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وجاك. لوك إىل الكتاب هذا أهدي





وتقدير شكر

ديكود رشكة من القرار» اتخاذ علم «اختصاصيو لوال النور إىل ليظهر الكتاب هذا يكن لم
شكًرا األول. املقام يف املجال هذا يف معاريف عىل منهم وحصلت أيديهم عىل تدرَّبُْت الذين
قراراتهم، بها ويتخذون البرش بها يفكر التي الحقيقية الطريقة عن النقاب لكشفكم لكم
إحصاء أستطيع ال مسوًقا. باعتباري عليكم طرحتها التي األسئلة كل عن لإلجابة وكذلك

بكم! التقائي منذ تباًعا الحقائق فيها تتكشف كانت التي اللحظات عدد
هيلد َوديرك شاير كريستيان دكتور زمالئي أشكر أن أود الخصوص، وجه عىل
تنقيح يف وخربتهم املستمرة هؤالء لجهود الفضل فريجع القيِّمة؛ ملساهماتهم بييل َوستيف

صورة. أفضل يف وخروجه الكتاب هذا
فاي َولِميكايال التوضيحية، للرسوم جراف آلنيت امتناني عن أعرب أن أيًضا أود
َوليني مرة، ألول يكتب كاتب مع شديد بلطف لتعاملها َصنز آند واييل جون مؤسسة من
َوكريس تشابمان َوفيل جوجرتي َوشون جوردون َووندي إيرلز َولِمارك وحبها، لدعمها
َوكامرر باروايز واألستاذة جونسون، َومارجريت جريفز َوفيليب فيشلوك َوبول بارو
ِلروري وأخريًا الكتاب، يف املعروضة باالقتباسات وإمدادي الشديد لدعمهم َوزورويكي؛
وأترشف املستهلكني، فهم أجل من وحماسشديد عظيمة أفكار من به أمدني ملا ساذرالند

الكتاب. هذا لتمهيد بكتابته





متهيد

القرن من دنماركي فلك عاِلم إىل باإلشارة التسويق عن كتاٍب استهالُل غريبًا لك بدا إذا
ِلَلحظات. معي تصرب أن فأرجو عرش، السادس

العاِلم إنه (١٥٤٦–١٦٠١) براهي تيكو عن اآلن العلم مؤرخي من الكثري يقول
ممكنة. العلمية ونيوتن كبلر إنجازات جعل الذي

الفيزيائية، العلوم يف الكبرية فائدتها ثبتت التي الفيزياء، قوانني صياغُة تكن فلم
البيانات دون فمن السماوية؛ األجرام حركات تحديد يف براهي جهود بفضل إال ممكنًة
وضعها التي النظرياُت للنور لتظهر كانت ما براهي، جمعها التي الهائلة التجريبية
نظريات واستمرت لظهرت — االحتمال من متساٍو نحو عىل — أو نيوتن، أو كبلر تلميذه

خاطئة. ببساطة ولكنها ومربرة، ظاهريٍّا معقولة أخرى
استخدموا قد أورمريود، بول االقتصادي بينهم ومن الناس، من كبريًا عدًدا إن
الكالسيكية، االقتصادية النظرية عىل اليشء بعض شديد هجوم لشن النقطة تلك
االقتصادية املدرسة قدَمتْها التي البرشي الفعل فنظرية وجيًها؛ هذا يف منطقهم وكان
أو لقراراتهم الناس اتخاذ لكيفية تجريبية مالحظة أي عىل تقوم ال الحديثة الكالسيكية
يف حدث الذي التقدم وبخالف ذلك، من بدًال العصبية؛ العلوم مجال يف أبحاث أي عىل
نحو عىل األمر سار فقد املالحظة، عىل النظريات فيهما قامت اللذين والفيزياء الفلك علَمي
ثم االقتصادية، لقراراتهم الناس اتخاذ كيفية عن مقبولة نظريات تطوير تم فقد عكيس؛

املبدئية. االفرتاضات تلك من االستنتاج خالل من القواعد من كبري كمٌّ بُني
تماًما؛ خاطئة مالئمة، تبدو أنها رغم االفرتاضات، تلك أن النهاية يف يظهر قد لكن
كل قيمة بني يقارنون ال فهم كاملة؛ معلومات عىل اعتماًدا قراراتهم يتخذون ال فالناس
أنفسهم هم بسلوكهم (أو اآلخرين بسلوك يتأثرون أنهم كما لهم، املتاحة االختيارات



الشفرة فك

تتأثر القيمة عن أفكارهم أو تفضيالتهم أن كما لقراراتهم. اتخاذهم عند املايض) يف
بالكامل االقتصادي للفكر الريايض البناء يبدأ الحقائق، بتلك إقرارك وبمجرد بالسياق.

أساساته. من التصدع يف
التي كبري) نحو عىل تأثريًا (األقل الفكرية للمدرسة مماثل اتهام توجيه يمكن لكن
أن التسويق يحاول ما فنادًرا القرار. باتخاذ الخاصة التسويقية النظريات معظم توجه
علًما يكون أن يحاول ال بالتأكيد فهو يفعل، عندما لكن به، خاص مستقل علم له يكون
افرتاًضا يضع التسويق فإن االقتصاد، إىل بالنسبة الحال هو وكما ثانية، مرة تجريبيٍّا.
كاملة مجموعة ينشئ ثم ألفعالهم، مسار أي يف الناس بها يتأثر أن ينبغي التي للكيفية
َوْهم أساس عىل أفعاله أيًضا يقرر وهو االفرتاضاملبدئي. هذا من املستنتجة «القواعد» من
وأفعالهم قراراتهم عليها تقوم التي العقلية اآلليات يعرفون الناس أن وهو ا؛ جدٍّ خطري

وصفها. بدقة ويمكنهم
ضد املعركة يف التوقيت ومالئم قوي هجوم شن هو الكتاب هذا يف فيل فعله ما إن

الرجعي. املنهج هذا
عدة مجاالت عىل تبعات له فإن التسويق، عن ظاهره يف الكتاب هذا أن ورغم لذا،
توضح التي العلمية األدلة من كبرية مجموعة جنباته بني يضم فهو تماًما؛ عنه بعيدة
املسوقون يفرتضها التي والبسيطة الشائعة بالطريقة قراراتهم يتخذون ال الناس أن
كبرية مجموعة ألهمية مدرك غري غالبًا كان االقتصاد أن وكما لذا، االقتصاديون). (أو
أو االقتصادية العدوى أو الخسارة تجنب أو الندم (مثل البرشية وامليول املشاعر من
من كبرية مجموعة ألهمية مدركني غري مماثل نحو عىل املسوقني أن فيبدو امللكية)، تأثري
تخفيف أو السياق (مثل البرشي القرار اتخاذ عملية عىل تؤثر التي الالواعية املؤثرات

التأطري). أو للمسار التبعية أو األهداف
دراسات من كبرية مجموعة من عليه يشتمل بما — الكتاب هذا فإن السبب، لهذا
إعالن، وكالة يف شخصيعمل وألي للمسوقني، بالنسبة عنه غنى ال — واالقتباسات الحالة
شخص ألي أيًضا مهم وهو اإلعالم. أو السوق، أبحاث مجال أو رقمي، تسويق وكالة أو
وأصحاب السياسات، وصناع الساسة، مثل ودوافعهم؛ وتصوراتهم الناس لفهم يسعى
وأصحاب عني، وامُلرشِّ املاليني، واملراقبني املنتجات، ومصممي بالتجزئة، البيع رشكات

املجاالت. كل يف األعمال
يجذب قد أنه أزعم فأنا الكتاب، هذا اآلخرين األشخاص هؤالء كل يكتشف أن أتمنى
أكون كي — ذلك يف والسبب واإلعالن؛ التسويق مجاَيل من أكثر املجاالت تلك يف األنظار
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تمهيد

املهمة الثورة تجاه التسويقية الخدمات تقديم مجال فعل رد أنَّ يف يتمثل — رصيًحا
املبكرة لألعمال فاالستجابة اآلن؛ حتى معدوًما يكون يكاد السلوكية العلوم يف الحادثة
من السائدة االفرتاضات تتحدى التي — وغريهم كينج وستيفن وجونز إيرنبريج من لكلٍّ
يفعلونه ما فعِل يف يستمرون قد املسوقني أن إىل تشري — حقيقية تجريبية أدلة خالل
يواصلون لكنهم لها، كبريًا وتقديًرا الجديدة املعلومات بهذه اهتماًما يُبدون أْي غالبًا؛
«كل لفيل: منهم الواحد يقول قد دائًما. بها يقومون التي الطريقة بنفس بمهامهم القيام
حاالت من الشهر هذا مني املستهدف للعدد أصل لم فأنا اعذرني لكن فيل، يا جيد، هذا

فيسبوك.» موقع عىل صفحتنا عىل اإلعجاب
«تجنب ملفهوم العلمية املالحظة من طويلة فرتة قبل سينكلري أبتون الحظ كما أو،
عدم عىل دخله يعتمد عندما شيئًا األشخاصيدرك أحد تجعل أن الصعب «من الخسارة»:

