ال ي تعه  هبا من طرف اآلخرين، 

مع عدم اغعال أتثري املصادر األخرى   غطي العالمة التجارية، بينما أتيت اهلوية يف )اجلانب املرس (الذي يوجيي الكر 
لذاتية املرغوب الصورة او  يف هذه احلالة هو ختصيص معىن العالمة املقصود كالتقليد، استغالل العرص، امليالية.

 .2وطريقة إرسال، أيضا ماذا نرس و  يد ما نرغب يف عرض،قب  إرسال العالمة البد من حتدو  إيصاهلا للمستهلك،

صورة هي التوليعة ال ي تتولد لدى اجلمهور نتيجة ملختلف رسائ  العالمة المما سبق نستطيع القول أبن       
كاس  العالمة التجارية، والرموز البصرية، واملنتجات، واإلعالتات، )اهلوية وخمتلف املصادر األخرى(،   التجارية

 .شاراتاإلتعسري و  املعاين واستخراج الرسالةلرعاية، فالصورة هي نتيجة فك رموز ا

                                                
 .170 ص، مرجع سبق ذكرهلرادي سعيان الورثيالين،  1

2 Jean Neol Kapferer, Op.cit, p 152. 

 املنافسة والضجيج

 املرسل

 لإلهلام:خرى أمصادر 
 التقليد-
 استغالل العرص-
 امليالية-

 

 شارات متنقلةإ
 املنتجات-
 األفراد-
 األماكن-
 االتصال-

 صورة العالمة

 املستقبل الرسائل

 هوية العالمة 
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عالمة فيكون من اهلوية تكون من منظور املؤسسة، أما معهوم صورة الو  نستطيع أن نقول أن معهومي التموقع 
 .2راءتقود الزبون الختاذ قرار الشفإهنا التموقع و  على خالف اهلوية، فالصورة 1وجهة نظر الزابئن

 دركةملطلب الرابع: الوالء للعالمة التجارية وجودهتا املا
مما ينتج عن، رفض  ،ةجتاه عالمة جتارية معينا إدراكيا ومعرفيا وسلوكياواستجابت،  التزام،يعين  زبونإن والء ال    

ودة املدركة تلك فاقت اجلإذا وال يتكون الوالء إال املنافسة، العالمات قناعية األخرى من طرف للمحاوالت اال
 املتوقعة.

 أوال: الوالء للعالمة التجارية
العديد من العالمات التجارية للمنتج الذي يرغب يف احلصول علي،، ولكن  الزبونيف الغالب يكون أمام      

العالمة التجارية لذلك املنتج الذي  قرارمتكن، من إكلها عوام  ،  ملنتج والتعرف على خصائص، وصعات،جتريب ا
أيضا لقوة العالمة قياسا  اتعطي مؤشر ، كما Value حتقق ل، قيمةو  ت،،اجت، ورغبحلن، حيقق ويستجيب ى أبير 

ح أصب هلذا ونظرا .3لعالمة التجاريةحنو تلك ا والءال من، خيلق ما يسمىو  ابلعالمات األخرى للمنتجات البديلة
 والئه .مث إىل كسب رضا الزابئن  للوصو ل الوسائ  بك  تسعى أضحت إذ للمؤسسة، الشاغ  الشغ  الوالء

 مفهوم الوالء للعالمة التجارية: .1
مقياس ''على أن، ء العالمة التجارية ك  حسب نظرت،، فعرف، معراج لقد أعطى الباحيون عدة تعاريف لوال
 .4''لدرجة حماولة الزبون الشراء من عالمة معينة

 بشراء القيام خالل من سلوكية استجاابت على وينطوي حمددة، جتارية عالمة حنو التحيزأبن،'' كما عرف
 ال ي الضغوط مجيع زبونال يقاوم عندما التام الوالء حيد؛ األساس هذا وعلى .5حتديداً'' التجارية العالمة تلك
 آخر.  حنو منتج التحول إىل تدفع،

 مادام املستهلك ال يستطيع إن بناء الوالء لدى الزابئن ليس ابألمر السه ، ألن الوالء ال ميكن أن يكون قواي     
تقدم ك  ما حيتاج، املستهلك ب  تتجاوز احتياجات،. هلذا فإن و  أن يقاوم عروض املنافسني ال ي تظهر قيما عالية

قوة العالمة أتيت مما تكرك، يف ذهن املستهلك، فإذا أدرك املستهلك العالمة إدراكا جيدا، وشك  روابط إجيابية 

                                                
1 Jean-Jacques Lambin et Chantal de Moerloose, Op.cit, p 405. 
2 François Duprat et .al, Op.cit, p 37. 

 .91 ص ،مرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  3
 .120ص  ،ذكرهمرجع سبق  معراج هواري وآخرون، 4
 دراسة-التجاريةللمستهلك حنو الوالء للعالمة  الشخصية واالجتماعيةأثر مواصفات املنتج والعوامل "، إبراهي  اخلضر صاحل وعليمؤيد حاج  5

، دمشق، سوراي، 10 ، العدد26اجمللد  .جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،"ميدانية ملشرتي أجهزة اهلاتف احملمول يف مدينة دمشق
 .603، ص 2010
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جتارب، مع هذه العالمة، كما أن العالمة القوية من احملتم  و  ة إىل خ رات املستهلكمعها، فإن ذلك سيضيف قيم 
 .1''لى شرائهااملواظبة عو  أن تعطي قيمة للمؤسسة تتمي  يف ختعيض إمكانية قيام املستهلك ابستبداهلا

ون عن اقتنائ، هلذه العالمة ومن، يعسر الوالء للعالمة التجارية أبن، ''درجة االطمئنان واالرتياح النعسي للزب       
والتزام، هبا وعزم، على مواصلة شرائها مستقبال وعادة ما يرتبط ارتباطا أكيدا والء الزبون للعالمة مبدى رضاه 

 .2عنها''

 عالقة الوالء بصورة العالمة التجارية .2
 خيتار فهو ،املستهلك ياراتوخ تعضيالت يف املؤثرة العوام  بني من التجارية للعالمة الوالء عام  يعت ر      
 .3منتظر غري وخطرا خسارة يكلع، هلا تغيريه أبن ويرى ،طوي زمن  منذ معها يتعام  ال ي العالمة
إن من املعاهي  األساسية يف جمال سلوك املستهلك هو أن املستهلك ال يقوم بشراء املنتجات بناء على ما        

هذا املنتج للمستهلك. هذا املبدأ ال يعين أبن اخلصائص الوظيعية للمنتج يععل، املنتج، وإمنا بناء على ما يعني، 
األداء، وأصبح املنتج الذي  ليتعدىليست ذات أمهية، وإمنا يشري إىل أن الدور الذي يؤدي، املنتج يف حياتنا امتد 

فعي حال كانت  ،وقعا متميزا بني املنتجات األخرىحيوي معاين أك ر ابلنسبة إىل املستهلك هو الذي حيت  م
السلع واخلدمات متشاهبة فإن املستهلك سيختار العالمة التجارية ال ي حتتوي على صورة أفض  وتتالءم مع 

ال جتع  املستهلك يركض بسرعة أك ر أو يقعز ملسافة أعلى من Nike شخصيت،. فعلى الرغ  من أن أحذية 
 .Nike4ء كبريا وشديدا ألحذية إال أن العديد من املستهلكني يبدون وال Reebok حذاء 

 يرى لذلك هلا، لدي، والء األخري هذا أن يعين ال الزبون طرف من التجارية العالمة نعس شراء تكرار إن    
Solomon ميكن ال ألن، العالمة، هذه اجتاه للزبون إجيايب موقف احلقيقي الوالء مع يكرافق أن جيب أبن، آخرونو 

 أتثري ل، موقعي بعد فهناك ،(عملية الشراء) سلوك، زاوية من إليها النظر مبجرد معينة اريةجت لعالمة الزبونوالء  فه 
 من املعضلة التجارية العالمة تتميز) تعضيالت الزبون ميال فهناك للزبون، احملتم  اإلجيايب شعورال على مباشر
 موقف لقياس املستعملة احملددات أحد من تعت ر اجتاهها( حيث أهنا للزبون إجيابية األكير ابملوقف الزبون طرف
 .5التجارية العالمة اجتاه الزبون

                                                
 .78 ، صمرجع سبق ذكرهعلي،  اخلشروم وسليمانحممد  1
 .123 ، صذكرهمرجع سبق معراج هواري وآخرون،  2
 .04 ، صذكره سبقمرجع ، القادر عبد الدين حمي مغراوي 3
 Nike:  إلنتاج املالبس واألحذية واألدوات الرايضيةعالمة أمريكية. 

  Reebok: هي أخد فروع مؤسسة و  ة بريطانيةعالمAdidas املالبس الرايضية.و  لصناعة األحذية 
 .71 ، صمرجع سبق ذكرهعلي،  اخلشروم وسليمانحممد  4
، "املهيكلةدراسة إمربيقية ابستعمال منوذج املعادالت  -Djezzyدراسة املكوانت املؤثرة على وفاء الزبون ابلعالمة "بن أشنهو سيدي حممد،  5

تلمسان، اجلزائر،  بلقايد، بكر أيب التجارية، جامعة التسيري والعلومو  االقتصادية العلوم تسويق، كلية ختصص )غري منشورة(، دكتوراه، أطروحة
 .59ص  ،2009/2010
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جيابية عن العالمة التجارية ستؤدي إىل حتقيق والء املستهلك، يف األخري ميكننا استخالص أن الصورة اإل      
 .1العالمةكذلك خلق االستعداد لدى املستهلكني للبحث عن و  وتكوين معتقدات إجيابية لدي، عن قيمة العالمة،

إن التباين يف إدراك مستوى جودة املنتج بني الزبون واملؤسسة، قد يشجع املسوقني على استخدام العالمة  
التجارية كإشارة يستدل الزبون من خالهلا على جودة منتجاهت ، وتصبح العالمة التجارية دليال على جودة املنتج 

  .2ج الكروجيي املرتبطة ابلعالمة التجاريةالذي حيملها من خالل اسكراتيجيات وفعاليات املزي

 اجلودة املدركة اثنيا: مفهوم
 تعريف اجلودة املدركة:  .1

عرف اجلودة املدركة أبهنا اإلدراك الكلي لتعوق وجودة السلعة أو اخلدمة فيما خيص الغرض املقصود لوجودها ت    
 معراجالباحيني ربط، ابلعالمة التجارية على غرار انطالقا من هذا التعريف حاول بعض . 3ابملقارنة ابلبدائ  األخرى

املنتج تولد لدى  فجودة، 4املدركة هي ذلك ''اإلدراك الكلي لتعوق وجودة العالمة التجارية'' اعت ر اجلودةوالذي 
 ع ابقي املنتجات املنافسة، وذلك من خالل جتربت، ل،يف ذهن، يسمح ل، مبقارنت، م اوتصور  احساساملستهلك إ

 عادة من ك  اخلصائص الوظيعية ال ي يوفرها. واالست

شر على إدراك العالمة لعناصر ال ي هلا أتثري مباوجب التطرق لعندما نتكل  عن اجلودة املدركة لعالمة جتارية       
الزبون يقي  جودة  (اجلمايل...وضة، الطراز، اجلانب امل، ، اجلهد املبذول للبحث عن املعلوماتالسعر)على غرار 

  .5دمةخ أو سلعةميز هبا ك  تتن خالل املواصعات النوعية ال ي مة معينة معال

 اجلودة املدركة وصورة العالمة التجارية .2

أو اخلدمة عند مقارنت، بني  لسلعةالزبون اجتاه ا يبدي،تع ر عن الرأي الذي  للعالمة التجاريةاجلودة املدركة     
املنافع ال ي كان ينتظرها، فإذا كانت اجلودة ال ي حص  عليها الزبون  اجلودة املدركة ال ي حص  عليها فعال وبني

ى العكس إذا كانت اجلودة ل، وعإجيابيةأك ر من اجلودة ال ي كان يتوقعها، فإن اجلودة املدركة للعالمة هنا تكون 
 اجلودة املدركةف. املتحص  عليها أق  مما كان ينتظره الزبون، فإن يف هذه احلالة تكون اجلودة املدركة منخعضة

                                                
 .134 ص ذكره،مرجع سبق ، -فعاليات بناء العالمات الراحبة –تسويق العالمات حممد عبد العظي  أبو النجا،  1

 أطروحة ،منوذج مقرتح للعوامل املؤثرة على اجتاهات املستهلكني حنو امتداد العالمات التجارية لسلع التسوق املعمرةضر، حممد صاحل اخل 2
 .123، 122ص  ، ص2009ختصص إدارة األعمال، قس  إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة عني مشس، مصر، )غري منشورة(، دكتوراه، 

 .جملة جامعة القدس املعتوحة لألحبا؛ والدراسات ،"لقيمة املدركة من قبل العميل يف تعزيز الوالء للعالمة التجاريةأثر اجلودة وا"، عطيةجودت  3
 .221 ، ص2013فلسطني،  اجلزء الياين، العدد احلادي واليالثون، جامعة القدس املعتوحة،

 .153 ص ،مرجع سبق ذكرهمعراج هواري وآخرون،  4
 .15 ص، رجع سبق ذكرهم، بن أشنهو سيدي حممد 5
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املوضة، اجلانب اجلمايل، الطراز، الصورة الذهنية، )إذا على تقيي  مجيع املواصعات ال ي تتميز هبا العالمة  تشم  
 .1(املصداقية، حسن جودة املنتوج، ربح الوقت، العوائد البسيكولوجية كتقدير العرد من طرف اآلخرين ...

علومات املتاحة للمستهلك، قد تصبح العالمة التجارية إشارة سوقية ابلتايل مع نقص أو عدم جتانس املو      
موثوق هبا. تستطيع املؤسسة من خالل املزيج الكروجيي اخلاص بعالمتها التجارية أن تنق  املعلومات إىل املستهلك 

ي  الصعات مي  املعلومات عن صعات املنتج وجودت،، وقد ترتبط هذه املعلومات ابجلوانب غري املادية أيضا م
 .2الرمزية والعاطعية للعالمة للتجارية

إن حتقيق مستوى مرض للجودة املدركة أصبح أكير صعوبة بسبب التحسينات املستمرة على املنتجات على       
جودة منخعضة  نتجات ولكن املنتج الذي يعد ذومر السنني وال ي أدت إىل زايدة توقعات املستهلكني عن امل

ل وهلة من قب  املستهلك على أن، ذو جودة مرتععة، وذلك اعتمادا على توقعاهت . يكون ميكن أن يبدو ألو 
 منخعضا مقارنة ابجلودة املدركة. جتاه جودة املنتجات إذا كان السعرااملستهلك أحياتا صورة ذهنية إجيابية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .املرجع نعس، 1
 .123، 122ص  ، صمرجع سبق ذكرهحممد صاحل اخلضر،  2
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  :ةـــــــــــــــخالص 
جتعلها و  ة لعالمتها التجارية، فتعم  على ربط العالمة هبذه الصورةعلى ك  مؤسسة أن ختتار صورة منعرد        

 اسكراتيجية أداة التجارية صورة العالمة ابعتبار ،على التمييز عن املنتجات املنافسة هاساعدي وهذا ماتع ر عنها، 
 نع فضال يدها،تقل ميكن ال ي األمور من أصعب واحدةابعتبارها  تنافسية، ميزة إىل تتحول أن ميكن ،قيمة ذات
  .لتشكيلها الالزمة الزمنية املدة طول

 سيحاول الباحث من خالهلا بناءوال ي  التجارية معهوم صورة العالمةحاولنا من خالل هذا العص  توضيح     
العالمة التجارية من خالل التطرق إىل معهومها خصائصها، إىل  مبدخ بدأتا اجلانب التطبيقي للدراسة، حيث 

كيعية أبعادها، مث   ،هاتوضيح أنواعو  عالمة التجاريةدراسة ماهية صورة المث  وكيعية إعداد اسكراتيجية هلا هتا،مكوتا
لنتطرق يف األخري إىل ربط الصورة ببعض املعاهي  ذات الصلة هبا كقيمة العالمة  بنائها والعوام  املؤثرة فيها،

 الوالء. و  اهلوية وصوال إىل اجلودة املدركة لشخصية،الشهرة، او  ها مث التموقعابعتبار الصورة أحد أه  مصادر 

جمموعة معقدة فهي  ألكير صعوبة،هو العنصر او هلا  تصور الزابئنمتي  صورة العالمة التجارية توصلنا إىل أن      
العالمات ايها مع إمقارنني العالمة التجارية واالنطباعات ال ي حيملها العرد عن  من االدراكات واألحاسيس

عماده عنصر املزيج الكروجيي االبتكاري و  حتتاج تظافر خمتلف اجلهود التسويقية بصعة عامةها ئبنافعملية نافسة، امل
العالمة يف ذاكرت، حول  اإلدراكات املخزنةالزبون يستحضر  يف جع  لابصعة خاصة، كون، فعا االبتكاريعالن اإل

 عوبة االنعصال عنها.ة ابلصورة وصيوضح مدى اتصال العالمهذا ما التجارية و 

عالن اإل أبعاد ميلة يفسنحاول أن نعرف الدور الذي تلعب، هذه املؤثرات مت فص  الدراسة امليدانيةويف      
 لعالمة التجارية.صورة ااالبتكاري يف حتسني 
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  متـــهــيـــــد:

األفراد وا�تمعات  ال ميكن حتييده على حياة اخلدمات، قطاع يف اهلامة القطاعات من قطاع االتصاالت يعترب     

قرية صغرية،  العامل من جعل الذي التكنولوجي االنفجار من مستفيدا يتطور احفر  �ا، والوطيد املباشر التصاله

 يف تغيري النمط املعيشي لألفراد و�لتايل سلوكا�م. األثر �لغ هلا كان اليت االبتكارات أهم من النقال ولعل اهلاتف

اجلانب  لدراسة مالئما أساسا تشكل اليت اهلامة األسواق أحد اجلزائر يف نقالال اهلاتف ويعترب سوق خدمة     

تزايدها مؤخرا خاصة مع دخول و  ملنافسةا شدةل نظرا وذلك التسويقي للمؤسسات وخاصة يف جمال الرتويج،

  تنوعها من متعامل إىل آخر.و  تطور العروضو  الرابعو  اجليلني الثالث

 عالمتها التجاريةو  اعتمادا على بعض أدوات مجع البيا�ت، أرد� تسليط الضوء على املؤسسة حمل الدراسةو     

    هذا من خالل التطرق إىل:و  موبيليس، مع العمل على حتليل النتائج املتوصل إليها

 ؛تقدمي للقطاع السوقي واملؤسسة وحتليل العالمة موبيليس - 

 ؛سسة اجلزائرية لالتصاالت موبيليسمؤ لاملزيج التسويقي ل - 

 مؤسسة اجلزائرية لالتصاالت موبيليس.لاملزيج الرتوجيي ل - 
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  حتليل عالمتهامع  حمل الدراسة واملؤسسةلقطاع السوقي : تقدمي لاألولاملبحث 

 رهاكثأو  االقتصادية القطاعات أهم من النقال اهلاتف خدمة سوق وحتديدا ،جلزائرا يف االتصاالت قطاع يعد     

ودخول تقنيات  اإلصالحات بفعل املنافسة على انفتاحه ظل يف خاصة ،متسارع منو من يشهده ملا نظرا جناحا،

متغريات أخرى ر الز�ئن للمؤسسات الناشطة ودخول واليت أثرت بشكل كبري على تصو ، 4Gو 3Gحديثة 

 سوق خدمة اهلاتف النقال ألخذ حملة عنهذا املبحث نخصص سللمفاضلة بني العالمات املتنافسة، وعليه 

  وعالمتها.موبيليس اجلزائرية لالتصاالت ؤسسة املو 

  اجلزائر يف خدمة اهلاتف النقالسوق  حتليلول: املطلب األ

 املؤشرات خمتلف حتليل خالل من ،وتطورها سوق خدمة اهلاتف النقال �جلزائر حالة اجلزء هذا يف نتناول    

  ) GSMو G3( االتصاالت قطاع يف �ملتعاملني اخلاصة

 ) GSMو G3( خلدمة اهلاتف النقالمجايل حالة السوق اإلأوال: 

األخريتني خاصة مع السنتني  يف ملفت بشكلجلزائر ا يف سوق خدمة اهلاتف النقال يف املشرتكني عدد تطور     

 خالل األعداد هذهيوضح  املوايل واجلدولآلخر تناقص بينما  ملتعامل عددهم ازداد حيث، 3Gدخول تقنية 

 :حدى على كل املتعاملني وجلميع األخريتني السنتني

 .) حسب املتعاملنيGSMو 3Gمجالية ملشرتكي الشبكات النقالة (احلظرية اإل: )1 - 4(اجلدول رقم 

  التطور  2015  2014 املتعاملني

  + % 9,95  14.318.169  13.022.295  )(موبيليس اجلزائرية لالتصاالت

  - 10,75 %  16.611.115  18.612.148  جيزي)اجلزائر (أوبتيموم تيليكوم 

  +  % 5,44  12.298.360  11.663.731  (أوريدو) الوطنية التصاالت اجلزائر

  مجايل للمشرتكنيالعدد اإل

3G وGSM   

43.298.174  43.227.643  0,16 %  -  

 ،02 ص، 2015 ،والالسلكية السلكية واملواصالت للربيد الضبط سلطةاجلزائر،  يف النقالة اهلاتفية سوق مرصد املصدر:

  :نقال عن

http://www.arpt.dz/ar/obs/etude/  consulté le : 21/08/2016 

  

                                                           

  G3: 3( االختصار يرمزG( 3"الثالث اجليل إىلrd Generation"  ،نوع من الالسلكية الشبكات تقنية من وهي )wireless( ، ألجهزة تسمح 

  .املرئية اهلاتفية املكاملات إجراءو  نرتنتاأل عامل يف حباراإل �دف الالسلكية نرتنتاأل بشبكات االتصال النقال اهلاتف
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وريدو أ( مقارنة مبنافسيها 9,95%بنسبة  للعالمة موبيليس املشرتكني عدد يف التطور نسبةل الز�دة ترمجة ميكن    

  )10,75% – بنسبةت صأما جيزي فتناق  5,44%الذي زاد بنسبة 

للحصول املرتبة األوىل إىل السبق يف حتصلها على  يف نسبة التطور موبيليس اجلزائرية لالتصاالتتفوق  يعودو      

خذ هذا املنعرج بشر�، ألو  تقنيا اجاهزيته احلدث وتعلن املؤسسة تستغلهو ما جعل و  اجليل الثالث رخصةعلى 

الوحيد و  جعلها حتتل الصدارة وتكون األّولالشيء الذي ، ++3Gوالية بشبكة  48تغطية و  ،التكنولوجي اهلام

عرب رافق هذه العملية إعال�ت مكثفة تلفزية وإذاعية وحىت و   ++.3Gتوفري أفضل شبكة يف واملتعامل الفريد 

 االتكنولوجيإدماج هذه و  الر�دي ابتكريس مركزهقها على �قي املنافسني والتزامها تفوّ الطرقات لتظهر للمستهلكني 

هو ما و  ،بتوفري أحسن اخلدمات املبتكرة لز�ئنهاو  للبالد، من خالل نشر أحسن شبكة االقتصاديلتجسيد النمو 

  .2016يف  مالين مشرتك 06إىل يصل  3Gجعل عدد مشرتكي اجليل الثالث 

  .2015عدد املشرتكني اإلمجايل سنة  :)1 - 4(م رقالشكل 

  

  .02 ص ، مرجع سبق ذكره،اجلزائر يف النقالة اهلاتفية سوق مرصد املصدر:

  

، حمققا 2015مشرتك خالل سنة  70531مجايل ملشرتكي اهلاتف النقال اخنفاضا يقدر بـــ سجل العدد اإل    

   مقارنة مع نفس الفرتة من السنة املاضية. %16بذلك تراجعا يف النمو يقدر بــ 

 %62.25، أي GSMمشرتكون يف شبكة مليون هم  26.909مليون مشرتك،  43من أصل كما أنه      

 الشكل التايل يظهر تقسيمو  .%37.75ي أ، 3Gث مليون مشرتك يف شبكة اجليل الثال 16.319مقابل 

  عداد على املتعاملني الثالث:األ
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  .للمتعاملني الثالث للمشرتكني اإلمجالية احلظرية تطّور توزيع: )4-2الشكل رقم (

  

  .02 ص مرجع سبق ذكره، ،اجلزائر يف النقالة اهلاتفية سوق مرصد املصدر:

  النقال اهلاتفية لسوق اهلاتف : الكثافة�نيا

 لالنتباه ملفت بشكل ارتفع قد النقال اهلاتف خدمة يف املشرتكني عدد أن جليا يتضح السابق العرض من    

 اجلدول يف نعرضها اليتو  *اهلاتفية الكثافة خالل من التطور هذا على التعبري وميكن األخريتني، السنتني خالل

  :أسفله

  .)GSMو 3Gالنقال (مجالية للهاتف افة اإلالكث :)4-2اجلدول الرقم (

  2014  2015  

  + %107.00  + %109.62  الكثافة اهلاتفية    

  .03، ص اجلزائر، مرجع سبق ذكره يف النقالة اهلاتفية سوق مرصد املصدر:

 من انتقلت إذ، املاضية السنة مع �ملقارنة %2.62 ــب يقدر اخنفاضا الللنق اهلاتفية الكثافة عرفت      

 غري املشرتكني شرائح تشغيل يقافإ إىل االخنفاض ذاه أساسا ويرجع 2015 سنة يف107% إىل  %109.62

 .النقال اهلاتف متعاملي طرف من املعرفني غريو  النشطني

  املشرتكني لعدد �لنسبة السوق يف املتعاملني حصص توزيع �لثا:

 السنتني خالل اجلزائر يف النقال اهلاتف قطاع يف الثالث للمتعاملني السوقية احلصص متثيل ميكن كما     

 :التايل �لشكل األخريتني،

                                                           
  40.4ب لإلحصائيات الوطين الديوان حبسب السكان عدد بلغ 2015 ديسمرب  10يف، نسمة 100 يف املشرتكني عدد متثل ة:اهلاتفي الكثافة *

  .نسمة مليون
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  .2015- 2014خالل  السوق يف املتعاملني حصص توزيع  :)4-3الشكل رقم (

  

  .03 ، صر، مرجع سبق ذكرهاجلزائ يف النقالة اهلاتفية سوق مرصد املصدر:

  وتقدر حصة أكرب صاحب هوأوبتيموم تيليكوم اجلزائر (جيزي)  أن 2014 لسنة النسبية ةالدائر  من يتضح     

الوطنية التصاالت اجلزائر  املتعامل بعده، %30.08 بـ موبيليس)( اجلزائرية لالتصاالت يليه، %42.99بـ  

أوبتيموم تيليكوم  املتعامل من كل تراجع حيث، 2015 سنة يف اختلف األمر لكن، %26.94 (أوريدو) بنسبة

اجلزائرية و  الوطنية التصاالت اجلزائر (أوريدو) كل من املتعاملنيبينما سجل   %38.43جيزي) إىل (اجلزائر 

  على التوايل. %33.12و ،%28.45 بنسبة يف احلصة السوقية ز�دة (موبيليس) لالتصاالت

هذا الرتاجع استغله  ،أضعفت هذا املتعاملشاعات اليت التجارية جيزي إىل العديد من اإل تراجع العالمة يعود     

 املتعامل موبيليس للتوسع أكثر يف السوق وبدرجة أقل املتعامل أوريدو.

   (ATM Mobilis) اجلزائرية لالتصاالت موبيليسؤسسة مباملطلب الثاين: التعريف 

 عن املوروثة GSM شبكة �ستخدام ،اجلزائر اتصاالت ؤسسةمل النقال اهلاتف خدمة توفري مهمة أوكلت     

 ماي 26 بتاريخ GSM شبكة واستغالل إلنشاء رخصة منحت حيث واالتصال، اإلعالم وتكنولوجيا الربيد زارةو 

 .1 التسوية سبيل على  2002

 

  

  

                                                           
 GSM :Global System for Mobile Communications.  

  .162 ، صمرجع سبق ذكرهسعودي،  جنوى1 
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 اجلزائرية لالتصاالت موبيليسالتعريف مبؤسسة أوال: 

 االتصال سوق يف تعمل مسامهة شركة عن عبارة، "ALGERIE TELECOM"اجلزائر اتصاالت     

 يفصل والذي ،اجلزائر يف االتصاالت قطاع بتنظيم املتعلق، 2000 /03  القانون مبوجب إنشاؤها مت ئري،جلزاا

 .واملواصالت الربيد لنشاطي الدولة احتكار أ�ت حيث االتصاالت، عن الربيد نشاط

 إنشاء مت حيث ،اجلزائر اتصاالت ؤسسةمل كفرع (Mobilis) موبيليس لالتصاالت اجلزائرية مؤسسة ظهرت     

 اتصاالت �لكامل متتلكها أسهم ذات شركة شكل يف، 2003 أوت يف )*ATM (للنقالاجلزائر  اتصاالت

 لمؤسسةل الرجوع دون �ا اخلاصة تيجيةالقرارات االسرتا اختاذ يف �مة �ستقاللية تتمتع موبيليس أن علما ،اجلزائر

  اجلزائر. اتصاالت عن مستقل تنظيمي هيكل وهلا األم،

       موبيليس وورثت ،جلزائرا اتصاالت ملؤسسة �بعة كانت وبشرية مادية بوسائل أعماهلا املؤسسة هذه �شرت   

  .1األم الشركة عن مشرتك ألف  150

  �نيا: أهداف املؤسسة والتزاما�ا

  التزامات.و  ككل مؤسسة، اجلزائرية لالتصاالت موبيليس هلا أهداف      

  أهداف املؤسسة: .1

  :2يف هاأهداف موبيليس ختتصر

 ؛اخلدمات أحسن تقدمي - 

 والئهم؛ لضمان �ملشرتكني اجليد التكفل - 

 ؛التكنولوجية راتالتطو ىل مواكبة كافة إالسعي و  االبتكار - 

 الز�ئن؛و  الشركاءالتموقع كمتعامل أكثر قر� من   - 

مفتاح جناحه و  سليم أساسهو  شفافة، يف حميط جد تنافسيو  ، وفيةتكرةحيوية، مب ها كمؤسسةفرض نفس - 

  ر.املباش االتصال�إلضافة إىل  املصداقيةو  يكمن يف اجلدية

فالعمل ، مشرتك مليون 14 ضم إىل قصري وقت يف وتوصلها مهم أعمال رقم حتقيق من مكنهاكل ما سبق       

 من لدى مشرتكي خدمة اهلاتف النقال إجيابية صورة عكست جعل موبيليساالبتكار  لسياسة وتبين اختيارعلى 

 .للمشرتكني �جعة جد وخدمة عالية جودة ذات شبكة توفري على السهر خالل

  

  

                                                           
1 Mobilis, Mobilis présentation et Objectifs, sur : http : //www.mobilis.dz/ar/apropos.php, consulté le : 
21/08/2016. 
2 Ibid. 
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 ة:املؤسس التزامات .2

لديها العديد و  ،واإلبداع احليوية النزاهة، الشفافية،ك املبادئ من مجلة على اجلزائرية لالتصاالت موبيليس ترتكز

 :1من االلتزامات

 مفاجآت؛ بدون وشفافة، وواضحة بسيطة عروض اقرتاح - 

 فيها؛ املستعملة�ا وتكنولوجيا �اوخدما لعروضها املستمر التحسني - 

 الوطن؛ أرجاء كافة عرب شبكتها نشر - 

 جيدة؛ فظرو  يف املطلوبة الوجهة كانت مهما املكاملات كل إيصال ضمان - 

 العمالء؛ احتجاجات على ممكن أجل أقصى يف اإلجابة - 

 ممكن؛ وقت أسرع يف شكوى ألي ستجابةواإل للز�ئن الدائم اإلصغاء - 

 ا؛�خدما يف املستمر االبتكار - 

 بوعودها؛ الوفاء - 

  .ا�تمع احتياجات قوف ا�خدما تكييف - 

  :اجلزائرية لالتصاالت موبيليس �اأهم املراحل اليت مرت  �لثا:

  موبيليس: اجلزائرية لالتصاالتمؤسسة  �ااجلدول املوايل تلخيص أهم املراحل اليت مرت حياول الباحث يف      

  .خالل مراحل الصناعة اجلزائرية لالتصاالت موبيليساخلاصة مبؤسسة األعمال أهم  :)4-3( اجلدول رقم

                                                           
 موبيليس ملؤسسة االجتماعي التسويقي الرب�مج حالة دراسة -  اخلدمية للمؤسسة الذهنية الصورة يف االجتماعي التسويق تبين أثر"زينب الرق،  1

 كليةالتجارية،   العلوم قسم ،تسويق ختصص، (غري منشورة)، دكتوراه أطروحة، "2015و 2014 بني املمتدة الفرتة يف- املالعب يف العنف ملكافحة

  .226 ، ص2015/2016األغواط، اجلزائر،  ثليجي، عمار التسيري، جامعة وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم

 األعمال املنجزة أو النتائج املتوصل إليها املرحلة

اإلحتكار  مرحلة

الثنائي 

2002/2003 

  .اجلزائرية لالتصاالت موبيليس هور مؤسسةظ -

 .اجلزائرية لالتصاالت موبيليس إجراء أول اتصال بواسطة  -

  

  

  

  

 دج،1000بطاقة تعبئة  اجلزائرية لالتصاالت موبيليس مؤسسةطرحت  - 

  .دج2000

الز�ئن  يليب حاجات أول مركز خدمات اجلزائرية لالتصاالت موبيليس فتحت  - 

  .2004يف ماي 
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مرحلة إحتكار القلة 

إىل  2004من سنة 

 يومنا هذا

ف يف نوفمرب أل 700ألف، ليصبح العدد  400 ـــــز�دة عدد املشرتكني ب - 

2004.  

خلدمات على وبريد اجلزائر لتوفري ا اجلزائرية لالتصاالت موبيليس شراكة بني - 

  .مكتب بريد 3200مستوى 

  جلزائرية لالتصاالت موبيليسملؤسسة اة بيع نقط 5000الوصول إىل أكثر من  - 

  .2005مع مطلع سنة 

لفريق الوطين لكرة اليد سنة عن رعاية ا اجلزائرية لالتصاالت موبيليسإعالن  - 

2005.  

) يف أفريل GPRS,MMSخلدمة ( اجلزائرية لالتصاالت موبيليس تقدمي  - 

2005.  

  .خدمة جديدة موبياليت اجلزائرية لالتصاالت موبيليس ع تض - 

منتوج جـــديد، �لشــراكة مع بريـد اجلزائر  اجلزائرية لالتصاالت موبيليس تضع - 

mobipost.  

موقع إلكرتوين خاص بكل املعلومــــــات  اجلزائرية لالتصاالت موبيليس تضع  - 

  .www.mobilis.dz حوهلا

" للتكنولوجيات "ICT 4allيف معرض اجلزائرية لالتصاالت موبيليس تشارك - 

  .ثة بتونساحلدي

 ؛ديدة يف السوق حتت اسم قوسطوخدمة جــ اجلزائرية لالتصاالت موبيليس تطلق - 

  .)0661( إطالق خدمة الدفع املؤجل  - 

  .املفتاح اجلديد موبيكنكت ملوبيليسنرتنت من خالل طالق خدمة األإ - 

  . www.mobilis.dzاملوقع اإللكرتوين ملوبيليس �للغة العربية الق إط - 

رصيدي خدمة اإلطالع على كشف احلساب الربيدي اجلاري عن طالق خدمة إ - 

  .SMSــــــ طريق ال

  .2011سنة  مويب كور بوريت ملوبيليس العرض اجلديد للمؤسسات - 

  .2011اليني مشرتك سنة م 10الوصول إىل أكثر من  - 

وإنطالقها  3Gعلى رخصة تقدمي خدمات  اجلزائرية لالتصاالت موبيليسحصول  - 
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  le , consultéwww.Mobilis.dz /28 :08/.2016 من إعداد الطالب �العتماد على املوقع: املصدر:

  اجلزائرية لالتصاالت موبيليسملؤسسة �لثا: البعد االبتكاري 

عامل مواكبة تطورات  من خالهلاحتاول  ،بعيداسرتاتيجية على املدى ال اجلزائرية لالتصاالت موبيليستنتهج      

ل و اليت حامن أهم نشاطا�ا و  من نشاطا�ا يف هذا ا�ال امهم االتكنولوجيا وجمال االبتكار ولذلك ختصص جزء

  :20161حث حصرها خالل االب

 :واالتصالإبتكارا�ا وحلوهلا للمحرتفني يف قطاع تكنولوجيات اإلعالم  عرض   .1

بقصر املعارض الصنوبر  ،2016أفريل  18إىل  14 من SICOMلصالون  25 ــــالطبعة الـ من خالل

واإلعالم  االتصالأول تظاهرة متخصصة يف جمال  ،يعد صالون سيكوم ، حيثالبحري �جلزائر العاصمة

الرقمي واإلنتاج  االقتصاد"حتت شعار  نظمتو  ،�جلزائر واالتصالوملتقى سنوي لتكنولوجيات اإلعالم 

الوطين  االقتصادلإلجابة على إشكالية تكييف  ،بلد أجنيب 20 ـــعارض ممثلني بـ 135مبشاركة  ،الوطين"

يف جناح  وشاركت موبيليس ،ومردوديته حيال استعمال األدوات الرقمية كوسيلة لز�دة مردودية اإلنتاج الوطين

القرتاح آخر العروض واحللول واإلجابة على تساؤالت الزوار  ،مستشارين جتاريني ملوبيليس املؤسسات

جتدد  ،من خالل املشاركة املنتظمة يف التظاهرات اليت تعىن بقطاع التكنولوجيات واإلعالمف  واحملرتفني.

  �دماج هذه التكنولوجيات يف ا�ال املهين وتطوير هذا القطاع �جلزائر. التزامهاموبيليس 

 :Micro Club العلمي للطلبةلنادي ا رعاية  .2

مستوى  علىAlgeria Game challenge AGC 2016  السادسة ملسابقة ةتنظيم الطبعمن خالل      

ة وبصفة إجبارية توسيع املشاركني يف هذه املسابق اشرتط علىحيث  علوم والتكنولوجيا هواري بومدين،جامعة ال

ترمي الفرق ، )املغامرةألعاب (ما خيص ابتكارهم وتصميم نوع من األلعاب اليت تنساق يف موضوع خياهلم في

عب للو ، قابلة للتكّيف )3Dأو ثالثة أبعاد () 2Dاملشاركة إىل حتقيق تصميم وتطوير لعبة الفيديو ذات بعدين (

                                                           
1 Mobilis, Mobilis présentation et Objectifs, Op.cit. 

  .2013دمي اخلدمات بدءا من ديسمرب يف تق

  .2014مليون مشرتك سنة  13جتاوز عتبة  - 

سنة  3Gمركز الر�دة يف خدمات  اجلزائرية لالتصاالت موبيليس احتالل - 

2014. 