اليشء.» لهذا إدراكه
يضم فقط ليس أنه يف مميز الكتاب هذا بدء، ذي فبادئ باألمل. نتحىل دعونا لكن
ضوئها؛ يف فعله علينا يجب ما أيًضا يرشح وإنما املالحظات، من ا جدٍّ مفيدة مجموعة
إذ هذا؛ أهمية من الرغم عىل التسويق، لعالم للنظر جديدة طريقة مجرد من أكثر فهو
يقدمه. ما ضوء يف مختلف نحو عىل تفعله أن عليك يجب بما يخربك ا جدٍّ عميل دليل إنه
ديفيد بينهم من األوائل، فاملسوقون ا؛ جدٍّ مالئم الكتاب هذا ظهور توقيت أن كما
السلوك لفهم فاعلية أكثر ملنهج للوصول سعوا جوساج، َوهاوارد برينباخ َوبيل أوجلفي
محاولة كانت التي املحدودة، جنراليستس سماها رشكة أسس (َفجوساج البرشي
كل كان وقد السلوكية). والعلوم التسويق بني للربط العرشين القرن ستينيات يف
درايتون الرائع املدير يل، مدير أول وفيهم — الجيدين املبارش التسويق اختصاصيي
التسويق مجال يف جيد اختصايص وكل األول. الطراز من سلوكيني نفس علماء — بريد
الفردي السلوك بفهم متعلقة ومعيقة كبرية عمياء منطقة فيه التسويق أن داخله يَعرفيف

والجماعي.
والنظريات املفردات دون من حينها، الجميع يواجهها كان التي املشكلة كانت
يرتقى فال األفق. وضيق تافًها تبدو يجعلك األشياء تلك عن التحدث أن الحالية، الجامعة
عىل أكرب تأثري لهذا كان لو حتى ما، دعائي كوبون يف املتاحة الخيارات لتغيري عمله يف أحد
اإلطار تصميم تفاصيل مناقشة يف ومرهقة طويلة ساعات قضاء من واألرباح املبيعات
العلوم أبحاث مجال يف العاملة تشينج #أوجلفي مؤسسة إن بل تليفزيوني. إلعالن النهائي
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الشفرة فك

تكون أن عىل ْ «تجرَّأ وهو: الصغرية؛ األشياء هذه أهمية عىل يشدد شعار لها السلوكية
تافًها.»

أعد لم فأنا النتائج؛ تلك أهمية تناسب مفردات لدينا أصبحت وأخريًا، اآلن، لكن
فإن وأخريًا، للخيارات». «مصمًما أصبحت فقد الدعائية»؛ للكوبونات مصمم «مجرد
تجد بدأت الرشكات يف للسعاة عام نحو عىل تحال كانت التي التسويقي النشاط جوانب

اإلدارة. مجلس اجتماعات قاعة حتى أو التسويق، مدير مكتب إىل طريقها
العمل. يف التأطري» «إعادة عىل جيد مثال بالطبع، الجديدة، املفردات هذه إن

رائع! يشء من له يا

ساذرالند روري
لندن، وان أوجلفي رشكة رئيس ونائب التنفيذي اإلبداع مدير
املتحدة اململكة أوجلفي، مجموعة رئيس ونائب
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مقدمة

أحاول وأنا َوتي-موبايل َودياجيو يونيليفر رشكات يف حياتي من عاًما ٢٥ قضيت لقد
ويف لها. ق أسوِّ التي واملنتجات التجارية العالمات لصالح املستهلكني سلوك عىل التأثري
كبري بعدد ونقوم املعلومات من هائًال قدًرا — املسوقني نحن — نجمع ذلك، سبيل
بها عملُت التي تلك مثل رشكات إن األمر، واقع يف عمالئنا. عن املعقدة التحليالت من
النماذُج تلك ه وتوجِّ الجماعية. الخربة من سنوات نتيجة تكون وعمليات نماذج ر تطوِّ
وابتكار تطوير مجال يف االسرتلينية الجنيهات من ماليني بعدة تقدَّر التي استثماراِتنا
نقوم بما البرش نحن قيامنا وراء الحقيقية األسباب لكن والبحث. والتواصل املنتجات
كل بعيًدا سيصبح كان الجديدة املنتجات فشل معدل فإن وإال غامًضا. أمًرا زالت ما به
وكانت باملائة، و٩٠ ٨٠ بني ترتاوح والتي اإلحصائيات، وجدتها التي النسبة عن البعد

تام. نحو عىل ومالئمة فعالة ستصبح اإلعالنية امليزانيات
ال، أخرى أحيان ويف النجاح، لجهودي يكتب فأحيانًا ليسكذلك؛ التسويق مجال لكن
وضعت إياها، شاركوني التي املسوقني من العديد وتجارب الشخصية تجربتي عىل وبناءً
املعريف النظام هذا أن أُدِرُك لقراراتهم. املستهلكني اتخاذ لكيفية بي ا خاصٍّ عقليٍّا نموذًجا
منا فكلٌّ منه؛ أفضل نموذًجا اآلن حتى أحد يقدِّم لم لكن الكمال، عن البعد كل بعيد
الداخلية، املجادالت!) (أو املناقشات من كبري كم إىل بالطبع أدى الذي املعريف نظامه لديه
من إمالؤها عادًة يتم التي الشخصية التفضيالت عىل معتمدة قرارات هي النتيجة وكانت

الوظيفي. التسلسل خالل
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أجرتها حديثة دراسة ذكرْت فقد املسوقني؛ كل تهم عمومية أكثر لنقطة يشري هذا
وأوروبا الشمالية أمريكا يف لرشكات تنفيذي مدير ١٢٠٠ عىل للتسويق فورنيز مجموعة
أن يعتقدون التنفيذيني املديرين من باملائة ٨٠ أن الهادئ املحيط عىل املطلة آسيا ودول
نحو وعىل مطلوبة. غري أمور عىل ويركزون الرشكات نتائج عن «منفصلون» املسوقني
مهمتهم ينسون ما «كثريًا املسوقني إن املديرين هؤالء من باملائة ٧٨ قال تحديًدا، أكثر
الدراسة وَخَلَصِت كمي. نحو عىل والخدمات املنتجات عىل الطلب زيادة هي التي الفعلية»؛
عائد زيادة عىل تركيًزا أكثر يصبحوا وأن أنفسهم من يغريوا أن عليهم املسوقني أن إىل
لهم يكون أن أرادوا وإذا التنفيذيني مديريهم ثقة ينالوا أن أرادوا إذا لرشكاتهم، االستثمار
أسماه ما حبييس لألبد فسيظلون وإال، رشكاتهم. إدارات مجالس قرارات يف أكرب تأثري

املنعزل». التسويق «عالم بالدراسة املشاركني التنفيذيني املديرين من باملائة ٦٥
رشكاتهم؛ دخل لزيادة املفتاح لديهم املسوقني أن غري األمر، واقع يف كبري تحدٍّ هذا إن
باملنتجات خاصة جذابة عروض إىل الفهم هذا وتحويل املستهلكني فهم يف واملتمثل
لها العالمات تلك أن دائًما نعرف التجارية، العالمات عىل قائمني فباعتبارنا والخدمات.
الخاصة الخدمة أو للمنتج الوظيفي للجانب باإلضافة ما، نحٍو عىل ملموسة غري سمة
يكون ما دائًما لكن التجارية، العالمة «قيمة» عليه نطلق ما هذا التجارية. العالمات بتلك
التنفيذيني املديرين أن إذن عجب فال ملموسة. وجعلها ورشحها تحديدها الصعب من
يف ويثقون والدقة التحديد ينقصه «هالمي» التسويق قسم عمل أن يرون للرشكات
والحصول املنعزل عاملنا من وللخروج التسويقيني. مديريهم من أكثر املاليني مديريهم
وأن للفهم، وقابلة ملموسة التجارية العالمة قيمة نجعل أن علينا رؤسائنا، ثقة عىل
تمكِّن ما فهي تافًها. أمًرا األحوال من حال بأي ليست هي ملاذا أفضل نحو عىل نفرس
باملنتجات؛ املتعلقة األخرى بالجوانب مقارنًة سعر فارق فرض من التجارية العالمات
فنجان عىل للحصول اسرتلينية جنيهات ثالثة أو جنيهني لدفع مستعدون فاملستهلكون
بثمن يمكنهم أنهم موضوعي، نحو عىل يعرفون، أنهم مع ستاربكس، مقاهي من قهوة
ماركت؛ سوبر أي من القهوة من كامًال إناءً يشرتوا أن املقاهي تلك يف القهوة من فنجانني
تلك ما لكن الفعيل، املنتج جانب إىل القيمة من ما شكًال آخر؛ شيئًا يشرتون أنهم بد ال لذا،
قراراتهم؟ املستهلكون يتخذ كيف باختصار، القيمة؟ تلك العقل يدرك وكيف القيمة؟