 .2015سنة  4Gتقنية  �ستغاللتقدمي طلب الرتخيص  - 

 .2016 ماي  4G 23خبصوص استغالل تقنية  رخصةاحلصول على  - 
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موبيليس  فهد، Windows, Linux, Android, Windows Phone  على األقل على إحدى القواعد

تسليط األضواء على املواهب الشابة اجلزائرية يف جمال ألعاب الفيديو،  هو من خالل دعم مثل هذه املسابقات

تكريس مبدأ أ�ا و  و�لتايل السماح هلم �ستخراج قدرا�م واستغالهلا ضمن منهجية خاصة مبطوري ألعاب الفيديو

توظيف موظفني يف مؤسسة رائدة يف جمال االبتكار وحىت االستثمار يف جلب كفاءات ختدم توجه املؤسسة 

  مبتكرين. 

  Mobilisالتجارية عالمة حتليل الاملطلب الثالث: 

موبيليس من خالل عرض وحتليل امسها، لو�ا، شعارها، طريقة التجارية عالمة السنتطرق يف هذا املطلب إىل      

  .واسرتاتيجيتهاطباعتها 

  أوال اسم العالمة:

يعترب اسم العالمة القاعدة األساسية ملضمون العالمة، ونقطة االرتكاز �هودات املؤسسة الرتوجيية املوجهة      

ن األساسي ملعامل صورة تريد املؤسسة العالمة ميثل املكوّ فاسم ، اصة بعالمتهاالشهرة وحتسني الصورة اخللز�دة 

  يتم تقييم اسم العالمة من حيث قوته وفقا لعدة معايري:هان كل األطراف اليت تتعامل معها. و ترسيخها يف أذ

 االسم قصري وسهل ختزينه: .1

السم مميزا ومبتكرا كان ان اتعترب سهولة االستذكار جانبا مهما وأساسيا يف تكوين اسم العالمة، فكلما ك     

سواء �لنسبة للمستهلكني (يتميز بسهولة الكتابة والنطق  موبيليسجاذبية النتباه املستهلك، واالسم أكثر 

 رب خمتلف اللغات يف أحناء العامل؛يلفظ بنفس الطريقة عألنه اسم غري مركب وقصري و الوطنيني أو األجانب) 

 االسم يصف املنتج: .2

ميكن السم العالمة أن يلعب دورا يف ربط هذه األخرية مبنتجها مما يسهل ز�دة شهر�ا، وهذا ما جيعل اسم      

 ةذمأخو  أجنبية كلمة Mobilisاألنسب للداللة على أن املنتج يتعلق �هلواتف النقالة، حيث أن اسم  موبيليس

  ؛2اليت معناها (اهلاتف النقال)و  Mobile كلمة من

 :التسميةمعاين  .3

اليت يوحي �ا اسم العالمة أن تضعفها واملؤسسة على حد سواء، و�لنسبة لالسم  ميكن للمعاين السلبية     

 تعين اليت Mobilité كلمة منق مشتىل اهلاتف النقال فهناك من يرى �نه فباإلضافة إىل أنه يشري إ موبيليس

  واالبتكار التجديد تشجع اليت موبيليس؛ مؤسسة ومبادئ صيةشخ تعكس واليت التجديد وية،ياحل احلركة،

                                                           
2 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/mobile/, consulté le : 22/05/2016. 
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 وكرة �لر�ضة املولع اجلزائري الفرد صيةخبش متأثرة والر�ضة للشباب تتوجه مؤسسة فهي احلركة أما ا،�خدما يف 

 .3القدم

  التسجيل القانوين: .4

مسجل لدى املركز الوطين  يعترب اجلانب القانوين من املعايري املهمة الختيار اسم العالمة، واسم عالمة موبيليس    

    .حلماية امللكية الفكرية

  االسم مميز ومتفرد: .5

لى التواصل اإلجيايب مع وجيزي. فله القدرة ععلى املتعاملني اآلخرين أوريدو  االسم موبيليس مبتكر ومتفرد    

املنتجات، كما فه ملنتجات جديدة قد تضاف إىل خط يوميكن تكي املستهلك، وخلق الصورة املرغوبة عن املنتج،

 أنه مالئم أيضا لإلعال�ت املبتكرة اليت تطرحها املؤسسة.

لك �لفعل مجيع اخلصائص واملقومات اليت مي موبيليسمن خالل املعايري السابقة الذكر ميكننا القول �ن اسم      

  .اأو ثقافي اقانونيجتعله مميزا ومبتكرا واليت تسمح للمؤسسة �ستغالله دوليا، دون مواجهة أي مشكل سواء 

  �نيا: شارة العالمة

تعترب الشارة الرمز البصري األول للعالمة، وتتعاظم أمهيتها خاصة يف حالة األمساء املتشا�ة، فالشارة املميزة      

تسمح بتخطي مشاكل األمساء الطويلة من جهة، وتسهم يف ز�دة شهرة العالمة وتثبيت روابط وجدانية معها، 

 و�لنسبة للعالمة موبيليس فقد مت اختيار شارة على شكل ذكرها كلما رأ�ا �لعني ا�ردة،عملية تتسهل من 

  .إىل احلركة والديناميكية إشارة يةشارة يف اهلاتف النقال لكن مائلة بطريقة ذكخطوط تشبه إىل حد بعيد أمواج اإل

  .: شارة العالمة التجارية موبيليس )4 -  4(الشكل رقم 

  

  

  

  

 

  .www.Mobilis.dz :املوقع الرمسي ملؤسسة موبيليس املصدر:

مما يبعد ذلك التشويش  أوريدوو  جيزيما هو مالحظ على هذا الرمز أنه خيتلف كثريا على رمزي املتعاملني      

اخلاصة �هلاتف  �إلشارةتلك اخلطوط و  الذي من املمكن أن حيدث يف أذهان املستهلكني، كما أن ارتباط الشارة

النقال أبعد أي احتمال لوجود تناقضات يف املعىن أو التصور املراد توضيحه. أي أ�ا مرتبطة بشكل جد وثيق مع 

  اسم العالمة ومنه ميكن اعتماد االسم مرجع حقيقي لتكوين الشارة.

                                                           
  .226 ص ، مرجع سبق ذكره،زينب الرق 3 
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  اسم العالمة يقة طباعة�لثا: لون وطر 

يلعب كل من لون وطريقة طباعة اسم العالمة دورا أساسيا يف متييزها، فاللون يعترب من العناصر األساسية اليت      

ألوا� خاصة �ا حيث تستعمل خلفية هو مالحظ أن عالمة موبيليس تعتمد متيز العالمة عن منافسيها، وما 

لبصر ألن الساحة البصرية له أصغر ل ريحماألخضر اللون خضراء لكل إعال��ا سواء الثابتة أو املتحركة �عتبار 

من الساحات البصرية لباقي األلوان، كما أن طول موجته وسطى فليست �لطويلة كاللون األمحر وليست �لقصرية  

إىل جانب اللون األخضر  األبيضو  اللونني األمحرحتتوي على كما  ، 4%100وهو لون إجيايب بنسبة ، كاألزرق

  ميثل اخللفية. الذي الغالب تقريبا على كل إعال��ا و 

كل كبري �إلضافة إىل أ�ا مستمدة من العلم شإذا حللنا األلوان املستعملة جندها ختتلف على املنافسني ب     

الباحث اختيار موبيليس اجلزائري (األخضر، األبيض، األمحر) وهذا ما أعطى للعالمة رمزية وطنية. حسب رأي 

بروز إجنازات املنتخب الوطين بدأ مع  من قبل مسريي العالمة بل تفكري اسرتاتيجي، ايهلذه األلوان مل يكن اعتباط

يليس عالمة �ا (موبهوية خاصة  حيث صممتمبنتخبه،  واستغالل موبيليس لتعلق الشعب اجلزائري لكرة القدم،

األحداث الر�ضية،  وخمتلف  ور�ضيي األلعاب األوملبية،ك منتخب كرة اليد ضافة إىل ذلاألبطال)، ورافقت �إل

  .يصال تلك اهلوية للمستهلكني وتكوين صورة ذهنية إجيابية عن العالمة وربطها �النتصاراتذلك يصب يف اكل 

درجات اللون أشياء ما هلا ذكرى معينة إما سلبية أو إجيابية فنجد أن بعض  عند البعضاأللوان  قد متثل     

بيعة النباتية �لطضافة إىل أنه علم الراية اجلزائرية فهو لون يوحي تغلب على إعال�ت موبيليس و�إل األخضر

اجلزائري.  ك وفقًا للنمط السائد يف ا�تمعيوحي هلم �لراحة والصرب والنمو واألمل وذلو�لتايل واحلياة واخلصوبة 

، واحدة �للغة العربية ملختلف إعال��ا أو التغليف اخلاص بعروضها فاعتمدت طريقتني أما طريقة الطباعة

  احملليني أو األجانب. سواء املستهلكنيوذلك الستهداف  .التينيةواألخرى �للغة ال

  .�للغتني العربية والالتينية العالمة التجارية موبيليسطباعة :  )4 - 5(الشكل رقم 

  

  

 

  .www.Mobilis.dzة موبيليس: املوقع الرمسي ملؤسس املصدر:

  

  

                                                           
  على: ، موقع كنيسة القديسة ترييز� حبلب�ثري اإلعالن على احلاجات اإلنسانية �تريسيا تليسة، 4

http://www.terezia.org/section.php?id=2237, consulté le : 24/08/2016. 
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  التوقيع (الشعار) رابعا:

 partout كنتم أينما" يعكس شعارهاو تعترب موبيليس الرائدة وطنيا يف تغطية الشبكة عرب كافة الرتاب الوطين   

avec vous " وتوفري أحسن اخلدمات قرتاب أكثر من املشرتكني كل اإلجراءات اليت قامت �ا من أجل اإل

 غري بيع نقطة 60.000أكثر من و  BTS  تغطية حمطة 5000 من أكثرمن خالل توفري  ،اخلاصة �لشبكة

 موبيليسالتواجد يف كل مكان. و  لز�ئنها �إلصغاء الدائم يعد شعارها ''أينما كنتم''و  وكالة جتارية 179و مباشرة

خدما�ا على و  سيطرة شبكتهاو  ترسيخ تواجدهاحتاول حيث  رتوجييةال نشاطا�اتستعمل هذا الشعار يف كل 

  .الرتاب الوطينكافة مستوى  

  خامسا: العبارات

هناك بعض العبارات اليت ترافق إعال��ا عرب خمتلف وسائل اإلعالن،  ملوبيليس إىل الشعار الرمسي �إلضافة    

 بعدظهر  الشعار هذا ".بالد� واجلزائر د�لنا اخلضرا"شعار  من أشهرهاو  ،خاصة فيما يتعلق �ملنتخب الوطين

التموقع يف العقول   أرادت من خالهلا انتهجت اسرتاتيجيةو  ،الوطين قللفري الرمسي الراعي املؤسسة أصبحت أن

كمؤسسة   مكانتها التأكيد علىو  الر�ضة األكثر شعبية يف اجلزائر)،تشجع الر�ضة وكرة القدم خاصة ( كعالمة

 أن لنا يظهروهذا ما  .عالمة األبطال موبيليسو�لتايل ترسيخ صورة مواطنة والتزامها يف ترويج الر�ضة والر�ضيني 

ري خاصة الر�ضية منها من أجل إيصال استغالل كل مناسبة ختص ا�تمع اجلزائ حياولون موبيليسمسريي العالمة 

موعة من ضافة إىل ذلك يستعملون جمإو  صورة متميزة يف أذهان املستهلكني. لبناء ترسيخها يريدوناملعاين اليت 

  يتهم:الضوء على أبرز معانيها وأصل تسم، حياول الباحث تسليط األمساء اخلاصة مبختلف عروضها

 - obtasimM  وGosto: ؛السعادةو  شاعر املرحيرتبط مب اسم  

 - Tawfik: البطل األومليب توفيق خملويف؛شخصية  اسم مشتق من ،موجه خصيصا للطلبةعرض  اسم  

 - Navigui:  مفتاح اإلنرتنت عرض عبارة عنG++ 3تعين االستغالل؛و  ، مأخوذ تقريبا من اللهجة اجلزائرية  

 - Sellekni : اليت تعين و  اللهجة اجلزائريةالكلمة مأخوذة من اهلاتف و  ةرصدأل، تعبئة عن بعدال صيغةاسم ل

  أنقذين؛

 - M’henni: مشتق من كلمة املهنة؛ ،احلرفينيو  ّجار،للت عرض موجه اسم  

 - La Win :واسم  �قة جديدة من العروض موجهة ملتعاملي الدفع املسبق اسمWin تعين اجنليزية  كلمة

  ؛موبيليس عالمة األبطال هااليت تريدة هذا ما يصب يف اسرتاتيجية املؤسسو  الفوز

 - Darynet: داري موجه للعائالت وهذا ما يدل عليه االسم  التدفق العايل ت�ألنرتنت ذاعرض خاص  اسم

 نت.

صورة لدى بناء على  يعملون من خالل العباراتموبيليس مسريي العالمة من خالل ما سبق نرى أن      

االنتصار اليت يرغب فيها و  الفوز من خالل إبراز كل من صفيت لك وتطوير اجلوانب الشعورية لديه، وذلكاملسته
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موبيليس عالمة ( شعارات كــو )توفيق .. ،win ( يربر استعماهلا ألمساء منتجات مثلهو ما و  الناس مجيع

  ).األبطال

   Le jingleالنغمة املوسيقية  سادسا:

وسري.  رانكل لعل من أعجب البحوث اليت أجريت ملعرفة �ثري األلوان على اإلنسان تلك اليت أجراها كل من     

أرادا معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بني ميل اإلنسان إىل لون معني وميله إىل نغمة موسيقية ، حيث ر. �ريت

على ومنه  .5أن الذين مييلون إىل اللون األخضر هم الذين مييلون إىل نغمة فا علىمعينة وقد أسفر حبثهما 

على إحداث التكامل واالنسجام العمل رتباطات الفنية جيداً بني اللون وموسيقاه و اإل أن يدركوا مصممي اإلعالن

  .قو� وفعاال �ثرياا لتضمن مبينه

 اخلاص  Le jingleلـالنسبة باملوسيقى ملغنني مغمورين، فالر�ت و  ا تعتمد على بعضلكن املالحظ أ�      

فهي مقطع من موسيقى ، اخلضراء د�لنا)اجلزائر بالد� و �إلعالن الذي يرافق املنتخب الوطين يف كل مبار�ته (

. 2013 الفين سنة الذي بدأ مشوارهو  *)Jérôme Amandi )Talisco الفرنسي للمغين The keys2ألغنية 

يف ظل اعتمادها نغمة فرنسية تعاكس متاما مبتكرة تعتمد نغمات عال�ت موبيليس أن إننا أن نقول هلذا ال ميكو 

  ما تعمل املؤسسة على ترسيخه ��ا مؤسسة مواطنة.

  موبيليس: اسرتاتيجية العالمةسابعا: 

لكن   ،صة بهأن لكل منتج عالمة خا اسرتاتيجية العالمات الفردية حيث يعتمدون موبيليسلعالمة ا مسريي    

مستهدفة بذلك تقليل مصاريف الرتويج، واالستفادة  ، Megabrandحتت العالمة املظلة موبيليس تندرج كلها 

  .  Mobilisارتباطهم �سم العالمة و  من ثقة املستهلكني

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ، مرجع سبق ذكره.�تريسيا تليسة 5 
2 https://www.youtube.com/watch?v=_1tbKlyo8RQ, consulé le : 24/08/2016. 
 

* Talisco, nom de scène de Jérôme Amandi, est un artiste français né à Bordeaux se produisant en anglais. Il fait 
ses débuts en 2013 avec le single Your wish, suivi de l'album Run en 2014. 
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  سسة اجلزائرية لالتصاالت موبيليساملبحث الثاين: املزيج التسويقي ملؤ 

 املؤسسة تعتمد ولذلك فعال، تسويقي مزيج وضع حتدي هو مؤسسة أي تواجه اليت التحد�ت أكرب من إن     

 املزيج متغريات املتغريات، هذه بني ومن املسطرة، األهداف حتقيق إىل توصلها أن ميكن متغريات عدة على

يف هذا املبحث فيما خيصص املبحث  التوزيع، السعر، املنتج، حيث سيتناول الباحث املتغريات الثالث التسويقي،

   .الرتويجاملوايل لعنصر 

  موبيليس سياسية املنتجات ملؤسسة اجلزائرية لالتصاالت املطلب األول:

�إلضافة إىل حزمة من اخلدمات املرافقة حياول الباحث  العروض، أنواع من أربع موبيليس مؤسسة تقدم    

  : يف اجلدول التايلتلخيصها 

  .موبيليس اجلزائرية لالتصاالتالعروض اخلاصة مبؤسسة  :)4 - 4(اجلدول رقم 

عروض الدفع 

  البعدي
  �ك  عروض الدفع املسبق

العروض 

  املزدوجة
  اخلدمات

جوازات  - 

  الدفع البعدي 

 - La Win 

 اخلضراء - 

 مبتسم - 

 دراي نت - 

 توفيق - 

عرض �فيقي  - 

 اجلديد

 نرتنتجوازات األ - 

  ++3Gجواز  - 

الفايسبوك/ - 

whatsapp  

IRIS �ك  - 

IS4   

  �Miniك  -

Condor C7 

 Condor  �ك -

G708 

 Condor  �ك -

G4s 

 
  

موبينيل   - 

كونرتول ++ 

1500. 

  موبينيل - 

- Emplois SMS 

- Men3andi   

- Mobinfo  

 الرقابة  العائلية -

- MobiliStore 

 العايل الصوت  -

 الوضوح    

 نغميت  -

 الفايسبوك  -

  خدمةSMS  عرب -

 سّلكين -

 راسيمو -

 تويرت -

 كّلمين -

  رصيدي -

  : من إعداد الباحث اعتماد على املوقع: املصدر

http://mobilis.dz/ar/particulier_ar/index.php#, consulté le : 30/08/2016. 
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  البعدي الدفع : خدمةأوال 

صصة لكل خامل بعد انتهاء املدة يف هذا النوع من العروض ال يقوم الزبون بدفع قيمة املكاملات اليت جيريها إال     

عرض حتت هذا النوع  2016أطلقت موبيليس يف فاتورة،  قعن طري ذلكو اليت عادة ما تكون شهر عرض و 

نرتنت ا�اين، رسائل قصرية مهداة، أرقام مكاملات غري حمدودة، األبعدة صيغ، حيث يوفر للزبون  La Win سم�

  .6مفضلة، أرصدة إضافية حنو اخلارج

  املسبق�نيا: عرض الدفع 

يف هذا النوع من العروض يقوم الزبون بدفع قيمة للمشرتكني،  جذ� العروض أكثر املسبق الدفع عروض    

اخلدمات اليت يريد احلصول عليها مسبقا من خالل تعبئة رصيده عن طريق خدمة بطاقات التعبئة، أو التعبئة 

 :7روض نذكراإللكرتونية، وأيضا من خالل احلساب الربيدي ومن بني هذه الع

 ضرا:اخلعرض  .1

، العرض اجلديد 2015سنة  ستوائيةإفريقيا اليت أقيمت يف غينيا اإل �لتزامن مع منافسة كأس أمم أطلق     

 1.2.3وهذا متاشيا مع عبارة التشجيع الشهرية لدى اجلمهور اجلزائري " ذا�ا عروض يف حد يتكون من عدة

Viva l’Algerie" طلقت عرضا مبتكرا زاد من استثمار رعايتها للمنتخب وأموبيليس  استطاعتو�ذا العرض

  شهر�ا.

 عرض مبتسم:  .2

 ستفادة من:العرض اإل ميكن للزبون من خالل هذا    

دقيقة  15دقيقة مكاملات حنو موبيليس أو  50من  ستفادة�إليسمح للمشرتكني  :50بر�مج مبتسم  - 

 ؛دج فقط 50و كل الشبكات بتسعرية مكاملات حن

 30دقيقة مكاملات حنو موبيليس أو  120يسمح للمشرتكني �إلستفادة من  :90بر�مج مبتسم   - 

 ؛دج فقط 90كل الشبكات بتسعرية   دقيقة مكاملات حنو

رسالة حنو موبيليس  50دقيقة مكاملات و 150يسمح للمشرتكني �حلصول على  :150بر�مج مبتسم  - 

رسالة حنو   25دقيقة مكاملات و 40) أو Facebook  &WhatsAppأنرتنت ( Mo 50إضافة إىل 

 ؛دينار فقط 150 ـــب )Facebook  &WhatsApp( أنرتنت Mo 50كل الشبكات إضافة إىل 

  

 

                                                           
6 http://mobilis.dz/ar/particulier_ar/index.php#, Op.cit. 
7 Ibid. 
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 ي نت:ر اد .3

جما� مع دفع  3G++mobiconnectمفتاح  قتناءإيف هذا العرض  شرتاكاإلميكن للز�ئن الراغبني يف     

ذات التدفق العايل، من خالل  �ألنرتنتشهر�  واالستمتاعشهرا،  12مدته  �لتزاممسبق ملستحقات اخلدمة 

يف هذه اخلدمة ما على الزبون  ولالشرتاكعلى شبكة األنرتنت بكل رفاهية،  للخدمة املرغوبة واإلحبار اختيارهم

 ؛سوى التقرب من إحدى الوكاالت التجارية أو نقاط البيع املعتمدة األقرب إليه

 عرض توفيق: .4

دائم مبعارفهم، ومن مزا� هذا العرض أنه  لطلبة اجلامعيني يف اجلزائر ليكونوا على اتصالل خمصصهو عرض      

وكالت التجارية الالتوجه إىل إحدى  ستفادة منه يكفي على الطالبي إمكانيات الطالب احملدودة. ولإليراع

 ؛هار بطاقة الطالب أو شهادة تسجيلللمؤسسة مع إظ

ع املسبق أو مكانية شراء شرحية خباصية الدفإ للز�ئند يتيح ياجلد Naviguiعرض  اجلديد: �فيڤيعرض  .5

 ؛Go, 5Go, 3Go,10Go, 15Go1شرتاكات املتوفرة مع واحد من اإل

 �فيقي:عرض  .6

نرتنت جيقا أوكيت من األ1ة سيم �فيڤي فري وجواز بقيمة شرحي، 3G++يتضمن الباك مفتاح اإلنرتنت     

نرتنت ذات التدفق العايل يف مجيع الوال�ت املغطاة بشبكة لـ أوتوماتيكيا من األ ستفادةللزبون اإلحيث ميكن 

++3G ؛يف اجلزائر 

 نرتنت: جوازات األ .7

دج = 100(وتتوفر يف عدة صيغ تبدأ من  ،اجليل الثالث خاصة �لدفع املسبقنرتنت أجوازات  هي    

Mo100(  إىل)5دج = 3500 Go(؛ 

 :++ 3Gجواز  .8

، طل�، أّول حنو موبيليس ،ل حنو كل الشبكاتو أ ،قوسطو ،: مبتسمملشرتكون املعنيون �ذا العرض هما     

 ؛�لشبكات االجتماعية االتصالاإللكرتوين و  تلقي الربيد ،األنرتنت ميكن الزبون من تصفح  هذا اجلواز، توفيق

 :WhatsAppبوك يسفا .9

البقاء للزبون  ميكنحيث ، WhatsAppو Messenger  الفايسبوك،لإلحبار على عرض خاص حصر�      

سبوك أول مواقع التواصل ايسا، يف هذا العرض أصابت موبيليس حبيث يعترب ف 24متصل �ذه املواقع ملدة 

  االجتماعي احملببة لدى اجلزائريني وأكثره انتشارا. 
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  : عرض �ك:�لثا

 يشمل العديد من العروض أمهها:     

، دج100شرحية سيم برصيد أويل بقيمة  + IS4 IRIS اهلاتف الذكي حزمة : يتمثل يف�IRIS IS4ك  .1

  ؛شهرأ 6إضافة إىل رصيد إضايف لإلنرتنت وحجم مضاعف ملدة ، دج6900بسعر 

، 1300WIN + C7miniكوندوراهلاتف الذكي   حزمة : يتمثل يف�Condor C7 Miniك .2

 ؛Winدج = 1000 مبلغ ضمان + �حتساب كل الرسومدج 12990مببلغ  ،3500، 2000

 Condor(  �ك احلاسب اللوحي عبارة عن، 2016أفريل  أطلق هذا العرض يف : Condor G708 �ك .3

G708( ،من العديد من املزا� : ستفادة�إل يسمح للز�ئن، واملوّجه ملشرتكي الدفع املسبق   

  ؛�حتساب كل الرسوم دج9990بسعر  Condor G708حاسب لوحي من طراز  - 

  ؛دج100برصيد أويل بقيمة  2G /3Gسيم مبتسم  - 

 - Go 1 ؛يوم مهدى وملدة شهرين 30نرتنت بصالحية من األ  

  ؛أشهر 6نرتنت وذلك ملدة مهدى عند شراء جواز األ X2نرتنت حجم مضاعف من األ - 

 .*600إمكانية شراء جوازات اإلنرتنت عرب # - 

4. Condor G4S: هلاتف ذكي يتضمن عرض Condor G4S  شرحية سيم مبتسم دج7990  بسعر + ،

32G/G : مع اإلستفادة من 

  ؛دج100 رصيد أويل بقيمة - 

  ؛نرتنت مهدى ملدة شهرينرصيد إضايف من األ - 

  ؛أشهر 6نرتنت وملدة حجم مضاعف عند شراء جوازات األ - 

  .3Gوالية املغطاة بـ ++ 48 ت التجارية ملوبيليس عربالباك متوفر يف الوكاال - 

 رابعا: العروض املزدوجة

  نذكر منها: واملؤجل؛ ويتضمن العديد من العروض قجيمع هذا العرض بني العرضني السابقني املسب    

 :1500موبيكونرتول ++ .1

دج رصيد شهري ميكن 1500 ، حيث يستفيد الزبون من1500شرحية موبيكونرتول ++عرض يتضمن      

اختياره، تشغيل رقم مفضل من  هكما ميكن،  أنرتنت Go1، ةيكل الشبكات مكاملات ورسائل إضافحنو   استعماله

صاحلة  Go1نرتنت تساوي على مكافأة األ حيصل الزبون 1500عند التجديد الشهري ملوبيكونرتول ++

  سبوك؛ايللف

                                                           
 IRIS : واهلواتف النقالة.جهزة الكهرومنزلية أل� خاصةعالمة جزائرية  

 rCondo : جهزة الكهرومنزلية واهلواتف النقالة.أل� خاصةعالمة جزائرية  
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2.  mobiControl : 

اين للخط وبدون ا�تشغيل ال حيث يتم ،يف ميزانيته دون حتديد مكاملاته هو عرض ملن يريد التحكم    

العرض  )نبية (ال ميكن تراكم األرصدةميكن استعمال الرصيد حنو مجيع الشبكات الوطنية واألجكما   ضمان

التجارية على مستوى الوكاالت يتم  شرتاكاإلتتم طريقة إعادة تعبئة اجلواز وجتديد  شهر 12 اللتزامخاضع 

     ملوبيليس.

  موبليس اجلزائرية لالتصاالت مؤسسة منتجات املرافقة لتشكيلة اخلدماتخامسا: 

  8هناك العديد من اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة أمهها:

1. Emplois SMS:  

وهذا عرب رسائل  سمح للمشرتكني فيها احلصول على معلومات يومية للبحث عن فرص العمل يف اجلزائرت     

 ؛قصرية حسب املستوى املهين، قطاع النشاط ومنطقة النشاط

2. Men3andi  : 

ــ قارب لتسمح �التصال حىت بدون رصيد لأل ،خدمة جديدة موّجهة ملشرتكي الدفع املسبق وموبيكنرتول    

 أشخاص؛ 10

3. Mobinfo : 

احلصول عليها من خالل الرسائل  يتم، و �ت واملعلومات ذات أمهية كربىجمموعة من احملتو  هذه اخلدمة متنح     

الباقة  :اإلطالع على خمتلف املعلومات واملواضيع مثل يستطيع املشرتك دمةومن خالل هذه اخل، القصرية

 ؛�قة الثقافة ،�قة الرتفيه ،�قة الر�ضة ،�قة املرأة، )الدولية الوطنية، إلقتصادية،ا( �قة املعلومات ،الدينية

  :الرقابة العائلية .4

 �لتايلو ، احملتو�ت غري الالئقة �ألطفالمن تصفح  لألهل مبراقبة أطفاهلم ومحايتهم هذه اخلدمةتسمح      

  .نرتنتميكن هلم التصفح و�مان على األ

5. MobiliStore : 

على العديد من األلعاب ا�انية  حيتويحيث ، هي بوابة ألعاب اهلاتف النقال مقرتحة لكل ز�ئن موبيليس     

  ؛(شراء داخل التطبيق) بصفة حصرية يف اجلزائر االختيارية انية ويسمح �مكانية شراء امليزاتا� وغري

  

 

                                                           
8 www.Mobilis.dz, Op.cit. 



 

- 151 - 
 

االت موبيليس     السياسات واألبعاد التسويقية ملؤسسة اجلزائرية لالتص                       رابعالفصل ال

 :الصوت العايل الوضوح .6

موبيليس خاصية أو ميزة  حيث توفرتحسني القدرات السمعية بفضل تكنولوجيا النطاق العريض، ب تسمح     

 الزبون ، حىت ولو تواجديسمح �لتمتع بصوت أكثر وضوحلذي ا ءالصوت العايل الوضوح على شبكتها، الشي

 ؛يف بيئة صاخبة

 :نغميت .7

  ته.وفقا مليوال هخاصة ب انتظارختصيص نغمة متكن الزبون من  خدمة     

 SMS : الفايسبوك عرب .8

بغض مبوقع التواصل االجتماعي فايسبوك عرب الرسائل القصرية  اتصالالبقاء على متكن الزبون من  خدمة     

جما�  SMS عن طريق إخطاراتتلقي  للزبون كما ميكن،  نرتنت، وبدون استعمال األعن نوع اهلاتف النقال النظر

 ؛يسبوك، الرسائلايف الوقت احلقيقي لطلبات اإلضافة إىل قائمة األصدقاء الفو

 سّلكين: .9

بتعبئة رصيد خط واحد أو أكثر للدفع املسبق ملوبيليس، وذلك من خط للدفع املسبق  هذه اخلدمةتسمح     

 سا؛ 24/ 24

  رصيدي: .10

 ؛ SMSالربيدي اجلاري عن طريق خدمة الرسائل القصرية هعلى حساب طالعاإلمن  الزبون متكن خدمة    

  :كّلمين .11

فع للدفع املسبق والد الزبون من خط موبيليس للدفع املسبق مبراسلي �التصالهي خدمة جمانية تسمح     

 ؛البعدي إذا كان رصيده غري كاف

 راسيمو: .12

ملوبيليس الزبون من تعبئة رصيده أو رصيد شخص آخر جماً�، أينما كان  متكن خدمة الّتعبئة اإللكرتونية     

   ملوبيليس. هذا العرض موجه جلميع مشرتكي الدفع املسبق أو البعدي .ودون أن يتنقل

 فهينالحظ ذلك التنوع الكبري فيها، من خالل التطرق إىل العروض واخلدمات اليت توفرها موبيليس لز�ئنها      

جدد من خالل جذب ز�ئن  ةحتاول دائما إرضاء ز�ئنها احلاليني بتوفري خمتلف الصيغ اليت تشبع حاجا�م وحماول

  يف اجلزائر. سوق خدمة اهلاتف النقالإغرائهم يف ظل منافسة شديدة يشهدها 
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  اجلزائرية لالتصاالت موبيليس مؤسسةالتسعري يف طلب الثاين: سياسة امل

تسويق منتجا�ا، حيث يعترب  من خالل ؤسسةجناح امل يلعبه السعر يف يال ميكن ألحد أن يذكر الدور الذ     

بد أن يكون منخفضاً وال يقصد بذلك أن السعر ال ،�لشراء من عدمهستهلك أحد املؤثرات اهلامة على قرار امل

عتبار حاً، إذا ما كان املنتج موضع اإل�لشراء، بل العكس قد يكون صحي ستهلكحىت يؤثر إجيابيًا على قرار امل

 يرتفاع السعر يغر إعتبارات اجلودة املدركة، فأو إذا كان السعر يرتبط �، Conspicuousتفاخر� أو مظهر�  جامنت

، فإن املهم أن حيدد السعر حبيث يالئم املتغريات املكونة و�لتايلهذه احلالة.  يفعلى الشراء، والعكس صحيح 

 ستهلكمن �حية امل– الشرائيوللموقف  – ؤسسةمن �حية امل– االسرتاتيجية التسويقية)التسويقي (للموقف 

  .9الذى يتم التعامل فيه - والسوق

ويعرف سوق خدمات اهلاتف احملمول يف اجلزائر منافسة سعرية شديدة بني املتعاملني الثالث، ويف ظل ذلك      

تعتمد مؤسسة اجلزائرية لالتصاالت موبيليس يف تسعريها ملختلف منتجا�ا (عروضها)، أسعارا مغرية وتنافسية بغية 

افظة على حصتها السوقية وتعزيز موقعها التنافسي يف السوق، وكسب أكرب عدد من الز�ئن من خالل حتقيق احمل

تعتمد اجلزائرية لالتصاالت موبيليس تشكيلة سعرية متنوعة ولذلك رضاهم عن مستوى أسعار اخلدمات املقدمة. 

  تقدمها.حسب العروض اليت 

  :10اليت تطرحها املؤسسةوفيما يلي بعض التسعريات ألهم العروض  

  La Winعرض تسعرية  أوال:

  نربز أهم التسعريات املتعلقة به يف اجلدول التايل:وهو أهم عروض الدفع البعدي      

 .La Win: أسعار عرض )4 - 5(اجلدول رقم 

  �30دج/2.5  موبيليس سعر املكاملات حنو

  �30دج/2.5  سعر املكاملات حنو الشبكات األخرى

  دج1  الرسالة القصرية حنو موبيليسسعر 

  دج3  سعر الرسالة القصرية حنو الشبكات األخرى

  دج10  سعر الرسالة القصرية حنو اخلارج

  دج0  سعر التشغيل

  دج100  قيمة الضمان احمللية والدولية

  دج150  تغيري الرقم املفضل

cit, Op. www.mobilis.dz: Source 

   

                                                           

  .240 نعيم حافظ أبو مجعة، مرجع سبق ذكره، ص  9 
10 www.Mobilis.dz, Op.cit. 
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أن املؤسسة تقدم هذا العرض اجلديد �سعار منخفضة مع مكاملات جمانية، من خالل اجلدول أعاله نالحظ      

وهي بذلك تتبع اسرتاتيجية اخرتاق السوق بشكل سريع من أجل جذب أكرب عدد من الز�ئن وكسب حصة 

 سوقية كبرية، وز�دة حجم املبيعات. 

  �نيا: عرض داري نت

  لتسعريات املتوفرة يف هذا العرض:اأحد عروض الدفع املسبق اليت حناول من خالل اجلدول املوايل إظهار أهم      

  : أسعار عرض داري �ت.)4 - 6(دول رقم اجل

  داري نت الذهبية  داري نت الفضية  داري نت الربونزية  

  جيقا أوكيت 4  جيقا أوكيت 1  ميقا �يت 500  احلجم الشهري

  دج3000  دج1000  دج750  اإلشرتاك الشهري

  يوم 30  يوم 30  يوم 30  مدة صالحية احلجم

  100  100  100  موبيليس الرسائل القصرية حنو

  أشهر 6  أشهر 6  أشهر 6  منح مفتاح مع دفع مقدم

., Op.cit w.mobilis.dzwwSource:   

  ثا: تسعرية عرض توفيق �ل

اهتمامها �لفرد اجلزائري  من خالل هذا العرض فهي تظهرو  ،تمعا� حتاول موبيليس استهداف مجيع شرائح    

  التسعرية هلذا العرض:يوضح اجلدول التايل و  ،للطلبة اجلامعينيتوفيق خالل ختصيص عرض  وإمكانياته احملدودة من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- 154 - 
 

االت موبيليس     السياسات واألبعاد التسويقية ملؤسسة اجلزائرية لالتص                       رابعالفصل ال

  : أسعار عرض توفيق.)4 - 7(دول رقم اجل

  األسعار بـــ دج  اجلماعةارج خ

  �نية 30دج /  3.98  املكاملات حنو الشبكات

  دج 4  سعر الرسائل القصرية حنو الشبكات الوطنية

  نفس أسعار الدفع املسبق  املكاملات حنو اخلارج

  دج 15  الرسائل القصرية حنو اخلارج

  دج10  ل املصورةئالرسا

  �حتساب كل الرسوماألسعار مشار إليها بــ دج   داخل اجلماعة

  �نية 30دج/  1  األسعار حنو أرقام ا�موعة

MMS دج صاحلة ليوم واحد 5  حنو أرقام ا�موعة  

  جمانية / صاحلة ليوم واحد  GPRSدقيقة من االتصال عرب  15

  مدة الصالحية  الرضيد املهدى

  جماين/ صاحل ليوم واحد  رسائل مصورة / داخل ا�موعة �5ك 

  جماين/ صاحل ليوم واحد  رسائل قصرية/ حنو كل الشبكات �10ك 

  يوم30حماين/  نغمات 5اشرتاك نغميت + 

  يوم حنو كل الشبكات الوطنية 15صاحل ملدة   دج) 1000دج و 500(   % 100

, Op.cit www.mobilis.dz: Source 

يد من العرض وفرت مجيع الصيغ املمكنة من أجل وضع املستفأن مؤسسة موبيليس أعاله يوضح اجلدول      

 أطلقت يف نفس السياق، ،الطالب) يف وضعية مرحية �لنظر إىل األسعار املخفضة مقارنة �لعروض األخرى(

بتخفيض بنسبة ، ''أسبوع العلم''، خاص بـ 2016أفريل  20إىل  14 إنطالقا منموبيليس عرض تروجيي 

 3G/والذي يتضمن شرحية سيم مبتسم ، )Huawei T1احلاسب اللوحي (على �ك الدفع البعدي  -50%

2G و ،دج100، برصيد أويل بقيمةMo50 دج7450 بـــأشهر، وكل هذا  06 ملدة، نرتنت غري احملدودمن األ 

  فقط.