النموذج زال ما للمفارقة لكن له، كبرية قيمة يضيف مجاًال، العلم يدخل عندما
القرن سبعينيات تفكري طريقة عىل معتمًدا اليوم التسويق مجال يف نطبقه الذي العقيل
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علم لجوانب فهمنا يف هائلة تطورات حدثت اآلن لكن قرن! نصف نحو منذ أي العرشين؛
املستهلكني اتخاذ كيفية يف بها نفكر التي الطريقة لتحديث يدفعنا وهذا القرار، اتخاذ
يف التسويق مجال جانب من العقالني غري املترسع الفعل رد نظري، وجهة من لقراراتهم.
السوقيني، للباحثني العلمي التطور هذا مهمة إسناد هو هذا تجاه املاضية القليلة األعوام
أننا بحق نعتقد نحن هل لكن الدماغي. التصوير مثل للقياس جديدة طرق استخدام مع
نتائج الجديدة املنهجية الطرق تلك أنتجت إذا وماذا البيانات؟ من ملزيد بحاجة حتى
النماذج باستخدام صحته من التحقق يتم معظمها إن حيث محتمل؛ أمر وهو مماثلة؛
حينئٍذ الصحيح سيكون أيها مختلفة؟ نتائج أظهرت إذا ماذا أو الحالية؟ القياس وطرق
األسئلة نفس طرح يف نستمر دمنا فما هذا؟ تحديد يمكننا وكيف الخطأ؟ سيكون وأيها
عىل قادرين نكون فلن لقراراتهم، املستهلكني باتخاذ الخاص العقيل نموذجنا نُحدِّث وال
فكريٍّا تحوًال هذا يتطلب لذا، القرار؛ اتخاذ علم يقدمها التي الرائعة الرؤى من االستفادة

األدوات. يف تغيريًا فقط وليس التسويق، مجال يف
تعرض قد املعريف نظامي أن وردِّي الكتاب. لهذا تأليفي سبب عن تسأل ربما
التجارية العالمة تطوير قسم رئيس نائب كنت حينها أعوام، أربعة منذ عنيفة لهزة
للعالمة البنائي التصميم يف تحدث التي التغريات مع بالتعامل املعنيِّ تي-موبايل، برشكة
اتخاذ وكيفية للتسويق تماًما جديًدا عقليٍّا نموذًجا صادفت التنافيس. ووضعها التجارية
الدراسات أحدث نتائج أي القرار؛ اتخاذ علم عىل قائًما وكان لقراراتهم، املستهلكني
واملعريف. االجتماعي النفس وعلم السلوكي واالقتصاد العصبية العلوم مجاالت يف الجماعية
السابق، يف يحريني كان ما وهو املستهلكني، لسلوك تفسريات يل قدم ألنه رائًعا وجدتُه
عن األساسية افرتاضاتي أهم من بعًضا دحض ألنه نفسه الوقت يف مزعًجا كان لكنه
قوة فيها أشهد التي األوىل املرة هي تلك كانت لقد لقراراتهم. املستهلكني اتخاذ عملية
النتائج أحدث عىل يعتمد كان وإنما وافرتاضات، معتقدات عىل يعتمد يكن لم نموذج
لفهم ا جدٍّ مهمة كانت جديدة مفردات فقط يقدم لم املعرفة تلك استخدام إن العلمية.
من بدءًا للتسويق؛ عميًقا ا عامٍّ إطاًرا نفسه الوقت يف قدم وإنما املستهلكني، سلوك سبب
واإلعالن االبتكار وحتى لها، الذهنية الصورة وبناء التجارية العالمة اسرتاتيجية وضع

التفاعلية. الوسائط واستخدام
كان أنه أيًضا أثبت وإنما فقط، ومختلًفا مدهًشا يكن لم الجديد النموذج وهذا
لحملة إلهام ومصدر أديرها، كنت التي التجارية للعالمة كبري مايل نجاح لتحقيق سببًا
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كانت التنافسية، شديدة سوق ِظل ففي املتحدة؛ اململكة يف الشهرية اإلعالنية «ارقص»
مذهلة: استخدامه نتائج

استثمار. عائد باملائة ١٤٦ •
باملائة. ٤٩ بنسبة املبيعات زيادة •

باملائة. ٦ بنسبة السوقية الحصة زيادة •
للنصف. جدد عمالء اكتساب تكاليف انخفاض •

أي يف التجارية العالمة يف يفكرون الذين العمالء نسبة يف أضعاف ثالثة زيادة •
رشاء. عملية

البيع متاجر من القدم بُكرة الخاصة الخدمات عىل الحصول نسبة تضاُعف •
باملائة. ٢٠ بنسبة التجارية للعالمة التحول وزيادة بالتجزئة،

من أكثر باملائة ١١ وإنفاقهم للخدمات الستخدامهم الحاليني العمالء زيادة •
السوق.

فيسبوك. موقع عىل مجموعة ٦٨ وإنشاء يوتيوب موقع عىل مشاهدة مليون ٣٦ •

اإلعالن) مماريس ومعهد تي-موبايل رشكة (املصدر:

عالمة بني األخرى التفاعل» «نقاط كل عىل النموذج هذا تطبيق تم لذلك، نتيجًة
بالتجزئة البيع متاجر وتصميم العروض تطوير مثل واملستهلكني، التجارية تي-موبايل
قريب وقت حتى كانت التي هاردي، اليسا تقوله ملا وطبًقا للعمالء. املقدمة والخدمات
التغيريات، لتلك املجمع التأثري فإن املتحدة، اململكة يف تي-موبايل رشكة رئيس نائبة
فقدان انخفاضمعدل هو التواصل، نظام نفس عىل املعتمدة الالحقة اإلعالنية والحمالت
الرشكة تحولت وقد للنصف. الرشكة) مع التعامل أوقفوا الذين العمالء نسبة (أي العمالء
فقدان بمعدل يتعلق فيما الربيطاني املحمول الهاتف شبكات سوق يف األسوأ من اآلن
العالمة عىل النموذج هذا تطبيق ذلك بعد تم وقد ثانيًة. تتأخر ولن األفضل، إىل العمالء
باإلنجازات الصناعة قبل من االعرتاف من مزيد إىل أدى مما بالكامل؛ أوروبا عرب التجارية
إطالق إعادة عملية ألفضل جائزة عىل الرشكة حصول ذلك يف بما العالمة، حققتها التي

التجارية. للعالمة
ظننت، وكما القرار. اتخاذ بعلم الخاصة املراجع يف التعمق أبدأ وجعلني هذا ألهمني
الكمال، عن بعيًدا السابقة حياتي سنوات مدى عىل طبقته الذي العقيل النموذج كان
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بناء يف وِقيمته تعلمته بما فأكثر أكثر معجبًا فأصبحت خاطئًا؛ الحاالت من الكثري ويف
أنها لدرجة ا جدٍّ ومثرية عميقة التجربة تلك وكانت العائد. وزيادة التجارية العالمات
لرشكة وانضممت تي-موبايل رشكة يف وظيفتي تركت فقد املهني؛ مساري أغريِّ جعلتني
يف به مررُت الذي الكبري التغري عن املسئولة االستشارية الخدمات رشكة وهي ديكود،
املاضية. الثالث السنوات مدار عىل متطور لتدريب أخضعتني والتي تي-موبايل، رشكة
وهؤالء القرار، اتخاذ علم مجاالت من سابقني علماء يد عىل ديكود تأسيسرشكة تم
الهيئات مع تعاونت التطورات، ألحدث مواكبة الرشكة تظل وحتى عملها. طاقم أيًضا هم
للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد مثل العصبي، االقتصاد مجال يف املتخصصة الرائدة العلمية
يدرسون أكاديميني زالوا ما مستشاريها فإن ذلك، عىل عالوة األمريكية. املتحدة بالواليات
مجال يف اختصاصيني توظيف تم وقد دكتوراه. َحَمَلة أو كأساتذة سواء الجامعات، يف
الخرباء من التخصصات متعدد فريق تكوين أجل من التجارية العالمات وإدارة اإلعالن
عملية تسويقية برامج إىل العلمية املعارف أحدث لتحويل اإلمكانيات من فريدة بتوليفة
هذا. كتابنا موضوع هو اليومية التسويقية املمارسة إىل العلم من التحول وهذا وملموسة.
علم معارف تحويل عن رحلتي خالل تعلمته ما عرض هو الكتاب هذا هدف إن
أسباب عن إليها توصلت التي الرائعة الرؤى وكذلك للتسويق عملية طرق إىل القرار اتخاذ
لنمكِّن املعرفة من متزايد وقدر ومفردات عام إطار اآلن لدينا فنحن املستهلكني؛ قرارات
وأهم التجارية. بالعالمات الخاصة لالختيارات الحقيقية الدوافع مع التعامل من املسوقني
القيمة املعرفة تلك استيعاب من القارئ تمكني إىل الكتاب هذا خالل من أسعى ذلك، من
مع تتوافق هذا فعل مزايا إن بها. يقوم التي اليومية التسويقية األنشطة يف وتطبيقها
العمالء من نتلقاها التي التعليقات خالل من بثبات صداها ويرتدد الشخصية تجربتي
التبرص، من وأعمق جديد مستًوى خالل من أكرب وتفسريية تنبُّئية قدرة ووكاالتهم:
يف أعىل كفاءة ومستوى وفاعلية، دقة أكثر تسويقية وموجزات أقوى، ترويجية وعروض
عىل محسنة وقدرة أكرب وثقة معها، يتعامل التي اإلعالنية والوكالة العميل بني ما العالقة
قد الجنسيات املتعددة الرشكات من العمالء أن جانب إىل هذا والتدريب. باملعرفة االرتقاء
حول «املحلية» مقابل يف «املركزية» النقاشات يف نني املتضمَّ واإلحباط التوتر من تحرروا
فإن آخًرا، وليس وأخريًا اإلبداعي. والتطوير التجارية للعالمة الذهنية الصورة بناء تحديد
إدارات مجالس قرارات عىل أكرب تأثري لهم يكون أن عىل املسوقني يساعد القرار اتخاذ علم