فخورة بتقدمي دعمها ومسامهتها يف تعزيز العلم وتشجيع بروز  أ�او وفية لقيمها املواطنة، أ�ا  موبيليستثبت     

  عالمتها.و  هذا ما يصب يف تكوين صورة إجيابية عن املؤسسةو التكنولوجيات على خمتلف مستو�ت ا�تمع 

  رابعا: عرض جوازات األنرتنت

سعريات املتوفرة يف هذا وهو أحد عروض الدفع املسبق اليت حناول من خالل اجلدول املوايل إظهار أهم الت    

  العرض:
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  .جوازات األنرتنت: أسعار عرض )4 - 8(دول رقم اجل

  احلجم  السعر  اجلواز

  Mo 150  100  ساعة 24جواز 

 Mo 250  150  ساعة24جواز 

  Mo 300  250  جواز ثالث أ�م

  Go 1  500  عشرة أ�م جواز

  Mo 200  300  يوم 30 يوم جواز 30 جواز

  Go 1  900  يوم 30 يوم جواز 30 جواز

  Go 2  1600  يوم 30 يوم جواز 30 جواز

  Go 3  2300  يوم 30 يوم جواز 30 جواز

  Go 5  3500  يوم 30 يوم جواز 30 جواز

, Op.cit www.mobilis.dzSource:  

  اخلضراعرض خامسا: 

الوطين يف كأس أمم  أ�ا مبتكرة بفضل ربطها بنتائج املنتخبأحد عروض الدفع املسبق اليت نستطيع أن نقول      

  وحناول من خالل اجلدول املوايل إظهار أهم التسعريات املتوفرة يف هذا العرض: ،2015أفريقيا 

  .اخلضرا: أسعار عرض )4 - 9(دول رقم جلا

One TWO THREE  

  ساعة 20إىل غاية   سا 19.30إىل غاية   ساعة 13إىل غاية 

  املكاملات ا�انيةمن 

إىل غاية الساعة  00:00من الساعة 

13:00  

  من املكاملات ا�انية

إىل غاية الساعة  سا 22.30من 

18.00  

  من املكاملات ا�انية

  17:00إىل  21:00من الساعة 

  رسالة قصرية حنو موبيليس 100

رسالة قصرية حنو مجيع  50أو 

  الشبكات

  رسالة قصرية حنو موبيليس 200

رسالة قصرية حنو مجيع  100أو 

  الشبكات

  رسالة قصرية حنو موبيليس 300

رسالة قصرية حنو مجيع  150أو 

  الشبكات

   3Gجيقا أوكيت من اإلنرتنت ++ 1

  + اإلنرتنت غري احملدود

 3Gجيقا أوكيت من اإلنرتنت ++ 2

  + اإلنرتنت غري احملدود

   3Gجيقا أوكيت من اإلنرتنت ++ 3

  احملدود+ اإلنرتنت غري 

  دج / الشهر3000لـ :   دج / الشهر2000لـ :   دج / الشهر1000لـ : 

, Op.citwww.mobilis.dz Source:  
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حيث مت استخدام شعار  ،Threeمث  Twoإىل  Oneمن خالل اجلدول أعاله نالحظ تدرج التسعرية من      

  متيازات اليت مينحها.ذي يرتفع فيه الثمن كلما زادت اإلالعرض المناصري املنتخب يف هذا 

صرف أقل مبلغ ممكن من املال فقط، بل يفتش  ال يبحث عنمن كل ما سبق وجب اإلشارة إىل أن الزبون      

�لنسبة فهو مييل للعروض ذات الفوائد األكثر إغراء ميكن احلصول عليها مقابل نقوده، متيازات اليت عن أفضل اإل

وعليها دائمًا أن تفرتض أن كل زبون ميتلك شرحية له يؤمن أنه يتلقى هذه الفوائد، له وجيب على املؤسسة أن جتع

وأ�ا حباجة إىل أن يرغب يف التعاون معها وقت الحق،  ض أخرى أكثر إغراء يفهلا سيحاول احلصول على عرو 

  مرة أخرى. 

  اجلزائرية لالتصاالت موبيليسمؤسسة  يفالتوزيع  سياسة املطلب الثالث:

يود  ييهدف التوزيع إىل وضع منتجات املؤسسة يف املكان الصحيح للمستهلكني، مبعىن آخر املكان الذ    

منه، ويف هذا الصدد حتاول اجلزائرية لالتصاالت موبيليس إجياد طرق جديدة وأفكار جديدة  املنتجاملستهلك شراء 

لعالمة الن رسالة قوية حول اوكيفية عرضها يشكّ  تواجد املنتجاتفمكان  ا،إىل ز�ئنه وأفضل لتقدمي عروضها

املناسب تواصل التوزيع املناسب مع العرض ف وة يف الواقع من اإلعال�ت.وأكثر ق التجارية يف ذهن املستهلك،

  سيزيدان من حجم املبيعات ويعززان صورة العالمة التجارية.

من القرارات اهلامة اليت تواجهها مؤسسة موبيليس، وتتضمن هذه  �لنشاط التوزيعيتعترب القرارات املتعلقة      

ب الوطين أو املنتشرة عرب الرتاو  القرارات اختيار طرق التوزيع املناسبة من خالل عدد الوكاالت التجارية التابعة هلا

للسوق الذي ترغب املؤسسة يف ، وبطبيعة احلال يتوقف ذلك على درجة أو مستوى التغطية نقاط البيع املعتمدة

  حتقيقه، إذ متزج مؤسسة موبيليس بني اسرتاتيجيتني متاشيا مع التطورات احلاصلة يف السوق، وهي:

  أوال: التوزيع املباشر

عتماد على وكاالت تماد على الوسطاء، بل �إلعتقدمي خدما�ا دون اإلو  ع عروضهااملؤسسة بتوزي تقوم حيث   

واليت تكون على اتصال مباشر مع الزبون، و�دف املؤسسة من خالل هذه السياسة التوزيعية إىل جتارية �بعة هلا 

وكالة جتارية  176ؤسسة على حوايل املحيث تشرف  زبون �ملستوى املرغوب من اجلودة،ضمان إيصال اخلدمة لل

  .منتشرة عرب الرتاب الوطين

  �نيا: التوزيع غري املباشر

يف إيصال خدما�ا للزبون على عدد من الوسطاء أو املوزعني غري  اجلزائرية لالتصاالت موبيليستعتمد مؤسسة     

نقطة بيع  60.000 مع حيث تتعامل التابعني هلا، لتسهيل عملية إيصال جل اخلدمات إىل عدد كبري من الز�ئن.

ب أكرب عدد من الز�ئن، يف إطار سعيها للوصول إىل أقصى نقطة واستقطا ،غري مباشرة على مستوى الوطن

  هادفة بذلك إىل تقريب املؤسسة أكثر من الزبون وحتسني صور�ا يف ا�تمع.
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 اجلزائرية لالتصاالت موبيليس ملؤسسة الرتويج سياسة :املبحث الثالث

 سوق خدمة حترير مشلت �رزة، تراتطو  بعدة ائرز اجل يف )النقال اهلاتفاالتصاالت الالسلكية ( قطاع مر     

 3Gحيث شهد دخول عدة تقنيات حديثة على السوق اجلزائري كــ  العاملية املنافسة على وانفتاحه النقال اهلاتف

كأهم العناصر اليت برزت يف خمتلف األنشطة التسويقية اليت الرتويج   أمهية تعاظمت الظروف هذه ظل ويف، 4Gو

  تقوم �ا املؤسسات الناشطة يف هذا القطاع.

  سسة اجلزائرية لالتصاالت موبيليسيف مؤ  العالقات العامةاملطلب األول: 

عملت موبيليس  جبمهورها الداخلي واخلارجي املؤسسة يربط اجلهاز الذي هي العالقات العامةإدراكا منها �ن     

هتمام �ذا العنصر وتقوية صورة عالمتها لدى خمتلف األطراف اليت تتعامل معها من خالل رعايتها على اإل

  :11لعدة أحداث وتظاهرات نربزها فيما يليومرافقتها 

  والثقايف البعد البيئيأوال: 

 طار أمهها:قامت موبيليس بعدة نشاطات يف هذا اإل    

املنظمة من طرف وزارة الفالحة   "موانئ وسدود زرقاء" موبيليس الراعي الرمسي للطبعة الرابعة للعملية الوطنية .1

إنتاج مستدام ومتنوع ري وتربية املائيات، حتت عنوان "البحري والغرفة اجلزائرية للصيد البحوالتنمية الريفية والصيد 

عملية إيكولوجية سنوية واسعة النطاق،  هيو  ،2016ماي  06  السبتيف وسط نقي وحممي"، اليت انعقدت يوم 

بغرض املشاركة يف عمليات احلّد من آ�ر النفا�ت على النظام البيئي املائي وعلى  رافقت موبيليس هذه العملية

تنظيف املوانئ والسدود من خالل  املواطنني ضد خمتلف أشكال التلوثعمليات الصيد، وذلك بتحسيس 

 .والسدود عرب الوطن والتخلص من جل النفا�ت العائمة واملتناثرة يف قاع البحر واملتواجدة يف البىن التحتية للموانئ

   .االجتماعية وليتهامسؤ ة، وهو ما يدخل ضمن إطار يالبيئموبيليس كمؤسسة �تم �لقضا�  براز دورإالعمل على و 

جامعات فرنسية  السامية لوزارة الثقافة ومبشاركةموبيليس ترعى امللتقى الدويل حول الرتاث والرقمنة حتت الرعاية  .2

ترافق موبيليس فعاليات امللتقى الدويل حول " الرتاث والرقمنة: فاعلون، تكوين، وجامعة التكوين املتواصل، 

مع انطالق فعاليات شهر  تزامنتهذه التظاهرة الثقافية . 2016أفريل  19إىل  18  صفقات" املنعقد يومي

الرتاث، تدخل يف إطار السياسة املنتهجة من قبل وزارة الثقافة، الرامية إىل محاية الرتاث من خالل تثمني البحث 

لتقاء األساتذة والباحثني اجلامعيني ورؤساء كما كانت التظاهرة فرصة ساحنة إل  يف ميدان الرتاث يف عصر الرقمنة.

 الثقافية. ل احملافظة على الرتاث واملمتلكاتاجلمعيات العاملة يف جما

العام لشركة موبيليس السيد  حيث شاركت موبيليس يف هذا امللتقى من خالل عرض حماضرة من قبل املدير    

كان اهلدف منها الرتويج ملختلف العروض  ."اجليل الثالث وآفاق التطبيقات الثقافية"  حبيب، حتت عنوان حممد

حيث تستغل رعايتها  ،رعايتها للطبعات املختلفة ألحلان وشبابمع اليت تقدمها املؤسسة خلدمة الثقافة والرتاث 

                                                           
11 http://www.mobilis.dz/ar/communique_persse.php?Id_Communique, consulté le : 04/09/2016. 



 

- 158 - 
 

االت موبيليس     السياسات واألبعاد التسويقية ملؤسسة اجلزائرية لالتص                       رابعالفصل ال

عن خمتلف عروضها والكسب من خالل  لإلعالنمن قبل غالبية الشعب اجلزائري  هلذا احلدث الثقايف املتابع

ن موبيليس عالمة تشجع أذهان اجلمهور وترسيخ فكرة أإىل الوصول إىل  �إلضافة تصويت اجلمهور للمرتشحني

  الثقافة وحتافظ على الرتاث الوطين.

 �نيا: البعد االجتماعي

من أبرز و  مبختلف فئات ا�تمع،قامت موبيليس برعاية عدة أحداث يف إطار يدعم صور�ا كعالمة �تم     

 مايلي: 2016أحداث 

 2016 جويلية 02يوم السبت  لربيد، املنظم من طرف بريد اجلزائرافعاليات السباق التقليدي لسعاة  رافقت .1

بتسليم اجلوائز للفائزين �ملسابقة، وتكرمي عمال املؤسسة القدماء واملتقاعدين وقامت  �لدار البيضاء �جلزائر

ـ  االحتفاليةتظاهرة الر�ضية املتزامنة مع الحيث أ�ا استغلت ، ةيوالعمال الناشطني الذين حققوا نتائج مرض

   .دعمها للعمل العتيق لساعي الربيد إلظهاروالشباب،  االستقالللعيد  54

، ستستمر 2016 جوان 21هذه العملية اليت عرفت انطالقتها يف : اجلالية اجلزائرية املقيمة �خلارج استقبلت .2

القادمني ألرض الوطن إلمضاء عطلتهم الصيفية، والذين  للمواطننيموجهة  ،2016أوت  31إىل غاية 

�ذه املناسبة ستقوم موبيليس حيث  عرب خمتلف املطارات، سيعرفون استقباال حارا على مستوى قاعات اهلبوط

وتقوية الرابط  الصورة الذهنية لعالمتهاتعزيز إىل  تسعى من ذلك ،�هدائهم شرائح هاتفية مزودة برصيد أويل

 ع مواطنيها القاطنني �خلارج، وذلك �لبقاء دوما قريبة من ز�ئنها خاصة واجلزائريني عامة.الوطين م

ذلك �هداء جوائز قيمة و  :الشهادات للطلبة األوائل يف خمتلف جامعات الوطنمرافقة حفالت تقدمي  .3

ذين لوطين، الاب من أوائل الطلبة عرب أحناء الرتا  )220مائتني وعشرون ( موبيليس، حيث كافأت للمتفوقني

تكرمي النخبة إىل  ، سعت من خالهلا املؤسسةمؤسسات تعليمية 10ـــ تفوقوا يف اختصاصا�م اجلامعية والتابعني ل

خاصة  رتقية املعرفة وتشجيع الكفاءات الشابةنطباع لدى الطالب ��ا ملتزمة بغرس اإلالشابة للجامعة اجلزائرية، و 

  املستهلكني.وأ�م ميثلون شرحية مهمة من 

، تتمثل يف اقتناء حافالت مدرسية لصاحل 2016 محلة تضامنية خريية خالل شهر رمضان الفضيلإطالق  .4

فرصة لز�ئنها يف شهر التقوى والرمحة، للمشاركة يف حتقيق هذه العملية  من خالل إعطاءتالميذ املناطق املعزولة، 

أن املعرفة حق طبيعي لكل  من منطلق لف شرائح ا�تمعدعم ومساعدة خمتأرادت من خالهلا املؤسسة   النبيلة.

 يقوم �ا زبوند�نري، وحتويلها هلبة، على كل عملية  10 ــــ�لتربع بـدعم صورة عالمتها من خالل تعهدها إنسان، و 

  .)دج، دفع فاتورة أو تشغيل جديد200تعبئة رصيد ابتداء من (

أخطار '' ضدأونيسف اجلزائر) األمم املتحدة للطفولة (منظمة من تنظيم ملة حتسيسية مشاركة املؤسسة حل .5

وزارة التضامن الوطين واألسرة وقضا� املرأة، ومبسامهة وزارة العدل،  األطفال''، وهذا �لتنسيق مع األنرتنيت على
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ن الوطين، درك الوطين واألم، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، الاالتصالوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم و 

  :حتمل الرسالة اآلتية الرسائل النصيةفقد أطلقت موبيليس محلة حتسيسية عن طريق  وعليه

كما برجمت إعالن اليونسيف   ،"لنتجند مجيعا حلماية أطفالنا من خماطر األنرتنت املراقبة مسؤولية اجلميع" 

إظهار فت املؤسسة من خالل هذه العملية . هدوبيالتلفزيوين، عرب موقعها اإللكرتوين الرمسي وعرب صفحتها لليوت

نرتنت اية األطفال ضد أضرار حمتو�ت األضرورة محباهتمامها ، و ملتزمة كليا حيال ا�تمع املدين�ا مؤسسة أ

  . واستعماهلا بدون مراقبة

 �لثا: البعد الر�ضي

ول للر�ضة يف اجلزائر تركز موبيليس على كو�ا الراعي األ البيئي،إلضافة إىل اجلانبني االجتماعي والثقايف و �     

  من هذه األنشطة:و  املستهلكني، يصال هوية عالمة األبطال ألذهانته خيدم التوجه الذي تسري فيه، وإبصف

 نية احملرتفة لكرة القدم بقسميهاوالبطولة الوط الوطنية)كل املنتخبات الحتادية اجلزائرية لكرة القدم (رعاية ا  .1

والوفد األومليب املشارك يف  �إلضافة إىل رعاية االحتادية اجلزائرية لكرة اليد،األول والثاين وكذا كأس اجلهمورية، 

كذا و  معداتو  من خالل مرافقة شعار العالمة لكل ما يتعلق �م من ألبسة 2016أوملبياد ريو دي جانريو 

  حصرية استعمال الر�ضيني يف اإلعال�ت.

خالل  يتم منحيث يومية اهلّداف،  تنّظمهاالسادسة عشر واليت  يف طبعته 2016لكرة الذهبية حفل ا رعاية .2

تكرمي األشخاص الذين سامهوا يف رفع �إلضافة إىل ة أفضل العيب الكرة اجلزائرية للموسم أهذا احلفل مكاف

الذي يعطي بعدا  الشيءحضور جنوم الكرة العاملية،  كما يشهد احلفليف عامل الر�ضة،   عاليا العلم اجلزائري

   دوليا هلذا احلفل الذي جيمع العديد من الوجوه السياسية واإلعالمية والر�ضية.

   يف مؤسسة اجلزائرية لالتصاالت موبيليسالتسويق املباشر و  الشخصي البيع املطلب الثاين:

ز يرتك، من خالل التفاعليال علمل� تدعى تأصبحفن مسمى ال منمع تطور التكنولوجيا ف البيعتطورت عملية     

يف هذا املطلب سنتناول أهم املرتكزات اليت ، مفهوم البيع والشراء عند كل من املؤسسة والز�ئن تغريو  على الز�ئن

  التسويق املباشر.و  تعتمدها موبيليس يف عنصري البيع الشخصي

  لالتصاالت موبيليسسسة اجلزائرية يف مؤ  البيع الشخصي أوال:

أكثر جتارية و وكالة  176ما يبلغ  2016 وبيليس حىت جوانوصل عدد الوكاالت التجارية اخلاصة �لبيع مل    

تعمل عليه وهذا ما يعكس التطور الدائم الذي  ،كامل تراب الوطنعرب   نقطة بيع غري مباشرة 60.000 من

لتكون الرائدة تعمل موبيليس على انتقاء أفضل و  ،ز�ئنها وتوفر هلم األفضل دائما موبيليس لتكون أقرب إىل

لول حلالعمل على تكوينهم وترسيخ ثقافة احرتام الزبون والعمل على االبتكار الدائم فيما خيص الوصول و املوظفني 
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ادية كتوحيد اللباس اخلاص تليب مجيع حاجات ز�ئنها احلاليني أو احملتملني. كما �تم موبيليس �لعناصر امل

  والذي يعترب لون شعارها.(ربطات العنق)  مبوظفيها من خالل اشرتاط استعمال اللون األخضر

على استغالل كل التظاهرات العلمية اليت جتمع الكفاءات من أجل استقطا�ا للعمل لديها موبيليس تعمل     

�لشراكة  مع   )Jcia( الثانية حول احلوسبة الفائقة وتطبيقا�ا برعاية األ�م الدراسية 2016حيث قامت خالل 

أ�م، تسعى إىل تعزيز التعاون  4هذه التظاهرة املمتدة لـ  )،CERISTمركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين (

اسبات عالية اجلزائرية العاملة يف جمال احلؤسسات يف جمال احلوسبة فائقة األداء، بني األكادمييني والباحثني وامل

إلجياد فرص جديدة للتعاون بني املطورين هلذه الصناعة واجلهات املستفيدة، إضافة إىل مواكبة  )HPCاألداء (

كما تضمن بر�مج هذه األ�م الدراسية،   التطور الذي يشهده الوطن يف هذه الصناعة وتكوين هوية يف هذا ا�ال.

ني يف جمال الصناعة واألحباث، يقّدم فيها تقييمات التجارب ورشة عمل وحماضرات يلقيها خنبة من املتحدث

واملطورون ملناقشة التحد�ت والتطورات يف هذا ا�ال، والقدرة العالية على معاجلة البيا�ت، واستعماهلا يف شىت 

ستفادة من خربا�م حثني واألكادمييني اجنازا�م واإلاستغلت موبيليس هذه التظاهرة ملشاركة الباعليه و  ا�االت.

  .12لتطوير أداء املؤسسة حنو الولوج إىل عامل جديد وحتد�ت جديدة يشهدها العامل

  سسة اجلزائرية لالتصاالت موبيليسيف مؤ  التسويق املباشر�نيا: 

يهدف للحصول على الذي  الز�ئن عتباره ذلك االتصال املباشر معمهية التسويق املباشر �تدرك موبيليس أ    

وسائل االتصال من خالل و ستجابة أصبح الوصول إليها أسهل خاصة مع تطور التكنولوجيا استجابة، هذه اإل

  عدة وسائل أمهها:

 لكرتوينأوال: املوقع اإل

ؤسسة ككل ومنتجا�ا وخمتلف عروضها خلق وبناء صورة ذهنية إجيابية عن امل على لكرتويناإل وقعامليساعد      

ني وخمتلف األطراف اليت تتعامل املستهلك فهو مقصد ؤسسةاملوقع عالمة على شرعية امل كما يعترببصفة خاصة،  

  املعلومات عنها قبل التعامل معها.  الذين جيمعون مع املؤسسة

جذاب وذو تصميم مميز حيتوي على   لكرتويننشاء موقع إوعليه كان ملوبيليس دور يف هذا الفضاء من خالل إ     

يوفر مساحة للتفاعل مع املستهلكني كما   ت اليت توفرها،اخلدماو ، من عروضختص املؤسسة،  كافة املعلومات اليت

والتقرب منهم من خالل تسجيل اقرتاحا�م وشكاويهم لالستثمار فيها من أجل حتسني العروض واخلدمات 

 بشكل عام.

 

  

                                                           
12 http://www.mobilis.dz/ar/communique_persse.php?Id_Communique, Op.cit. 
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 �نيا: الفايسبوك 

من �حية Adwords  عالنيةاإل منصتهاو  Google بعد يف املرتبة الثانية Facebook ميكننا وضع شبكة     

الء املستخدمني هم من عدد املستخدمني، هؤ  من حيثفعالية اإلعالن عربها، ذلك بسبب أ�ا الشبكة األكرب 

عالن هو معرفتها اإليف يسبوك وسيلة قوية اعال�ت وعرضها عليهم، والسبب الثاين الذي جيعل من الفيتم نشر اإل

تصميم إعال�ت أكثر مالءمة �ت اإلعال (مصممي) خاصة �ملستخدمني مما يسهل على ُصناعبتفاصيل كثرية 

  لكل فئة.

من  -النظري اجلانب يف إليه التطرق مت ما حسب– وسيلة لتطبيق خمتلف األفكار املبتكرة،  كما أن الفايسبوك     

خالل املنشورات اليت حياول من خالهلا مسري الصفحة عرض املنتجات يف صور مبتكرة وبطرق تضمن جلب 

اهتمام املشرتكني يف الصفحة مع ضمان التفاعل والتقرب من املستخدمني عن طريق الرد على استفسارا�م 

اليت قد تواجه الز�ئن عروض أو املشاكل ابية حول الجيخمتلف تعليقا�م اليت حتمل كل اإلنطباعات السلبية أو اإلو 

  استفسارا�م.خمتلف  علىالرد أثناء استخدامهم للخدمة،  فيعمل على 

  �لثا: اليوتيوب

وذلك متدادات املختلفة لألشخاص، �إل بتقدمي مساحات لتخزين الفيديوهاتلكرتوين يقوم إموقع  هو     

 فالم واملسلسالت والفيديوهاتيف جعبته الكثري من الربامج واأل نرتنت، ويوجدلعرضها على مجيع مستخدمي األ

املتفرج ففي السابق  عن طريق التلفاز) و�ملختصر املفيد هو (الثورة على اإلعالن املضحكة والفيديوهات التعليمية،

شاهد يتار ما خي فاملستهلكن ما اآلألفزيونية ويف الوقت الذي حيدده، منسق الربامج يف القناة الت شاهد ما يريدهي

موبيليس هي إحدى املؤسسات اليت استغلت هذه الوسيلة إلنشاء قناة خاصة �ا و  والوقت املناسب للمشاهدة.

، لكنها �تم ببث إعال�ت تبث فيها خمتلف إعال��ا اليت تعرض على التلفاز أو الالفتات ،obilisMحتت اسم 

واألمن عرب الطرقات  شرتاك مع املركز الوطين للوقايةعالمتها كفيديو �إلر حتسني صورة طاأخرى تدخل يف إ

منظمة من تنظيم ملة حتسيسية املؤسسة حل ، كما شاركتطفال لتوخي احلذر عند املرور يف الطريقخمصص لأل

إعالن اليونسيف  ةبرجم من خاللاألطفال''  أخطار األنرتنيت على'' ضدأونيسف اجلزائر) لطفولة (األمم املتحدة ل

تعزيز اهتمامها حول ضرورة محاية و  كليا حيال ا�تمع املدينيف إطار التزامها   وبيليوتقنا�ا على االتلفزيوين، عرب 

  .13نرتنت واستعماهلا بدون مراقبةحمتو�ت األ األطفال ضد أضرار

الفئات اليت تشكل  كالرتكيز علىعال�ت يوفر هلا العديد من املزا�،  مناط من اإلاىل هذه األ موبيليسن توجه إ     

عن طريق معرفة ميلها واهتماما�ا من حيث املوسيقى اليت تسمعها، والفيديوهات اليت  لعروضهاالسوق احملتمل 

                                                           

 Adwords  : عالنية املهمة، يقوم بتوفري خدمة الدفع مقابل النقرةحد منتجات جوجل اإلأهو )Pay Per Click: PPC(  صحاب أيستخدمه

  .لكرتونية إلشهار وجذب الز�ئن والزائريناملشاريع واملواقع اإل
13 http://www.mobilis.dz/ar/communique_persse.php?Id_Communique=256, consulté le : 04/09/2016. 
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ن مت جذ�م ، والذي�اعال�إواقع املشاهدين، ومدى جدوى معرفة م عرب اليوتيوبعالن اإل كما كفل هلاتشاهدها،  

  .عالناملشاهدين وقاموا �لضغط على اإل من

حتت اسم    ،Twitter و�إلضافة إىل األدوات السابقة لدى ملؤسسة موبيليس حساببني  على كل من       

@ATM:MOBILIS وInstagram**  حتت اسمMobilis.dz لنسبة لــ�  .Twitter  فموبيليس تستعمل

ما، لكنها  نفس املنشورات على صفحتها على الفايسبوك يف شكل تغريدات وهذا ما حيعلها روتينية مملة نوعا

 . ، سواء خاصة �لعروض أو مسابقات فكرية وترفيهيةInstagramريات مميزة على تعمل على نشر صور بتأث

  سسة اجلزائرية لالتصاالت موبيليسيف مؤ  : تنشيط املبيعاتلثالثاملطلب ا

حتم على املؤسسات البحث عن أحدث التقنيات يف جمال  يف جمال الرتويج املنافسة عرفته ذيلّ ا االشتداد إنّ     

، ذلك للحفاظ على موقعها األخرى الرتوجيي املزيج وعناصر اإلعالن وتعزيز تفعيل على العملتنشيط املبيعات، و 

  من بني العالمات يف أذهان املستهلكني. 

 تشجيع يف املستخدمة الرتويج أدوات ضمن اتكتيكي انشاط املبيعات تنشيط وهذا ما دفع موبيليس إىل اعتبار    

نوضحها فيما  مبتكرةتقنيات  طريق عن عليها اإلقبال وز�دة السلعة،شراء  تكثيف علىواملرتقبني  احلاليني ز�ئنها

 :14يلي

 املسابقاتأوال: 

مسابقة صور أمهها و  خاصة عرب وسائل التواصل االجتماعي املسابقات من العديد تعمل موبيليس على تنظيم    

Facebook ، على شبكا�ا اإلجتماعية: 2016مارس  10إىل  06من  )مارس 8موبيليس (حتت عنوان 

witterT، Instagram # يتوّجب على املشاركني تقاسم الصور وبصفة علنية علىMobilis8Mars مع ،

أرادت حيث  ،Mobilis8Marsمع إضافة بطاقة على الصورة مع عالمة #، Mobilisالتعريف بـ @

   موبيليس مشاركة النساء لعيدهم.

 هدا� تقدمي مت وقد معّينة شروط وفق وهذا بيع، نقطة أحسن مسابقة بتنظيم قامت لموزعني،ل �لنسبة أما    

 .املطلوبة النقاط على املتحصلة البيع لنقاط خمتلفة

 

  

                                                           
 Twitter  :واليت تسمح ملستخدميِه �رسال التدوين املصغر ، ويقدم خدمةاالجتماعيووسائل التواصل  شبكات التواصل االجتماعية أحد أشهر 

  .خرينعجاب املغردين اآلإمن شأ�ا تلقي  )تغريدات(

** Instagram : إليها، ومن مث مشاركتها يف  رقمي فلرت ، وإضافةصورة يتيح للمستخدمني التقاط جماين لتبادل الصور وشبكة اجتماعية أيضاً، تطبيق

   ،الشبكات االجتماعية جمموعة متنوعة من خدمات
 ) 07أنظر امللحق رقم.(  

14 http://www.mobilis.dz/ar/communique_persse.php, consulté le : 04/09/2016. 
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  العروض املغرية :�نيا

 وأمهها: 2016لسنة  املغرية اليت طرحتها موبيليس سنعرض بعض العروض 

 يقدر سعر الباك بـ  C7mini + WIN 1300 ،2000،3500 لباك كوندورعرضت موبيليس ا .1

كل من يريد اقتناء الباك، عليه لو  ، =Winدج1000مبلغ ضمان+  الرسومدج �حتساب كل 12990

  .Win دج كضمان خلط 1000+ دج للهاتف الذكي990  جيب دفع مبلغ

دج ملدة 2000أي ، دج، فيتم توزيعه على ستة فواتري لكل شهرين12000املقدر بـ و  أما عن املبلغ املتبقي

 ؛شهر 12

)، 3500 لـكوندور+ شرحية وين 7(هاتف ذكي سييتمثل يف  البعدي موبيليس عرًضا لز�ئن الدفعأطلقت  .2

   :متوفر بصيغتني !دج فقط9900من  ابتداءاملقرتح 

 وىل: الدفع الفوريالصيغة األ  - 

دج 1000دج + 6990دج (هاتف ذكي بـ 7990يف اقتناء احلزمة دفع مبلغ  �مكان الز�ئن الرّاغبني     

  ؛ضمان شرحية وين)

   الدفع �لتقسيط نية:االصيغة الث - 

دج كضمان على 1000دج من سعر اهلاتف + �990مكان الز�ئن الراغبني يف اقتناء احلزمة دفع مبلغ 

 .دج لكل فاتورة4000وىل بغرض ملستحقات على الفواتري الثالث األوتقسم �قي ا 3500شرحية وين 

  حبار غري حمدود حنو:إائل نصية جمانية وغري حمدودة مع مكاملات ورسيوفر هذا العرض 

Facebook, twitter, Whatsapp, elheddaf, ouedkniss, nticweb, ennaharonline.  
 

خصيصا ملشرتكي الدفع املسبق، حيتوي على مزا�  2016مارس (عيد املرأة)  08عرضت موبيليس مبناسبة  .3

 ة حنو موبيليس+ جماني ) رسالة قصرية80+ ( ) دقيقة من املكاملات ا�انية حنو موبيليس80( عدة:

Mo )80) + من حيث  8قد استعمل مصمم عرض موبيليس الرقم و  فيديليس.) نقطة 80) من اإلنرتنت

 أنه ميثل يوما مميزا عند النساء اجلزائر�ت بطريقة مبتكرة من خالل استخدامه يف كل �قة العرض.

 واجلوائز اهلدا��لثا: 

مجع النقاط أو يف بعض و  هم لبعض العروضملشرتكيها، سواء عن طريق شرائا� موبيليس الكثري من اهلد تقدم    

النساء - موبيليس يف الصدارة  حيث وضعت ،مارس 08املصادف ليوم ، اليوم العاملي للمرأةاملناسبات ك

    :والية وذلك كالتايل 48بعدي عرب ة أفضل مشرتكات الدفع املسبق والدفع الأومكاف-الذهبيات

للمشرتكات الثالث القدامى للدفع املسبق  )Samsung Galaxy s6(هاتف ذكي من الطراز الفاخر - 

  ؛والبعدي
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 من بتحقيق أهّم قألفضل ثالثة مشرتكات اللوايت ) Samsung Galaxy s6(هاتف ذكي من الطراز الفاخر  - 

 ؛رقم أعمال

لدفع املسبق نرتنت ألفضل مشرتكة لمن األ Go8  مع G3+ شرحية سيم  Condorحاسب لوحي من نوع   - 

  والبعدي لكل والية.

  سسة اجلزائرية لالتصاالت موبيليسيف مؤ  اإلعالن: رابعاملطلب ال

جغرافية   ملنطقةة وتغطيانتشارا  األكثر الوسيلة كو�ا وذلك مكثف بشكلاإلعال�ت  على موبيليس تعتمد   

 ومن، ستفادة منهاوكيفية اإل مبختلف عروضها، املستهلك إلخبار النيةإع وسائل عّدة املؤسسة وتستخدم كبرية،

  لكرتوين).  قع التواصل االجتماعي واملوقع اإل(موا األنرتنت اإلذاعة، الصحف، التلفزة، أمهها

 التلفزيونأوال: 

عال�ت ومع تطور هذه الوسيلة يف اجلزائر من خالل ظهور كم هائل د التلفزيون من أهم وسائل عرض اإليع     

العمل على مترير خمتلف من القنوات التلفزية اخلاصة �إلضافة إىل القنوات الوطنية اخلمس، حتم على موبيليس 

 beurو kbcو خبارية والعامةاإل كاهلداف والنهار والشروق  (األكثر مشاهدة) عرب خمتلف هذه القنواتإعال��ا 

TV، وذلك من خالل:  

 :واجلوائز املسابقات برامج .1

ة مثل فكري أو ر�ضية هنا املسابقات كانت  سواء املشاهدة يف املتعة خلق على تعمل ة،ترفيهي برامج وهي      

 واملعلومات الوعي نشريعمل على  ثقايف أنه ترفيهي فهو إىل إضافةالذي على قناة الشروق،  مسابقة ''تقدر تربح''

 .املشاهد اجلمهور عند

 احلصص الر�ضية: .2

�ملنتخب  املتعلقةالنهار والشروق اخلاصة بتحليل املقابالت اهلداف و خمتلف احلصص اليت تعرض على قناة      

  ؛هذه احلصص بالتوهات يف املؤسسة شعارمن خالل  الوطين والبطولة الوطنية وكأس اجلمهورية

 املسلسالت: .3

على القناة األرضية،  2016احلصري لسلسلة حتت املراقبة اليت عرضت يف رمضان حيث كانت الراعي      

جيمع بني وهو عمل جزائري Switchers Algérie  جناز سلسلةإعال��ا إ ما استعملته يف وكانت أقوى

شاب يعيش على وقع تطور تدور أحداثه حول  ،اخليال واإل�رة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصاالت اجلديدة

 موبيليس التكنولوجيات احلديثة، والذي سيتمكن من استغالل كل الفرص اليت تقّدمها خدمات اهلاتف الّنقال

  ؛واملواقع االجتماعية ليغّري جمرى يوميات حياته
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 احلصص الثقافية: .4

 .2016شباب وآخرها الطبعة السابعة رعاية طبعة أحلان و  

 ذاعة اإل�نيا: 

  ، فهي تدرك أمهية هذه الوسيلة ليسيموب مؤسسة تستخدمها الّيت  األمهية حيث من الثانية الوسيلة اإلذاعة تعترب

تاج �عتبار منتجات موبيليس ال حتو  ،ع ليس مضطرًا ألن يتعامل معه بشكل متفاعلفاملستم ةمتطفلاليت تعترب 

مع عن طريق املست عقلجعلها تستغل اإلذاعة كمسرح للذهن خللق صورة يف  ستخدام،لصور مرئية من أجل اإل

اإلعالن حسبما يتفق مع … اخل الضاحكأو  اجلادأو  الودود الصوتاألصوات اليت متتزج بني و  اإلخراج اجليد،

  .ستماع له وفهمه اإلرييسمن أجل تاحلوار، أسلوب عتمد على أ�ا ت الحظنا لكن

 عند الواسع الصيت ذات البهجة إذاعة أمهها ،ةياإلذاع عديد احملطات خالل من إعال�ت ببث تقوم     

�ألحداث احمللية حاولت موبيليس ربط إعال��ا ، للجمهور احمللي ذاعة موجهةعتبار اإلو� اجلزائريني، املستمعني

  ذات االهتمام الواسع كاألحوال اجلوية من خالل ومضات قبل وبعد النشرات اجلوية.

  �لثا: الالفتات 

حيث تنتشر الفتا�ا عرب الطرقات  أينما كنتم''''عالمتها يف كل مكان حتت شعار  حتاول موبيليس إبراز     

كثافة السكانية وسهولة تعرض املواطنني لاصة داخل املدن والطرق السريعة ملا هلا من أمهية اسرتاتيجية نظرا لخ

  لإلعالن.

إىل بعض اللوحات الضخمة اليت تغطي  ةكما تستعمل وسائل النقل العمومية واخلاصة إلعال��ا �إلضاف      

تويل املؤسسة بشكل جيلب النظر. كما وخمتلف الوكاالت التجارية ونقاط البيع التابعة هلا  أوجه العمارات،

 موبيليستطور التكنولوجي الذي تشهده الساحة العاملية فتربز شراكة المهية كبرية خاصة مع لالبتكار اإلعالين أ

    .الثاين �لبليدة ''سييت سيت'' يف إطالقهما وإيركسون

الشيء  ،اما للنسيج احلضري ملدينة الورودمت ةرقمية، مطابق عالنيةوسط املدينة يف شكل عارضة إمتوقع حيث        

ستغالل � بينهم االتصاالتالسماح للسكان بتبادل  معالذي يسمح بتغطية وبكثافة للشبكة يف هاته املنطقة، 

دقائق كل  10نرتنت ملدة الربط �أل ستفادة مناإل مشرتكي عرض مبتسممتكني خالل وذلك من  هذه الشاشة،

ساعدة ملتسعى موبيليس من خالل هذه العملية و 3Gبصيغة نرتنت جما� على شبكتها ، واألWIFIبصيغة  يوم

 للجماعة احمللية فرصة التواصل مع املواطنني وتوفري ،التدفق العايل وتقريبهمستهلكني للولوج إىل األنرتنت ذات امل

 ."من خالل استغالل الشاشة األصبعي

                                                           
 توفري أنظمة توصيل البيا�ت واالتصال عن بعد مبجالعالمة سويدية خاصة  يريكسون:إ.  