املنعزل. عاملهم يرتكوا أن وعىل بها يعملون التي الرشكات
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بها. استمتعت كما الرحلة بهذه تستمتع أن أتمنى
هذا يف املعروضة والتجارب الحالة دراسات من العديد هناك أخرية: ملحوظة
من مزيد إيجاد ويمكن الكتاب، نهاية يف منفصل قسم يف ملصادرها أرشت وقد الكتاب،
اإلنرتنت عىل الكتاب موقع يف الكتاب بهذا صلة ذات أخرى موضوعات وعن عنها التفاصيل

.www.decoded-book.com التايل: العنوان عىل
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األول الفصل

القرار اختاذ علم

املستهلكني سلوك أسباب َفْهم

تلك يدفع الذي ما لكن الرشاء، قرارات عىل التأثري هو التسويق مجال يف هدفنا إن
الكشف طريق عن املهم السؤال هذا عن اإلجابة يف القرار اتخاذ علم يساعدنا القرارات؟
الرؤى تلك بدأْت لقد القرار. اتخاذ بعملية الخاصة األساسية واملبادئ والقواعد اآلليات عن
الفصل وسيغوصهذا املاضية. القليلة األعوام يف برسعة التزايد يف والقيِّمة الرائعة العلمية
تحتاج ال تقلق؛ ال لكن القرار. اتخاذ علم من املستخلصة املعارف أحدث أعماق بعض يف
للسلوك الحقيقية الدوافع عىل سنتعرف األعماق! تلك يف تغوص حتى عاِلًما تكون ألن
سنعرض أننا ذلك من وأهم التسويق. فاعلية لزيادة الرؤى تلك تطبيق وكيفية الرشائي

اليومية. التسويقية أنشطتنا يف املعارف تلك من االستفادة لتعظيم عمليٍّا ا عامٍّ إطاًرا

االنطالق نقطة

الناس اهتمام عىل يستحوذ أو لإلبداع جوائز عىل األخرية الفرتة يف إعالن أي يحصل لم
كان اإلعالن، ظهور قبل كادبوري. برشكة الخاص الغوريال إعالن من أكثر اإلعالم أو
التجارية العالمة عانت كما سنوات، لعدة ما حدٍّ إىل ثابتًا التجارية العالمة مبيعات حجم
تستهدف كادبوري رشكة كانت لذا، السابق؛ العام يف الجودة يف كبرية مشكلة تبعات من
خالل من الربيطانيني وعقول» «قلوب عىل واالستحواذ مكانتها إىل ثانية مرة العودة
مفاده إعالن ابتكار هو اإلعالن لوكالة التسويقي املوجز كان ثمَّ، من جديد. إعالن
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غوريال فيه تتحفز حيث الغوريال، إعالن هي النتيجة كانت املرح». اكتشاف «إعادة
الليلة». الهواء «يف كولينز فيل أغنية نغمات مع الطبول عىل العزف يف تبدأ ثم البداية يف
جانبنا من أيًضا وإنما املستهلكني، من فقط ليس كبريَين، وانتباٍه اهتماٍم عىل اإلعالن حاز
مجاله، يف جدٍّا فريًدا إعالنًا كان فقد التجارية؛ العالمات إدارة مجال يف العاملني نحن
(انظر اإلعالن هذا أن كما الشوكوالتة. ُمنتَج وليس غوريال هو اإلعالن بطل ألن خاصة
ظهر نهايته يف فقط املعتادة، الطعام منتجات أو األكل لقطات عىل يحتوي ال (1-1 شكل

عنه. املعلن املنتج غالف
الفور عىل كادبوري رشكة قامت وإثارة، نجاح من الغوريال إعالن حققه ملا نظًرا
الحملة اتباع رغم لكن املرة، هذه أسهل سيكون األمر أن تظن قد تالية. إعالنية بحملة
وكالة نفس بها وقامت التسويقي، املوجز نفس لها وأن مماثلة، السرتاتيجية اإلعالنية
العمالء بتوقعات تِف لم فإنها وامليزانية؛ الهدف نفس لها وكان املخرج، ونفس اإلعالن
عيون يف ناجحة األوىل اإلعالنية الحملة كانت ملاذا هذا؟ يحدث أن يمكن كيف اإلطالق. عىل
املوقف لهذا مماثلة مواقف جميًعا صادفنا لقد واضح؟ نحو عىل الثانية وفشلت العمالء،
أخرى، تفشل حني يف طويلة، لفرتات نجاحها ويستمر تنجح اإلعالنات فبعض عملنا؛ يف
األساسية األسباب تحديد — املستحيل من بل — الصعب من يكون األحيان معظم ويف

الفشل. أو النجاح وراء
وهو واضحة؛ غري الغالب يف األساسية النجاح مبادئ تكون حيث آخر مجال هناك
الجديدة املنتجات غالبية جميًعا، نعرف فكما وتطويرها؛ الجديدة املنتجات ابتكار مجال
إطالق عمليات فيها فشلت حاالت يشهد لم منا فمن تفشل؛ عام أي يف إطالقها يتم التي
إجراء تم فقد الكبري؟ نجاحها احتمال عىل أكد قد السوقي البحث أن رغم جديدة ملنتجات
مكلًفا فقط ليس هذا إن خاطئة. ببساطة التنبؤات كانت النهاية ويف والتجارب األبحاث
مسوقني باعتبارنا لنا ا جدٍّ محبط أمر أيًضا وإنما املهدرة، باملوارد يتعلق فيما للرشكات
الذي ما أغفلناه؟ الذي ما مثل: حينها؛ علينا تسيطر التي لها إجابة ال التي لألسئلة نظًرا
أسلوب اتباع نتجنب بحيث هذا من نتعلمه أن يمكن الذي وما خاطئ؟ نحو عىل حدث
عدم إن نتبعها؟ التي والعملية تفكرينا طريقة تطوير يمكن وكيف والخطأ؟ التجربة
ال ما وهو وزمالئهم، الرشكات يف املسئولني رقاب عىل مسلط سيف بمنزلة يعد اليقني

التايل. باالبتكار قيامنا عند تجنبه يمكن
يكون قد الذي االبتكارات، أحد إطالق يتم ال إذ املعاكس؛ السيناريو أيًضا ويحدث
رفضمرشوب تم املثال، سبيل عىل سيفشل. بأنه تنبأ السوقي البحث ألن بالفعل، ناجًحا

22



القرار اتخاذ علم

كادبوري. «غوريال» فيه تظهر الذي الشهري التليفزيوني اإلعالن :1-1 شكل

كبريًا. نجاًحا وحقق حال أي عىل إطالقه تم لكن املستهلكني، ِقبل من الكحويل بايليز
كانت بول، ريد الطاقة مرشوب طرح عىل السابقة املنتج اختبار مرحلة أثناء يف باملثل،
و«لن الدواء» مثل و«طعمه لالشمئزاز» و«مثري ا» جدٍّ «مقزز أنه عليه املستهلكني تعليقات
كبريًا. نجاًحا ويحقق العالم يف مكان كل يف تقريبًا متوافر اليوم أنه غري أبًدا»، هذا أرشب
مطلب هناك ويكون قليلة للتسويق املرصودة امليزانيات فيها تكون التي األوقات يف
يكون أنشطتنا يف التجارية للعالمة الفعال البناء فإن التسويق، عىل اإلنفاق بتربير متزايد
وإنما لرشكاتنا، نجلبه الذي االستثمار عائد زيادة يف حاسًما عامًال فقط ليس هذا ا. مهمٍّ
من فقط نعلن األمر واقع يف أننا أو منافسينا، نفيد كي أموالنا ننفق ال أننا أيًضا يضمن
فعال نحو عىل التجارية عالماتنا تُثبِّت أن يجب تواصلنا فوسائل بأكمله. املجال دعم أجل
املطلوب الحد من أقل التجارية» العالمة «بناء درجات كانت فإذا املستهلكني. أذهان يف
الشعار «اجعل مثل توصيات نقدم) حتى (أو نسمع ما كثريًا فإننا مبدئي، اختبار أي يف
الصورة إىل ننظر فعندما املشكلة؛ التوصيات هذه مثل تحل أن املحتمل غري من لكن أكرب».