  08(أنظر امللحق رقم(. 
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  النقال رابعا: اهلاتف

تستطيع املؤسسة املعلنة من خالل اهلواتف النقالة الوصول إىل الز�ئن احملتملني يف الوقت واملكان الذين      

�لنسبة للهواتف العادية أو خدمة رسائل الوسائط  SMSتريدمها عرب عدة وسائل كخدمة الرسائل القصرية 

MMS .إلضافة إىل اإلعال�ت اليت تكون مدرجة يف التطبيقات واأللعاب املوجودة يف أجهزة اهلواتف الذكية�  

على عكس  بصورة أكرب، فاهلواتف النقالة خاصة الذكية منها توفر ميزة رؤية املستهلك إلعالن املؤسسة     

  االنتشار مقارنة �هلواتف النقالة.  بذلكوتر اليت مل تعد أجهزة الكمبي

قبال على األجهزة املكتبية بشكل أكرب واخنفاض اإللكرتونية اإل اهلواتف الذكية واللوحات انتشارتواصل وأمام     

عملت ف .خدما�اجذب املستهلك إىل و  الرتويج ملنتجا�يف ااهلواتف الذكية ، أدركت موبيليس أمهية من قبل األفراد

ىل أي مكان ويتواصلون من إبشكل أفضل على تلك األجهزة اليت �خذها الناس بيد واحدة  ضمان تواجدها

ستفادة من خدما�ا اإل املشرتكسهل على ت  )Applications( خصصت عدة تطبيقاتو  ،خالهلا مع اجلميع

 ميكنهم من (Android)بنظام  )Smartphone(  لز�ئن الذين حيوزون على هواتف ذكيةل اتطبيق طّورتحيث 

م بتحديد موقع كل وكالة سمح هلي ذي"، والPlayStore" على "Mobilis.Appstore.dzحتميل تطبيق "

 متجر جديد للتطبيقات حيمل كما عملت على توفري    ،جتارية �بعة لشبكة موبيليس عرب خريطة اجلزائر

 املشرتك من ميكن، من التطبيقات واأللعاب ا�انية واملدفوعة اكبري   اوالذي يوفر عدد MobiliStore اسم

و أداخل التطبيق  شراء خصائص إضافية  عند  %80إىل   حيانختفيضات تصل يف بعض األ  ىاحلصول عل

  .أ�م 3  مدة جمانية لتجربة التطبيق وهي +  اللعبة

ميكن أن يصلح يف كل األوقات وجلميع  ،ال يوجد ما نسميه �ملزيج املثايل من مكو�ت املزيج الرتوجيي     

 األسواق ومنه على املؤسسة البحث عن التوليفة املثلى اليت حتقق اهلدف املنشود.

  خامسا: الصحف وا�الت

بد قي، ولتحقيق ذلك بصورة سليمة الرتقاء مبستوى األداء التسويدف اإلعالن يف الصحف وا�الت لإليه    

دية املتبعة، و�لنسبة ملوبيليس فهي تعتمد على بعض الصحف املشهورة كجريدة بتعاد عن الطرق التقليمن اإل

اهلداف الر�ضية واخلرب والشروق والنهار. أما �لنسبة للمجالت اجلزائرية فنالحظ غياب إعال�ت موبيليس عنـهم، 

�ا سواء على  تعلقةاملتشمل مجيع األنشطة  ،عتماد موبيليس على إخراج جملة سنوية خاصة �اه الباحث �يربر 

  .تلف العروض واخلدمات اليت تقدمهااملستوى الداخلي أو اخلارجي وكذا خم

  

                                                           
 MobiliStore  :مبجموعة من التطبيقات واأللعاب  االستمتاعبّوابة أللعاب اهلاتف اليت تقرتحها موبيليس وحصر� لز�ئنها، والذين ميكن هلم  هي

   من حساب زبون موبيليس. انطالقا اختياريةاملثرية، سواء جمانية أو غري جمانية ميكن حتميلها على اهلواتف النقالة، مع إمكانية شراء ميزات 

  09(أنظر امللحق رقم(. 
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  ة:ــالصـــــخــ

مة حتليل سوق خدو ، حمل الدراسةموبيليس  زائرية لالتصاالتالتعريف مبؤسسة اجل الفصل هذا يف تناولنا      

التطرق إىل املزيج  بعده متموبيليس، التجارية  عرجنا على حتليل شامل للعالمة اهلاتف النقال الذي تنشط به، مث

  الدراسة.الذي ترتكز عليه �عتباره العنصر و التفصيل يف املزيج الرتوجيي و  التسويقي للمؤسسة

 اداشتد يف ظل زائرية لالتصاالتمؤسسة اجلكان لزاما على مما مت تناوله يف هذا الفصل يرى الباحث أنه        

وتوجيهها حنو  مملستهلكني لتغيري مدركا�اتوجه جديد يضمن هلا الوصول إىل أذهان  التوجه حنو تبين ،املنافسة

مزيج تسويقي متكامل ميزج  من خالل ،املتاحة واحملفزات مكانياتاإل شىتهذا عرب استخدام وعالما�ا و  منتجا�ا

يعمل  أساسه اإلعالن مزيج تروجيي مبتكر تصميمالرتكيز على ، مع والتسعري والتوزيع العروض املغريةو  بني املنتجات

دة أال وهو بناء صورة جي واستمراريتها هاؤ بقا هأساس على يتوقف الذيوهري اجل املؤسسة هدف على حتقيق

  (حمببة) يف أذهان املستهلكني.

�عتباره أهم عناصر املزيج الرتوجيي فإن الباحث خصص  عالنإلعنصر احدود الدراسة متحورت حول مبا أن      

الن ومدى إلعالذي بين على أبعاد ا ستبيانإلاتحليل سيخصص ل والفصل املوايلهلذا العنصر الدراسة التطبيقية 

  . �ثريها يف حتسني صورة العالمة موبيليس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 امسالفصل اخل
 راسة املیدانیةا�
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 متهيــــــــــــــــد 
 سنتطرق ،خمتلف مرتكزاتهو  إلعالن االبتكاريا الرتويج،و  البتكاركل من ال النظري اب يف اجل عرضناأن ت بعد     
مدى مسامهة  حتليل إىل مث سة،راللد امليداين اجلاب  يف اعتمدت اليت املنهجية إىل الفصل هذا خالل من

 فرضيات اختبار طريق عن وذلك ،خصائص اإلعالن االبتكاري يف حتسني صورة العالمة التجارية ملوبيليس
 مت اليت النتائج مبناقشة بعدها بقوممن أجل تقييم النموذج املقرتح،  أكثر أمهية التعرف على أي اخلصائصو  الدراسة
مؤسسة  مساعدة يف تساهم أن أنمل اليت واملقرتحات التوصيات من مجلة صياغة أجل من وذلك إليها، التوصل

ربط مستهلكي خدمة و  عالينالتطور أكثر يف جمال االبتكار اإليف  املتعاملني بقيةاجلزائرية لالتصاالت موبيليس و 
جتذب ابتباه  واليت عناصر اإلعالناالبتكار يف  جواب إبراز  خالل مناهلاتف النقال أكثر ابلعالمة التجارية، 

 املستهلكني وجتعلهم أكثر اقتناعا ابلعالمة وارتباطا هبا وابلتايل تكوين صورة جيدة يف أذهاهنم.
 :هذا الفصل من خالل العناصر التالية إىل كل ذلك يفوسنتطرق      

 إجراءات الدراسة امليدابية؛ -
 ؛تقييم األمهية النسبية حملاور الدراسة -
 بتائج واختبار الفرضيات.تقييم  -
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 امليدانية إجراءات الدراسة :األول املبحث 
 على التعّرف هوأال و  البحث موضوع ملعاجلة اهقيقحت إىل تسعى اليت واألهداف الدراسة طبيعة من ا  قابطال     
 سعت الدراسةاليت  التساؤالت على وبناء   موبيليس صورة العالمة التجاريةاالبتكاري يف حتسني  عالناإل دور

أدوات كيفية بناء منوذج الدراسة،   تتضمن اليت جراءات املنهجيةاإل إىل املبحثهذا  نتطرق يفس عليها، لإلجابة
 وثبات أداة الدراسة. ، صدقاملعلوماتالدراسة ومصادر احلصول على 

 لدراسةا منوذجبناء  :األول املطلب
  بوجزها يف هذه املطل .جل القيام ببناء منوذج للدراسة قام الباحث بعدة إجراءات أمن      

 املبدئية االستطالعية الدراسة أوال:
هدفها البحث عن  استطالعية دراسةبظرا حلداثة املوضوع والعالقة بني املتغريين توج  على الباحث إجراء     

ابإلضافة إىل ما جاء يف اجلاب  النظري عن طريق الكت   عليهو  ،البحث فرضيات صياغةاألبعاد اليت تسمح ب
تستخدم يف املراحل عتبارها ، إب1البؤرية املناقشات واملقاالت اليت تناولت املوضوع، مت اللجوء أيضا إىل جمموعات

ولية قبل أت عن موضوع املسح بوصفها عملية ذ تفيد يف مجع بياانإ ،و املراحل االستكشافية للدراسةأاالبتدائية 
 .املفاهيم حىت وأن تساعد يف توليد الفرضيات أ إبمكاهناعداد االستبياانت كما إ

الدراسات السابقة تناوهلا ت مل اليت املألوفة غري النظر وجهات اكتشاف عمد الباحث من خالل هذه األداة إىل    
 توضيحو  االستبيان صياغةبغية  ،وسع من البياانتأمساحة من أجل احلصول على  حول اإلعالن االبتكاري

 .البؤرية املناقشات لنتائج وفقا   بنوده وتعديل

امعة من ج أساتذة ختصص تسويق 4جمموعة أساتذة تسويق جبامعة املسيلة ) معحتضري اجتماع حيث مت      
النقاش و  على التفاعل القدرة حيث منيف أفضل وضعية  مت وضعهم، أساتذة يف التخصص بصفتهم ،(املسيلة

مبوضوع الدراسة مت طرح بعض األسئلة املفتوحة  و  والتعريف ابلباحث أبعضاء اجملموعة لرتحي ابعد حول املوضوع و 
 كالتايل: 

 كن ملصمم اإلعالن أن يبتكر فيها ما هي اجلواب  اليت مي -
 كيف تقيم اإلعالن يف اجلزائر من حيث االبتكار  -
إعكالانت خمتلكف العالمكات التجاريكة اجلزائريكة علكى خمتلكف مكل جمعالانت اليت لفتت ابتباهكك يف ما هي اإل -

  اخلاصةو  القنوات اجلزائرية العمومية
                                                           

  املوقع: علىللمناقشة والتعليق على موضوع معني وهو موضع البحث  فراد جيمعها الباحثجمموعة منتخبة من األ هي اجملموعات البؤرية: 1
Anita Gibbs, Focus Groups, sur : http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU19.html, consulté le : 01/09/2016. 

  (10)أبظر امللحق رقم. 

  بني املشاركني مما جيعل بقاشهم ينساب حبرية وسالسة حىل تفاعل مريإيؤدي هذا التجابس. 

http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU19.html
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جاابت ومالحظة ردود الفعل حول طرح األسئلة، تسجيل اإلمت و  وبعد إعطاء الوقت للمشاركني، فتح النقاش      
 .اإلعالن االبتكاري كأبعاد له اعتماد مكوانتو  متت التوصية على اختيار عالمة موبيليس كدراسة حالةمث 

 عملية بناء منوذج الدراسةاثنيا: 
وما مت التوصل إليه من خالل الدراسة االستطالعية، قامت  وأهدافها الدراسة إشكالية يف توضيحه مت ملا وفقا   
يف حتسني  لإلعالن االبتكاري اجلزائرية لالتصاالت موبيليس مؤسسة تبين دور حتديد أساس على الدراسة هذه

 أهدافها، وحتقيق فرضياهتا صحة واختبار الدراسة إشكالية على االجابة أن أي ،التجارية موبيليسصورة عالمتها 
 خالل من احلالية الدراسة هبا هتتم اليت والعالقات اتاملتغري  متثيل ميكنو  البسيط. حنداراإل على يعتمد سوف
 :التايل النموذج

 .النموذج النهائي للدراسة  :(1 - 5) رقم شكلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الباحثاملصدر: 

 ملتغرياو  التجارية صورة العالمة يف متثل التابع املتغري مها متغريين تشتمل الدراسة أن أعاله؛ املخطط من يتبني     
اجلواب  اليت ميسها خبمسة أبعاد متثلت يف مجيع  حدد هذا األخري ،ياإلعالن االبتكار  يف تمثلامل املستقل

العبارات  ،(املوسيقى األلوان، الصور،) املبتكر الفكرة اإلعالبية املبتكرة، التصميم} هيو  االبتكار يف اإلعالن
 .{، الوسيلة اإلعالبية املبتكرةاملبتكرة الشخصية اإلعالبية ،والرموز املبتكرة

عالن االبتكارياإل  

 الفكرة اإلعالنية املبتكرة
 

 التصميم املبتكر

 املبتكرة الشخصية اإلعالنية
 

 املبتكرة الوسيلة اإلعالنية

 العبارات والرموز املبتكرة
 

 صورة العالمة التجارية

 (املعريف)البعد اإلدراكي 
 

 (الوجداين)البعد العاطفي 
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 بشكل عالن االبتكارياإل أبعاد أتثري قياس سيتم أبه حيث ه،أعال الشكل يف األسهم إليه تشري ما كلذو      
 أبعاد من بعد لكل مباشر دور وجود افرتاض مع (العاطفيو  دراكي)اإل صورة العالمة التجارية أبعاد على منفصل
( مث أتثري املتغري ككل على التجارية صورة العالمة) التابع املتغرييف بعدي  (عالن االبتكارياإل) لاملستق املتغري
 سالفي الذكر. البعدين

 اسة ومصادر احلصول على املعلوماتأدوات الدر املطلب الثاين: 
 سنتناول يف هذا املطل  مراحل الدراسة مرورا ابألدوات املستعملة، مصار احلصول على املعلومات، جممتع    
 عينة الدراسة.و 

 مراحل الدراسةأوال: 
 التالية: راحلابمل الدراسة رتم     

  التطبيق: قبل ما مرحلة  .1

 التالية: اخلطوات على اشتملت

 ؛موبيليس العالمة التجاريةو  ابملؤسسة املتعّلقة واملعلومات بياانتال كافة مجع -

 تطالعية بغية بناء منوذج للدراسة؛القيام بدراسة اس -
 .الظاهري الصدق الختبار احملكمني على وعرضها الدراسة استبابة تصميم -
  التطبيق: مرحلة  .2

 :التالية اخلطوات على واشتملت    

 مالحظات يأ على للوقوف تعبئتها وقت الباحث تواجد معأفراد العينة  على استبابة بتوزيع مياالق -
 ؛تعبئتها يف الدقة لضمان أفراد العينة هايديب اليّت  من استفساراتو 

إلجتماعيةابرانمج احلزم اإلحصائية للعلوم  على منها املسرتد وتفريغ االستبابة، ترميز على العمل -  
 SPSS: (Statistical Package for Social Science)؛

 الدراسة. استبابة من مجعها مت يتال لبياانتا لتحليل الالزمةحصائية اإل لي األسا ابستخدامالقيام  -
 :النتائج تفسري وحتليل مرحلة .3

 .بتائج من الباحث إليه توّصل ما تفسري مت اإلحصائي، القيام ابلتحليل عدب
 التوصيات:و  النتائج ةلمرح .4
 :اآلتية اجلواب  على اشتملت     
 بتائج؛ من إليه التوصل متّ  ما عرض -
 .السوقاملؤسسات العاملة يف بفس و  لمؤسسة املعنيةل التوصيات من جمموعة تقدمي -
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 أدوات الدراسةاثنيا:  
البحوث والدراسات يف جمال ىل بتائج إتصميمها استنادا مت  ،كأداة قياس إدراكية  جرى اعتماد االستبابة     

على  االستبابةمن خالل عرض  جراء التعديالت املناسبة يف ضوء التحكيمإوذلك بعد  املوضوع لقياس متغرياهتا
 :يلي كما أجزاء 3 من االستبيان تكون وقد، عدد من األساتذة املختصني

  (.التعليمي املستوى السن، ،اجلنس) وتتضمن ابملستجي ، اخلاصة البياانت على يشتمل :األول اجلزء .1
أبعاد  5وتوزعت على  املتغري األول املتمثل يف اإلعالن االبتكاري تقيس فقرة 30 يتضمن :الثاين اجلزء .2

 وهي:

 فقرات؛ 6ضمن تتعالنية املبتكرة: الفكرة اإل -

 ؛فقرات 6ضمن يتالتصميم املبتكر:  -

 فقرات؛ 6تضمن تعالنية املبتكرة: الشخصية اإل -

 ؛فقرات 6تضمن ت عالنية املبتكرة:الوسائل اإل -

 .فقرات 6تضمن تالرموز املبتكرة: و  العبارات -

بعدين وتوزعت على  صورة العالمة التجاريةواملتمثل يف املتغري الثاين  تقيس فقرة 20 يتضمن اجلزء الثالث: .3
 مها:

  فقرات. 10ضمن يت :(املعريفدراكي )اإل البعد -
 فقرات. 10تضمن ي :(الوجداينالبعد العاطفي ) -

 طبقا لسلم ليكرت اخلماسي، والذي يتكون من مخسة درجات ترتاوح بني  ابةمتت صياغة أسئلة االستب    
 صغروهي مرجحة أبوزان ترجيحية متدرجة من أ(، ، غري موافق، حمايد، موافق، موافق بشدةغري موافق بشدة)

 كما يلي:منهم، وهي موضحة   تجوبني، واليت تقيس اجتاهات وآراء املسكربهااملستوايت إىل أ

 .ستجابة وفقا لسلم ليكرت اخلماسي: درجات اإل(1 - 5) اجلدول رقم
1 2 3 4 5 

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة

الطبعة األوىل، دار خوارزم  ،SPSSمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل ابستخدام حسن عبد الفتاح،  عز :املصدر
 .540 ، ص2008العلمية للنشر، اململكة العربية السعودية، 

سلم ليكرت اخلماسي بتحديد االجتاه حس  ل وفقاسيتم تقييم مستوى املتوسط احلسايب )املتوسط املرجح( كما 
 قيم املتوسط املرجح كما يف اجلدول التايل:

                                                           
  (11)أبظر امللحق رقم. 
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 .حدود املتوسط الدنيا والعليا وفقا لسلم ليكرت اخلماسي :(2 - 5) رقمدول اجل 

 التقييم املتوسط احلسايب الرمز املستوى

 منخفض جدا 1.79إىل  1من  1 غري موافق بشدة

 منخفض   2.59إىل  1.80من  2 غري موافق

 متوسط 3.39إىل  2.60من  3 حمايد

 مرتفع 4.19إىل  3.40من  4 موافق

 مرتفع جدا 5إىل  4.20من  5 موافق بشدة

 .541 ، صمرجع سبق ذكرهعتماد على: عز حسن عبد الفتاح، ابإل باحثإعداد ال : مناملصدر

 لبياانتااحلصول على مصادر اثلثا: 

 :مها مصدرين من لبياانتاا على عتماداإل مت    

 األولية: املصادر .1
ا تفصيال، أكثر بشكل الدقيقة اجلواب  ببعض اإلحاطة وبغية الدراسة جواب  ملختلف استكماال       فيما وحتديد 
 قام ،اإلعالن االبتكاري ابلرتكيز على عنصر صورة العالمة التجاريةحتسني بدور الرتويج االبتكاري يف  يتعلق
 وقداجلزائرية لالتصاالت موبيليس لعينة من مشرتكي  توجيهه بغية الدراسة هبذه امللحق االستبيان إبعداد الباحث
 صورة يف صياغتها متّ  ،هذه األخرية فرضياتعلى  الدراسة وبناء فرداتكل م  من مجعها املطلوب البياانت حّددت
 .فقراتو  أسئلة

االطالع  يف أفادتنا وقد العلمي، للبحث اهلامة األدوات إحدى ابعتبارها املالحظة على الباحث اعتمد ماك      
التلفاز، مواقع  أمهها منو  عالن عن عروضهاحمل الدراسة يف اإلعملها املؤسسة الوسائل اليت تستعلى خمتلف 

 لكرتوين.املوقع اإلو  التواصل االجتماعي

  الثانوية: املصادر .2

 واجملالت العلمية والدورايتاملراجع و  الكت  على للدراسة الالزمة الثابوية البياانت مجع يف الباحث اعتمد      
سوق خدمة اهلاتف و  االتصال بقطاع املتعّلقة اإلحصائية والتقارير املنشورات يفوالبياانت املتوفرة  املتخصصة،

 .ومؤسساته القطاع حول ARPTاملؤسسة  عن الصادرة ،النقال
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 الدراسة وعينة جمتمع رابعا: 
 الدراسة أهداف على بناءو  التقييمي، العمل بداية يف واملهمة األساسية العناصر من املناسبة ينةالع اختيار نإ     
عرب تراب والية  للمتعامل موبيليس النقال اهلاتف خبدمة املشرتكني األشخاص كافةب راسةالد جمتمع دحتد فقد
 الدراسة جمتمع وكون للمعاينة إطار وجود لعدم بظراو  مشرتك 00.0004التقري  ككب عددهم واملقدر ،املسيلة
رتكني املش من ميسرة عينة اختيار مت فقد وعليه  ،1دةمفر  300 عن العينة حجم يقل أال ينبغي فإبه مفتوحا جمتمعا

 وعاملني جامعيني، طلبة مشلت حيث ،إعالانت املؤسسة تقييم على ةر القد لديهم والذين للمتعامل موبيليس
 440 توزيع مت أين، التقليدية ابلطريقة االستبيان توزيع مت وقد ن.ومتقاعدي العمل عن وعاطلني بيوت وسيدات

 ب تقدر اسرتداد بسبة يعادل ما وهو، اإلحصائي للتحليل صالحيتها لعدمة بظرا استباب 40 استبعاد ومت
 .2016أوت  إىل جوان من املمتدة الفرتة يف وذلك، 90.9%

 املعاينة املتبعأسلوب خامسا: 
العمدية )القصدية(  جلأ الباحث إىل أسلوب املعاينة الالاحتمالية )غري عشوائية(، أين استخدم أسلوب العينة     

معينة، حيث يعتقد الباحث عند اختياره هلذه العينة  اوفيها يتقصد اختبار عينته حبيث يتحقق يف كل منهم شروط
؛ صعوبة تتبع مجيع مفردات اجملتمع، وأيضا بظرا العتبارات وقت وميزابية الدراسة مع 2أهنا متثل اجملتمع أفضل متثيل

 دراسة العينة بدال من جمتمع يقود إىل بتائج أكثر دقة وذات ثقة عالية. ذلك أن

 البياانت مجع أداة وثبات صدقاملطلب الثالث: 
 بياانت الشخصية.لختبارات األولية لاإلو  ثبات االستبيانو  بدراسة صدق طل سيقوم الباحث يف هذا امل     
 االستبيان وثبات صدقأوال: 

 :احملكمنی صدق .1
حممد بوضياف ابملسيلة  من جامعة ،احملكمني من جمموعة على هنائي بشكل جنازهإ يف االستبيان اعتمد     

 جمال يف متخصصني أساتذة عن عبارة وهم ،غرداية جامعة ضافة إىلامعي عبد احلفيظ بوصوف مبيلة ابإلواملركز اجل
 سواء التعديالت بعض إدخال مت املقّدمة التوجيهات ضوء ويف حصاء،اإلو  العلمي البحث ومنهجية التسويق
 قياس يف تفشل أو كررةم تكون أو احملاور إىل تنتمي ال اليّت  العبارات بعض حذفأو  الصياغة، بتحسني تعّلقت
 موثوقية عالية.و  بدقة الدراسة إجراءيتسىن  ىّت ح الصدق معامل حساب متّ  وبعدهاه، ألجل وضعت ما

                                                           
 .بناءا على واثئق مت االطالع عليها على مستوى وكالة موبيليس بوالية املسيلة 

 ، الطبعة اخلامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، والرقابة واختاذ القرارات التسويقية حبوث التسويق للتخطيطابزرعة حممود صادق،  1
 156، ص 1985

 .173، ص 2008، الطبعة األوىل، دار دجلة انشرون وموزعون، عمان، األردن، مقدمة يف منهج البحث العلميرحيم يوبس كرو العزاوي،  2
  (12)أبظر امللحق رقم. 
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 :الثبات .2 
 العينة أفراد علىتوزيعها  إعادة مت لو كبري بشكل تغيريها وعدم النتائج يف ستقراراإل ،االستبابة بثبات يقصد
 كروبباخ ألفا معامل على عتمادابإل الدراسة استبابة ثبات من التحقق مت وقد ،زمنية معينة فرتات خاللمرات  عدة
 :االستبابة متغريات من متغري لّكل املعامل قيمة يوضح التايل واجلدول، (13) رقم امللحق أنظر

 .عالن االبتكاريلكل بعد من أبعاد اإل كرونباخ  ألفا معاملقيم  :(3 - 5) رقم اجلدول

 كرونباخ ألفاقيمة  عدد الفقرات البعد الرقم
 0.940 30 عالن االبتكارياإل 1
 0.842 20 التجاريةصورة العالمة  2
 0.947 50 املعامل الكلي /

 .SPSSعتماد على خمرجات برانمج ابإلمن إعداد الباحث املصدر: 

 )اإلعالن الدراسة اتمتغري من  بعد لكل كروبباخ ألفا معامل قيمةأن  اجلدول يف املوّضحة النتائج من يالحظ    
، 0.947جلميع فقرات االستبابة  تهبلغت قيم( بينما 0.842 =التجارية  صورة العالمة ،0.940= االبتكاري 

 من التأكد متّ  وبذلك للتوزيع، قابلةو  النهائية صورهتا يف االستبابة وتكون مرتفع، الثبات معامل أن يعين وهذا
 .فرضياهتا واختبار الدراسة أسئلة على واإلجابة النتائج لتحليل صالحيتها على يّدل مما وثباهتا صدقها
 الشخصيةبياانت لل: االختبارات األولية اثنيا
 ،ابملستجي  اخلاصة ابلبياانت املرتبطة األولية اإلحصاءات بتائج إىل الدراسة من النقطة هذه يف التطرق يتم
 .التعليمي واملستوى والسن اجلنس يف واملتمثلة

 :اجلنس .1
حيث بلغ أن أكثر أفراد عينة الدراسة من الذكور  إىل الدراسة عينة ملفردات الوصفي اإلحصائي التحليل يشري     

  هذا ما يوضحه اجلدول التايل:و  ،% 22بنسبة  88 اإلانثو  ،%78بنسبة  312عددهم 
 .للجنس وفقا العينة مفردات توزيع :(4 - 5) دول رقماجل

 %النسبة  التكرار اجلنس
 78 312 ذكر
 22 88 أنثى
  100 400 اجملموع
 .SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برانمج املصدر: 

                                                           
  (.14الرقم ) امللحقأبظر 
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 اثنيا: السن 
 ،سنة 30-26 وبني ،سنة 25-21 وبني سنة، 20-15 بني العينة ملفردات العمرية الفئات تقسيم مت    
 تلك سةار دال عينة يف املوجودة ائحر الش أكرب أبن يالحظو  ة،سن 31 من كرباأل الفئة اليت تضم األفراد إىل إضافة

، %22.8 بنسبة 25-21 سنة بنيوح اترت  اليت الفئة تَليها، %44 بنسبة سنة 30-26 اليت كابت أقل من
 %15.8 ما بسبته سنة 31 من أكرب الفئة مثلت حني يف، %17.5 ككككككككب سنة 20-15 الفئة بسبة قدرت بينما
 :النتائج هذه عن األسفل يف اجلدول ويعرب ،الدراسة عينة إمجايل من فقط

 .للسن وفقا العينة مفردات توزيع: (5 - 5)دول رقم اجل

 %النسبة  التكرار السن
15- 20 70 17.5 
21 – 25 91 22.8 
26 – 30 176 44.0 

 15.8 63 31أكرب من 
 100 400 اجملموع

 .SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برانمج املصدر: 

 وى التعليمي:تاثلثا: املس
متثلت يف  جمموعات، أربع إىل تعليمهم مستوى حس  العينة مفردات تقسيم على احلالية الدراسة اعتمدت     

 مفردات العينة غالبية أن أدانه اجلدول من ويالحظ ،االعلي واجلامعي والدراسات والثابوي، املتوسط، املستوى
 بسبة العينة، وقدرت إمجايل من %56.8 بسبة على اجلامعية الفئة حصلت حيث عليا، مؤهالت على حاصلني
 %4.5و %22.8 واملتوسط الثابوي املستوى أصحاب بسبة كابت حني يف %15.8 العلياراسات الد مستوى
 :التعليم ملستوى وفقا العينة مفردات توزيع التايل اجلدول ويوضح، التوايل على

 .التعليمي للمستوى وفقا العينة مفردات توزيع :(6 - 5)دول رقم اجل

 %النسبة  التكرار السن
 4.5 18 متوسط
 22.8 91 اثنوي
 56.8 227 جامعي
 15.8 63 عليادراسات 
 100 400 اجملموع

 .SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برانمج املصدر: 
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 : تقييم األمهية النسبية حملاور الدراسةملبحث الثاينا 
سكيتم حتليككل إجككاابت أفكراد العينككة حكول خمتلككف عبككارات االسكتبيان، والككيت تضكم جمككاالت الدراسككة  املبحككثيف هكذا        

حنكراف املعيكاري لككل عبكارة ولككل بعكد، وذلكك لتحديكد ن طريكق حسكاب املتوسكط احلسكايب واإلالسابقة الكذكر، وهكذا عك
 .بعد، مث األمهية النسبية لكل وترتي  األمهية النسبية لعبارات حماور االستبيان

 عالن االبتكاريت وأبعاد حمور اإلتقييم األمهية النسبية لعبارا املطلب األول:
 متغري اإلعالن االبتكاري على حدى:أبعاد سيتم يف هذا املطل  تقييم األمهية النسبية لكل بعد من       
 (الفكرة اإلعالنية املبتكرة) تقييم البعد األولأوال: 

 .أمهية بعد الفكرة اإلعالنية املبتكرة: تقييم (7 - 5)دول رقم اجل
 

 الرقم
 

الوسط  الفقرات
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 الرتبة

 2 0.999 3.98 تشري إىل احتياجايت وجتي  عليها. موبيليس إعالانت 01
 4 1.062 3.91 .أفكارا بطريقة حديثة موبيليسعالانت تعرض إ 02
 6 1.237 3.68 غري مألوفة. ملوبيليساألفكار اإلعالبية  03
 1 0.617 4.30 مفهومة. موبيليسإعالانت األفكار اإلعالبية يف  04
 5 1.129 3.82 ممتع.  موبيليس أسلوب الرتفيه يف إعالانت 05
 3 0.934 3.93 عن الواقع املعاش. موبيليس تعرب األفكار يف إعالانت 06

 4 0.711 3.93 بعد الفكرة اإلعالنية املبتكرة
 .SPSSبرانمج  إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات من املصدر:

توسط امل على فقرات البعد األول، حيث بلغ نيغلبية مفردات العينة كابوا موافقيوضح اجلدول أعاله أن أ    
ط جملال متوسوهو مرتفع كوبه ينتمي  3.93ك كككب ابلفكرة اإلعالنية املبتكرةاحلسايب الكلي للبعد األول واملتعلق 

ملبتكرة جتاه األفكار اإلعالبية ااجيايب إأن أفراد العينة لديهم موقف  مما يعين ،[4.19 – 3.40التقييم املعتمد ]
 .موبيليس اليت تقوم عليها إعالانت

املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  يف : األفكار اإلعالنية يف إعالانت موبيليس مفهومة04الفقرة وجاءت  -
د العينة، وجناح موبيليس يف جعل على أمهية هذه العبارة لدى أفرا ما يدل، 0.617واحنراف معياري  4.30

 تعرضها. عالانت اليتتشكل حمور اإلعالانهتا واضحة ومفهومة جلميع املشاهدين من خالل األفكار اليت إ
واحنرف  3.98مبتوسط قدره  وجتيب عليها تشري إىل احتياجايت : إعالانت موبيليس01الفقرة تليها   -

شارة إىل ما طاعت أن تثري الزابئن من خالل اإلوهذا ما يعين أن موبيليس است 0.999معياري قدره 

                                                           
  (15)أبظر امللحق رقم. 
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شباع هذه احلاجيات وابلتايل حتقيق اإل حيتاجوبه وعرض كافة العروض واملعلومات اخلاصة هبا لإلجابة على 
 االتصال. خبدمةتعلق الزبون وخاصة أن األمر يالذي يرغ  فيه 

يف املرتبة الثالثة مبتوسط  : تعرب األفكار يف إعالانت موبيليس عن الواقع املعاش06الفقرة فيما جاءت  -
حنو اإلعتقاد أبن إعالانت  فراد العينةأتوجه  ميثلوهذا  0.934واحنراف معياري  3.93حسايب قدره 

 الشعبية يف خمتلف إعالانهتا.ع املعاش من خالل إظهار املناطق موبيليس تعكس حقا الواق
يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب  عالانت موبيليس أفكارا بطريقة حديثةإتعرض : 02الفقرة مث أتيت  -

ة اليت العينة حول الطريق داجيايب ألفر هو ما يبني املوقف اإلو  ،1.062واحنراف معياري قدره  3.91
اليت ة يمالرقو  التكنولوجيةالتقنيات  موبيليس أدخلت كلأن و  خاصة، عالانهتاتستخدمها موبيليس يف عرض إ
 عالانهتا.أرادت هبا جذب اإلهتمام إل

مبتوسط حسايب  اخلامسةيف املرتبة  ممتع موبيليس أسلوب الرتفيه يف إعالانت: 05الفقرة بعد ذلك أتيت  -
و اعتبار أن أفراد العينة حنجه إجيايب من قبل أن هناك تو  ، وهذا ما يعين1.129معياري قدره  واحنراف 3.82
عالانت موبيليس على الكوميداي والرتفيه جيعلها ممتعة، وهذا ما يعترب جناحا من موبيليس يف تنويع د إاعتما
  .السعادة له أحد مفاتيحو  وخاصة أن املتعة من املشاعر احملببة للزبون زابئنعالانهتا بغية ترسيخها يف ذهن الإ
مبتوسط حسايب  السادسةملرتبة يف ا ر اإلعالنية ملوبيليس غري مألوفةاألفكا :03الفقرة ويف األخري بصل إىل  -

، مما يدل على أن أفراد العينة يرون اختالفا حقيقيا يف إعالانت 1.237واحنراف معياري قدره  3.68
الفكرة قدرة على وهذا يوضح ابتهاج موبيليس االبتكار كأسلوب يف سياسة املؤسسة بغية إعطاء  ،موبيليس

  إليها.جذب ابتباه اجلمهور 
 (التصميم املبتكرالبعد الثاين ) تقييماثنيا: 

 .بعد التصميم املبتكر أمهية تقييم (:8 - 5)دول رقم اجل
 

 الرقم
 

الوسط  الفقرات
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 الرتبة

 5 1.003 3.98 .موبيليسإعالانت يوجد تناسق بني األلوان يف  01
 3 1.085 4.00 .يف إعالانهتا رسوما توضيحية راقية موبيليستستخدم  02
 1 0.822 4.12 ابلراحة. موبيليسإعالانت يوحي اللون األخضر يف  03
 6 0.975 3.96 هلا وقع خاص يلفت االبتباه. موبيليساملوسيقى يف إعالانت  04

أتذكر  موبيليسإلعالانت جملرد مساعي للموسيقى املصاحبة  05
 شعارها وخمتلف عروضها.

4.01 0.960 2 

 4 1.021 3.99 جذابة. موبيليس ألوان إعالانت  06
 3 0.673 4.01 بعد التصميم املبتكر

 .SPSS من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر:
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املتوسط احلسايب لبعد  غيوضح اجلدول أن أغلبية اإلجاابت كابت موافقة على فقرات البعد الثاين، فقد بل     
ن أفراد العينة لديهم توجه يعين أ التقييم، مماوهو مرتفع بسبيا مقاربة مبجال متوسط  4.01ك كككككب التصميم املبتكر

وهذا ما يدل على  0.673حنراف املعياري بك إلعالانت موبيليس، وقدر اإل ةجتاه التصميمات املبتكر اجيايب إورأي 
 عدم تشتت بياانت البعد.

ىل حيث حققت أعلى املرتبة األو  ابلراحة عالانت موبيليسإاللون األخضر يف  ييوح: 03الفقرة احتلت  -
على أن أفراد العينة لديهم وهذا يدل  ،0.822واحنراف معياري قدره  4.12 ت قيمتهبلغ متوسط حسايب

، ره ميثل اخللفية يف غال  األحيانعتباخضر إبعالانت وخاصة األ اجتاه األلوان املستخدمة يف اإلجيايبإموقف 
كابة خاصة لدى عالمتها هبذا اللون الذي حيظى مب ربطتنتهجه املؤسسة ل ذيتوجه الهذا راجع إىل ال

 ملنتخ  الوطين لكرة القدم.اجلزائريني، الرتباطه ابلراية الوطنية وا
 : جملرد مساعي للموسيقى املصاحبة إلعالانت موبيليس أتذكر شعارها وخمتلف عروضها05الفقرة تليها   -

على أن أفراد العينة لديهم وهذا يدل ، 0.960واحنراف معياري  4.01يف املرتبة الثابية مبتوسط حسايب 
إلعالانت موبيليس، حيث أهنا جنحت يف ربطها بعروضها خاصة املرافقة  ىاجتاه املوسيقجيايب إموقف 

شارة إىل أن تصميم شارة العالمة التجارية مع اإل ،محاسية تسهل عملية حفظهاشبابية ابستعمال بغمات 
ويزيد  اء على أي تعقيد ميكن أن يصاحبهاموبيليس ساهم يف تقري  الروابط الذهنية املوجودة مسبقا، والقض

 رها يف بفس الوقت.من سهولة تذك
يف املرتبة الثالثة مبتوسط موبيليس يف إعالانهتا رسوما توضيحية راقية : تستخدم 02الفقرة أتيت بعد ذلك  -

ايب جيإعلى أن أفراد العينة لديهم موقف ، وهذا يدل 1.085واحنراف معياري قدره  4.00حسايب قدره 
لصقات اليت تعتمدها موبيليس يف حيث أن مجالية الصور والرسوم وامل ،عالانتحول الرسوم املستعملة يف اإل

عالانهتا غري مألوفة جلذب االبتباه وتسريع عملية إجعل اليت هتدف إىل يدوية الرسوم ال تلكعالانهتا خاصة إ
 التذكر وابلتايل ترسيخها يف الذاكرة.