ترمز؟ تجارية عالمة أي إىل ،2-1 شكل يف املعروضة
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أي عالمة 
تجارية هذه؟

نعرفها. فنحن ذلك، ومع موجودة، غري التجارية العالمة :2-1 شكل

وجود دون حتى تو؛ أو الربيطانية االتصاالت لرشكة أنها ندرك أن الفور عىل يمكننا
أن يمكن هذا؟ نعرف كيف لكن الشعار. مثل التجارية العالمة عن مبارشة معلومات
هذا هل لكن صحيح، هذا العالمة. لتلك املميزة العالمة هي الفقاعات بأن البعض يقول
إذن، ال؛ ربما عقولنا؟ يف هذه التجارية العالمة ط سينشِّ الفقاعات من نوع أي أن يعني
للعالمة بناء عملية أي تجعل التي املبادئ وما تو؟ أو لرشكة أنها نعتقد جعلنا الذي ما
التجارية للعالمة تذكٍُّر مستَوى يحقق اإلعالنات بعض أن حني ففي ناجحًة؟ التجارية
فإن ذلك ومع اآلخر؛ البعض إىل بالنسبة ا جدٍّ ضعيًفا املستوى هذا يكون املتوسط، يفوق
إذن فلماذا بأخرى؛ أو بطريقة إعالناتنا يف دائًما ُمتضمنًا يكون التجارية عالمتنا شعار

الدقة؟ وجه عىل االختالفات تلك تحدث
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فإن السوقي، البحث أو التواصل أو باالسرتاتيجية يتعلق فيما سواء جهودنا، كل رغم
اإلضاءة، ضعيفة غرفة عرب متعثًرا السري يشبه ما عادًة الناجح للتسويق املبارش الطريق

إجابات. دون األسئلة من العديد يرتك زال وما
تحقيق لنا يتسنى كي أنه توضيح عىل تساعد إذن فإنها مألوفة، األمثلة هذه بدت إذا
القرارات تلك ودوافع لقراراتهم الناس اتخاذ لكيفية أفضل لفهم بحاجة فنحن تقدُّم،
اآلن هناك أن يف الجيدة األخبار تتمثل واملنتجات. التجارية العالمات باختيار يتعلق فيما
وهي نستخدمها، أن يمكن التي البرشي القرار اتخاذ عملية لتفسري منهجية طريقة

املسوقني. إىل بالنسبة وعملية العلمية الناحية من صحيحة طريقة

االقتصاد وعلم القرار اتخاذ علم بني التكامل

العصبي االقتصاد أستاذ فحص القرار، اتخاذ لعملية العصبية األسس عن دراسة يف
صور عليهم عرضت ألشخاص دماغية أشعة صور وزمالؤه كينينج بيرت األملاني
العالمة عىل تشتمل الصور تلك بعض كانت التجارية. العالمات من ألزواج فوتوغرافية
يتم مرة كل ويف عليها. يشتمل يكن فلم اآلخر، البعض أما للشخص، املفضلة التجارية
التي التجارية العالمة اختيار منه يطلب كان منهم، أيٍّ عىل الصور تلك إحدى عرض
التجارية العالمة تضمني تم عندما أوًال: أساسيتني؛ نتيجتني الدراسة أظهرت سيشرتيها.
الحال هو عما مختلفة تنشيطها تم التي الدماغية املناطق كانت للشخص، املفضلة
التجارية العالمة كانت وعندما لديه. مفضلتني غري تجاريتان عالمتان عليه ُعرضت عندما
يظهر الدماغ كان لذلك، وتبًعا الفور، عىل القرار يتخذ الشخص كان موجودة، املفضلة
عليه يطلق تأثري وهو التأميل، بالتفكري املعنية املناطق يف كبري نحو عىل أقل نشاًطا
بعملية املعنية الدماغ مناطق تنشيط يتم كان ذلك، من بدًال القرشي». «التفريج العلماء
البطنية الجبهية قبل بالقرشة يسمى ما الخصوص وجه (عىل الحدسية القرارات اتخاذ
فعيل تأثري القوية التجارية للعالمات أخرى، بعبارة الجبهي). الفص يف املوجودة األنسية
دون والحدسية الرسيعة القرارات اتخاذ عملية تمكني يف التأثري هذا ويتمثل الدماغ، يف

تفكري.
العالمة الدراسة يف املشارك يجد عندما فقط هذا القرشي التفريج تأثري يحدث ثانيًا:
التجارية العالمة وحتى التفضيل؛ حيث من لديه األوىل املرتبة يف تأتي التي التجارية
هذه. الحدسية القرارات اتخاذ عملية تبدأ ال التفضيل حيث من لديه الثانية املرتبة ذات

25



الشفرة فك

ومن التفضيل». حيث من األوىل املرتبة ذات التجارية العالمة «تأثري هذا عىل العلماء يطلق
العالمات مجموعة ضمن التجارية عالمتنا تكون أن املسوقني نحن نضعها التي األهداف
عملية أي عند بجدية فيها يفكرون التي تلك أو املستهدفني ملستهلكينا املهمة التجارية
الذين املستهلكني عدد زيادة هو األمثل الهدف أن إىل البحث هذا يشري بها. يقومون رشاء
العالمات مجموعة ضمن فالوجود األوىل؛ املرتبة يف إليهم بالنسبة التجارية عالمتنا تكون
يتحقق ال وبالطبع، هذه. الحدسية القرارات اتخاذ عملية لبدء كافيًا ليس املهمة التجارية

تُذكر! مبيعات تحقق ال تجارية عالمة من عائد أي
أحد أمام الوقوف من متسوق أي تمكِّن ما هي الحدسية القرارات اتخاذ عملية إن
مقتًرصا ليس األمر لكن ثانية. من أقل يف بالرشاء قراًرا يتخذ وتجعله املتاجر بأحد األرفف
أيًضا شائع هو وإنما التجارية، والعالمات باملنتجات الخاصة الرشاء عمليات عىل فقط
خطاِب مقدمِة ففي الرقمي؛ باملنطق يتعلق فيما صلة ذو أيًضا فهو اليومية؛ حياتنا يف

التايل: البسيط السؤال كانمان دانيال النفس عالم طرح نوبل، لجائزة تسلُِّمه

واحد بدوالر أغىل واملرضب دوالر. ١٫١٠ مًعا البيسبول وكرة مرضب ثمن إن
الكرة؟ ثمن فما الكرة. عن

عىل سيُجيب السؤال هذا عليه سيُطرح من كل تقريبًا كذلك؟ أليس بسيط، السؤال
رد أيًضا كان الحديس الرد وهذا سنتات. ١٠ هو الكرة ثمن بأن حديس نحو وعىل الفور
ُطرح من أول هم كانوا الذين املرموقتني، وهارفرد برنستون جامعتَي يف الطالب غالبية
فثمن خاطئة! اإلجابة تلك لكن اإلجابة. نفس أعطى الجميع تقريبًا السؤال. هذا عليهم
٠٫٠٥ هو الكرة وثمن دوالر ١٫٠٥ هو املرضب (فثمن فقط سنتات ٥ األمر واقع يف الكرة
معظمنا، ه يوجِّ أدمغتنا يف ما يشءٌ ثمة دوالر). ١٫١٠ مًعا االثنني ثمن يكون وهكذا دوالر
ظاهرها. يف البسيطة الحسابية املسألة لتلك صحيحة غري إجابة إلعطاء حديس، نحو عىل
ثمن أن بما بأنه يخربنا الذي حدسنا إىل نلجأ الحسابية، بالعملية القيام من بدًال لكن
يقوم الحدس وهذا للكرة. مناسب ثمن سنتات ١٠ أن فيبدو واحد، دوالر هو املرضب
و١٠ دوالر ١ وهما جزأين؛ إىل دوالر ١٫١٠ اإلجمايل الثمن انفصال إدراك سهولة عىل
وأغلبنا العقل، إىل بالنسبة أصعب املطلوبة الحسابية العملية إجراء إن التوايل. عىل سنتات

مالئمة. تبدو سنتات ١٠ ب اإلجابة ألن بها القيام عناء نفسه يكلف ال
النفسية. بالعمليات القرارات تتأثر كيف كهذه، أمثلة مستخِدًما كانمان، دانيال بحث
إلحداث كبرية فرصة كانمان عمل عن نتج واالقتصاد، النفس علم بني الدمج خالل ومن
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االستفادة ثَمَّ، ومن االقتصاد؛ وعلم النفس علم عاَلَمي بني منهجي نحو عىل تكامل
هذا يوفرها التي باملستهلكني الخاصة القرار اتخاذ لعملية الهائلة التفسريية القوة من

التكامل.
تماًما؛ منفصلني عاَلَمني ا، جدٍّ طويلة لفرتة النفس، وعلم االقتصاد علم كان
قراراته يتخذ عقالني كائن اإلنسان أن مفادها أساسية فكرة من ينطلقون فاالقتصاديون
الطابع عىل النفس علم يؤكد حني يف املنفعة. مقابل يف للتكلفة موضوعية لتحليالت تبًعا
يف متبًعا عقالني، غري واملنفعة القيمة تقييم أن يبدو حيث القرار؛ اتخاذ لعملية النفيس
«االقتصاد عن جوجل محرك عىل ببحث قمت إذا اليوم، أما النفيس. املنطق من نوًعا ذلك
النتائج. ماليني عىل فستحصل السلوكي»، «االقتصاد أو العصبي» «التسويق أو العصبي»
يحصل نفس عالم أول وهو كانمان، دانيال رؤى التغيري لهذا الرئيسية الدوافع بني ومن

.٢٠٠٢ عام االقتصادية العلوم يف نوبل جائزة عىل

العلم عىل قائم للتسويق عام إطار

أوف «جورنال مثل العلمية الدوريات يف عام كل البحثية األوراق آالف نرش يتم
إكسربيمنتال أوف و«جورنال سيكولوجي» كونسيومر أوف و«جورنال نيوروساينس»
تجرى التي الدراسات من العديد وهناك ساينسس». برين آند و«بيهيفيور سيكولوجي»
تستقى التي البيانات من هائل وقدر القرار اتخاذ بعلم الخاصة الجديدة املجاالت هذه يف
مجال يف نفعله ما مع الناتج الفهم ودمج هذا كل استيعاب يمكننا كيف لكن منها،