ره واحنراف معياري قد 3.99مبتوسط حسايب  جذابةألوان إعالانت موبيليس : 06الفقرة تليها بعد ذلك  -
 جيايب ألفراد العينة حنو األلوان املستخدمة يف خمتلف إعالانت موبيليس.، وهو ما يربز املوقف اإل0.960

حسايب يف املرتبة اخلامسة، مبتوسط  إعالانت موبيليس: يوجد تناسق بنی األلوان يف 01الفقرة وأتيت    -
هذا يدل على أن أفراد العينة يرون أن هناك تناسق يف ، و 0.950قدره واحنراف معياري  3.88قيمته 
 خاصة أن األلوان املستعملة هي ألوان الراية الوطنية للجزائر. ،خدام األلوان يف إعالانت موبيليساست

يف املرتبة السادسة  هلا وقع خاص يلفت االنتباه: املوسيقى يف إعالانت موبيليس 04الفقرة أخريا  لتأيت -
جيايب ألفراد العينة حول اإلوقف املرب عن ، وهذا يع0.975واحنراف معياري قدره  3.96 ومبتوسط حسايب

هذا ما يربز و  ،بتباهلإل ملفتةأهنا  يرونحيث بتباههم، اة إلعالانت موبيليس على أثر املوسيقى املصاحب
 جناحها يف ترسيخ بغمات موسيقية يف أذهان مشرتكيها.
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 (الشخصية اإلعالنية املبتكرة) الثالث تقييم البعداثلثا:  

 .املبتكرة تقييم أمهية بعد الشخصية اإلعالنية :(9 - 5)دول رقم اجل
 

 الرقم
 

الوسط  الفقرات
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 الرتبة

01 
عالانت إع ي املنتخ  الوطين يف يّشد ابتباهي وجود ال

 .موبيليس
4.07 1.112 2 

02 
مقاربة  موبيليس املستخدمة يف إعالانت الشخصيات تروق يل
عالانت العالمات إغريها من الشخصيات املستخدمة يف ب

 .األخرى
4.23 0.851 1 

مع العروض املعلن  موبيليستتجابس الشخصيات يف إعالانت  03
 .عليها

3.83 1.158 6 

04 
إعالانت يثري إعجايب وجود ممثلي كوميداي جزائريني يف 

 .موبيليس
4.03 0.934 3 

وفقا لطبيعة األشخاص  موبيليسأحكم على صدق إعالانت  05
 .املمثلني فيها

3.97 1.030 4 

عالانت من عن ابقي اإل موبيليسأستطيع تفريق إعالانت  06
 .خالل الشخصيات املتواجدة فيها

3.94 1.011 5 

 2 0.675 4.01 بعد الشخصية اإلعالنية املبتكرة
 .SPSSإعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج  من املصدر:

 قككدره وابحنككراف معيكاري 4.01 د بلككغ املتوسكط احلسكايب العككام لكهابلنسكبة لبعكد الشخصككية اإلعالبيكة املبتكككرة فقك     
لككديهم آراء ، وهككي قككيم تقككع ضككمن جمككال التقيككيم املرتفككع، فككيمكن القككول أن معظككم أفككراد العينككة املسككتجوبة 0.675

 عالانهتا.خصيات اليت تستعملها موبيليس يف إجيابية حول الشإ

مـــوبيليس مقارنـــة بنريهـــا مـــن  يف إعـــالانتتـــروق يل الشخصـــيات املســـتخدمة  :02 فقـــرةالحققكككت حيكككث  -
يف هكككذا  4.23مبقكككدار أعلكككى متوسكككط حسكككايب  ىعـــالانت العالمـــات األخـــر إتخدمة يف الشخصـــيات املســـ

 كوبكككككه ينتمكككككي جملكككككال متوسكككككط التقيكككككيم املعتمكككككد   جكككككدا وهكككككو مرتفكككككع، 0.851 واحنكككككراف معيكككككاري قكككككدرهالبعكككككد، 
للشخصكيات الكيت  مكوبيليساختيكار  اجتكاه جيكايبإموقكف  وهذا يدل على أن أفراد العينكة لكديهم، [5 – 4.20]

 ابعتبارها شخصيات حمببة للجماهري وقريبة لقلوهبم. تعمل على متثيل الفكرة اإلعالبية.عالانهتا و تظهر يف إ
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، عالانت موبيليسإوجود العيب املنتخب الوطين يف يّشد انتباهي : 01الفقرة بنسبة متقاربة تليها  - 
ابعتبار  جيايبالعينة اختذت اجتاه إ إجاابتمما يعين أن ، 1.133ه ، واحنراف معياري قدر 3.92توسط قدره مب

استغالل الع ي املنتخ  الوطين لكوهنم ميلكون مكابة مميزة يف قلوب اجلزائريني ويتابعون تعمل على  موبيليس
أخبارهم سواء يف أبديتهم عرب خمتلف البطوالت األوروبية أو املنتخ  الوطين. بستطيع القول أن موبيليس 

وضها من جهة عن خمتلف عر وفقت يف ربط عالمتها ابملنتخ  واستثمار شهرهتم وشخصياهتم يف اإلعالن 
 وحتسني صورهتا لدى زابئنها من جهة أخرى.

 ةيف املرتبة الثالث موبيليس ثلي كوميداي جزائرينی يف إعالانت: يثري إعجايب وجود مم04الفقرة مث أتيت    -
، حيث تظهر موقف إجيايب ألفراد العينة حنو املمثلني 0.934واحنراف معياري قدره  4.03مبتوسط حسايب 

ألن من فطرة اإلبسان ح  الضحك وابلتايل االهتمام به  ،سالكوميديني الذين يظهرون يف إعالانت موبيلي
 وبكل ما يقوله. 

توسط مب طبيعة األشخاص املمثلنی فيهاأحكم على صدق إعالانت موبيليس وفقا ل :05الفقرة تليها  -
ن أفراد العينة لديهم ، وهذا يدل على أ1.030 يف هذا البعد، واحنراف معياري قدره 3.97 قيمتهحسايب 
ني الكوميديني ككمال لمثعالانت موبيليس سواء املإالشخصيات اليت تظهر يف مصداقية يب اجتاه جياإموقف 
شعبية كبرية لدى  '' والذين ميلكوندبطلي السيت كوم ''بنت وول **و)مروان قروايب وسهيلة معلم( بوعكاز

تولد شعورا طيبا  لدى حيث أن مشاهدهتم هلم مصداقية كبرية و  وسط الفن الكوميدي،املشاهدين يف 
إذا كان جو ت، خاصة املشاهدين، ويسهل عليهم تذكره، ويكون كأداة للحديث يف اللقاءات أو التجمعا

 مما يسهم يف زايدة فعالية اإلعالن. اللقاء مرحا  
عالانت من خالل الشخصيات موبيليس عن ابقي اإل أستطيع تفريق إعالانت :06الفقرة وأتيت  -

 ،1.011عياري ماحنراف و 3.94مبتوسط حسايب  مرتفعةدرجة موافقة ب املرتبة اخلامسة، يف املتواجدة فيها
عالانت العالمات املنافسة اليت تتبع بفس االسرتاتيجية يف متييز إعالانهتا عن ابقي إ هذا مرده جناح موبيليسو 

تخ  بعض الشخصيات كالع ي املن ابلرغم من أناملمثلني الكوميديني، استعمال ص تقريبا، خاصة فيما خي
لنسبة لعالمة اصة بعالمات تعمل يف قطاعات أخرى، رايض حمرز ابعالانت اخلالوطين تظهر يف العديد من اإل

stream *** ككككللهواتف الذكية وايسني براهيمي ابلنسبة لك  Condor****  اخلاصة ابملنتجات الكهرومنزلية
ق خلاصة إببتاج املواد الغذائية، وهذا كله يرجع لنجاح موبيليس يف التفرياCevital وإسالم سليماين لككك 

 .عالانهتا  وابقي العالماتبني إ والتمييز
                                                           

 يف األفالم واملسلسالت اجلزائرية. كوميديممثل  : كمال بوعكاز 

 : ممثالن كوميداين من أهم أعماهلما "بنت وولد".مروان قروايب وسهيلة معلم **

*** Stream عالمة جزائرية جملمع :Company Bomare لكرتوبية.ابلصناعات اإل خاص 

**** Condor:  لكرتوبية.جملمع بن محادي خاص ابلصناعات اإلعالمة جزائرية 

 Cevitalجملمع  : عالمة جزائريةCevital .خاصة إببتاج املواد الغذائية 
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مبتوسط حسايب  تتجانس الشخصيات يف إعالانت موبيليس مع العروض املعلن عليها: 03الفقرة لتأيت  - 
وابلنظر إىل املتوسطات  حيث تظهر موقف إجيايب ألفراد العينة، 1.158واحنراف معياري قدره  3.83قدره 

موبيليس حول اختياراهتا فيما خيص أفراد العينة يوافقون احلسابية جندها أتيت يف التقييم املرتفع، حيث أن 
** الشخصية املناسبة لكل عرض وامسه، فاستخدامها للرايضيني األوملبيني مثل عداء العشاري العريب بورعدة

ضي الذي يهدف إىل فربط اسم العرض والذي يعين الفوز ابلراي، Win Laلعرض  ***حممد فليسيواملالكم 
، وخلق تلقيملوبيليس القدرة على التواصل اإلجيايب مع امليعطي  الفوز، بستطيع أن بقول عنه أبه ابتكار

 الصورة املرغوبة عن العرض، كما يعترب مالئما لدعاية وإعالن مبتكر.

 (املبتكرة الوسيلة اإلعالنية) الرابعقييم البعد ترابعا: 
 .املبتكرة الوسيلة اإلعالنيةتقييم أمهية بعد  :(10 - 5)دول رقم اجل

 

 الرقم
 

الوسط  الفقرات
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 الرتبة

على حتريك التصورات من  اإلذاعية القدرة موبيليسإلعالانت  01
 .خالل املؤثرات الصوتية

3.48 1.098 6 

 3 1.079 3.78 .ابجلودة يف التصميم ملوبيليس اإلعالبيةتتميز اللوحات  02
 2 1.032 3.84 .منشورات مميزة ملوبيليسات التواصل االجتماعي تشتمل صفح 03

اليت تصلين يف شكل رسائل  موبيليستثري اهتمامي إعالانت  04
 .على اهلاتف النقال

3.73 1.134 4 

 5 1.201 3.63 .مبتكر وبيليسملكرتوين لاملوقع اإل 05
 1 1.201 3.91 .وبيليس مبتكرةعالانت التلفزيوبية ملاإل 06

 5 0.767 3.73 املبتكرة اإلعالنيةالوسيلة 
 .SPSS إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج من املصدر:

  
يالحظ من اجلدول أن غالبية أفراد العينة كابوا موافقني على فقرات البعد اخلاص ابلوسائل اإلعالبية املبتكرة،      

قيم ضمن جمال التقييم ، وهي 0.767وابحنراف معياري  3.73البعد بك توسط احلسايب الكلي هلذا املحيث بلغ 
 تستخدمها موبيليس. جيايب حنو الوسائل اإلعالبية املبتكرة اليتإ أن إجاابت العينة اختذت اجتاه املرتفع، مما يعين

يف  3.91أعلى متوسط حسايب مبقدار  وبيليس مبتكرةمل عالانت التلفزيونيةاإل :06الفقرة حيث حققت  -
جيايب اجتاه إعلى أن أفراد العينة لديهم موقف وهذا يدل ، 1.201هذا البعد، واحنراف معياري قدره 

                                                           
 .جزائري يف ختصص/ العشاريرايضي أومل ي : العريب بورعدة*

 رايضي أومل ي جزائري يف ختصص/ املالكمة. حممد فليسي: **
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ملوبيليس سواء تلك املتعلقة  من حيث السمات االبتكارية )سواء السمعية أو املرئية(عالانت التلفزيوبية اإل 
 .تلك املتعلقة بنشاطاهتابعرض منتجاهتا، أو 

 ابيةيف املرتبة الث منشورات مميزةتشتمل صفحات التواصل االجتماعي ملوبيليس : 03الفقرة  مث أتيت -
 ،مقاربة مع التلفاز كبرية  ا أمهية بسبيةلديه، 1.032، واحنراف معياري قدره 3.84قدره حسايب مبتوسط 

لعالمة  عرب مواقع التواصل االجتماعي الرمسية اتابلصفح اكبري   الكون أغل  أفراد العينة يولون اهتمام
موبيليس هذه الوسيلة ابلشكل األمثل  عليه استغلتو  اجلزائريني، بني 3Gابتشار تقنية خاصة مع  ،موبيليس
 كلما زاد االبتكار يف وضع املنشوراتف ،نشورات تثري االبتباه واالهتماممبتسيري الصفحة أو  حبسنسواء 

Posts  عجابزادت بسبة اإل Likes  يف كل منشور، وابلتايل زايدة بسبة املعجبني ابلصفحة وتوصيل
 املراد إيصاهلا ألكرب عدد ممكن.الصورة 

مبتوسط قدره  يف املرتبة الثالثة تتميز اللوحات اإلعالنية ملوبيليس ابجلودة يف التصميم :02الفقرة أتيت  -
جيايب اجتاه خمتلف اللوحات اإلعالبية إ، أي أن هناك موقف 1.079، واحنراف معياري قدره 3.78

ليت تشهد كثرة التنقل وكثافة حركة املرور مستغلة التقدم املوبيليس اليت تعمل على عرضها عرب خمتلف املناطق 
التكنولوجي يف هذا اجملال )الالفتات املضيئة(، ابإلضافة إىل استغالل امللصقات يف احلافالت، وواجهات 

 اء اخلاصة هبا أو تلك املتعلقة ابخلواص.بقاط البيع املعتمدة سو 
 يف شكل رسائل على اهلاتف تثري اهتمامي إعالانت موبيليس اليت تصلين :04الفقرة فيما احتلت   -

على أن أفراد وهذا يدل ، 1.134احنراف معياري قدره و  3.73قيمته مبتوسط حسايب  رابعةاملرتبة الل النقا
، حيث تعمل موبيليس MMSأو  SMSعالانت اليت أتيت يف شكل جيايب اجتاه اإلإالعينة لديهم موقف 

تعليمات العلومات أو املعمليات أو ال كلزابئنها بلوبطريقة مستمرة ابإلعالن عن طريق النص املكتوب 
ختص عروضها، كما تستغل كل املناسبات لتهنئتهم بغية مشاركتهم لرتسيخ مفهوم املؤسسة اليت ديدة اجل

خمتلف املناسبات و  الدينيةو  تشاركه أعياده الوطنيةو  ،الزبون واليت هتتم بكل احتياجاتهاملواطنة القريبة من 
 األخرى.

، 3.63قدره  حسايب مبتوسط اخلامسةملرتبة ا رلكرتوين لــ موبيليس مبتكوقع اإلامل: 05الفقرة واحتلت  -
لقيمة املتوسط ابلنسبة آلراء أفراد العينة حنو املوقع  امرتفع امظ تقيي، بالح1.201واحنراف معياري قدره 

ي اليت رب مواقع التواصل االجتماعلعاب علكرتوين وذلك يعود إىل استعمال موبيليس العديد من األاإل
خطوط و  ةبتنسيق ألوان مجيل صممأين تقوم بدفع املتصفحني إىل زايرته، حيث ، تستوج  الدخول إىل املوقع

كل من يدخل إليه من احلصول على املعلومة سواء اخلاصة   بطريقة تسهلو الفربسية، و  ابللغتني العربيةواضحة 
 ابلعروض أو املؤسسة وعالمتها.

التصورات من خالل املؤثرات القدرة على حتريك موبيليس اإلذاعية  إلعالانت: 01 الفقرةوجاءت  -
وهذا يدل ، 1.098، واحنراف معياري قدره 3.48قدره  حسايب مبتوسط السادسة واألخريةاملرتبة  الصوتية
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وبيليس حيث استطاعت أن تستثمر أيضا اجتاه اإلعالانت اإلذاعية مل جيايبإأن أفراد العينة لديهم موقف  على 
اليت صممت بطريقة مبتكرة للعمل على عالانهتا يف إ املؤثرات الصوتيةذاعة وخمتلف فقراهتا من خالل اإل

 .جيدة حول خمتلف عروض املؤسسة املعلن عنهااملستمع من تكوين صورة إيقاظ التصورات اليت متكن 

 (العبارات والرموز املبتكرة) اخلامستقييم البعد خامسا: 

 .والرموز املبتكرةتقييم أمهية بعد العبارات  :(11 - 5)دول رقم اجل
 

 الرقم
 

الوسط  الفقرات
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 الرتبة

 1 0.671 4.35 .من الشعارات اجلذابة وسهل التذكر موبيليسشعار  01
 3 1.055 4.02 .ابلوضوح موبيليستتميز إعالانت  02
 2 0.941 4.05 .بسيطة موبيليساللغة املستخدمة يف إعالانت  03
 4 1.062 4.02 .على طبيعة املنتج موبيليس يدل اسم 04
 6 1.206 3.92 .مبتكرة موبيليسالرموز املستخدمة يف إعالانت  05

كافية إليصال   موبيليسالعبارات املستخدمة يف إعالانت  06
 .املعلومة

3.99 1.140 5 

 1 0.731 4.06 العبارات والرموز املبتكرة
 .SPSS إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج من املصدر:

من قبل مفردات العينة حنو البعد اخلامس واملتمثل يف  مرتفعةأن هناك موافقة  أعالهيتضح من اجلدول         
وهو متوسط مرتفع مقاربة مبجال متوسط  4.06ستجابة الكلي للبعد فقد بلغ متوسط اإل، العبارات والرموز املبتكرة

حنو العبارات والرموز  اجيابيإ االعينة اختذت اجتاه مما يعين أن إجاابت ،0.731ك ككالتقييم واحنراف معياري قدر ب
 املبتكرة إلعالانت موبيليس.

موافقة عالية  األوىل بدرجةاملرتبة  عار موبيليس من الشعارات اجلذابة وسهل التذكر: ش01الفقرة احتلت   -
حول شعار فراد العينة جيايب أليوضح املوقف اإل وهذا، 0.671واحنراف معياري قدره  4.35 مبتوسط حسايب

وأهنا متواجدة لن تتخلى عن زابئنها، أهنا ، والذي أرادت موبيليس من خالله إيصال فكرة م(موبيليس )أينما كنت
 بتشار وكاالهتا التجارية وبقاط البيع املعتمدة. سواء من حيث تغطية الشبكة، أو اإىل جاببهم 

تتميز إعالانت موبيليس و  اللنة املستخدمة يف إعالانت موبيليس بسيطة: 02و 03الفقرتنی تليها  -
على  1.055و 0.941واحنراف معياري  4.02و 4.05قيم متوسط حسايب متقاربة بسبيا ب ابلوضوح
اجتاه اللغة والعبارات املستعملة يف إعالانت  جيايبإعلى أن أفراد العينة لديهم موقف وهذا يدل  التوايل،

 يتمكنموبيليس، حيث استطاعت موبيليس أن تقرتب من الزابئن من خالل استعمال اللهجة احمللية، واليت 
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ور املرغوب واملنشود تصعالن مع خلق الخمتلف املعلومات اليت حيتويها اإلاستيعاهبا، وفهم الرسالة و من شاهد امل 
 عالن.من تصميم اإل

واحنراف  4.02يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب  موبيليس على طبيعة املنتج يدل اسم: 04الفقرة و أتيت  -
حول استخدام العالمة موبيليس  جيايبإعلى أن أفراد العينة لديهم موقف وهذا يدل ، 1.062معياري قدره 
هم من ذلك قصري، مميز واأل عتبارهوفقت يف اختيار االسم إب فنقول أن موبيليس، Mobilisلالسم موبيليس 

النقال، وهذا ما يسهل عملية تعين اهلاتف  اليتو Mobileمشتقة من كلمة  Mobilisيصف املنتج، فكلمة 
تكييفه كما أهنا تستطيع التذكر عند مساعه أو التعرض إليه،ربط االسم ابملنتج وابلتايل سهولة االستيعاب و 

 ملنتجات جديدة ومتنوعة قد تضاف إىل خطوط منتجات املؤسسة.
 يف املرتبة العبارات املستخدمة يف إعالانت موبيليس كافية إليصال املعلومة: 06الفقرة أتيت  -

على أن أفراد العينة لديهم وهذا يدل ، 1.140واحنراف معياري قدره  3.99اخلامسة، مبتوسط حسايب  
 عالانت موبيليس.وفرة املعلومات اليت توفرها إ حول جيايبإموقف 

املرتبة السادسة مبتوسط يف  الرموز املستخدمة يف إعالانت موبيليس مبتكرة: 05الفقرة  يف األخري أتيت -
فع ابعتبار أن أفراد العينة ، أي أبه يقع يف جمال التقييم املرت1.206 قيمتهواحنراف معياري  3.92حسايب 
إعالانت موبيليس مبتكرة، حيث تعتمد موبيليس على العديد من الرموز املصممة بطريقة أن الرموز يف يرون 

سواء اخلاصة بشعارها أو تلك املتعلقة ييزها، مبتكرة تشد االبتباه وترتسخ يف الذاكرة ويسهل التعرف عليها ومت
  .La winأو  Gostoأبمساء عروضها مثل 

  عالن االبتكاريألبعاد اإلالعام لألمهية النسبية خالصة التقييم 

 .عالن االبتكارياإل أبعادتقييم أمهية  :(12 - 5)دول رقم اجل

 حنراف املعيارياإل املتوسط احلسايب ةالرتب األبعاد الرقم
 0.711 3.93 4 الفكرة اإلعالبية املبتكرة 01
 0.673 4.012 3 التصميم املبتكر 02
 0.675 4.015 2 املبتكرة الشخصية اإلعالبية 03
 0.767 3.73 5 املبتكرة الوسيلة اإلعالبية 04
 0.731 4.06 1 العبارات والرموز املبتكرة 05

 0.626 3.95 عالن االبتكاريحمور اإل
 .SPSS ابالعتماد على خمرجات برانمج باحثإعداد ال من املصدر:
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، وحس  االبتكاري املوضحة يف منوذج الدراسةعالن ه بتائج التقييم العام ألبعاد اإليلخص اجلدول أعال       
يف إطار تكوين الدراسة امليدابية فقد اتضح من خالل التحليالت السابقة أن كل بعد من تلك األبعاد يدخل 

وهو  3.95 اإلعالن االبتكاريتوسط احلسايب الكلي حملور املحيث بلغ ، بنس  متقاربة االبتكاري وذلكعالن اإل
حول  جيايب لعينة الدراسةإمما يفسر أن هناك اجتاه  ملعتمدحدود التقييم املرتفع للمتوسط ا مرتفع كوبه يقع ضمن

دة وهي تعكس درجة ابسجام جي 1وهو أقل من  0.626بك عياري املحنراف أبعاد اإلعالن االبتكاري. كما قدر اال
 عالن االبتكاري.د اإلبعابني إجاابت أفراد العينة أل

ملا العبارات والرموز املبتكرة بعد  0.731واحنراف معياري قدره  4.06احتل املرتبة األوىل مبتوسط حسايب كما     
أبه على الذي يعكس و  موبيليس حتقق أهدافها اإلعالبية، عالن مبتكر جيعل منيف التوصل إىل إمهية بسبية أ له

 واختالفها استطاعت أن توصل املعىن من خالل تبسيطها وجعلها عالبية إلابلرغم من حداثة أفكارها ا
واحنراف  4.015توسط حسايب يف املرتبة الثابية مب الشخصية اإلعالبية املبتكرةبعد  ذلك أييت بعد ،مفهومة

 أو نيالكوميدي سواءعالبتها يف إ موبيليسحيث تربز لنا قيمة الشخصيات اليت وظفتها  ،0.675عياري قدره م
الضحك ابلنسبة و  ابملرح تذكرهمو  هلا مكابة يف قلوهبمو  الشخصيات الرايضية ابعتبارها شخصيات حمببة

 خرى.الرايضيني األلومبيني من جهة أو  بتصار ابلنسبة لالع ي املنتخ ومشاعر اإلديني من جهة يللكوم

. 0.675احنراف معياري قدره و  4.012يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب  يت بعد التصميم املبتكرمث أي      
ويف  موسيقى جنحت يف كس  أتييد الزابئن.و  ألواانو  االذي يعكس جناح موبيليس يف تكوين توليفة تشكل صور و 

وهذا يدل ، 0.711احنراف معياري قدره و  3.93 مبتوسط حسايب الفكرة اإلعالبية املبتكرةبعد  جندالرابعة املرتبة 
اعتبارها مبتكرة وغري و  عالبية اليت تعرضها موبيليساألفكار اإل جيايب اجتاهإعلى أن أفراد العينة لديهم موقف 

احنراف و  3.73مبتوسط حسايب ، يف املرتبة األخريةالوسيلة اإلعالبية املبتكرة ليأيت بعد  ،أسلوب ممتع امألوفة ولديه
جند سري موبيليس حنو استغالل خمتلف حيث  ،التقييم املرتفع الهو يقع يف جمو  .0.767معياري قدره 

الستعماهلا يف تثبيت ما حتتويه ، التصميمات احلية واملتحركة النابضة ابحلياة وغري التقليديةالتكنولوجيات احلديثة و 
عالبية سائل اإلاستغالل كافة الو  من خالل إعالانهتا يف أذهان الزابئن ويسهم يف زايدة فعاليته مما يصع  بسيابه

 عالانهتا وترك ابطباع جيد.احلديثة لطرح إاملتوفرة و 

القول أن موبيليس استطاعت تصميم إعالانت مبتكرة أهبرت هبا أفراد العينة الذين يستخدمون منتجات  ميكن    
الزبون وهذا ما  موبيليس، واستغلت كل ما يدخل يف تركي  وتكوين اإلعالن االبتكاري قصد ترسيخه يف ذهن

 .هذا املتغري يف حتسني صورة العالمة التجارية موبيليسدور التوصل إليه من خالل معرفة  حتاول دراستنا
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 ارات حمور صورة العالمة التجاريةتقييم األمهية النسبية لعب ملطلب الثاين:ا 
 مث التقييم العام. العاطفيو  مهية النسبية للبعدين اإلدراكييف هذا املطل  يتم تقييم األ     

 (املعريف): البعد اإلدراكي ولتقييم البعد األأوال: 
 .(املعريف)تقييم أمهية بعد البعد اإلدراكي  :(13 - 5)دول رقم اجل

 

 الرقم
 

وسط تامل الفقرات
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 الرتبة

01 
ال أجد صعوبة يف متييز خمتلف العروض اليت تقدمها العالمة 

 .موبيليسالتجارية 
4.32 0.747 2 

 10 1.156 3.87 .حضور قوي يف ذهين موبيليسلدى العالمة التجارية  02

املعلومات اليت  موبيليستوفر إعالانت العالمة التجارية  03
 .أحتاجها

4.07 1.029 4 

عن العالمات  موبيليسلدي اقتناع بتفوق العالمة التجارية  04
 .املنافسة

4.10 1.011 3 

لتجري  خمتلف  موبيليسلعالمة التجارية ا لعروضيدفعين إدراكي  05
 .عروضها

4.02 1.152 8 

06 
اخلاصة ابلعالمة التجارية  (logo) ميكنين بسرعة تذكر الشارة

 .موبيليس
3.90 1.196 9 

مصدرها الراية  موبيليسأان على يقني أبن ألوان العالمة التجارية  07
 الوطنية

4.34 0.668 1 

 7 1.056 4.02 .موبيليسأوقن مبصداقية العالمة التجارية  08
 5 0.941 4.05 .موبيليسلدي علم بكل ما تعرضه العالمة التجارية  09

10 
ال أحتاج دائما لالتصال مبصلحة الزابئن عند االستفادة من 

 .التجارية موبيليسعرض جديد لكلعالمة 
4.05 0.953 6 

 2 0.627 4.07 (املعريف)البعد اإلدراكي 
 .SPSS ابالعتماد على خمرجات برانمج باحثإعداد ال من املصدر:

األول  البعدعبارات  بسبيا من قبل مفردات العينة حنو رتفعةيالحظ من اجلدول أعاله أن هناك موافقة م       
مقاربة مع  مرتفعوهو  4.07 توسط احلسايب الكلي للمحورامل، فقد بلغ واملتمثل يف البعد اإلدراكي أو املعريف

ويالحظ أن هناك درجات متفاوتة بني عبارات هذا ، 0.627ككك ملعتمد، مع احنراف معياري قدر بكمتوسط التقييم ا
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ا حنو عبارات إجيابي ااختذت موقفقد ، مما يبني أن اجاابت أفراد العينة جدا واملرتفعة املرتفعة احملور واحملصورة بني 
 دراكي.البعد اإل

املرتبة  أان على يقنی أبن ألوان العالمة التجارية موبيليس مصدرها الراية الوطنية: 07الفقرة حيث حققت  -
  كوبه ينتمي جملال متوسط التقييم املعتمداألوىل من بني عبارات البعد، مبتوسط حسايب مرتفع جدا  

على أن أفراد العينة لديهم وهذا يدل ، 0.668واحنراف معياري قدره  4.34يقدر بكك و  [5 – 4.20]
مرتفع جدا من خالل إدراكهم التام أبن األلوان املستخدمة يف شارة موبيليس وخمتلف إعالانهتا  جيايبإموقف 

 هي بفسها ألوان الراية الوطنية وهو ما يفسر املعدالت املرتفعة للمتوسطات اليت تربز ارتباطهم عاطفيا معها
 .(مثلما رأينا سابقا)
بة يف متييز خمتلف العروض اليت تقدمها العالمة التجارية ال أجد صعو : 01الفقرة يف املرتبة الثانية تليها  -

جيايب جدا، وقف اإلهذا يدل على امل، و 0.747احنراف معياري قدره و  4.32 مبتوسط حسايب موبيليس
عالمتها مميزة عن ابقي املنافسني ن بعترب أن موبيليس جنحت وبشكل كبري يف جعل وبتحليلنا هلذه العبارة ميكن أ

 اليت تعمل العالمةاملستخدمة، أو خمتلف املشاعر عالانت املبتكرة، األلوان والشخصيات اإل سواء من خالل
 ابطباعات مميزة لدى زابئنها.و  تصوراتعلى تّبنيها بغية اكتساب  موبيليس

 ثالثكككةيف املرتبكككة ال ةريـــة مـــوبيليس عـــن العالمـــات املنافســـلـــدي اقتنـــاع بتفـــوق العالمـــة التجا: 04الفقــرة أتيت  -
جيكككايب مكككن قبكككل أفكككراد ، حيكككث يظهكككر أن هنكككاك موقكككف إ1.089واحنكككراف معيكككاري قكككدره  4.10مبتوسكككط حسكككايب 

تفكوق ملكا هناك اقتناع اتم على وجكود اهلاتف النقال، و خدمة العينة على أن العالمة موبيليس هي الرائدة يف سوق 
 لزابئنها عن ابقي املنافسني. موبيليستقدمه 

، توفر إعالانت العالمة التجارية موبيليس املعلومات اليت أحتاجها :10و 09و 03 أتيت الفقراتبعدها  -
ال أحتاج دائما لالتصال مبصلحة الزابئن عند  ،لدي علم بكل ما تعرضه العالمة التجارية موبيليس
على التوايل  السادسةو  اخلامسةو  رابعةيف املرتبة ال االستفادة من عرض جديد لـلعالمة التجارية موبيليس

 0.941و 1.029واحنراف معياري قدره  4.05و 4.05و 4.07مبتوسط حسايب متقارب بسبيا 
ألفراد العينة فيما خيص قدرة  اجيابيإ احظ أن هناك موقف، من خالل العبارات بالأيضا على التوايل 0.953و

دة من  العروض بكل سهولة ودون موبيليس على توفري كافة املعلومات واملعطيات اليت تسمح للزابئن ابالستفا
 .أو أي وسيلة أخرى اللجوء إىل مصلحة الزابئن

 4.02 مبتوسككط حسككايب يف املرتبككة السككابعة، أوقــن مبصــداقية العالمــة التجاريــة مــوبيليس: 08الفقــرة مث أتيت  -
ككل مكا تعرضكه يقان أبن  قف اإلجيايب ألفراد العينة من اإل، حيث يعرب ذلك عن املو 1.051واحنراف معياري قدره 

هكككذا مكككا سكككاهم فيكككه اسكككتعمال شخصكككيات ذات و  ،العالمكككة مكككوبيليس مكككن عكككروض صكككادقة وتعككككس حقكككا حقيقتهكككا
 مصداقية لدى املتلقني.
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يدفعين إدراكي اإلجيايب للعالمة التجارية موبيليس لتجريب خمتلف  :05الفقرة  املرتبة الثامنة وأتت يف - 
عالية بسبيا من قبل مفردات  فكابت املوافقة، 1.152واحنراف معياري  4.02مبتوسط حسايب  عروضها

ا إلدراكهم أبهنموبيليس،  يدة اليت تطرحهاأن لديهم النية لتجري  كل ما خيص العروض اجلد يعين العينة، وهذا
عالانت اليت وفرت هلم املعلومات اليت حيتاجوهنا وبطريقة دائما ما تقدم األفضل، هذا اإلدراك تكون من مجلة اإل

 مبتكرة حيث استطاعت أن جتعل من موبيليس العالمة األوىل يف أذهان زابئنها. 
اخلاصــة  (logo) ميكنــين بســرعة تــذكر الشــارة :06الفقــرة وبالحككظ وجككود درجككة موافقككة مرتفعككة خبصككوص  -

 1.196واحنكراف معيكاري قكدره  3.90 املرتبكة التاسكعة مبتوسكط حسكايب احتلكتالكيت  ابلعالمة التجارية موبيليس
جيابيككة ألفككراد العينككة فيمككا خيككص شككارة العالمككة مككوبيليس، مككن حيككث سككهولة تككذكرها حيككث بالحككظ أن هنككاك آراء إ

ا إظهارهكك ابعتبكار أن مككوبيليس جنحكت يف تصككميمها واختيككار األلكوان املناسككبة هلككا مث العمكل علككى ختزينهككا مكن خككالل
 عالبية.بشكل مبتكر يف خمتلف اإلعالانت وعرب كافة الوسائل اإل

 3.87 حسكككايبمبتوسكككط  لـــدى العالمـــة التجاريـــة مـــوبيليس حضـــور قـــوي يف ذهـــين :02الفقـــرة  ويف األخكككري -
لعالمككة التجاريككة حككول حضككور ا فكابككت املوافقككة عاليككة بسككبيا مككن قبككل مفككردات العينككة، 1.156واحنككراف معيككاري 
 بطباعات املختلفة حول العروض واإلعالانت اخلاصة هبا.ن زابئنها، وهذا بتيجة لرتاكم اإلأذهاموبيليس يف 

 (الوجداين)البعد العاطفي  :البعد الثاين تقييماثنيا: 
 .(الوجداين)البعد العاطفي  تقييم أمهية :(14 - 5)دول رقم اجل

 

 الرقم
 

وسط تامل الفقرات
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 الرتبة

 9 1.095 3.96 .موبيليسأردد مقاطع من إعالانت العالمة التجارية  01
 10 1.187 3.88 .يف استمرار تعاملي معها موبيليسسامهت إعالانت العالمة التجارية  02
 1 0.654 4.31 .موبيليسرتياح عند التعامل مع العالمة التجارية أحس ابإل  03
 8 1.131 3.98 .موبيليسأكن الكثري من احملبة للعالمة التجارية  04
 3 0.832 4.14 .موبيليستبهرين العروض اليت تقدمها العالمة التجارية  05
 5 0.987 4.11 .موبيليسالتجارية أستمتع ابستخدام العالمة  06

اليت  موبيليسأشري يف حديثي عن إعالانت العالمة التجارية  07
 .أعجبتين

4.11 0.954 4 

 7 1.041 4.04 .بشكل خاطئ موبيليسالتجارية أبفعل عندما ينتقد البعض العالمة  08
 6 1.069 4.09 .كوهنا جزائرية األصل  موبيليسأفّضل العالمة التجارية  09
 2 1.067 4.15 .موبيليسأحس أين مرتبط ابلعالمة التجارية  10

 1 0.594 4.08 (الوجداين)البعد العاطفي 
 .SPSS من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر:
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البعد واملتمثل يف  الثاينمن قبل مفردات العينة حنو البعد  مرتفعةأن هناك موافقة  أعالهيتضح من اجلدول        
متوسط وهو متوسط مرتفع مقاربة مبجال  4.08ستجابة الكلي للبعد فقد بلغ متوسط اإل، (الوجداين)العاطفي 

حنو تعلق املشرتكني  اجيابيإ االعينة اختذت اجتاه مما يعين أن إجاابت ،0.594ك ككالتقييم واحنراف معياري قدر ب
 عاطفيا ابلعالمة التجارية موبيليس.

وىل من بني ، املرتبة األرتياح عند التعامل مع العالمة التجارية موبيليسإلأحس اب: 03الفقرة حققت  -
على أن أفراد العينة لديهم وهذا يدل ، 0.654واحنراف معياري قدره  4.31عبارات البعد، مبتوسط حسايب 

بظرا لعدة عوامل أبرزها  ،لهم مع العالمة التجارية موبيليسحساس ابلراحة عند تعامحول اإل جيايبإموقف 
لأللوان املستعملة يف كما منتجاهتا، التغطية الشاملة،رافق العروض املتميزة اليت توفرها، خمتلف اخلدمات اليت ت

ستعداد النفسي جتعل الزبون يف حالة من اإل املريح حبيثاألخضر اللون تركيبة الشارة وخاصة إعالانهتا أو 
  عالن.رب اإللتخزين املعلومات والرسائل املرسلة ع

، 4.15 مبتوسكط حسكايب يف املرتبكة الثابيكة، أحـس أين مـرتبط ابلعالمـة التجاريـة مـوبيليس: 10الفقرة مث أتيت  -
ايب ألفكككراد العينكككة مكككن حيكككث ارتبكككاطهم جيككك، حيكككث يعكككرب ذلكككك عكككن املوقكككف اإل1.067واحنكككراف معيكككاري قكككدره 

سكواء مكن ضكمان تفاعكل املؤسسكة مكع زابئنهكا، ابلعالمة التجارية موبيليس من خالل عمل مسريي العالمة على 
لككككككرتوين، كمككككككا أن التواصكككككل االجتمكككككاعي أو املوقكككككع اإل مواقكككككع يف خكككككالل خدمكككككة الكككككزابئن، أو علكككككى صكككككفحاهتا

محككككر واألبككككيض( وهككككي ألككككوان هلككككا مكابككككة خاصككككة لككككدى قلككككوب لككككوان الرايككككة الوطنيككككة )األخضككككر واألاسككككتخدامها أل
أو ، مككع الرتكيككز علككى إظهككار شخصككية األبطككال ) العككدائني املعروضككة واملعلككن عنهككااجلزائككريني وربطهككا ابملنتجككات 

عالانهتكككا، كلهكككا عوامكككل كوبكككت عالقكككة ارتبكككاط بكككني الزبكككون والعالمكككة التجاريكككة نتخككك  الكككوطين( يف ككككل إالعككك ي امل
  موبيليس.

 يف املرتبكككة الثالثكككة تبهـــرين العـــروض الـــيت تقـــدمها العالمـــة التجاريـــة مـــوبيليس :05الفقـــرة مث أتيت بعكككد ذلكككك  -
ايب ألفككراد العينككة حنككو املوقككف اإلجيكك، وهككو مككا يعكككس 0.832واحنككراف معيككاري قككدره  4.14مبتوسككط حسككايب 

 .يف كل مرة جتريبهاإىل اليت تبهر مشرتكيها وتدفعهم و  تلف العروض املقدمة من موبيليسخم

أشـــري يف حـــديثي عـــن إعـــالانت العالمـــة التجاريـــة مـــوبيليس الـــيت : 07الفقـــرة مث تليهكككا بنسكككبة مقاربكككة جكككدا  -
، حيككككث تعكككككس هككككذه 0.954احنككككراف معيككككاري قككككدره و  4.11 ة الرابعككككة مبتوسككككط حسككككايبيف املرتبكككك ،أعجبتــــين

قكرابء واألصكدقاء وهكو التحكدث عكن العالمكة لأل مشكرتكي مكوبيليس علكى اخلكدمات املقدمكة، وابلتكايلالنسكبة رضكا 
 طار الكلمة املنطوقة.ما يدخل يف إ

 4.11 حسكايباملرتبكة اخلامسكة مبتوسكط  يف التجارية مـوبيليسأستمتع ابستخدام العالمة : 06الفقرة حتتل و  -
مكة التجاريكة مكوبيليس يف ربكط صكفة مهمكة ابلنسكبة ، وهو مكا يعككس جنكاح العال0.987واحنراف معياري قدره 
 لإلبسان وهي املتعة.
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مبتوسكككط  أفّضـــل العالمـــة التجاريـــة مـــوبيليس كوألـــا جزائريـــة األصـــل :09الفقـــرة يف املرتبكككة السادسكككة تليهكككا  - 
جيككايب حككول كككون مككوبيليس وهنككا يككربز موقككف أفككراد العينككة اإل ،1.069قككدره واحنككراف معيككاري  4.09حسككايب 

مكن خكالل خلكق عاطفكة بكني الزبكون ومؤسسككة بلكده احملليكة حبيكث يعتكرب عامكل البلكد املنشكأ مككن  ،مؤسسكة جزائريكة
ئريكة جنبهكا العديكد ن جنسكية مكوبيليس اجلزاعاطفيكة ابلعالمكة التجاريكة، كمكا أ العوامل اليت تساعد يف بناء عالقة

 زمات اليت شهدهتا املؤسسات املنافسة.اهلزات واألمن 
يف املرتبكة السككابعة  بشـكل خـاط  التجاريـة مـوبيليسأنفعـل عنـدما ينتقـد الـبعع العالمـة : 08الفقـرة وأتيت  -

أيضكككا مكككن قبكككل أفكككراد  اإجيابيككك ا، وهنكككا بالحكككظ موقفككك1.041واحنكككراف معيكككاري قكككدره  4.04مبتوسكككط حسكككايب 
لقككول بفعككال والككيت تعككرب علككى عاطفككة مهمككة يكّنهككا الككزابئن للعالمككة مككوبيليس، بسككتطيع امتثككل يف صككفة اإل، العينككة

  الزابئن. رضاكس  أهنا بشأت من خالل  
أردد مقــــاطع مــــن و  أكــــن الكثــــري مــــن احملبــــة للعالمــــة التجاريــــة مــــوبيليس: 01و 04 فيمككككا حتتككككل الفقككككرتني -

ـــة مـــوبيليس مكككع  3.96و 3.98علكككى التكككوايل، مبتوسكككط حسكككايب  9و 8املكككرتبتني  إعـــالانت العالمـــة التجاري
ت ابلنسكككبة ، مكككن خكككالل مالحظكككة قكككيم املتوسكككطاأيضكككا علكككى التكككوايل 1.095و 1.131احنككراف معيكككاري قكككدره 

لعالمككة مككوبيليس وهككذا مككا جعلهككم املشككرتكون للصككفة احملبككة الككيت يكّنهككا  اجيابيككإ اللعبككارتني بالحككظ أن هنككاك موقفكك
 .08ما تثبته قيمة املتوسط للعبارة  وهوعالانت ملقاطع اليت تظهر يف اإلدون بعض احيفظون ويرد

يف املرتبكة  سامهت إعالانت العالمة التجارية موبيليس يف استمرار تعـاملي معهـا :02الفقرة  ويف األخكري أتيت -
فككراد ألجيككايب ، وهككذا مككا يككدل علككى املوقككف اإل1.187واحنككراف معيككاري قككدره  3.88العاشككرة مبتوسككط حسككايب 

تلككككك عروضككككها املميككككزة و المككككة مككككوبيليس مككككع اإلشككككارة إىل مككككدى مسككككامهة العينككككة فيمككككا خيككككص جابكككك  التعلككككق ابلع
 اليت ترافقها.عالانت املبتكرة اإل

أن جنككاح مككوبيليس  بالحككظ  (الوجــداين) العــاطفيالبعــد  واملتمثــل يف البعــد الثــاينمككن خككالل حتليككل عبككارات        
 املبتككككرة والكككيت اسكككتطاعت حتريكككك مشكككاعرهم إلعالانهتكككا مردهكككا ،ربكككط عالقكككة قويكككة معهككمو  زايئنهكككاكككون عاطفكككة لكككدى 

تسكهر و  تلك ي حاجيكاهتمو  كوهنكا مؤسسكة هتكتم هبكمذهكاهنم  سكم صكورة إجيابيكة يف أر  مكع تركيزهكا علكىحتبي  العالمكة هلكم و 
ا لككدى أصككدقائهم وأقككارهبم وينصككحوهنم بتزكيتهككالككزابئن  وبككدورهم يقككوم الشككبابو  ةوالرايضكك ختككدم الككوطنو  علككى راحككتهم
 مما يساهم يف منو املؤسسة وتطورها. ابقتنائها
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 الصة التقييم العام لألمهية النسبية ألبعاد صورة العالمة التجاريةخاثلثا:  

 .صورة العالمة التجارية أبعادتقييم أمهية  :(15 - 5)دول رقم اجل

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ةالرتب األبعاد الرقم
 0.627 4.07 2 (املعريف)البعد اإلدراكي  1
 0.594 4.08 1 (الوجداين)البعد العاطفي  2

 0.504 4.07 احملور الثاين صورة العالمة التجارية
 .SPSS إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج من املصدر:

، وحس  يلخص اجلدول أعاله بتائج التقييم العام ألبعاد صورة العالمة التجارية املوضحة يف منوذج الدراسة      
 تركي يف  يدخلوالعاطفي  من البعدين اإلدراكيالدراسة امليدابية فقد اتضح من خالل التحليالت السابقة أن كل 

وهو مرتفع   4.07بك  صورة العالمة التجاريةي حملور توسط احلسايب الكلاملحيث بلغ صورة وذلك بنس  متقاربة، ال
 1أقل من  وهو 0.504بك حنراف املعياري كما قدر اإل  ملعتمد،كوبه يقع ضمن حدود التقييم املرتفع للمتوسط ا

 ألبعاد صورة العالمة التجارية.دة بني إجاابت أفراد العينة عكس درجة ابسجام جيي حيث

 4.07و 4.08حسايب قدره  النسبية مبتوسطمهية دراكي تقريبا بفس األاإلو  للبعدين العاطفيحيث أن    
موبيليس جنحت يف أين جند موافقة من قبل أفراد العينة على أن  ،على التوايل 0.627و 0.594 معياري واحنراف

العالمة، ليأيت البعد راد حول كوهّنا األفالعقالبية اليت  و  التصورات العاطفيةإبراز البعد العاطفي من خالل ترسيخ 
 الكافيةو  الواضحةعلومات امل مصدره إمجايل إلدراكعتبار اكتساب أفراد العينة اإلدراكي ليكمل مفهوم الصورة إب

خالل تفاعلهم املباشر أو  دراك من، حيث تكون هذا اإلالعالمة التجارية موبيليس املعروضة بطريقة مبتكرة عنو 
 وغري ذلك من مصادر احلصول على املعلومات. غري املباشر مع وسائل اإلعالن

التوافق مكابة مهمة يف أذهان زابئنها، و  الوصول إىلمن خالل ما سبق ميكن القول أبن موبيليس استطاعت     
حيث يكسبها ذلك محاية من شدة املنافسة ويسهل عليها الدخول إىل مع مدركات قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر 

 ل صورة معززة وإجيابية مبنظور زابئنها.أسواق جديدة حتت ظ
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 الثالث: اختبار فرضيات الدراسة املبحث 
حندار، وهو الطريقة البيابية اليت تصور العالقة سة اعتمدان على استخدام حتليل اإللدراسة صحة فرضيات الدرا     

الدراسة من وسيتم اختبار فرضيات  .اآلخربني املتغريات، ويستخدم يف تقدير قيمة أحد املتغريين إذا عرف املتغري 
  .حندار اخلطي البسيطخالل منوذج اإل

 دراكي لصورة العالمة التجارية موبيليسالبعد اإلو  أبعاد اإلعالن االبتكاري ياتاختبار فرض األول: املطلب
دراكي املستقل( مع البعد اإلي )املتغري عالن االبتكار اختبار فرضية كل بعد من أبعاد اإليف هذا املطل  سيتم      

 لصورة العالمة التحارية موبيليس.

 دراكي(:البعد اإل –عالنية املبتكرة ختبار الفرضية األوىل )الفكرة اإلاأوال: 

0H: تساهم الفكرة اإلعالبية املبتكرة يف حتسني البعد اإلدراكي ال. 

1H: تساهم الفكرة اإلعالبية املبتكرة يف حتسني البعد اإلدراكي. 

 .حندار البسيط الختبار الفرضية األوىل(: نتائج حتليل اإل16 - 5دول رقم )اجل

 املتنري
معامل 

 رتباطاإل
R 

 معامل التحديد
2R 

 القيمة الثابتة
0B 

 معامل
 حنداراإل

1B 

 ANOVAحتليل التباين 

 t Sig قيمة F Sigقيمة 

الفكرة 
عالنية اإل

 املبتكرة
0.719 0.517 1.579 0.634 624.532 0.000 20.653 0.000 

 .SPSSبرانمج  خمرجات : من إعداد الباحث ابالعتماد علىاملصدر

مما يدل على وجود عالقة  0.719)بريسون( بلغ القيمة  Rرتباط حظ من اجلدول أعاله أن معامل اإلبال      
بلغت القدرة التفسريية دراكي، فيما اإلالبعد و  عالبية املبتكرةذات داللة إحصائية بني الفكرة اإلطردية موجبة قوية و 

، وهو يشري إىل أن بعد مسعة املؤسسة )متغري 0.517ما قيمته ( 2R)حندار واملتمثلة يف معامل التحديد لنموذج اإل
 دراكي.البعد اإل يفالتغريات احلاصلة من  % 51.7مستقل( يفسر ما بسبته

ند مستوى الداللة ومها معنويتان ع 20.653مساوية لكك  t وقيمة 624.532مساوية لكككك  Fفيما كابت قيمة 
 ن النموذج ذو معنوية إحصائية؛إ، وهبذا ف0.000

                                                           

   (.16امللحق رقم )أبظر 
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واليت متثل معامل املتغري  1Bحندار ل اإل، أما قيمة معام1.579 مةالقي 0Bكما بلغت قيمة اجلزء الثابت       
دة يؤدي إىل عالبية املبتكرة بوحدة واحأن الزايدة يف بعد الفكرة اإل ، وهذا يعين0.634مساوية لك كابت املستقل  

 .0.634دراكي بقيمة الزايدة يف البعد اإل

دراكي  البعد اإلو  عالبية املبتكرةاملعطيات ميكن متثيل منوذج اإلحندار البسيط بني بعد الفكرة اإلمن خالل هذه     
 كالتايل:

 حيث أن:

- X : عالنية املبتكرة. الفكرة اإل 
- Y : دراكي.البعد اإل 

اليت  ختبارات اليت مت عرضها يف اجلدول، يتم قبول الفرضية البديلةعلى ما سبق من التحليل لنتائج اإل وبناء      
    تنص على: 

1H: الصفرية.وبرفض الفرضية  ( ،حتسني البعد اإلدراكي )املعريف تساهم الفكرة اإلعالبية املبتكرة يف 

 دراكي(البعد اإل –اختبار الفرضية الثانية )التصميم املبتكر اثنيا: 

0H: التصميم املبتكر يف حتسني البعد اإلدراكي اليساهم. 

1H: يساهم التصميم املبتكر يف حتسني البعد اإلدراكي. 

 .ختبار الفرضية الثانيةالبسيط إلار حنداإل نتائج حتليل :(17 - 5) رقمدول اجل

 رتباطمعامل اإل املتنري
R 

 معامل التحديد
2R 

 القيمة الثابتة
0B 

 معامل
 حنداراإل

1B 

 ANOVAحتليل التباين 

 t Sig قيمة F Sigقيمة 

التصميم 
 املبتكر

0.755 0.569 1.260 0.702 526.219 0.000 22.939 0.000 

 .SPSS خمرجات عتماد علىابإل : من إعداد الباحثاملصدر

مما يدل على وجود عالقة  0.755)بريسون( بلغ القيمة  Rرتباط حظ من اجلدول أعاله أن معامل اإلبال      
بلغت القدرة التفسريية لنموذج دراكي، فيما إلالبعد او  التصميم املبتكرطردية موجبة قوية وذات داللة إحصائية بني 

)متغري التصميم املبتكر ، وهو يشري إىل أن بعد 0.569ما قيمته ( 2R)حندار واملتمثلة يف معامل التحديد اإل
 دراكي.البعد اإل يفمن التغريات احلاصلة  % 56.9 مستقل( يفسر ما بسبته

ند مستوى الداللة ومها معنويتان ع 22.939مساوية لكك  t وقيمة 526.219مساوية لكككك  Fفيما كابت قيمة 
 ن النموذج ذو معنوية إحصائية؛إ، وهبذا ف0.000

Y = 1.579 + 0.634x 
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واليت متثل معامل املتغري  1Bل االحندار ، أما قيمة معام1.260 مةالقي 0Bكما بلغت قيمة اجلزء الثابت       
دة يؤدي إىل الزايدة بوحدة واحالتصميم املبتكر أن الزايدة يف بعد  ، وهذا يعين0.702مساوية لك املستقل كابت 
 .0.702دراكي بقيمة يف البعد اإل

 دراكي كالتايل:البعد اإلو  التصميم املبتكرحندار البسيط بني بعد ميكن متثيل منوذج اإل ذه املعطياتومن خالل ه 
 

 

 حيث أن:

- X : التصميم املبتكر. 
- Y :  اإلدراكي.البعد 
واليت تنص ختبارات اليت مت عرضها يف اجلدول، يتم قبول الفرضية البديلة على ما سبق من التحليل لنتائج اإل وبناء
  على:

1H: وبرفض الفرضية الصفرية.، (حتسني البعد اإلدراكي )املعريف يساهم التصميم املبتكر يف 

 دراكي(:البعد اإل –عالنية املبتكرة بار الفرضية الثالثة )الشخصية اإلاخت: اثلثا

0H :  يف حتسني البعد اإلدراكي عالبية املبتكرةالشخصية اإل تساهمال. 

1H : يف حتسني البعد اإلدراكي عالبية املبتكرةالشخصية اإل تساهم. 

 .ثالثةختبار الفرضية الحندار البسيط إل: نتائج حتليل اإل(18 - 5)دول رقم اجل

 املتنري
معامل 

 رتباطاإل
R 

 معامل التحديد
2R 

 القيمة الثابتة
0B 

 معامل
 حنداراإل

1B 

 ANOVAحتليل التباين 

 t Sigقيمة  F Sigقيمة 

الشخصية 
عالنية اإل

 املبتكرة
0.761 0.579 1.243 0.706 547.321 0.000 23.395 0.000 

 .SPSS عتماد على خمرجاتابإل : من إعداد الباحثاملصدر

مما يدل على وجود عالقة  0.761)بريسون( بلغ القيمة  Rرتباط حظ من اجلدول أعاله أن معامل اإلبال      
بلغت القدرة دراكي، فيما اإل البعدو  املبتكرة عالبيةإحصائية بني الشخصية اإلات داللة طردية موجبة قوية وذ
وهو يشري إىل أن بعد الشخصية  ،0.579ما قيمته ( 2R)حندار واملتمثلة يف معامل التحديد التفسريية لنموذج اإل

 دراكي.البعد اإليف التغريات احلاصلة من  % 57.9)متغري مستقل( يفسر ما بسبته  عالبية املبتكرةاإل

Y = 1.260 + 0.702x 
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ند مستوى الداللة ومها معنويتان ع 23.395مساوية لكك  t وقيمة 547.321مساوية لكككك  Fفيما كابت قيمة  
 ن النموذج ذو معنوية إحصائية؛إ، وهبذا ف0.000

متثل معامل املتغري املستقل   واليت 1Bحندار ، أما قيمة معامل اإل1.243القيمة  0Bكما بلغت قيمة اجلزء الثابت      
دة يؤدي إىل الزايدة بوحدة واح املبتكرةعالبية ين أن الزايدة يف بعد الشخصية اإل، وهذا يع0.706كابت مساوية لك 

 .0.706دراكي بقيمة يف البعد اإل

دراكي  البعد اإلو  عالبية املبتكرةاإلحندار البسيط بني بعد الشخصية ذه املعطيات ميكن متثيل منوذج اإلومن خالل ه 
 كالتايل:

 

 حيث أن:

- X :  عالنية املبتكرةاإلالشخصية. 

- Y :  اإلدراكي.البعد 
واليت ختبارات اليت مت عرضها يف اجلدول، يتم قبول الفرضية البديلة على ما سبق من التحليل لنتائج اإل وبناء

 تنص على:

1H : وبرفض الفرضية الصفرية.حتسني البعد اإلدراكي،  يف عالبية املبتكرةالشخصية اإل تساهم 

 دراكي(البعد اإل –عالنية املبتكرة بار الفرضية الرابعة )الوسائل اإلاخترابعا: 

0H : يف حتسني البعد اإلدراكي عالبية املبتكرةالوسائل اإلساهم ال ت. 

1H : يف حتسني البعد اإلدراكي عالبية املبتكرةالوسائل اإلساهم ت. 

 .ختبار الفرضية الرابعةحندار البسيط إلإل: نتائج حتليل ا(19 - 5)دول رقم اجل

 املتنري
معامل 

 رتباطاإل
R 

 معامل التحديد
2R 

 القيمة الثابتة
0B 

 معامل
 حنداراإل

1B 

 ANOVAحتليل التباين 

 t Sigقيمة  F Sigقيمة 

الوسائل 
عالنية اإل

 املبتكرة
0.639 0.408 2.129 0.522 274.136 0.000 16.557 0.000 

 .SPSS عتماد على خمرجاتمن إعداد الباحث ابإل: املصدر

مما يدل على وجود عالقة  0.639)بريسون( بلغ القيمة  Rرتباط دول أعاله أن معامل اإلبالحظ من اجل   
بلغت القدرة دراكي، فيما البعد اإلو  املبتكرةعالبية ات داللة إحصائية بني الوسائل اإلطردية موجبة قوية وذ

Y = 1.243 + 0.706x 
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هو يشري إىل أن بعد الوسائل ، و 0.408ما قيمته ( 2R)التحديد  حندار واملتمثلة يف معاملالتفسريية لنموذج اإل 
 دراكي.يف البعد اإلالتغريات احلاصلة من  % 40.8)متغري مستقل( يفسر ما بسبته  عالبية املبتكرةاإل

ند مستوى الداللة ومها معنويتان ع 16.557مساوية لكك  t وقيمة 274.136مساوية لكككك  Fفيما كابت قيمة     
 ن النموذج ذو معنوية إحصائية؛إ، وهبذا ف0.000

واليت متثل معامل املتغري  1Bحندار ، أما قيمة معامل اإل2.129القيمة  0B كما بلغت قيمة اجلزء الثابت     
دة يؤدي بوحدة واح عالبية املبتكرةين أن الزايدة يف بعد الوسائل اإل، وهذا يع0.522املستقل كابت مساوية لك 
 .0.522دراكي بقيمة إىل الزايدة يف البعد اإل

دراكي  اإل البعدو  عالبية املبتكرةالوسائل اإل حندار البسيط بني بعدذه املعطيات ميكن متثيل منوذج اإلومن خالل ه 
 كالتايل:

 

 حيث أن:

X : عالنية املبتكرةالوسائل اإل. 
Y :  دراكي.اإلالبعد 

واليت  ختبارات اليت مت عرضها يف اجلدول، يتم قبول الفرضية البديلةعلى ما سبق من التحليل لنتائج اإل وبناء
   تنص على:

1H : وبرفض الفرضية الصفرية.حتسني البعد اإلدراكي يف املبتكرةعالبية الوسائل اإلساهم ت ، 

 دراكي(البعد اإل –اختبار الفرضية اخلامسة )العبارات والرموز املبتكرة خامسا: 

0H :  يف حتسني البعد اإلدراكي الرموز املبتكرةو  العباراتساهم تال. 

1H : اإلدراكييف حتسني البعد  الرموز املبتكرةو  العباراتساهم ت.  

 .خلامسةختبار الفرضية انتائج حتليل اإلحندار البسيط إل :(20 - 5)رقم دول اجل

 املتنري
معامل 

 رتباطاإل
R 

 معامل التحديد
2R 

 القيمة الثابتة
0B 

 معامل
 حنداراإل

1B 

 ANOVAحتليل التباين 

 t Sigقيمة  F Sigقيمة 

 العبارات
الرموز و 

 املبتكرة
0.943 0.889 0.790 0.809 139.579 0.000 56.580 0.000 

 .SPSS عتماد على خمرجاتمن إعداد الباحث ابإل: املصدر

Y = 2.129 + 0.706x 
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مما يدل على وجود عالقة  0.943)بريسون( بلغ القيمة  Rرتباط حظ من اجلدول أعاله أن معامل اإلبال       
بلغت القدرة التفسريية دراكي، فيما اإلالبعد و  طردية موجبة قوية وذات داللة إحصائية بني العبارات والرموز املبتكرة

، وهو يشري إىل أن بعد العبارات والرموز 0.889ما قيمته ( 2R)حندار واملتمثلة يف معامل التحديد لنموذج اإل
 دراكي.يف البعد اإلاحلاصلة من التغريات  % 88.9)متغري مستقل( يفسر ما بسبته  املبتكرة

ند مستوى الداللة ومها معنويتان ع 56.580مساوية لكك  t وقيمة 139.579مساوية لكككك  Fفيما كابت قيمة 
 ن النموذج ذو معنوية إحصائية؛إ، وهبذا ف0.000

واليت متثل معامل املتغري  1B حندار، أما قيمة معامل اإل0.790القيمة  0B كما بلغت قيمة اجلزء الثابت     
دة يؤدي إىل بوحدة واح ، وهذا يعين أن الزايدة يف بعد العبارات والرموز املبتكرة0.809املستقل كابت مساوية لك 

 .0.809دراكي بقيمة الزايدة يف البعد اإل

دراكي  البعد اإلو  العبارات والرموز املبتكرةحندار البسيط بني بعد ذه املعطيات ميكن متثيل منوذج اإلومن خالل ه 
 كالتايل:

 

 حيث أن:

- X :  املبتكرةالعبارات والرموز. 
- Y :  اإلدراكي.البعد 
 ختبارات اليت مت عرضها يف اجلدول، يتم قبول الفرضية البديلة  على ما سبق من التحليل لنتائج اإل وبناء

1H : وبرفض الفرضية الصفرية.حتسني البعد اإلدراكي يف الرموز املبتكرةو  العباراتساهم ت ، 

 البعد العاطفي لصورة العالمة التجارية موبيليسرضيات أبعاد اإلعالن االبتكاري و املطلب الثاين: اختبار ف

ستقل( مع البعد عالن االبتكاري )املتغري املاختبار فرضية كل بعد من أبعاد اإليف هذا املطل  سيتم       
 لصورة العالمة التحارية موبيليس.دراكي اإل

 البعد العاطفي( –عالنية املبتكرة )الفكرة اإل اختبار الفرضية األوىلأوال: 

0H : البعد العاطفيتساهم الفكرة اإلعالبية املبتكرة يف حتسني  ال. 

1H :  البعد العاطفيتساهم الفكرة اإلعالبية املبتكرة يف حتسني. 

 

 

Y = 0.790 + 0.809x 
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 .ختبار الفرضية األوىلنتائج حتليل اإلحندار البسيط إل: (21 - 5)دول رقم اجل 

 رتباطمعامل اإل املتنري
R 

 معامل التحديد
2R 

القيمة 
 الثابتة

0B 

 حنداراإل معامل

1B 

 ANOVAحتليل التباين 

 t Sigقيمة  F Sigقيمة 

الفكرة 
اإلعالنية 
 املبتكرة

0.624 0.389 0.519 0.789 68.826 0.000 8.296 0.000 

 .SPSSعتماد على خمرجات ابإل : من إعداد الباحثاملصدر

مما يدل على وجود عالقة  0.624)بريسون( بلغ القيمة  Rرتباط حظ من اجلدول أعاله أن معامل اإلبال    
رة عالبية املبتكرة والبعد العاطفي، فيما بلغت القدذات داللة إحصائية بني الفكرة اإلو  متوسطةطردية موجبة 

، وهو يشري إىل أن بعد مسعة 0.389ما قيمته  (2R)حندار واملتمثلة يف معامل التحديد لنموذج اإل التفسريية
 البعد العاطفي.يف من التغريات احلاصلة  % 38.9 املؤسسة )متغري مستقل( يفسر ما بسبته

مستوى الداللة ند ومها معنويتان ع 8.296مساوية لكك  t وقيمة 68.826مساوية لكككك  Fفيما كابت قيمة     
 ن النموذج ذو معنوية إحصائية؛إ، وهبذا ف0.000

واليت متثل معامل املتغري  1Bحندار ، أما قيمة معامل اإل0.519القيمة  0Bكما بلغت قيمة اجلزء الثابت      
عالبية املبتكرة بوحدة واحدة يؤدي إىل عين أن الزايدة يف بعد الفكرة اإل، وهذا ي0.789املستقل كابت مساوية لك 

 .0.789الزايدة يف البعد العاطفي بقيمة 

عالبية املبتكرة والبعد العاطفي  حندار البسيط بني بعد الفكرة اإلومن خالل هذه املعطيات ميكن متثيل منوذج اإل   
 كالتايل:

 

 حيث أن:

- X : عالنية املبتكرة.الفكرة اإل 
- Y : .البعد العاطفي 

الفرضية البديلة اليت  قبولختبارات اليت مت عرضها يف اجلدول، يتم يل لنتائج اإلعلى ما سبق من التحلبناء و 
 تنص على:

1H:  وبرفض الفرضية الصفرية.، البعد العاطفيتساهم الفكرة اإلعالبية املبتكرة يف حتسني 

 

Y = 0.519 + 0.789x 



 

- 201 - 
 

 الفصل اخلامس                                                                                              الدراسة امليدانية

 البعد العاطفي( –اختبار الفرضية الثانية )التصميم املبتكر اثنيا:  

0H : البعد العاطفييساهم التصميم املبتكر يف حتسني  ال. 

1H:  البعد العاطفييساهم التصميم املبتكر يف حتسني. 

 .لثانيةحندار البسيط الختبار الفرضية انتائج حتليل اإل :(22 - 5)رقم دول اجل

 املتنري
معامل 

 رتباطاإل
R 

معامل 
 التحديد

2R 

 القيمة الثابتة
0B 

 معامل
 حنداراإل

1B 

 ANOVAحتليل التباين 

 t Sig قيمة F Sigقيمة 

التصميم 
 املبتكر

0.704 0.496 0.610 0.864 106.31 0.000 12.145 0.000 

 .SPSS عتماد على خمرجاتابإل : من إعداد الباحثاملصدر

مما يدل على وجود عالقة  0.704)بريسون( بلغ القيمة  Rرتباط أن معامل اإلحظ من اجلدول أعاله بال      
بلغت القدرة التفسريية لنموذج وذات داللة إحصائية بني التصميم املبتكر والبعد العاطفي، فيما  قويةطردية 
، وهو يشري إىل أن بعد التصميم املبتكر )متغري 0.496ما قيمته  (2R)حندار واملتمثلة يف معامل التحديد اإل

 من التغريات احلاصلة يف البعد العاطفي. %49.6مستقل( يفسر ما بسبته 

ند مستوى الداللة ومها معنويتان ع 12.145مساوية لكك  t وقيمة 106.31مساوية لكككك  Fفيما كابت قيمة 
 ن النموذج ذو معنوية إحصائية؛إ، وهبذا ف0.000

واليت متثل معامل املتغري  1Bحندار ، أما قيمة معامل اإل0.610القيمة  0Bكما بلغت قيمة اجلزء الثابت      
، وهذا يعين أن الزايدة يف بعد التصميم املبتكر بوحدة واحدة يؤدي إىل الزايدة 0.864املستقل كابت مساوية لك 
 .0.864يف البعد العاطفي بقيمة 

 حندار البسيط بني بعد التصميم املبتكر والبعد العاطفي كالتايل:ميكن متثيل منوذج اإلذه املعطيات ومن خالل ه 

 

 حيث أن:

- X : التصميم املبتكر. 
- Y : .البعد العاطفي 
تنص الفرضية البديلة اليت قبول ختبارات اليت مت عرضها يف اجلدول، يتم ما سبق من التحليل لنتائج اإل على بناءو 

 على:

1H :  وبرفض الفرضية الصفرية.البعد العاطفييساهم التصميم املبتكر يف حتسني ، 

 Y = 0.610 + 0.864x 
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 البعد العاطفي( –عالنية املبتكرة )الشخصية اإلاختبار الفرضية الثالثة اثلثا:  

0H: البعد العاطفييف حتسني  املبتكرةالشخصية اإلعالبية ساهم ت. 

1H: البعد العاطفييف حتسني  املبتكرةالشخصية اإلعالبية ساهم ت ال. 

 .ختبار الفرضية الثالثةار البسيط إلحند: نتائج حتليل اإل(23 - 5)دول رقم اجل

 املتنري
 معامل 

 رتباطاإل
R 

 معامل التحديد
2R 

القيمة 
 0B الثابتة

 معامل
 حنداراإل

1B 

 ANOVAحتليل التباين 

 t Sig قيمة F Sigقيمة 

الشخصية 
عالنية اإل

 املبتكرة
0.760 0.577 0.711 0.649 91,383  0.000 17,235 0.000 

 .SPSS عتماد على خمرجاتابإل : من إعداد الباحثاملصدر

مما يدل على وجود عالقة  0.760)بريسون( بلغ القيمة  Rتباط ر حظ من اجلدول أعاله أن معامل اإلبال    
بلغت القدرة التفسريية البعد العاطفي، فيما و  املبتكرة عالبيةة إحصائية بني الشخصية اإلوذات دالل قويةطردية 

عالبية اإل، وهو يشري إىل أن بعد الشخصية 0.577ما قيمته  (2R)حندار واملتمثلة يف معامل التحديد لنموذج اإل
 من التغريات احلاصلة يف البعد العاطفي. % 57.7)متغري مستقل( يفسر ما بسبته  املبتكرة

ند مستوى الداللة معنويتان ع ومها  17,235مساوية لكك t وقيمة 91,383مساوية لكككك  Fفيما كابت قيمة      
 ن النموذج ذو معنوية إحصائية؛إ، وهبذا ف0.000

واليت متثل معامل املتغري  1Bحندار ، أما قيمة معامل اإل0.711القيمة  0Bكما بلغت قيمة اجلزء الثابت          
بوحدة واحدة يؤدي  عالبية املبتكرةاإلين أن الزايدة يف بعد الشخصية ، وهذا يع0.649املستقل كابت مساوية لك 

 .0.649إىل الزايدة يف البعد العاطفي بقيمة 

البعد و  عالبية املبتكرةاإلحندار البسيط بني بعد الشخصية ذه املعطيات ميكن متثيل منوذج اإلومن خالل ه   
 كالتايل:  العاطفي

 حيث أن:

- X :  اإلعالنية املبتكرةالشخصية. 
- Y :  العاطفي.البعد 

دول، يتم قبول الفرضية البديلة اليت ختبارات اليت مت عرضها يف اجلعلى ما سبق من التحليل لنتائج اإل وبناء    
 تنص على:

1H : وبرفض الفرضية الصفرية.البعد العاطفي، يف حتسني  املبتكرةالشخصية اإلعالبية ساهم ت 

Y = 0.711 + 0.649x 
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 (البعد العاطفي –عالنية املبتكرة )الوسائل اإل اختبار الفرضية الرابعةرابعا:  

0H : البعد العاطفييف حتسني  عالبية املبتكرةالوسائل اإلساهم ت ال. 
1H : البعد العاطفييف حتسني  عالبية املبتكرةالوسائل اإلساهم ت. 

 .لرابعةختبار الفرضية انتائج حتليل اإلحندار البسيط إل: (24 - 5) رقمدول اجل

 املتنري
معامل 

 رتباطاإل
R 

 معامل التحديد
2R 

 القيمة الثابتة
0B 

 حنداراإل معامل

1B 

 ANOVAحتليل التباين 

 t Sig قيمة F Sigقيمة 

الوسائل 
عالنية اإل

 املبتكرة
0.664 0.441 1.055 0.603 85.323 0.000 9.237 0.000 

 .SPSS : من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجاتاملصدر

مما يدل على وجود عالقة  0.664)بريسون( بلغ القيمة  Rرتباط حظ من اجلدول أعاله أن معامل اإلبال      
البعد العاطفي، فيما بلغت القدرة التفسريية و  املبتكرةعالبية إحصائية بني الوسائل اإل وذات داللة قويةطردية 
عالبية وهو يشري إىل أن بعد الوسائل اإل ،0.441ما قيمته ( 2R)حندار واملتمثلة يف معامل التحديد اإللنموذج 
 من التغريات احلاصلة يف البعد العاطفي. % 44.1بسبته )متغري مستقل( يفسر ما  املبتكرة

ند مستوى الداللة ومها معنويتان ع 9.237مساوية لكك  tوقيمة  85.323مساوية لكككك  Fفيما كابت قيمة 
 ن النموذج ذو معنوية إحصائية؛إ، وهبذا ف0.000

واليت متثل معامل املتغري  1Bحندار ، أما قيمة معامل اإل1.055القيمة  0Bكما بلغت قيمة اجلزء الثابت      
بوحدة واحدة يؤدي  عالبية املبتكرةين أن الزايدة يف بعد الوسائل اإليع، وهذا 0.603املستقل كابت مساوية لك 

 .0.603إىل الزايدة يف البعد العاطفي بقيمة 

البعد العاطفي  و  عالبية املبتكرةحندار البسيط بني بعد الوسائل اإلذه املعطيات ميكن متثيل منوذج اإلومن خالل ه 
 كالتايل:

 

 حيث أن:

- X : عالنية املبتكرةالوسائل اإل. 
- Y : البعد العاطفي. 
الفرضية البديلة اليت تنص  قبولختبارات اليت مت عرضها يف اجلدول، يتم على ما سبق من التحليل لنتائج اإل وبناء
 على:

1H : وبرفض الفرضية الصفرية.البعد العاطفي، يف حتسني  عالبية املبتكرةالوسائل اإلساهم ت 

Y = 1.055 + 0.603x 



 

- 204 - 
 

 الفصل اخلامس                                                                                              الدراسة امليدانية

 (البعد العاطفي –اختبار الفرضية اخلامسة )العبارات والرموز املبتكرة  خامسا: 

0H : البعد العاطفييف حتسني  الرموز املبتكرةو  العباراتساهم ت ال. 

1H : البعد العاطفييف حتسني  الرموز املبتكرةو  العباراتساهم ت. 