التسويق؟
نحتاج التسويقي، عاملنا إىل العلوم تلك من املستخلصة الكاشفة الرؤى ونقل لرتجمة
لنا يوفرها التي واآلليات والقواعد املبادئ ألهم املنهجي بالتطبيق لنا يسمح عام إلطار
قدم وقد أيًضا، العلم لنا يوفره املعرفة تلك هيكلة يف سنستخدمه الذي العام واإلطار العلم.
وهو نوبل، جائزة عىل بموجبه حصل وقد ،(3-1 شكل (انظر كانمان العام اإلطار هذا
البرشي. القرار اتخاذ عملية حول املهم لعمله وخالصة األساسية النتائج ملخص يمثل
الالحقة، الدراسات من بالعديد دعمه تم نوبل، جائزة عىل كانمان نموذج حصول ومنذ
صحة أثبتت التي العصبية، العلوم مجال من املستفادة الدراسات من الكثري ذلك ويف
الذي بيًعا األكثر كانمان كتاب ويف نطاقها. من ووسعت القرار اتخاذ لعملية كانمان رؤية
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للجانب محدثًا استعراًضا قدَّم والبطيء»، الرسيع «التفكري: بعنوان ٢٠١١ عام يف صدر
خاصته. العام اإلطار عليه يقوم الذي العلمي

التأملالحدساإلدراك الحيس

ا&دخالت

عىل سبيل ا�ثال:
اإلعالنات 

التليفزيونية
ونقاط البيع 

وأغلفة ا�نتجات

الطيار اآليل

النظام ١
ضمني

الفعل
رسيع
متواز

آيل
ال يحتاج لجهد

ارتباطي
التعلم البطيء

الطيار البرشي

النظام ٢
رصيح

Iالتفك
بطيء

تسلسيل
موجه

يحتاج لجهد
معتمد عىل قواعد

مرن

القرار

يوضح نوبل جائزة عىل الحائز ِبكانمان الخاص العام لإلطار توضيحي رسم :3-1 شكل
وسلوكنا. قراراتنا يحددان اللذين النظامني

للعمليات نظامني بني التمييز هي الخاصبكانمان العام لإلطار األساسية الفكرة إن
.«٢ و«النظام «١ «النظام النظامني كانمان وسمى وسلوكنا. قراراتنا يحددان العقلية
عنه يقول فكما دائم؛ نحو عىل يعمل وهو والحدس، الحيس اإلدراك بني يدمج ١ النظام
وال متواٍز، نحو عىل املعلومات كل ويعالج ا جدٍّ رسيع فهو أبًدا»، ينام «ال إنه كانمان،
الحدسية لألفعال مصمم وهو البطيء. والتعلم االرتباط عىل ويقوم جهد، ألي يحتاج
تستهلك ثم ومن فعالة ألنها مهمة اآللية واألفعال تفكري. دون تتم التي الرسيعة واآللية
الفعالة الطريقة هذه تكون شحيًحا، مورًدا الطاقة فيها تكون التي األوقات ويف أقل. طاقة
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ومن طاقة، التأميل التفكري يتطلب البقاء. أجل من محورية القرار واتخاذ الترصف يف
تعتمد التلقائي. الرسيع للترصف وإنما للتفكري ما، بصورة مهيأة، ليست عقولنا فإن ثم
ملحتويات القلب أطباء تأويل مثل ١؛ النظام عىل مهارة ألعىل تحتاج التي العقلية األنشطة
ابتكار أو التالية، اللعب لنقلة الشطرنج لعبة أساتذة إقرار أو القلب، كهربية تخطيط
خطوة ويعمل بطيء، ٢ النظام املقابل، يف جديد. إعالن لتصميم اإلعالن وكاالت مبدعي
املرونة. ميزة لديه لكن كبري، لجهد يحتاج ألنه الطاقة من كبريًا قدًرا ويستهلك خطوة،

للتفكري. مصمم وهو ومتأنِّية، تأملية قرارات اتخاذ لنا يتيح إنه
تُحدث التجارية العالمات أن إىل تشري التي أعاله، إليها املشار التجربة توضح
واقع يف .١ النظام ِقبل من معالجتها تتم القوية التجارية العالمات أن قرشيٍّا»، «تفريًجا
٢ النظام قيام وتجنب ١ النظام تنشيط هي قوية تجارية عالمة ألي املميزة السمة األمر،
املستهلكني إن أي ٢؛ النظام الضعيفة التجارية العالمات ط تنشِّ املقابل، يف بمعالجتها.

اتخاذه. قبل الرشاء قرار بشأن التفكري عليهم يكون
العقل، يف يعمالن منفصلني نظامني هناك أن الغالب يف نشعر ال نحن ذاتي، نحو عىل
عندما فقط نظامني وجود نالحظ إننا متماسًكا. واحًدا قراًرا نتخذ نحن النهاية ويف
الحسابية املسألة حل نفهم إننا السابق. البيسبول مرضب مثال يف كما رصاع، يف يدخالن
موضح املبدأ نفس عىل آخر مثال مختلف. آخر بيشء يخربنا حدسنا لكن األمر، تدبرنا إذا
حدة، عىل صف كل 4-1 شكل يف املعروض الجدول مليٍّا استعرض التايل. التدريب يف
بكلمات ابدأ املثال، سبيل (عىل الكلمات» «ألوان ممكنة بأقىصرسعة عاٍل بصوت واذكر
و«أصفر» «أخرض» هي الصحيحة إجاباته وستكون اليمني، ناحية من العلوي الصف

(… و«أحمر»
وتركيز لجهد منك سيحتاج األقل، عىل كذلك؟ أليس سهًال، ليس التدريب هذا
اللَّون إىل بالنسبة الحال هو كما آليٍّا، معالجته تتم أن يمكن كلمة كل فمعنى شديدين.
اللون اسم تحديد فإن رصاع، يف ولونها الكلمة معنى يدخل عندما لكن .(١ (النظام
وهذا تتطابقان ال املعلومتني إن .(٢ (النظام التأمل لبعض ويحتاج الوقت بعض يأخذ
الخطأ. يف الوقوع لتجنب أكرب وتركيز تحكُّم إىل الحاجة إىل بنا يؤدي مما رصاًعا؛ يثري
لجهد يحتاج ستجده أنك فاألرجح سرتوب، باختبار املعروف التدريب، يف انخرطَت وكلما
أن إىل هذا يرجع تخطئ. ال حتى الرتكيز زيادة منك يتطلب مما متزايد؛ نحو عىل أكرب
توفريًا األكثر ١ للنظام يتحول فهو ولذلك، العقل؛ يرهق أكرب جهًدا يتطلب الذي ٢ النظام
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أصفر

أزرق

أخرض

أصفر

أزرق

أزرق

أخرض

أحمر

أحمر

أحمر

أصفر

أصفر

أزرق

أحمر

أحمر

أصفر

أزرق

أخرض

أحمر

أبيض

أصفر

أخرض

أخرض

أحمر

أسود

واحد. آن يف يعمالن وهما النظامني سرتوب اختبار يوضح :4-1 شكل

كل يف موجود فهو ١؛ النظام استخدام انتشار مدى أيًضا التدريب هذا ويوضح للجهد.
األم. بلغتنا والتحدث القراءة ذلك يف بما نفعله، يشء

ترى أن وهي العقل؛ يف النظامان يعمل كيف توضح مفيدة مجازية صورة هناك
مسئول البرشي الطيار برشيٍّا. طياًرا باعتباره ٢ والنظام آليٍّا طياًرا باعتباره ١ النظام
مشكلة، حدوث حالة يف أو والهبوط اإلقالع مثل مرنة قرارات اتخاذ تتطلب مهام عن
تلقائي. نحو عىل اتخاذها يمكن التي القرارات كل عن مسئول اآليل الطيار أن حني يف
للرحلة اآليل الطيار معالجة عىل البرشي الطيار يعتمد مشكالت، هناك ليست أنه دام فما
بالنسبة واضحة ليست فأفعاله اآليل؛ الطيار به يقوم ما بالفعل يعرف أن دون بأكملها
ورصيحة. واضحة البرشي الطيار قرارات أن حني يف ضمني، نحو عىل يعمل فهو إليه.
قيادة وهو جميًعا، به نقوم شيئًا نتأمل دعونا النظامني، هذين طبيعة يف أكثر وللتعمق

السيارة.
اآليل الطيار نظام كانمان، وضعه الذي العام لإلطار التوضيحي الرسم يف رأينا كما
عىل الضغط كان للقيادة، دروسنا أول ففي حواسنا؛ جميع خالل من ندركه بما مرتبط
القيادة عجلة وتوجيه الضوئية، املرور إشارات عىل الرتكيز علينا كان فقد مرعبًا؛ حواسنا
لنصائح االستماع جانب إىل الوقت، نفس يف والفرملة األخرى للسيارات إشارات وإعطاء
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بني بالتنسيق املتعلقة الناتجة املشكالت إن القيادة. يعلمنا الذي الشخص وتوجيهات
البيانات من كبري كم مع عام نحو عىل والتعامل املرور إشارات وفهم والعينني اليدين
بكثرة، التفكري علينا كان فقد شديد؛ بذعر إحساسنا إىل الغالب يف أدَّت لعقولنا الداخلة
يهيمن نتخذها كنا التي القرارات كانت والتفاعل. االستجابة يف بطئًا نواجه جعلنا ما وهذا
الذي الحدس عىل اعتماًدا نتخذها أن بإمكاننا يكن لم ألننا البرشي؛ الطيار نظاُم عليها
اآلن أصبحنا فقد للرتكيز؛ الحاجة وقلَّت باملمارسة ن تحسَّ األمر لكن الخربة. عىل يعتمد
نتأمل وعندما الرسعات. تغيري ذراع إىل للنظر الحاجة دون الثالثة الرسعة أين نعرف
مجهدة ذلك قبل تبدو كانت التي األشياء تلك كل فإن للعمل، اآلن سيارتنا نقود كيف
ضغوط، أي دون سياراتنا نقود فنحن حديس؛ نحو عىل ببساطة اآلن تتم ا جدٍّ ومتعبة
عىل فعيل نحو عىل الرتكيز علينا يكون أن دون حمراء اإلشارة تكون عندما ونتوقف
إجراء حتى أو للموسيقى االستماع أثناء املعقدة املهام هذه كل ونتمُّ املرور، إشارات
أننا كيف نتعجب األحيان، بعض ويف بالطبع). السماعات، (باستخدام هاتفية اتصاالت
الرحلة خالل قيادتنا يف حدث بما وعي عىل نكن لم ألننا آلخر مكان من انتقلنا حتى