 .اخلامسةختبار الفرضية : نتائج حتليل اإلحندار البسيط إل(25 - 5) دول رقماجل

 املتنري
معامل 

 رتباطاإل
R 

 معامل التحديد
2R 

 القيمة الثابتة
0B 

 حندارمعامل اإل

1B 

 ANOVAحتليل التباين 

 t Sigقيمة  F Sig قيمة

 العبارات
الرموز و 

 املبتكرة
0.867 0.752 0.754 0.737 1205.22 0.000 19.828 0.000 

 .SPSS خمرجات عتماد علىمن إعداد الباحث ابإل: املصدر

مما يدل على وجود عالقة  0.867)بريسون( بلغ القيمة  Rرتباط حظ من اجلدول أعاله أن معامل اإلبال      
بلغت القدرة التفسريية البعد العاطفي، فيما و طردية موجبة قوية وذات داللة إحصائية بني العبارات والرموز املبتكرة

، وهو يشري إىل أن بعد العبارات والرموز 0.752ما قيمته ( 2R)حندار واملتمثلة يف معامل التحديد لنموذج اإل
 من التغريات احلاصلة يف البعد العاطفي. % 75.2)متغري مستقل( يفسر ما بسبته  املبتكرة

ند مستوى الداللة ومها معنويتان ع 19.828مساوية لكك  t وقيمة 1205.22مساوية لكككك  Fفيما كابت قيمة     
 ن النموذج ذو معنوية إحصائية؛إ، وهبذا ف0.000

واليت متثل معامل املتغري  1Bحندار ، أما قيمة معامل اإل0.754القيمة  0Bكما بلغت قيمة اجلزء الثابت      
بوحدة واحدة يؤدي إىل  ، وهذا يعين أن الزايدة يف بعد العبارات والرموز املبتكرة0.737املستقل كابت مساوية لك 

 .0.737الزايدة يف البعد العاطفي بقيمة 

البعد العاطفي  و  حندار البسيط بني بعد العبارات والرموز املبتكرةذه املعطيات ميكن متثيل منوذج اإلومن خالل ه 
 كالتايل:

 حيث أن:
- X : العبارات والرموز املبتكرة. 
- Y : .البعد العاطفي 
الفرضية البديلة واليت تنص  قبولختبارات اليت مت عرضها يف اجلدول، يتم على ما سبق من التحليل لنتائج اإل وبناء
 على:

1H : وبرفض الفرضية الصفرية. ،البعد العاطفييف حتسني  الرموز املبتكرةو  العباراتساهم ت 

Y = 0.754 + 0.737x 
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 املطلب الثالث: اختبار الفرضيات الرئيسية حملوري الدراسة 
وصورة العالمة )املتغري املستقل( اإلعالن االبتكاري  بني الفرضيات الرئيسيةيف هذا املطل  سيتم اختبار     

 التجارية )املتغري التابع(.

 اختبار الفرضية الفرعية األوىلأوال: 

0H: حتسني البعد اإلدراكي. اإلعالن االبتكاري يفيساهم  ال 
- 10H :يف حتسني البعد اإلدراكي للعالمة التجارية موبيليس ال تساهم الفكرة اإلعالبية املبتكرة. 
- 20H : يف حتسني البعد اإلدراكي للعالمة التجارية موبيليس يساهم التصميم املبتكرال. 
- 30H : املبتكرة يف حتسني البعد اإلدراكي للعالمة التجارية موبيليس الشخصية اإلعالبيةال تساهم. 
- 40H :املبتكرة يف حتسني البعد اإلدراكي للعالمة التجارية موبيليساإلعالبية وسيلة ال تساهم ال. 
- 50H : املبتكرة يف حتسني البعد اإلدراكي للعالمة التجارية موبيليس العبارات والرموزال تساهم. 

1H:  حتسني البعد اإلدراكي. اإلعالن االبتكاري يفيساهم 

- 11H : اإلدراكي للعالمة التجارية موبيليستساهم الفكرة اإلعالبية املبتكرة يف حتسني البعد. 
- 12H :يف حتسني البعد اإلدراكي للعالمة التجارية موبيليس يساهم التصميم املبتكر. 
- 13H : املبتكرة يف حتسني البعد اإلدراكي للعالمة التجارية موبيليس الشخصية اإلعالبيةتساهم. 
- 14H: اإلدراكي للعالمة التجارية موبيليساإلعالبية املبتكرة يف حتسني البعد وسيلة تساهم ال. 
- 15H : املبتكرة يف حتسني البعد اإلدراكي للعالمة التجارية موبيليس العبارات والرموزتساهم. 

 و يف اجلدول التايل حناول إبراز أهم النتائج ابستعمال االحندار املتعدد:
 فرعية األوىل.الفرضية الختبار حندار املتعدد ال: نتائج حتليل اال(26 - 5)اجلدول رقم 

 (α ≤0.05) داللة إحصائية على مستوى ذات *

 .SPSS: من إعداد الباحث ابإلعتماد على خمرجات املصدر

 

 أبعاد اإلعالن االبتكاري ) املتنري املستقل( البعد اإلدراكي
α 1X 2X 3X 4X 5X 

 β 5.205 0.343 -0.281 0.115 0.097 0.111قيمة 

 T 10.168 4.996 -4.224 2.090 1.393 1.902 قيمة اختبار

 Sig 0.000* 0.000* 0.000* 0.037* 0.164 0.058املعنوية 
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  ميكننا مالحظة مايلي:بتائج حتليل االحندار املتعدد  من خالل اجلدول أعاله والذي يبني     
 0.000 معنوي مبستوى هو، و البعد اإلدراكيمع  طرداي يرتبط 1X بعد )الفكرة اإلعالبية املبتكرة(ابلنسبة لل -

  .(α ≤0.05) مستوى معنويةعند  1.959اجلدولية   tهي أكرب منو  4.996احملسوبة  t وقيمة

يقتضي رفع ، مما 0.343مبقدار  دراكيالبعد اإلبوحدة واحدة يؤدي إىل تغري  1X كما أن التغري يف قيمة
داركي لصورة املبتكرة يف حتسنی البعد اإل نيةال تساهم الفكرة اإلعالواليت تنص على أبه  الصفريةالفرضية 

 ، وقبول الفرضية البديلة.العالمة التجارية موبيليس
 0.000 معنوي مبستوى هوو  البعد اإلدراكيعكسيا مع  فإبه يرتبط 2X بعد )التصميم املبتكر(ابلنسبة لل -

كما أن ، (α ≤0.05)مستوى معنوية عند   1.959اجلدولية   tمن  أكربهي و   -  4.224احملسوبة  t وقيمة
رفع مما يقتضي ،  - 0.281 مبقدار  دراكيالبعد اإلبوحدة واحدة يؤدي إىل تغري  2X التغري يف قيمة

داركي لصورة العالمة تصميم املبتكر يف حتسنی البعد اإلال يساهم الواليت تنص على أبه  الصفريةالفرضية 
 البديلة.، وقبول الفرضية التجارية موبيليس

 معنوي مبستوى هوو  البعد اإلدراكيمع  طرداي فإبه يرتبط  3X بعد )الشخصية اإلعالبية املبتكرة(ابلنسبة لل -
كما ، (α ≤0.05)مستوى معنوية عند  1.959اجلدولية   tهي أكرب من و  2.090احملسوبة  t وقيمة 0.037
رفع الفرضية مما يقتضي  0.115مبقدار  دراكيالبعد اإلبوحدة واحدة يؤدي إىل تغري  3X التغري يف قيمةأن 

داركي لصورة ية املبتكرة يف حتسنی البعد اإلال تساهم الشخصية اإلعالنواليت تنص على أبه  الصفرية
 ، وقبول الفرضية البديلة.العالمة التجارية موبيليس

 معنوي مبستوىغري  هوو  اإلدراكيالبعد مع  طرداي فإبه يرتبط 4X (الوسيلة اإلعالبية املبتكرةبعد )ابلنسبة لل -
مما ، (α ≤0.05)مستوى معنوية عند  1.959اجلدولية   tهي أقل من و  1.393احملسوبة  t وقيمة 0.164
يف حتسنی البعد  الوسيلة اإلعالنية املبتكرةال تساهم واليت تنص على أبه  الصفريةقبول الفرضية يقتضي 

 االداركي لصورة العالمة التجارية موبيليس.
 معنوي مبستوى غري هوو  البعد اإلدراكيمع  طرداي فإبه يرتبط 5X (الرموز املتبكرةو  العباراتبعد )ابلنسبة لل -

مما  ،(α ≤0.05)مستوى معنوية عند  1.959اجلدولية   tهي أقل منو  1.902احملسوبة  t وقيمة 0.058
يف حتسنی البعد  والرموز املتبكرةالعبارات ال تساهم واليت تنص على أبه  الصفريةقبول الفرضية يقتضي 

 االداركي لصورة العالمة التجارية موبيليس
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 الثانية:اختبار الفرضية الفرعية اثنيا:  

0H: العاطفيحتسني البعد  اإلعالن االبتكاري يفيساهم  ال. 

- 10H :موبيليسللعالمة التجارية البية املبتكرة يف حتسني البعد العاطفي ال تساهم الفكرة اإلع. 
- 20H : للعالمة التجارية موبيليسالعاطفي يف حتسني البعد  يساهم التصميم املبتكرال. 
- 30H : للعالمة التجارية موبيليسالعاطفي املبتكرة يف حتسني البعد  الشخصية اإلعالبيةال تساهم. 
- 40H :التجارية موبيليسللعالمة العاطفي اإلعالبية املبتكرة يف حتسني البعد وسيلة ال تساهم ال. 
- 50H : للعالمة التجارية موبيليسالعاطفي املبتكرة يف حتسني البعد  العبارات والرموزال تساهم. 

1H:  العاطفيحتسني البعد  اإلعالن االبتكاري يفيساهم. 

- 11H : للعالمة التجارية موبيليسالعاطفي تساهم الفكرة اإلعالبية املبتكرة يف حتسني البعد. 
- 12H : للعالمة التجارية موبيليسالعاطفي يف حتسني البعد  التصميم املبتكريساهم. 
- 13H : للعالمة التجارية موبيليسالعاطفي املبتكرة يف حتسني البعد  الشخصية اإلعالبيةتساهم. 
- 14H: للعالمة التجارية موبيليسالعاطفي اإلعالبية املبتكرة يف حتسني البعد وسيلة تساهم ال. 
- 15H : للعالمة التجارية موبيليسالعاطفي املبتكرة يف حتسني البعد  ات والرموزالعبار تساهم. 

 ويف اجلدول التايل حناول إبراز أهم النتائج ابستعمال االحندار املتعدد:

 .الثانيةفرعية ختبار الفرضية ال: نتائج حتليل اإلحندار املتعدد إل(27 - 5)اجلدول رقم 
 

 

 العاطفيالبعد 
 االبتكاري )املتنري املستقل(أبعاد اإلعالن 

α 1X 2X 3X 4X 5X 

 β 4.11 0.134 0.165 0.076 - 0.091 0.168قيمة 

 T 11.697 4.722 3.421 2.012 - 1.913 3.708 قيمة اختبار

 *Sig 0.000* 0.007* 6030.* 0.045* 0.056 0.018املعنوية 

 (α ≤0.05) داللة إحصائية على مستوى ذات *

 .SPSS: من إعداد الباحث ابإلعتماد على خمرجات املصدر
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  ميكننا مالحظة مايلي:حندار املتعدد بتائج حتليل اإل من خالل اجلدول أعاله والذي يبني 

 0.007 معنوي مبستوى هوو  البعد العاطفيمع  طرداي فإبه يرتبط 1X بعد )الفكرة اإلعالبية املبتكرة(ابلنسبة لل -
كما أن التغري ، (α ≤0.05)مستوى معنوية عند  1.959اجلدولية   tمن أكربهي و  4.722احملسوبة  t وقيمة
فع الفرضية ر مما يقتضي ، 0.134مبقدار  البعد العاطفيبوحدة واحدة يؤدي إىل تغري  1X يف قيمة
ال تساهم الفكرة اإلعالنية املبتكرة يف حتسنی البعد العاطفي لصورة العالمة واليت تنص على أبه  الصفرية

 ، وقبول الفرضية البديلة.التجارية موبيليس

 0.036 معنوي مبستوى وهو البعد العاطفيمع  طرداي فإبه يرتبط 2X بعد )التصميم املبتكر(ابلنسبة لل  -
كما أن التغري ، (α ≤0.05)مستوى معنوية عند  1.959اجلدولية   tمن  أكربهي و   3.421احملسوبة  t وقيمة
الفرضية  رفعمما يقتضي ، 0.165مبقدار  البعد العاطفيبوحدة واحدة يؤدي إىل تغري   2X يف قيمة
ال يساهم التصميم املبتكر يف حتسنی البعد العاطفي لصورة العالمة التجارية واليت تنص على أبه  الصفرية
 ، وقبول الفرضية البديلة.موبيليس

 معنوي مبستوى هوو  البعد العاطفيمع  طرداي فإبه يرتبط 3X بعد )الشخصية اإلعالبية املبتكرة(ابلنسبة لل    -
كما ، (α ≤0.05)مستوى معنوية  عند1.959اجلدولية   tهي أكرب من و  2.012 -احملسوبة  t وقيمة 0.045

رفع مما يقتضي  ، - 0.076مبقدار  البعد العاطفيبوحدة واحدة يؤدي إىل تغري  3X أن التغري يف قيمة
داركي نية املبتكرة يف حتسنی البعد اإلال تساهم الشخصية اإلعالواليت تنص على أبه  الصفريةالفرضية 

 ، وقبول الفرضية البديلة.لصورة العالمة التجارية موبيليس

 معنوي مبستوىغري  هوو  البعد العاطفيمع  طرداي فإبه يرتبط  4X (الوسيلة اإلعالبية املبتكرةبعد )ابلنسبة لل    -
مما  ، (α ≤0.05)مستوى معنوية عند  1.959اجلدولية   tمن  قلهي أو 1.393احملسوبة  t وقيمة 0.056
يف حتسنی البعد  الوسيلة اإلعالنية املبتكرةال تساهم واليت تنص على أبه صفرية القبول الفرضية يقتضي 

 العاطفي لصورة العالمة التجارية موبيليس.

 معنوي مبستوى هوو  البعد العاطفيمع  طرداي فإبه يرتبط 5X (العبارات والرموز املتبكرةبعد )ابلنسبة لل -
مما  ، (α ≤0.05)مستوى معنوية عند   1.959اجلدولية   tمن  أكربهي و 3.708احملسوبة  t وقيمة 0.018
يف حتسنی البعد  العبارات والرموز املتبكرةال تساهم واليت تنص على أبه  الصفريةرفع الفرضية يقتضي 

 ، وقبول الفرضية البديلة.العاطفي لصورة العالمة التجارية موبيليس
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بعد ما مت اسقاط البعدين غري املعنويني )الوسيلة اإلعالبية املبتكرة والعبارات والرموز املبتكرة( من النموذج األول  
 ، مت التوصل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل: (26 - 5)واملوضحة يف اجلدول رقم 

: نتائج حتليل اإلحندار املتعدد إلختبار الفرضية الفرعية األوىل بعد اسقاط البعدين (28 - 5)اجلدول رقم 
 ( 5X والعبارات والرموز املبتكرة 4X)الوسيلة اإلعالنية املبتكرة 

 

 )املتنري املستقل(أبعاد اإلعالن االبتكاري  البعد اإلدراكي
α 1X 2X 3X 

 β 6.150 0.374 - 0.298 0.138قيمة 
 T 16.662 5.493 - 4.616 2.522 قيمة اختبار
 *Sig 0.000* 0.000* 0.000* 0.012املعنوية 

 (α ≤0.05) داللة إحصائية على مستوى ذات *
 .SPSS: من إعداد الباحث ابإلعتماد على خمرجات املصدر

  ميكننا مالحظة مايلي:حندار املتعدد بتائج حتليل اإل اجلدول أعاله والذي يبنيمن خالل     
 0.000 معنوي مبستوى هو، و البعد اإلدراكيمع  طرداي يرتبط  1X بعد )الفكرة اإلعالبية املبتكرة(ابلنسبة لل -

كما أن التغري  .(α ≤0.05) مستوى معنويةعند  1.959اجلدولية   tهي أكرب منو  5.493احملسوبة  t وقيمة
رفع الفرضية مما يقتضي  ،0.374مبقدار  دراكيالبعد اإلبوحدة واحدة يؤدي إىل تغري  1X يف قيمة
داركي لصورة العالمة نية املبتكرة يف حتسنی البعد اإلال تساهم الفكرة اإلعالواليت تنص على أبه  الصفرية

 ، وقبول الفرضية البديلة.التجارية موبيليس

 0.000 معنوي مبستوى هوو  البعد اإلدراكيعكسيا مع  فإبه يرتبط 2X )التصميم املبتكر(بعد ابلنسبة لل -
كما أن ، (α ≤0.05)مستوى معنوية عند   1.959اجلدولية   tهي أكرب من و  4.616 -احملسوبة  t وقيمة

رفع الفرضية مما يقتضي ، - 0.298مبقدار  دراكيالبعد اإلبوحدة واحدة يؤدي إىل تغري  2X التغري يف قيمة
داركي لصورة العالمة التجارية تصميم املبتكر يف حتسنی البعد اإلال يساهم الواليت تنص على أبه  الصفرية
 ، وقبول الفرضية البديلة.موبيليس

 معنوي مبستوى هوو  البعد اإلدراكيمع  طرداي فإبه يرتبط 3X بعد )الشخصية اإلعالبية املبتكرة(ابلنسبة لل -
كما ، (α ≤0.05)مستوى معنوية عند  1.959اجلدولية   tهي أكرب من و  2.522احملسوبة  t وقيمة 0.012
رفع مما يقتضي  ، 0.138مبقدار  دراكيالبعد اإلبوحدة واحدة يؤدي إىل تغري  3X التغري يف قيمة أن

داركي نية املبتكرة يف حتسنی البعد اإلال تساهم الشخصية اإلعالواليت تنص على أبه  الصفريةالفرضية 
 ، وقبول الفرضية البديلة.لصورة العالمة التجارية موبيليس
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 : ج اختبار الفرضية الفرعية األوىلنتائ 
 .حندار املتعددمعامل التحديد حسب اإلو  معامل االرتباط: (29 - 5)اجلدول رقم 

 F Sig قيمة 2Rمعامل التحديد R رتباطمعامل اإل دراكيالبعد اإل

 0.000 27.139 0.171 0.413 أبعاد اإلعالن االبتكاري
 .SPSS: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات املصدر

وقيمة اجلزء  0.413ن معامل االرتباط البسيط كارل بريسون قد بلغ أحندار املتعدد ن بتائج حتليل اإلم بالحظ    
 .  6.150الثابت 
وهو ما يدل على أن أبعاد اإلعالن االبتكاري )املتغري املستقل(  0.171قيمة معامل التحديد بلغت كما أن       

بكككك   Fقيمة تقدرالنمودج الكلي معنوي حيث دراكي )املتغري التابع(، و البعد اإلمن  % 17.1تفسر بسبة 
ال تساهم أبعاد  واليت تنص على أبه الصفريةرفع الفرضية  مما يقتضي، 0.000معنوية عند مستوى  27.139

 .داركي لصورة العالمة التجارية موبيليسالبعد اإل اإلعالن االبتكاري يف حتسنی 

 )الوسيلة اإلعالبية املبتكرة( من النموذج الثاين واملوضح يف اجلدول رقم د ما مت اسقاط البعد غري املعنويبع
 ، مت التوصل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل:(27 - 5) 

 ثانية بعد اسقاط البعدفرعية الختبار الفرضية ال: نتائج حتليل اإلحندار املتعدد إل(30 - 5)اجلدول رقم 
 (4X)الوسيلة اإلعالنية املبتكرة 

 

 العاطفي لبعدا
 أبعاد اإلعالن االبتكاري )املتنري املستقل(

α 1X 2X 3X 5X 

 β 5.564 - 0.344 0.304 0.125 0.132قيمة 
 T 12.562 -4.997 4.726 2.283 2.362 قيمة اختبار
 *Sig 0.000* 0.000* 0.000* 0.023* 0.019املعنوية 

 (α ≤0.05) داللة إحصائية على مستوى ذات *
 .SPSS: من إعداد الباحث ابإلعتماد على خمرجات املصدر

معنوي مبستوى  وهوفإبه يرتبط عكسيا مع البعد العاطفي  1X ابلنسبة للبعد )الفكرة اإلعالبية املبتكرة( -
كما (،  α ≤0.05)عند مستوى معنوية  1.959اجلدولية   tهي أكرب منو  4.997-احملسوبة  t وقيمة 0.000
رفع ، مما يقتضي - 0.344بوحدة واحدة يؤدي إىل تغري البعد العاطفي مبقدار  1X التغري يف قيمةأن 

اإلعالنية املبتكرة يف حتسنی البعد العاطفي لصورة ال تساهم الفكرة واليت تنص على أبه  الصفريةالفرضية 
 ، وقبول الفرضية البديلة.العالمة التجارية موبيليس
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 وقيمة 0.000فإبه يرتبط طرداي مع البعد العاطفي وهو معنوي مبستوى  2X ابلنسبة للبعد )التصميم املبتكر(  - 
 t  وهي أكرب من   4.726احملسوبةt   عند مستوى معنوية  1.959اجلدولية(α ≤0.05  ،) كما أن التغري يف

 الصفريةرفع الفرضية مما يقتضي ،  0.304بوحدة واحدة يؤدي إىل تغري البعد العاطفي مبقدار  2X قيمة
ال يساهم التصميم املبتكر يف حتسنی البعد العاطفي لصورة العالمة التجارية موبيليس، واليت تنص على أبه 
 البديلة.وقبول الفرضية 

فإبه يرتبط طرداي مع البعد العاطفي وهو معنوي مبستوى  3X ابلنسبة للبعد )الشخصية اإلعالبية املبتكرة(    -
(، كما α ≤0.05)مستوى معنوية  عند1.959اجلدولية   tهي أكرب من و   2.283احملسوبة  t وقيمة 0.023
رفع مما يقتضي  ،0.125بوحدة واحدة يؤدي إىل تغري البعد العاطفي مبقدار  3X كما أن التغري يف قيمةأن  

داركي نية املبتكرة يف حتسنی البعد اإلال تساهم الشخصية اإلعالواليت تنص على أبه  الصفريةالفرضية 
 ، وقبول الفرضية البديلة.لصورة العالمة التجارية موبيليس

مع البعد العاطفي وهو معنوي مبستوى  طردايفإبه يرتبط  5X (املتبكرةالعبارات والرموز ابلنسبة للبعد ) -
كما (،  α ≤0.05)عند مستوى معنوية   1.959اجلدولية   tهي أكرب من و  2.362احملسوبة  t وقيمة 0.019

رفع الفرضية مما يقتضي ، 0.125بوحدة واحدة يؤدي إىل تغري البعد العاطفي مبقدار  5X أن التغري يف قيمة
يف حتسني البعد العاطفي لصورة العالمة  العبارات والرموز املتبكرةواليت تنص على أبه ال تساهم  الصفرية

 التجارية موبيليس، وقبول الفرضية البديلة.

 : ثانيةنتائج اختبار الفرضية الفرعية ال
 .حندار املتعددمعامل التحديد حسب اإلو  معامل االرتباط :(31 - 5)جلدول رقم ا

 F Sig قيمة 2Rمعامل التحديد R رتباطمعامل اإل العاطفيالبعد 

 0.000 41.809 0.41 0.641 أبعاد اإلعالن االبتكاري
 .SPSS: من إعداد الباحث ابإلعتماد على خمرجات املصدر

وقيمة اجلزء  0.641ن معامل االرتباط البسيط كارل بريسون قد بلغ أحندار املتعدد من بتائج حتليل اإل بالحظ   
 .5.564الثابت 

وهو ما يدل على أن أبعاد اإلعالن االبتكاري )املتغري املستقل(  0.41قيمة معامل التحديد بلغت كما أن      
 41.809 بكككك   Fقيمة تقدرالنمودج الكلي معنوي حيث )املتغري التابع(،  و العاطفي البعد من  %41تفسر بسبة 
ال تساهم أبعاد اإلعالن  واليت تنص على أبه الصفريةرفع الفرضية  يقتضيمما ، 0.000معنوية عند مستوى 

 .لصورة العالمة التجارية موبيليس العاطفياالبتكاري يف حتسنی البعد 
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 حتليل ومناقشة نتائج اختبار الفرضيات رابعا: 

 فيما يلي: حندار البسيط عالقة بني املتغريين ابستعمال اإلبوجز جمموعة النتائج اخلاصة بتحليل ال .1
 عاملم لغب يثح والعاطفي دراكيين اإلالبعدالفكرة اإلعالبية املبتكرة و  نيب موجبة وقوية رديةط القةع وجدت -
 موبيليس ألفكار إعالبية ستخداما ادز  لماك  يأ على التوايل، (R= 0.624)، (R= 0.719) رتباطإلا

إدراك الزابئن اإلجيايب لعالمتها التجارية وارتباطهم  ايدةز  ىلإ لكذ أدى حديثة وغري مألوفة يف إعالانهتا،
 العاطفي هبا؛

 رتباطإلا عاملم لغب يثح والعاطفي دراكيين اإلالبعدالتصميم املبتكر و  نيب موجبة وقوية رديةط القةع وجدت -
(R= 0.755) ،(R= 0.704) ،كابت إعالانت موبيليس مصممة بطريقة مبتكرة   لماك  يأ على التوايل

إدراك  ايدةز  ىلإ لكذ أدى ناسقة وموسيقى حديثة وغري مألوفة،واستخدمت فيها صورا جذابة وألواان مت
 الزابئن اإلجيايب لعالمتها التجارية وارتباطهم العاطفي هبا؛

 لغب يثح والعاطفي دراكيين اإلالبعدو  عالبية املبتكرةالشخصية اإل نيب موجبة وقوية رديةط القةع وجدت -
كان اختيار الشخصيات موفقا من   لماك  يأعلى التوايل،  (R= 0.760)، (=0.761R) رتباطإلا عاملم

 أدى، جتابست مع العروض املعلن عنهاو  سواء كابوا رايضيني مشهورين أو كوميديني حمبوبني موبيليسقبل 
 وارتباطهم العاطفي هبا؛ إدراك الزابئن اإلجيايب لعالمتها التجارية ايدةز  ىلإ لكذ
 عاملم لغب يثح والعاطفي دراكيين اإلالبعدو عالبية املبتكرة الوسيلة اإل نيب موجبة وقوية رديةط القةع وجدت -
من قبل عالبية الوسيلة اإلكان اختيار   لماك  يأعلى التوايل،  (R= 0.644)، (=R 0.639) رتباطإلا

 أدى ،مواقع التواصل االجتماعيلكرتوين أو صفحات موبيليس موفقا سواء التلفاز أو اللوحات أو املوقع اإل
 وارتباطهم العاطفي هبا؛ إدراك الزابئن اإلجيايب لعالمتها التجارية ايدةز  ىلإ لكذ
 عاملم لغب يثحين اإلدراكي والعاطفي البعدالعبارات والرموز املبتكرة و  نيب موجبة وقوية رديةط القةع وجدت -
ت الرموز والعبارات مفهومة وبسيطة كاب  لماك  يأ على التوايل، (R= 0.867)، (=R 0.943) رتباطإلا

وارتباطهم  إدراك الزابئن اإلجيايب لعالمتها التجارية ايدةز  ىلإ لكذ أدى ،طبيعة املنتجو وتعكس لغة املعلن 
 العاطفي هبا؛

 عاملم لغب يثح والعاطفي دراكيين اإلالبعداإلعالن االبتكاري و  نيب موجبة وقوية رديةط القةع وجدت -
بيق االبتكار على خمتلف جواب  كلما مت تط  هأي أب على التوايل، (R= 0.624)، (R= 0.719) رتباطإلا
إدراك الزابئن اإلجيايب لعالمتها  ايدةز ووسائل، أدى ذلك  شخصية إعالبيةو  تصميمو  عالن من فكرةاإل

  التجارية وارتباطهم العاطفي هبا؛
 حندار املتعدد فيما يلي: املتغريين ابستعمال اإلعالقة بني بوجز جمموعة النتائج اخلاصة بتحليل ال .2

اإلعكالن االبتككاري )الفككرة اإلعالبيكة املبتككرة، التصكميم  كشفت بتائج الدراسة عن وجود دور لكل من أبعاد -
هكذه  بعكزودراكي لصكورة العالمكة التجاريكة مكوبيليس، بية املبتكرة( يف حتسني البعد اإلاملبتكر، الشخصية اإلعال
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حديثككة تفككاجئ املتلقككني وجتعلهككم و  يف املؤسسككة خبلككق أفكككار جديككدةمصككممي اإلعككالانت اهتمككام   إىلالنتيجككة  
 حتفككككككككظ و  اسككككككككتعمال ألككككككككوان حمببككككككككة ومعروفككككككككة وموسككككككككيقى ترتسككككككككخو  رون مككككككككن خككككككككالل التصككككككككميم املبتكككككككككرهككككككككينب

رايضكيني  ،املميكزين ، مع االستغالل الناجح للشخصيات اإلعالبية )الع ي املنتخك  الكوطين لككرة القكدمبسرعة
 ملبيني، كومدييني مشهورين( يف خمتلف اإلعالانت اليت تعرض عروضها.و أ
 الوسككككككائل اإلعالبيككككككة) اإلعككككككالن االبتكككككككاريتبككككككني مككككككن بتككككككائج اختبككككككار الفرضككككككيات عككككككدم وجككككككود دور لبعككككككدي  -

، وبعكزو هكذه صكورة العالمكة التجاريكة مكوبيليسل دراككيالبعكد اإل حتسكني( يف العبارات والرموز املبتككرة، املبتكرة 
الالفتكات عكرب اإلذاعكة و  ،كالتلفاز  اقتصار املؤسسة على الوسائل املعروفةموبيليس يعيبون  زابئنأن النتيجة إىل 
دراك العالمككة ات والرمككوز املبتكككرة غككري كافيككة إلوالعبككار  واغفاهلككا للعديككد مككن الوسككائل الرقميككة احلديثككة.، الطككرق

    والتعرف عليها.
 اإلعككككككككالن االبتكككككككككاري )الفكككككككككرة اإلعالبيككككككككة  عككككككككن وجككككككككود دور لكككككككككل مككككككككن أبعككككككككادكشككككككككفت بتككككككككائج الدراسككككككككة  -

لصككورة العالمكككة  العككاطفي( يف حتسككني البعككد الرمككوز املبتكككرةو  ، العبككاراتاملبتكككرة، الشخصككية اإلعالبيككة املبتكككرة
زابئكككن  حتريكككك مشكككاعراألفككككار املبتككككرة يف خلكككق عاطفكككة و أمهيكككة التجاريكككة مكككوبيليس، وبعكككزو هكككذه النتيجكككة إىل 

موبيليس، فاعتمادها على األفكار اليت ترتبط ابلواقع املعاش مع خلق بوع مكن املتعكة سكاهم يف ربطهكم عاطفيكا 
العكك ي ) أن الشخصككيات املسكتخدمة هككمو  خاصكة، ابلعالمكة، كمككا أن الشخصكيات اإلعالبيككة سكامهت يف ذلككك

قاعكدة  الكذين امتلككواأسهم توفيق خملويف، على ر و  ملبينيو بعض أبرز الرايضيني األو  لكرة القدم املنتخ  الوطين
خككالل متثككيلهم للجزائككر يف خمتلككف األفككراح و  ارتككبط امسهككم ابالبتصككاراتو  شككعبية كبككرية خككالل السككنوات األخككرية،

مكا أن ك  الكوميدين احملببني عند أغلك  اجلزائكريني خاصكة رواد اليوتيكوب. املمثلنيضافة إىل ابإل .احملافل الدولية
رتبكككاط عكككالانت سكككاهم بكككدوره يف خلكككق جكككو مكككن االاإل يف خمتلكككفاسكككتعمال اللجهكككة اجلزائريكككة احملليكككة )الدارجكككة( 

يف اسككرتاتيجية واضكحة ملكوبيليس السكتهداف كافككة  سكعة مكن الككزابئن حكىت األميكني مكنهملشكرحية واو  عكالانتابإل
 فئات اجملتمع اجلزائري.

( يف الوسككيلة اإلعالبيككة املبتكككرة) اإلعككالن االبتكككاري لبعككد ود دورتبككني مككن بتككائج اختبككار الفرضككيات عككدم وجكك -
ال يككرون أن زابئككن مككوبيليس ، وبعككزو هككذه النتيجككة إىل صككورة العالمككة التجاريككة مككوبيليسالبعككد العككاطفي لحتسككني 

يرجككع ذلككك القتصككار املؤسسككة علككى و  أبن للوسككيلة أمهيككة يف خلككق املشككاعر جتعلهككم يرتبطككون ابلعالمككة مككوبيليس
  واليت تعود عليها الزبون وال حترك فيه مشاعر وعواطف جديدة. الوسائل املتاحة فقط
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 الفصل اخلامس                                                                                              الدراسة امليدانية

 :ةــــالصــخ 
 اليت واألدوات املستخدم املنهج توضيح خالل من بعينتها، والتعريف سةدراال منهجية الفصل هذا يف تناولنا     

 أداة وثبات صدق بفحص قمنا إذ البياانت، حتليل إىل ومن مث حتليلها، وأسالي  البياانت مجع يف استعملت
  املتعلقة ابلبياانت الشخصية لعينة الدراسة. حتليل النتائجو  سةالدرا حماور ملختلف إحصائيا توصيفا وعرضنا القياس

 اإلختبارات خمتلف أجرينا حيث ،يني الكلي واجلزئياملستو  على الدراسة فرضيات خمتلف ابختبار أيضا قمنا    
 خمتتمني منها، ستفادةاإل كيفية  وأوضحنا احلالية الدراسة يف تقديره مت الذي وذجالنم كفاءة  تثبت اليت اإلحصائية
 وتقدمي املتوصل إليها نتائجبعرض ال قوموسن، امليدابية الدراسة عنها أسفرت اليت النتائج خمتلف مبناقشة الفصل
 خامتة خالل من النقال اهلاتف سوق خدمة يف املؤسسات إفادة شأهنا من اليت اإلقرتاحاتو  التوصيات من مجلة
 الدراسة. هذه

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

   ـةــــــامت�خ



 

- 216 - 
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العناصر اليت تربز التوجه احلديث  أهم اإلعالن االبتكاري من على اخلصوصو  رتويج،الاالبتكار يف يعترب     
عن سلعة ما  معينةملرتقب بقبول معلومات احلايل أو اإلقناع املستهلك لألكادمييني واملؤسسات على حد سواء، 

شاء، ويف ظل القوة التأثريية ما  وقت اسرتجاعهامن  ميكنه جيايب حوهلامن أجل خلق تصور إ ذهنه وحفظها يف
املؤسسة كأصل حموري وقوة دافعة لبلوغ  لدىوتصاعد قيمة الصورة من جهة  يف نفسية املستهلكهذ  املفاهيم هل

 لكل املفاهيم السابقة النظرية جلوانبا تناول دراسةال ههذ  خالل منحاولنا  ،من جهة أخرى تفوق تنافسي متميز
سوق خدمة ل مشلت حتليال بدراسة ميدانية الربط بني وجهات النظر املختلفة خمتتمنيو  التحليلو  بنوع من التفصيل

مث اختبار  اليت تتبعها التسويقية السياساتخمتلف التطرق إىل و  حمل الدراسةاملؤسسة اهلاتف النقال الهذي تنشط فيه 
 حبثنا إشكالية يف املطروحة األسئلة على اإلجابة هو ذلك من الغرض كانحيث   ،من عدمها الفرضياتصحة 
 عالن االبتكاري )املتغري املستقل(العناصر اليت تتدخل يف تكوين اإل على أهم الدقة من بنوع نتعرف جتعلنا بطريقة

 حتسني صورة العالمة التجارية )املتغري التابع(  لدى املستهلكني.هلا دور يف و 

 ،الفكرة اإلعالنية املبتكرة، التصميم املبتكر) أبعاد اإلعالن االبتكاريدور  اختبار على سةراالد ههذ  قامت    
حتسني كل من البعدين الرموز املبتكرة( يف و  عالنية املبتكرة، العباراتالوسائل اإل الشخصية اإلعالنية املبتكرة،

 البسيط حنداراال أسلوب ابستخدام وذلك ،إلدراكي والعاطفي( املكونني لصورة العالمة التجارية موبيليسا)
 املتعدد.و 

 أوال: النتائج
للعالمة التجارية  العملي ابلواقع ربطها حماولة مع ،الدراسة يف إليها التوصل مت اليت النتائج أبرز يلي فيما نقدم     

 للمؤسسة املعنية، ونوجز جمموعة النتائج فيما يلي: التوصيات من جمموعة تقدمي خالل من موبيليس

املوسيقى  أن على يدل ما وههذا ،التصميم املبتكر ببعد اخلاصة الفقرات على معتربة موافقة ستجوبونامل أبدى -
 ؛اجلزائري الزبون وأذواق تتناسبواأللوان والصور 

الناشطة يف سوق  نظرياهتا عن ومتيزها العالمة ههذ  شخصية عنموبيليس  املستعملة يف إعالانت األلوان تعرب -
 ؛مميزة متثل الراية الوطنية ههذا يرجع الستعماهلا ألواانو  ،اهلاتف النقالخدمة 

 ؛خرىابلوسائل اإلعالنية املبتكرة األ مقارنة أمهية كثراأل هي ملوبيليس املبتكرة التلفزيونية اإلعالانتتعترب  -
 أن على يدل ما وههذا ببعد العبارات والرموز املبتكرة اخلاصة الفقرات على معتربة موافقةأفراد العينة  أبدى -

 املستخدمة استطاعت لفت انتبا  الزابئن، وذلك من خالل استعمال أسلوب البساطةوالكلمات  األشكال
 احمللية؛حىت اللجوء إىل اللهجات و 

املهمة للمؤسسة، وهي إحدى املزااي األساسية للمنتج، حبيث و  التجارية من األصول االسرتاتيجية ةتعترب العالم -
 ؛بني بدائل املنتجات املطروحةوتسهل عملية االختيار الت تسمح خبلق مفاض



 

- 217 - 
 

  خامتــــــــــــــــــــــة

 
هم يف زايدة قيمة العرض ااملؤسسة كوهنا تس اسرتاتيجيةهي العنصر األساسي الهذي يشكل العالمة التجارية  -

  ؛للسلعة أو اخلدمة معاينو  قيموتضيف 
 ؛اعات سواء كانت إجيابية أو سلبيةمتثل صورة العالمة التجارية حوصلة ما يتشكل لدى الزابئن من انطب -
، حيث أن العالمة التجارية من تقييم املؤسسةمتكن تعترب صورة العالمة التجارية إحدى العوامل األساسية اليت  -

 ؛اختياراته وأهنا ستكون من بني ذهن الزبونال تزال يف هنا قوهتا تعين أ
 ؛كرية واجتهادية يف غاية احلساسيةإلعالن املبتكر عملة اندرة، ألنه يتطلب توافر شروط وإمكانيات مادية وفا -
 خاصة؛ اإلعالن جانب ويف عامة، التسويق جمالمواكبة للتطورات يف  اجلزائرية لالتصاالت موبيليس تعترب -
ال تصلح االبتكارية يف اإلعالن كأداة أتثري فعالة على املتلقي إال إذا كانت إدراكات املتلقي لالبتكار واضحة  -

 ؛وأكيدة
يف ذهن  تعزيزها بغية تقوم املؤسسة ببناء وتثبيت صورة عالمتها من خالل جمموعة من األدوات واملصادر -

 العالمة بتلك جيايب وجيد إارتباط و  تطورهناك  ما إذا كان ملعرفة ،دورايزابئنها، ويتم قياس ههذ  الصورة 
 دة بني ما هو مرغوب وما هو حقيقي؛سد الفجوات املوجو و  من أجل تصحيح االحنرافات ،أو العكس

 خاصة؛ اإلعالن جانب ويف عامة، التسويق جماليف مواكبة للتطورات  اجلزائرية لالتصاالت موبيليس تعترب -
يلي: العبارات والرموز  تقييم املتوسطات أن ترتيب األبعاد اخلاصة ابإلعالن االبتكاري كماأظهر حتليل  -

 عالنية املبتكرة؛اإلعالنية املبتكرة، الوسائل اإل املبتكرة، الشخصية اإلعالنية املبتكرة، التصميم املبتكر، الفكرة
البعد العاطفي  ابحتالل العالمة التجارية كانأظهر حتليل تقييم املتوسطات أن ترتيب األبعاد اخلاصة بصورة  -

 ؛دراكياملرتبة األوىل مث أييت البعد اإليف 
 الشخصية اإلعالنية املبتكرة، ،)الفكرة اإلعالنية املبتكرة، التصميم املبتكرعالن االبتكاري تساهم أبعاد اإل -

البعد اإلدراكي لصورة العالمة التجارية عالنية املبتكرة، العبارات والرموز املبتكرة( يف حتسني الوسائل اإل
، (بشكل منفصل) كل بعد يؤخهذ  األبعاد األخرى يف حالة أتثري كل بعد على حدى مع ثبات أتثري موبيليس

عالنية املبتكرة، العبارات والرموز الوسائل اإللكن إذا كانت جمتمعة فالنتائج أظهرت عدم أتثري بعدي )
  ؛(املبتكرة

، الشخصية اإلعالنية املبتكرة ،)الفكرة اإلعالنية املبتكرة، التصميم املبتكرعالن االبتكاري تساهم أبعاد اإل -
يف حالة أتثري كل بعد العبارات والرموز املبتكرة( يف حتسني البعد اإلدراكي لصورة العالمة التجارية موبيليس 

كن إذا كانت جمتمعة فالنتائج ) كل بعد يؤخهذ بشكل منفصل(، ل األبعاد األخرى على حدى مع ثبات أتثري
 ؛(عالنية املبتكرة)الوسائل اإل بعد أظهرت عدم أتثري
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 الدراسة توصيات :اثنيا
ههذا  وتقوية عليه يتم العمل على تدعيمو  ،التجارية عالمتهاصورة  على كبري حد إىل يعتمد املؤسسة جناح إن     

مث  جيايبدفعها حنو االجتا  اإلو  اليت هلا دور يف تكوينها العوامل خمتلف ومعرفة حتديد العنصر اهلام من خالل
 يقرتح الباحث فإن الدراسة، نتائج حتليل ضوء ويف لدى زابئنها. ها وحتسني االنطباعات حوهلاطوير التحكم فيها لت

خدمات  ملؤسسة اجلزائرية لالتصاالت موبيليس وبقية املؤسسات اليت تنشط يف سوق التوصيات من جمموعة
 :التالية النقاط يف حصرها ميكن واليت اهلاتف النقال يف اجلزائر

يم جديدة كاالبتكار التقليدي بل مكماًل له لهذا جيب إدخال مفاه لإلعالناالبتكاري ليس بدياًل  عالناإل -
 ما حيدث يف األسواق الزرقاء اجلديدةو تجديد  كي يتوافق مع البيئة التسويقية اجلديدة لعالن على مفهوم اإل

 ؛"سد الفجوة بني السوق والتسويق"

 أساسيا عنصرا ابعتبار  ابإلعالن االبتكاري خدمات اهلاتف النقال سوقاملؤسسات العاملة يف  اهتمام ضرورة -
 خالل من وذلك األخرى، املؤسسات من غريها عن والتميز عالمتها، لصورةعاطفة إجيابية و  إدراك تنمية يف

 تقنيات حديثة إدخال ومن جهة، من البيئية التطورات مسايرة من املؤسسة متكن اليت االبتكار وظيفة تنمية
 ؛أخرى جهة من عالانهتاإيف تصميم  جديدة

 العوامل أهم بني منالتصميم  ابعتبار عالانهتاإ لتصميم حمرتفةبوكاالت إعالنية  نة املؤسساتاستعاضرورة  -
 ؛ارتباطه العاطفي هباو  العالمة التجارية لصورة الزبون إدراك على املؤثرة

تساعد يدة جد ام أفكار نافسني تستخدم مغرايت جديدة وتقداالهتمام بتقدمي إعالانت مبتكرة خمتلفة عن امل -
 ؛على ترسيخ الصورة أكثر يف أذهان الزابئن

 للمنافسة على املستويني احمللي تكاري حتسني األداء واالرتقاء بهعالن االبوراء اإلأن يكون اهلدف من  -
ة تواجه املؤسسة  للمساعدة يف حل مشكلة تسويقي Réactiveالدويل وعدم االكتفاء ابستخدامه كرد فعل و 

 ؛كتدهور املبيعات
مصدرًا مهمًا خصبًا لألفكار املبتكرة واليت ميكن يف حال متابعتها بشكل جيد ابعتبارها اإلنرتنت استغالل  -

 اإلنرتنت غري مكلفة وميكن احلصول عليها بسهولة خدمةكما أن   ،ًا مهمًا لألفكار اجلديدةأن تكون مصدر 
 ؛مواقع التواصل االجتماعي الرتكيز على ما حيدث يفو 

 وذلك عالمتها، لصورة اجلزائري الزبون يف إدراك هام كعامل املنشأ للبلد العالمة موبيليس مسريي استغالل -
 ؛املواطنةلة ترسيخ مفهوم املؤسسة قوي وتعزيز  وحماو  رابط خلق طريق عن

الغوص يف و  وقريبة من الواقع املعاش والتهذكر االسرتجاع وسهلة فريدة رموزو  البحث يف أفكار ختص تصاميم -
 ؛للعالمة التجاريةبني تصور الزبون و  بينها صلة خللق استغالهلاو  تفاصيل تركيبة اجملتمع الثقافية

موبيليس من اهتمامها مبوضوع الدورات واحللقات العلمية وجلسات  تزيد مؤسسة اجلزائرية لالتصاالت أن -
عالانهتا سواء من انحية األفكار إىل تطوير إ يأفكار إبداعية تؤد واليت ميكن من خالهلا الوصول إىلاحلوار 
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 ني لديها وموزعيها ومورديهاو الوسائل املستعملة وخاصة فيما يتعلق منها ابقرتاحات العاملأو الشخصيات أ

كني واملنافسني ميكن أن يكون هلم وجهة نظر خمتلفة عن وجهة نظر املؤسسة نتيجة اتصاهلم ابملستهل يوالهذ
 ؛وابلسوق بوجه عام

ليس خيارًا بل ضرورة  االبتكار أن تؤمن أبنو  أنشطة الرتويج االبتكاري أن تدعم املديرية املركزية للمؤسسة -
 ؛رايدةها أن تتبعها للوصول إىل الاسرتاتيجية، علي

حا متاحني اآلن مع أصب ابلنظر إىل أهنمامواقع التواصل االجتماعي و  اإللكرتوين عالنإلابأكثر  الهتماما -
العاملية يف جمال  ؤسساتمن جتارب املمع وجوب االستفادة انتشارها و  الرابعو  يل الثالثاجلدخول تقنييت 

 وزين؛  orangeخدمة اهلاتف النقال كـــ 
 لرتكيز على األفالمابخمتلفة عن منافسيها، مع مراعاة طبيعة عروضها مبتكرة و  إعالنعلى وسائل  االعتماد -

 .املسلسالت عرب التلفازو 
 اثلثا: آفاق الدراسة

سنطرحها  ملعاجلتها نه توجد عدة مواضيع تتطلب دراسات لموضوع وحتليل جوانبه تبني لنا أأثناء دراستنا ل    
 وهي كاآليت: كآفاق لدراسات مستقبلية،

 ؛صورة املؤسسةيف تكوين االبتكاري  دور عناصر املزيج التسويقي -

 لتصميم العالمة التجارية؛ األسس الفنية -

 يف خلق الوالء للعالمة التجارية؛ العالقات العامة االبتكاريةدور  -

 قيمة العالمة التجارية؛و  العالقة بني املزيج التسويقي -

 مليزة التنافسية ملنظمات األعمال.لتعزيز اكتوجه حديث يف الرتويج  االبتكار  -



  

  

  
 

  قامئة املراج�ع
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 عـــــــــــــــة املراجــــــــقائم

I. املراجع ابللغة العربية 

 الكتب أوال:
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 .2014دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

، الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة التسويقإايد عبد الفتاح النسور،  .3
2013. 

، الطبعة األوىل، دار الفكر انشرون وموزعون، عمان، التسويق وإدارة اإلعالنشومان، إيناس رأفت  .4
 .2010األردن، 

، الطبعة اخلامسة، دار حبوث التسويق للتخطيط والرقابة واختاذ القرارات التسويقيةابزرعة حممود صادق،   .5
 .1985النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

، الطبعة الثانية، دار اليازوري العلمية -مدخل تطبيقي–ة يف اإلعالن اإلبداع واالبتكاريبشري العالق،  .6
 .2010للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

تطبيقات )مدخل  –نظرايت  –الرتويج واإلعالن التجاري، أسس بشري عباس العالق وعلي حممد رابعة،  .7
 .2007الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  متكامل(،

األردن،  للنشر والتوزيع والطباعة، املسرية ، الطبعة األوىل، داراإلداري اإلبداع السكارنة، خلف بالل .8
2011. 

العريب، بريوت،  ، الطبعة األوىل، مؤسسة الفكراالبتكار طريقنا إىل الفوزتشانغ ايتشني وتشانغ وي ينغ،  .9
 .2011لبنان، 

، الطبعة الثالثة، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، االتصاالت التسويقية والرتويجاثمر البكري،  .10
 .2015األردن، 

، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، اسرتاتيجيات التطوير اإلداريثروت عباس مشهور،  .11
 .2010األردن، 
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 خالد ، ترمجة:اإلدارة الذكية للعالمات التجارية يف جمال الصناعات الدوائيةن، جانيس ماكليينا .12
 .2008العامري، الطبعة األوىل، دار الفاروق لالستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، 

، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلبداع اإلداريمجال أنيس خري هللا،  .13
2009. 

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  ، الطبعة األوىل،املدونة اجلزائرية للملكية الفكريةحسني مربوك،  .14
 .2007اجلزائر،

، بدون طبعة، دار اليازوري للنشر والتوزيع، -مدخل شامل-التسويق احلديثمحيد الطائي وآخرون،  .15
 .2010عمان، األردن، 

، الطبعة األوىل، دار صفاء اجلودة يف املنظمات املتميزةإدارة خظري كاظم محود وروان منري الشيخ،  .16
 .2010للنشر والتوزيع، عمان، 

استخدام التقنيات احلديثة  –القواعد اجلديدة للتسويق والعالقات العامة ديفيد مريمان سكوت،  .17
دار  ، ترمجة: ديب القيس،-واملدوانت اإللكرتونية واإلعالم االلكرتوين للوصول إىل املشرتين مباشرة

 .2009الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 
، الطبعة األوىل، دار صفاء االتصال والعالقات العامةرحبي مصطفى عليان وعدانن حممود الطوابسي،  .18

 .2005للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
 ، الطبعة األوىل، دار دجلة انشرون وموزعون،مقدمة يف منهج البحث العلميرحيم يونس كرو العزاوي،  .19

 .2008عمان، األردن، 

، الطبعة اخلامسة، دار املسرية للنشر والتوزيع مبادئ التسويق احلديثزكرايء أمحد عزام وآخرون،  .20
 .2015والطباعة، عمان، األردن، 

، الطبعة األوىل، دار الراية للنشر -مداخل حديثة-التسويق االسرتاتيجيزكية مقري ونعيمة حيياوي،  .21
 .2015والتوزيع، عمان، األردن، 

للنشر والتوزيع، عمان، ، الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية مبادئ اإلعالنزهري عبد اللطيف عابد،  .22
 ..2014، األردن

، الطبعة اسرتاتيجية اإلعالن واالجتاهات احلديثة يف تطوير األداء املؤسسيسعد علي رحيان احملمدي،  .23
 2014عمان، األردن، األوىل، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 

، الطبعة األوىل، دار إدارة التسويق أسس ومفاهيم معاصرةسعدون محود جثري الربيعاوي وآخرون،  .24
 .2015غيداء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
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 .2009ودراسات(، مصر،  )حبوث

 .2012احلديثة، اليمن،  العلمية ، املكتبةبدون طبعة، الفايسبوك واحرتاف ، تعلمالنزيلي أمحد مسري .26
، الطبعة األوىل، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الرتويج واإلعالنمسري العبديل وقحطان العبديل،  .27

 .2009األردن، 
 .2012، الطبعة الثانية، عامل الكتب، القاهرة، مصر، اإلعالنيةابتكار األفكار السيد هبنسي،  .28
، الطبعة األوىل، مطابع الدار اهلندسية، مصر، إدارة اإلبداع والتميز التنافسيسيد حممد جاد الرب،  .29

2013. 
 املتعال و عبد سيد أمحد حممد :ترمجة ،متكامل مدخل اإلسرتاتيجية اإلدارة جونز، هيل وجاريث شارل .30

 .2008، البلداملريخ للنشر،  دار بسيوين، علي إمساعيل
، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر -منظور كلي-، املرجع املتكامل يف إدارة األعمالشوقي انجي جواد .31

 .2010والتوزيع، عمان، األردن، 
 ، الطبــعة األوىل، دار احلامد،إدارة اإلبداع واالبتكار يف منظمات األعمالعاكف لطفي خصاونة،  .32

 .2011عمان، األردن، 
، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر ، اإلعالن يف القرن احلادي والعشرينعبد الرزاق الدليمي .33

 .2015والتوزيع، عمان، األردن، 
 ،-مدخل صناعة اإلعالن–هندسة اإلعالن الفعال عبد العزيز مصطفى أبو نبعة وعلي فالح الزعيب،  .34

 .2014كتاب اجلامعي، العني، اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل، دار ال
، الطبعة األوىل، دار املعتز للنشر اإلبداع واالبتكار اإلداري يف التنظيم والتنسيقعبد هللا حسن مسلم،  .35

  .2015والتوزيع، عمان، األردن، 
الفكر، عمان، األردن، ، الطبعة األوىل، دار القيادة اإلدارية وإدارة االبتكارعالء حممد سيد قنديل،  .36

2010. 
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 ..2009عمان، األردن، 
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 .2009صفاء، عمان، األردن، 
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 .2014األوىل، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، 
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 االستبانة النهائية اخلاصة ابلدراسة

 
 
 
 
 

 العلمي والبحث العايل التعليم وزارة
 غرداية جامعة

 التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 استبيان
  :الكرمية، أما بعد تاألخ الكرمي، األخ

 أوو  يتالرسالة هتدف جلمع املعلومات امليدانية الالزمة، لل، اليت االستبانةهذه  ميديكأيسرين أن أضع بني      
املعنونة  و  تسويق إبداعيالعلو  التجارية، ختصص دكتوراه يف استكماال ملتطلبات احلصول على شهادة  اإبعداده

عينة من مشرتكي دراسة  – العالمة التجاريةيف حتسني صورة  االبتكاريدور الرتويج '' اآليت:ك
 معلومات من به تدلون أبن ما علما حنيطكمو  ''،ابجلزائر موبيليساجلزائرية لالتصاالت  مؤسسة

 التكر  كممن نرجو وعليهألغراض البحث فقط موضوعي و  وبشكل علمي إطار يف معه التعامل سيتم
 .مسبقا تعاونكم لكم االستبيان ونشكر هذا على أسئلة ابإلجابة

 
تطبيق  حول :التالية العبارات خبصوص رأيك عن تعرب اليت اخلانة يف (X) عالمة وضع الرجاء    

 لديك. موبيليس صورة العالمة التجارية دوره يف حتسني و ،اإلعالنجوانب خمتلف  االبتكار يف 
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 عالن االبتكاري(احملور الثاين: )اإل

موافق 
 بشدة

غري  حمايد موافق
 موافق

غري موافق 
 بشدة

 الرقم العبارة

 01 تشري إىل احتياجايت وجتيب عليها. موبيليس إعالانت     

 02 أفكارا بطريقة حديثة موبيليستعرض إعالانت      

 03 غري مألوفة. ملوبيليس اإلعالنيةاألفكار      

 04 مفهومة. موبيليسإعالانت األفكار اإلعالنية يف      

 05  .ممتع موبيليس إعالانتأسلوب الرتفيه يف      

 06 عن الواوع املعاش. موبيليس تعرب األفكار يف إعالانت     

 07 .موبيليس تناسق بني األلوان يف إعالانت  يوجد     

 08 .ابلراحة موبيليس يوحي اللون األخضر يف اعالانت      

 09 توضيحية راوية ايف إعالانهتا رسوم موبيليس تستخد       

هلا ووع خاص يلفت  موبيليساملوسيقى يف إعالانت      
 10 .االنتباه

 موبيليس جملرد مساعي للموسيقى املصاحبة إلعالانت      
 أتذكر شعارها وخمتلف عروضها.

11 

 12 .جذابة موبيليس ألوان إعالانت      

ع ي املنتخب الوط ي يف يّشد انتباهي وجود ال     
 13 .موبيليسعالانت إ

  الشخصيات املستخدمة يف إعالانتتروق يل     
غريها من الشخصيات املستخدمة مقارنة ب موبيليس

 .عالانت العالمات األخرىإيف 
14 

مع  موبيليستتجانس الشخصيات يف إعالانت      
 15 .العروض املعلن عليها

يثري إعجايب وجود ممثلي كوميداي جزائريني يف      
 16 .موبيليسإعالانت 
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موافق 
 بشدة

غري  حمايد موافق
 موافق

غري موافق 
 بشدة

 الرقم العبارة

وفقا لطبيعة  موبيليسأحكم على صدق إعالانت      
 17 .األشخاص املمثلني فيها

عن ابوي  موبيليسأستطيع تفريق إعالانت      
 18 .عالانت من خالل الشخصيات املتواجدة فيهااإل

على حتريك  القدرةاإلذاعية  موبيليسإلعالانت      
 19 .التصورات من خالل املؤثرات الصوتية

ابجلودة يف  ملوبيليس اإلعالنيةتتميز اللوحات      
 20 .التصميم

 ملوبيليسات التواصل االجتماعي تشتمل صفح     
 21 .منشورات مميزة

اليت تصل ي يف  موبيليستثري اهتمامي إعالانت      
 22 .شكل رسائل على اهلاتف النقال

 23 .مبتكر وبيليسملكرتوين لاملووع اإل     

 24 .وبيليس مبتكرةاإلعالانت التلفزيونية مل     

 25 .من الشعارات اجلذابة وسهل التذكر موبيليسشعار      

 26 .ابلوضوح موبيليستتميز إعالانت      

 27 .بسيطة موبيليساللغة املستخدمة يف إعالانت      

 28 .على طبيعة املنتج موبيليس يدل اسم     

 29 .مبتكرة موبيليسالرموز املستخدمة يف إعالانت      

كافية   موبيليسالعبارات املستخدمة يف إعالانت      
 30 .إليصال املعلومة
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 ( صورة العالمة التجاريةاحملور الثالث: ) 

موافق 
 بشدة

غري  حمايد موافق
 موافق

غري موافق 
 بشدة

 الرقم العبارة

ال أجد صعوبة يف متييز خمتلف العروض اليت تقدمها      
 31 .موبيليسالعالمة التجارية 

حضور ووي يف  موبيليسلدى العالمة التجارية      
 32 .ذه ي

املعلومات  موبيليستوفر إعالانت العالمة التجارية      
 33 .اليت أحتاجها

عن  موبيليسلدي اوتناع بتفوق العالمة التجارية      
 34 .العالمات املنافسة

 موبيليسلعالمة التجارية ا لعروضيدفع ي إدراكي      
 .لتجريب خمتلف عروضها

35 

اخلاصة ابلعالمة  (logo) ميكن ي بسرعة تذكر الشارة     
 36 .موبيليسالتجارية 

 موبيليسأان على يقني أبن ألوان العالمة التجارية      
 37 مصدرها الراية الوطنية

 38 .موبيليسأوون مبصداوية العالمة التجارية      

 39 .موبيليسلدي علم بكل ما تعرضه العالمة التجارية      

ال أحتاج دائما لالتصال مبصلحة الزابئن عند      
التجارية االستفادة من عرض جديد لـلعالمة 

 .موبيليس
40 

 41 .موبيليسأردد مقاطع من إعالانت العالمة التجارية      

يف  موبيليسسامهت إعالانت العالمة التجارية      
 42 .استمرار تعاملي معها

عند التعامل مع العالمة التجارية  رتياحابالأحس       
 43 .موبيليس
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................. 

 

................ 

 تعاونكمنشكركم على حسن                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 44 .موبيليسأكن الكثري من احملبة للعالمة التجارية      

 45 .موبيليستبهرين العروض اليت تقدمها العالمة التجارية      

 46 .موبيليسالتجارية أستمتع ابستخدا  العالمة      

أشري يف حديثي عن إعالانت العالمة التجارية      
 47 .اليت أعجبت ي موبيليس

 موبيليسالتجارية أنفعل عندما ينتقد البعض العالمة      
 48 .بشكل خاطئ

 49 .كوهنا جزائرية األصل  موبيليسأفّضل العالمة التجارية      

 50 .موبيليسأحس أين مرتبط ابلعالمة التجارية      
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 قائمة األساتذة احملكمني لالستبانة

 اجلامعة اسم األستاذ 
 جامعة غارداية د. عجيلة حممد
 املسيلة  -جامعة حممد بوضياف  د. جنوى سعودي

 املسيلة -جامعة حممد بوضياف  د . رابح بلعباس        
 ميلة -اجلامعي املركز  د. أبو بكر أبو سامل

 ميلة -املركز اجلامعي  د. واضح فواز
 املسيلة -جامعة حممد بوضياف  ميمون نبيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)امللحق رقم   
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 اخلاصة ابلبياانت الشخصية Spss خمرجات
 

Statistiques 

 المستوى السن الجنس 

N Valide 400 400 400 

Manquant 0 0 0 

Ecart type ,41477 ,68348 ,74321 

Minimum 1,00 2,00 1,00 

Maximum 2,00 4,00 5,00 

 

 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 78,0 78,0 78,0 312 ذكر 

 100,0 22,0 22,0 88 أنثى

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 السن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 15-20 70 17,5 17,5 17,5 

21-25 91 22,8 22,8 40,3 

26-30 176 44,0 44,0 84,3 

 100,0 15,8 15,8 63 30 من أكثر

Total 400 100,0 100,0  

 

 المستوى

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 4,5 4,5 4,5 18 متوسط 

 27,3 22,8 22,8 91 ثانوي

 84,0 56,8 56,8 227 جامعي

 99,8 15,8 15,8 63 عليا دراسات

5,00 1 ,3 ,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

(13)امللحق رقم   
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 اخلاصة بثبات االستبانة Spss خمرجات

 عالن االبتكارياإل متغريرونباخ كفا  أل .1

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,940 30 

 

 صورة العالمة متغري لفا كرونباخ  أ .2

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,842 20 

 

 
 الكلي لفا كرونباخ أ .3

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,947 50 

 

 
 

 

 

 

 

(14)امللحق رقم   
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 حنرافات(ة حملاور الدراسة )املتوسطات واإلاخلاصة بتقييم األمهية النسبي Spss حمرجات

 ابلنسبة حملور اإلعالن االبتكاريحنرافات و اإل أوال: املتوسطات احلسابية
 الفكرة اإلعالنية املبتكرة: .1

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

q1 400 1,00 5,00 3,9825 ,99985 

q2 400 2,00 5,00 3,9175 1,06232 

q3 400 1,00 5,00 3,6800 1,23751 

q4 400 3,00 5,00 4,3000 ,61721 

q5 400 1,00 5,00 3,8200 1,12951 

q6 400 1,00 5,00 3,9350 ,93432 

N valide (liste) 400     

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

X1 400 2,00 5,00 3,9392 ,71107 

N valide (liste) 400     

 

 . التصميم املبتكر:2

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

q7 400 2,00 5,00 3,9850 1,00364 

q8 400 2,00 5,00 4,0000 1,08533 

q9 400 2,00 5,00 4,1200 ,82298 

q10 400 1,00 5,00 3,9650 ,97527 

q11 400 1,00 5,00 4,0100 ,96032 

q12 400 2,00 5,00 3,9950 1,02107 

N valide (liste) 400     

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

X2 400 2,33 5,00 4,0125 ,67382 

N valide (liste) 400     

(15)امللحق رقم   
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 . الشخصية اإلعالنية املبتكرة:3

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

q13 400 2,00 5,00 4,0700 1,11274 

q14 400 1,00 5,00 4,2325 ,85162 

q15 400 1,00 5,00 3,8325 1,15879 

q16 400 1,00 5,00 4,0325 ,93468 

q17 400 2,00 5,00 3,9750 1,03055 

q18 400 2,00 5,00 3,9475 1,01109 

N valide (liste) 400     

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

X3 400 2,50 5,00 4,0150 ,67594 

N valide (liste) 400     

 

 الوسيلة االعالنية املبتكرة:. 4

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

q19 400 1,00 5,00 3,4825 1,09896 

q20 400 1,00 5,00 3,7875 1,07947 

q21 400 1,00 5,00 3,8400 1,03299 

q22 400 2,00 5,00 3,7350 1,13490 

q23 400 2,00 5,00 3,6375 1,20196 

q24 400 1,00 5,00 3,9175 1,20179 

N valide (liste) 400     

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

X4 400 2,00 5,00 3,7333 ,76745 

N valide (liste) 400     
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 . العبارات و الرموز املبتكرة:5

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

q25 400 3,00 5,00 4,3575 ,67143 

q26 400 1,00 5,00 4,0275 1,05571 

q27 400 1,00 5,00 4,0525 ,94179 

q28 400 2,00 5,00 4,0275 1,06281 

q29 400 1,00 5,00 3,9275 1,20660 

q30 400 1,00 5,00 3,9975 1,14050 

N valide (liste) 400     

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

X5 400 2,50 5,00 4,0650 ,73136 

N valide (liste) 400     

 

 

 :5حنرافات  اخلاصة ابألبعاد و اإل . إمجايل املتوسطات6

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

X1 400 2,00 5,00 3,9392 ,71107 

X2 400 2,33 5,00 4,0125 ,67382 

X3 400 2,50 5,00 4,0150 ,67594 

X4 400 2,00 5,00 3,7333 ,76745 

X5 400 2,50 5,00 4,0650 ,73136 

N valide (liste) 400     

 

 :عالن االبتكاريمتوسط احملور اإل. 7

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

D1 400 2,30 5,00 3,9530 ,62605 

N valide (liste) 400     
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 سبة حملور صورة العالمة التجاريةحنرافات ابلنواإل املتوسطات احلسابية اثنيا:
 البعد األول االدراكي : .1

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

q31 400 2,00 5,00 4,3200 ,74766 

q32 400 1,00 5,00 3,8750 1,15660 

q33 400 1,00 5,00 4,0775 1,02915 

q34 400 2,00 5,00 4,1000 1,01122 

q35 400 1,00 5,00 4,0250 1,15226 

q36 400 1,00 5,00 3,9075 1,19688 

q37 400 3,00 5,00 4,3425 ,66806 

q38 400 1,00 5,00 4,0275 1,05571 

q39 400 1,00 5,00 4,0525 ,94179 

q40 400 1,00 5,00 4,0500 ,95382 

N valide (liste) 400     

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Y1 400 2,30 5,00 4,0778 ,62715 

N valide (liste) 400     

 

 العاطفي : البعد .2
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

q41 400 2,00 5,00 3,9675 1,09519 

q42 400 1,00 5,00 3,8850 1,18756 

q43 400 3,00 5,00 4,3175 ,65404 

q44 400 1,00 5,00 3,9825 1,13155 

q45 400 1,00 5,00 4,1475 ,83215 

q46 400 1,00 5,00 4,1100 ,98759 

q47 400 1,00 5,00 4,1100 ,95403 

q48 400 1,00 5,00 4,0450 1,04196 

q49 400 1,00 5,00 4,0950 1,06950 

q50 400 1,00 5,00 4,1575 1,06796 

N valide (liste) 400   ح  

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Y2 400 2,60 5,00 4,0818 ,59420 

N valide (liste) 400     
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 لبعدين اإلدراكي و العاطفيحنرافات  اخلاصة اب. إمجايل املتوسطات و اإل .3

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Y1 400 2,30 5,00 4,0778 ,62715 

Y2 400 2,60 5,00 4,0818 ,59420 

N valide (liste) 400     

 

 

 توسط جمور صورة العالمة التجاريةم .4
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

D2 400 2,60 5,00 4,0798 ,50431 

N valide (liste) 400     
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 الفرضياتاخلاصة ابختبار  Spssخمرجات 

 البعد االدراكي –عالنية املبتكرة : الفكرة اإلالبسيط الحندارامنوذج  .1
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,719a ,517 ,516 ,43627 

a. Prédicteurs : (Constante), X1 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 81,181 1 81,181 426,532 ,000b 

Résidus 75,751 398 ,190   

Total 156,932 399    

a. Variable dépendante : Y1 

b. Prédicteurs : (Constante), X1 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 1,579 ,123  12,843 ,000 

X1 ,634 ,031 ,719 20,653 ,000 

a. Variable dépendante : Y1 

 البعد االدراكي –: التصميم املبتكر البسيط حنداراإلمنوذج  .2
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,755a ,569 ,568 ,41207 

a. Prédicteurs : (Constante), X2 

 

 

 

 

 

 

(61)امللحق رقم   
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ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 89,352 1 89,352 526,219 ,000b 

Résidus 67,580 398 ,170   

Total 156,932 399    

a. Variable dépendante : Y1 

b. Prédicteurs : (Constante), X2 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 1,260 ,125  10,114 ,000 

X2 ,702 ,031 ,755 22,939 ,000 

a. Variable dépendante : Y1 

 

 البعد االدراكي –: الشخصية االعالنية املبتكرة البسيط حنداراالمنوذج  .3
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,761a ,579 ,578 ,40744 

a. Prédicteurs : (Constante), X3 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 90,860 1 90,860 547,321 ,000b 

Résidus 66,072 398 ,166   

Total 156,932 399    

a. Variable dépendante : Y1 

b. Prédicteurs : (Constante), X3 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 1,243 ,123  10,119 ,000 

X3 ,706 ,030 ,761 23,395 ,000 

a. Variable dépendante : Y1 
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 البعد االدراكي –عالنية املبتكرة الوسائل اإل: البسيطاإلحندار منوذج  .4
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,639a ,408 ,406 ,48320 

a. Prédicteurs : (Constante), X4 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 64,006 1 64,006 274,136 ,000b 

Résidus 92,926 398 ,233   

Total 156,932 399    

a. Variable dépendante : Y1 

b. Prédicteurs : (Constante), X4 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 2,129 ,120  17,725 ,000 

X4 ,522 ,032 ,639 16,557 ,000 

a. Variable dépendante : Y1 

 

 البعد االدراكي –: الرموز و العبارات املبتكرة البسيط حنداراالمنوذج  .5
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,943a ,889 ,889 ,20881 

a. Prédicteurs : (Constante), X5 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 139,579 1 139,579 3201,308 ,000b 

Résidus 17,353 398 ,044   

Total 156,932 399    

a. Variable dépendante : Y1 

b. Prédicteurs : (Constante), X5 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) ,790 ,059  13,389 ,000 

X5 ,809 ,014 ,943 56,580 ,000 

a. Variable dépendante : Y1 

 

 البعد العاطفي  –املبتكرة : : الفكرة االعالنيةالبسيطاالحندار منوذج  .6

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,624a ,389 ,384 ,74720 

a. Predictors: (Constant), X1 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,519 ,348  1,492 ,139 

X1 ,789 ,095 ,624 8,296 ,000 

a. Dependent Variable: Y2 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 38,426 1 38,426 68,826 ,000b 

Residual 60,297 108 ,558   

Total 98,722 109    

a. Dependent Variable: Y2 

b. Predictors: (Constant), X1 
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 البعد العاطفي  –لتصميم املبتكر : االبسيطاالحندار منوذج  .7
8. Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,704a ,496 ,491 ,67871 

a. Predictors: (Constant), X2 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 48,973 1 48,973 106,313 ,000b 

Residual 49,750 108 ,461   

Total 98,722 109    

a. Dependent Variable: Y2 

b. Predictors: (Constant), X2 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,61  0  ,277  ,222 ,825 

X2 ,864  ,071 ,760 12,145 ,000 

a. Dependent Variable: Y2 

 

 

 البعد العاطفي  –النية املبتكرة ع: الشخصية اإلالبسيط االحندارمنوذج  .8
9. Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,760a ,577 ,573 ,62159 

a. Predictors: (Constant), X3 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 56,994 1 56,994 91,383  ,000b 

Residual 41,729 108 ,386   

Total 98,722 109    

a. Dependent Variable: Y2 

b. Predictors: (Constant), X3 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,711 ,277  ,222 ,825 

X3 ,649 ,071 ,760 17,235 ,000 

a. Dependent Variable: Y2 

 

 

 البعد العاطفي  –النية املبتكرة ع: الوسائل اإلاالحندار البسيطمنوذج  .9
10. Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,664a ,441 ,436 ,71461 

a. Predictors: (Constant), X4 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 43,571 1 43,571 85,323 ,000b 

Residual 55,151 108 ,511   

Total 98,722 109    

a. Dependent Variable: Y2 

b. Predictors: (Constant), X4 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,055 ,257  4,104 ,000 

X4 ,603 ,065 ,664 9,237 ,000 

a. Dependent Variable: Y2 
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 العاطفي البعد  –: العبارات و الرموز املبتكرة البسيط االحندارمنوذج  .10
11. Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,867a ,752 ,751 ,31287 

a. Prédicteurs : (Constante), X5 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 117,974 1 117,974 1205,225 ,000b 

Résidus 38,958 398 ,098   

Total 156,932 399    

a. Variable dépendante : Y2 

b. Prédicteurs : (Constante), X5 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,754 ,272  2,775 ,007 

X5 ,737 ,075 ,687 19,828 ,000 

a. Dependent Variable: Y2 
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 دراكي البعد اال –عالن االبتكاري اإلأبعاد : املتعدد االحندارمنوذج .11

 

Récapitulatif des modèles 

Mod

èle R 

R-

deux 

R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

1 ,431a ,186 ,176 ,87907 

a. Prédicteurs : (Constante), X5, X2, X3, X1, X4 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Carré 

moyen F Sig. 

1 Régressio

n 
69,616 5 13,923 18,017 ,000b 

Résidus 304,471 394 ,773   

Total 374,088 399    

a. Variable dépendante : Y1 

b. Prédicteurs : (Constante), X5, X2, X3, X1, X4 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B 

Ecart 

standard Bêta 

1 (Constant

e) 
5,205 ,512  10,168 ,000 

X1 ,343 ,069 ,245 4,996 ,000 

X2 -,281 ,066 -,211 -4,224 ,000 

X3 ,115 ,055 ,096 2,090 ,037 

X4 ,097 ,070 ,069 1,393 ,164 

X5 ,111 ,058 ,092 1,902 ,058 

a. Variable dépendante : Y1 
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 البعد العاطفي  –عالن االبتكاري اإلأبعاد  :املتعدد االحندارمنوذج .12

 

Récapitulatif des modèles 

Mod

èle R 

R-

deux 

R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

1 ,641a ,41 ,124 ,60330 

a. Prédicteurs : (Constante), X5, X2, X3, X1, X4 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Carré 

moyen F Sig. 

1 Régressio

n 
5,413 5 1,083 41.809 ,000b 

Résidus 143,402 394 ,364   

Total 148,815 399    

a. Variable dépendante : Y2 

b. Prédicteurs : (Constante), X5, X2, X3, X1, X4 

 

 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B 

Ecart 

standard Bêta 

1 (Constant

e) 
4,110 ,351  11,697 ,000 

X1 ,134 ,047 ,039 4,722 ,007 

X2 ,065 ,046 ,077 1,421 ,156 

X3 ,076 ,038 ,101 2,012 ,045 

X4 -,091 ,048 -,103 -1,913 ,056 

X5 ,168 ,040 ,090 3,708 ,018 

a. Variable dépendante : Y2 
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،  4Xبعد اسقاط بعدي )الوسيلة اإلعالنية املبتكرة  عالن االبتكارياإلأبعاد : املتعدد االحندارمنوذج .13
 البعد االدراكي  – (5Xالعبارات و الرموز املبتكرة 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,413a ,171 ,164 ,88519 

a. Prédicteurs : (Constante), X3, X1, X2 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 63,796 3 21,265 27,139 ,000b 

Résidus 310,291 396 ,784   

Total 374,088 399    

a. Variable dépendante : Y1 

b. Prédicteurs : (Constante), X3, X1, X2 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 6,150 ,369  16,662 ,000 

X1 ,374 ,068 ,267 5,493 ,000 

X2 -,298 ,065 -,225 -4,616 ,000 

X3 ,138 ,055 ,116 2,522 ,012 

a. Variable dépendante : Y1 
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 - 4Xبعد اسقاط بعد ) الوسيلة اإلعالنية املبتكرة   عالن االبتكارياإلأبعاد : املتعدد االحندارمنوذج .14
 عاطفي.البعد ال

 

Récapitulatif des modèles 

Mod

èle R 

R-

deux 

R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

1 ,641a ,41 ,124 ,60330 

a. Prédicteurs : (Constante), X5, X2, X3, X1 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 68,117 4 17,029 21,984 ,000b 

Résidus 305,971 395 ,775   

Total 374,088 399    

a. Variable dépendante : Y2 

b. Prédicteurs : (Constante), X5, X2, X3, X1 

 

  

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 5,564 ,443  12,562 ,000 

X1 -,344 ,069 -,246 -4,997 ,000 

X2 ,304 ,064 229 4,726 ,000 

X3 ,125 ,055 ,105 2,283 ,023 

X5 ,132 ,056 ,110 2,362 ,019 

a. Variable dépendante : Y2 
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