بالكامل.
نظام فإن مرة، ألول شيئًا نتعلم عندما وحديس. آيل نحو عىل هذا بكل نقوم إننا
وتصبح حدسنا نطور الخربة، وزيادة التكرار مع لكن املتحكم، هو يكون البرشي الطيار
التي التعلم عملية إن القيادة. يف متمرسني نصبح ثم فاعلية، أكثر ثَمَّ، ومن آلية؛ العمليات
واملبدعني الشطرنج لعبة ومحرتيف األطباء إىل بالنسبة عام بوجه ثابتة هذا عليها يقوم
مشاهدة يف الخربة من كبريًا قدًرا لديهم إن حيث املستهلكني؛ وحتى اإلعالنية الوكاالت يف

املنتجات. واستهالك الرشاء بعمليات والقيام اإلعالنات
يف البرشي الطيار نظام يظهر حدسنا، ونطور كافية خربة لدينا تصبح أن وبمجرد
كان إذا فمثًال، قبل؛ من نختربه لم شيئًا أو جديدة مشكالت نواجه عندما فقط املشهد
فيه، تتم إصالحات بسبب مغلًقا للعمل ذهابنا أثناء الغالب يف نستخدمه الذي الطريق
الحالة، تلك يف اتخاذه. علينا بديل طريق أي يف التفكري مفاجئ نحو عىل علينا يتعنيَّ فإنه

للرتكيز. بحاجة ألننا الهاتفية مكاملتنا ننهي أو املذياع الغالب يف سنغلق
الناحية ومن عقولنا، يف آيل نحو عىل األمور مع للتعامل قوي ميل لدينا ناحية، من
السمات هي وتلك الجديدة؛ املشكالت لحل التأميل والتفكري التأني ميزة لدينا األخرى،

النظامني. هذين تطور ألسباب املميزة
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∗∗∗

يعمل ضمني نظام نتخذه؛ قرار أي يف دوًرا يلعبان القرار التخاذ نظامان هناك
البرشي. الطيار مثل يعمل رصيح ونظام اآليل، الطيار مثل

∗∗∗

لعملية املميزة العامة السمة هي وهذه عقولنا؛ يف يعمالن نظامني هناك أن يتضح وهكذا
يحددان إنهما حيث النظامني؛ هذين فهم املهم من املسوقني، إىل بالنسبة القرار. اتخاذ
نلِق دعونا لذا، التجارية؛ والعالمات والصناعات املنتجات فئات كل عرب الرشاء قرارات

البرشي. والطيار اآليل الطيار نظاَمي عمل طريقة عىل أكرب نظرة

اآليل الطيار لنظام (تقريبًا) الالمحدودة السعة

صندوق يوجد ربما الغالية، جوار فإىل مكتبك؛ يف باملطبخ الخاصة املساحة يف فكِّْر
الصندوق هذا يعرف واللبن. والقهوة الشاي رشاء تكلفة لتغطية نقديٍّا إسهاًما فيه تضع
واللبن والقهوة الشاي مقدار تكلفة بني فجوة توجد عام، بوجه األمانة». «صندوق ب
عندما أنه التجارب إحدى أوضَحت الصندوق. هذا يف وضعه يتم الذي واملبلغ املستهلك،
شكل (انظر الصندوق هذا من بالقرب العيون من لزوج صورة بها قصاصة وضع تم
لم مرشوبات. من يتناولونه ما مقابِل لدفع كبري حد إىل ميًال أكثر الناس كان ،(5-1
الشاي، أو القهوة صنع عىل يركزون كانوا ألنهم العيون زوج عام بوجه املوظفون يالحظ
عىل كثريًا أثَّر ألنه اآليل الطيار نظام ِقبل من معالجته تمت أنه بد ال العيون زوج لكن
كانت التي االجتماعية املعايري نفس ضمني نحو عىل َط نشَّ الزوج فهذا املوظفني؛ سلوك
هذا، لتأثري املوظفني مالحظة عدم ورغم املطبخ. يف آخر شخص هناك كان إذا ستتبع

أمانة. أكثر لسلوك بهم أدى فإنه
فقط ليس املعلومات؛ من كبريًا ا كمٍّ يعالج اآليل الطيار نظام أن التجربة تلك توضح
فعندما بنا؛ املحيطة البيئة يف السياقية املعلومات كل ولكن عليها، نركز التي املعلومات
أكثر بنا الخاص اآليل الطيار نظام يعالج ماركت، السوبر يف األرفف أحد أمام نكون
األخرى املنتجات يعالج فهو الحايل، الوقت يف عليه انتباهنا نركز الذي املنتج مجرد من
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نكن لم وإن حتى املحيط الوسط يف املوجودة اإلشارات اآليل الطيار نظام يعاِلج :5-1 شكل
الوعي. مستوى عىل لها مدركني

يف اإلضاءة ومستويات والروائح والديكور واأللوان الرف وتنظيم الرف عىل املوجودة
الطيار نظام فإن ويب، موقع عىل ندخل عندما باملثل، الكثري. ذلك وغري واملوسيقى املتجر
نركز ما جانب إىل واملحتوى، والتصميم واأللوان املوقع تخطيط يعالج بنا الخاص اآليل

عليه. انتباهنا
سعة فلديه بحواسنا، ندركها التي املعلومات من بت كلَّ اآليل الطيار نظام يعالج
مرن لقرص التخزينية السعة تقريبًا أي الثانية؛ يف بت مليون ١١ قدرها هائلة معالجة
لنظام بت مليون ١١ نا حواسُّ تنقل ثانيٍة وكلَّ .(6-1 شكل (انظر بايت) ميجا ١٫٤) قديم
معالجة وتتم ال. أم املدخالت بتلك وعي عىل كنا إذا عما النظر بغض وذلك اآليل، الطيار
إحدى وتوضح سلوكنا. عىل تؤثر أن ويمكن اآليل، الطيار نظام جانب من املدخالت تلك
عنها انطباع أول اآليل الطيار نظام يكون الويب، مواقع عىل ندخل عندما أننا الدراسات

الالحق. سلوكنا عىل بقوة يؤثر االنطباع وهذا ثانية، من أقل غضون يف
الواضح من فسيكون البرشي، الطيار لنظام ا جدٍّ املحدودة بالسعة هذا قارنَت إذا
الحد أن املعريف النفس علم يف األساسية النتائج ومن اآليل. الطيار لنظام تكون الغلبة أن
الذي األساس يعد والذي به، تحتفظ أن العاملة لذاكرتنا يمكن التي للمعلومات األقىص
من جزء ٢ −/+ ٧ هو به، الخاصة التفكري بعمليات البرشي الطيار نظام يقوم بموجبه
يساوي والذي الوجوه)، أو الكلمات أو الحروف أو األعداد املثال، سبيل (عىل املعلومات
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نظام الطيار
البرشي

نظام الطيار اآليل

٤٠ بت

١١ مليون بت

حواسنا. خالل من نختربه يشء أي تعالج اآليل الطيار لنظام الهائلة السعة :6-1 شكل

لنظام املحدودة السعة تلك إن الحروف. أو األعداد حالة يف بت، ٥٠ إىل ٤٠ من نحًوا
التي الهواتف أرقام تذكُّر علينا الصعب من أنه نجد أننا يف السبب هي البرشي الطيار
متابعة علينا ا جدٍّ الصعب من أنه يف أيًضا السبب وهو أرقام، سبعة عن أرقامها عدد يزيد
شخص أو يرن هاتف أو منا بالقرب يهمس شخص هناك يكون عندما تقديمي عرض
وتفوتنا يقال ما متابعة عىل قادرين غري ويجعلنا انتباهنا يشتت هذا كل إن القاعة. يرتك
للذهاب املنزل ترك قبل نتخذها التي القرارات كل تَدبَّْرنا إذا باملثل، املعلومات. بعض
يف بتدبر فكرنا وإذا املنزل! من للخروج كافية ليست بت ٤٠ فإن الصباح، يف للعمل
أننا لدرجة بمشرتياتنا للقيام طويًال وقتًا فسنستغرق ماركت، السوبر يف رشاء قرار كل
العاملة ذاكرتنا سعة فإن تدبري، نحو عىل نقرر أن أردنا إذا وحتى جوًعا. سنتضور

بهذا. القيام عن ستعيقنا ا جدٍّ املحدودة
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أن أيًضا يوضح اإلعالنية الوسائط مع تواصل ألي الوقت متوسط أن هذا من أهم
البطيء: البرشي الطيار نظام تتضمن ال املعالجة عملية أغلب

ثانية. ١٫٧ العامة: املجالت يف اإلعالن •
٣٫٢ النست»): «ذا دورية املثال، سبيل (عىل املتخصصة الدوريات يف اإلعالن •

ثواٍن.
ثانية. ١٫٥ امللصق: •

ثانيتان. للمالءمة): فحص (أول الربيد رسالة •
واحدة. ثانية الويب: عىل إعالن •

رسائلها لتوصيل تحتاج بالتسويق الخاصة التواصل عمليات معظم أن هذا يوضح
لكل تأميل نحو عىل للمعالجة املطلوب الوقت االعتبار يف الوضع مع ثوان. يفخالل األساسية
من معالجته ستتم هذا من ا جدٍّ القليل أن الواضح من اإلعالنات، أحد يف املوجودة املعلومات
عىل وقدرته العالية بسعته اآليل، الطيار نظام فإن لذا، البطيء؛ البرشي الطيار نظام خالل
. زمنيٍّ مًدى أقل يف رسائلهم نقل فرصة للمسوقني يتيح شديدة، برسعة املعلومات معالجة

تدريب

نفسك: واسأل ذلك. يف تستغرقه الذي الوقت والِحِظ الدعائية كتيِّباتك أو إعالناتك أحد نص اقرأ
يشء؟ كل واستيعاب لقراءة العميل يحتاجه الوقت من كم

الذي السياق تضمني لنا تتيح ما هي اآليل الطيار لنظام الكبرية السعة فإن كذلك،
يشء أي يعالج اآليل الطيار فنظام القرار. هذا بالفعل نتخذ عندما القرارات أحد فيه يُتَّخذ
اختربنا كلنا االنتباه. تركيز دون حتى معينة، لحظة أي يف البيئة يف حسيٍّا إدراكه يمكن
«تأثري عليه يُطَلق فيما جانبنا من لالنتباه تركيز دون يعمل وهو اآليل الطيار نظام قوة
ذلك مع فإننا صاخبة، حفلة يف حوار يف بالكامل مندمجني نكون فبينما الكوكتيل»؛ حفلة
الطيار نظام ألن فقط الظاهرة تلك تحُدث اسمنا. حولنا أحد ذكر إذا الفور عىل ننتبه
عىل انتباهنا نركز كنا إذا عما النظر بغض يشء، كل الفور عىل يعالج بنا الخاص اآليل
عمليات يف فعال نحو عىل الكبرية السعة تلك استخدام استطعنا إذا لذا، ال؛ أم املعلومات

بكثري. تأثريًا أكرب تكون أن يمكن رسائلنا فإن بنا، الخاصة التسويقية التواصل
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الهائلة؛ لسعته نظًرا املحيطة البيئة يف إشارة كل تقريبًا اآليل الطيار نظام يعالج
ويف القرار اتخاذ عملية يف تؤثر أن يمكنها الدقيقة املحيطية اإلشارات حتى لذا،

السلوك.

مًعا ترتبط مًعا تنطلق التي العصبية الخاليا

التي املدخالت بكل اآليل الطيار نظاُم تحديًدا، أكثر نحٍو عىل أو، الدماغ يفعل ماذا
اآليل الطيار نظام بها يتعلم التي الطريقة لكن التعلم، يف تستخدم إنها يستقبلها؟
عن تختلف هذه التعلم فطريقة التعلم؛ لعملية عادًة بها ننظر التي الطريقة عن مختلفة
االرتباطي. التعلم عليه نطلق ما عىل تعتمد إنها حيث املدرسة؛ يف بها نتعلم التي الطريقة

ذلك. عىل مثاًال نأخذ دعونا
من صوتًا أي صوتي؛ نمط مجرد تكون «ال»، كلمة فيها نسمع التي األوىل املرة يف
التي الثانية املرة يف مختلًفا وجهها ويبدو يرتفع األم صوت أن ندرك لكننا األصوات،
فرتة، وبعد عنا؛ بعيًدا منا يشء بأخذ مصحوبة الكلمة تكون دقائق، وبعد فيها؛ تقولها
بها نتعلم التي الطريقة عن تماًما مختلف الضمني التعلم هذا إن «ال». كلمة معنى نتعلم
الشباب من مجموعة وهناك أمنا مع الشارع نميشيف كنا إذا باملثل، املدرسة. يف أجنبية لغة
بنا االبتعاد يف وتبدأ أكرب بإحكام بأيدينا تمسك أمنا أن نشعر فإننا أمامنا، األطوار الغريبي
نفس تفعل نجدها التايل اليوم ويف أرسع؛ نحو نميشعىل تجعلنا وربما الشباب، هؤالء عن
كلب؛ بسبب ولكن األطوار، الغريبي الشباب مجموعة بسبب ليس املرة هذه لكن اليشء،
بعض هناك كان إن هو نتعلمه ما إن يعضك.» فقد الكلب؛ «احذر أمنا: لنا تقول املرة هذه
أيًضا مرتبط الشباب أن نتعلم ذلك، عىل وبناء بأيدينا؛ أكرب بإحكام اإلمساك فيتم الخطر،
تليفزيونيٍّا إعالنًا نرى عندما ذلك، بعد السلوكي. النمط نفس نعيش حينها ألننا بالخطر
من تتحرر وهي للقبضة التجارية العالمة إظهار وبعد باليد، بإحكام اإلمساك فيه يتم
لذا، التجارية؛ العالمة منه تخلصت خطر هناك كان أنه مبارش نحو عىل نفهم فإننا اليد،

«األمان». وبني املنتج أو التجارية العالمة بني بالتعلم ا خاصٍّ رابًطا نبني فإننا
«الخاليا هو هذه، االرتباطي التعلم عمليات كل عليه تقوم الذي األسايس، املبدأ إن
يبني دماغنا أن العصبي النفس علم يوضح مًعا». ترتبط مًعا تنطلق التي العصبية
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هذا يحدث وعندما املكان، أو الوقت نفس يف تظهر عندما اإلشارات بني ارتباطية عالقات
تكون فربما واحدة، مرة لنا يشء حدث فإذا الوقت. بمرور متكرر نحو عىل اآلني الظهور
يف يبدأ عقلنا فإن متكرر، نحو عىل نفسه اليشء حدث إذا لكن عشوائي، حدوث مرة هذه
تنطلق التي العصبية، الخاليا إن أكرب. يكون ثانيًة حدوثه تكرار احتمال إن حيث تعلمه؛

إحكاًما. أكثر نحو عىل مًعا ترتبط متكرر، نحو عىل مًعا
بجليد مغطٍّى بحقل وذاكرتنا لدماغنا االرتباطية الشبكة تشبيه يمكن نُوَلد، أن قبل
آثار وترَك الحقل أرجاء يف املَيش جديدة أشياء وتعلُّم الخربات اكتساُب ويشبه طازج.
(ألننا بكثرة طرقها تم التي املسارات تصبح الوقت، بعض وبعد الجليد. عىل جديدة أقدام
التي تلك أن حني يف فيها، امليش يف وأسهل أرسع مماثلة) بأشياء متكرر نحو عىل نمر
احتمال يقل ثَمَّ، ومن وضوًحا؛ أقل اإلطالق عىل فيها نَِرسْ لم أو واحدة ملرة فقط فيها رسنا
أفراد تجمع دقائق بضع وبعد حديثًا، معتقة قهوة رائحة شممنا إذا لذا، لها؛ استخدامنا
الرائحة هذه بني ارتباط فسيتولد مرات، عدة بذلك ومررنا الغرفة نفس يف مًعا األرسة
يعمل، أن عليه يتعني عندما القهوة من فنجانًا يصنع أبانا رأينا وإذا «الصحبة». ومفهوم
الحديس، من بل الطبيعي، من يصبح نكرب، عندما لذا، والقهوة؛ «العمل» بني سنربط فإننا
ألن نظًرا لكن الحانة، يف القهوة يرشب شخًصا أيًضا نرى وقد العمل. يف القهوة نرشب أن
ا. جدٍّ ضعيًفا سيظل بالحانة املرتبطة واملناسبات القهوة بني الرابط فإن استثناء، هذا

ينظم ذلك من بدًال لكنه الكمبيوتر، مثل فردي نحو عىل املعلومات العقل يخزن ال
هذا أن يف السبب هو وهذا األشياء؛ كل ترتبط حيث العصبية بالشبكات يعرف فيما العالم
ال القهوة، يف نفكر عندما لذا، االرتباطية»؛ «الذاكرة أيًضا عليه يطلق الذاكرة من النوع
وإذا الكعك). املثال، سبيل (عىل بها مرتبط يشء كل أيًضا وإنما الصحبة فقط تُستدعى
التجارية بالعالمات مرتبًطا الفقاعات من معينًا مرئيٍّا تمثيًال متكرر نحو عىل نرى كنا
تو أو لفقاعات املحددة السمات بني الربط ضمنيٍّا نتعلم فإننا تو، أو برشكة الخاصة

التجارية. والعالمة األساسية
أي يف ساعة آالف ١٠ من يقرب ما تستغرق خربة إىل اآليل الطيار نظام يحتاج
مرة أبينا فرؤية بالكامل؛ به املتعلقة الحدسية املعرفة تتطور أن قبل بعينه موضوع
بهذا للمرور نحتاج وإنما كافية، ليست العمل أثناء القهوة من فنجانًا يصنع وهو واحدة
والقهوة. العمل بني قويٍّا ارتباطا اآليل الطيار نظام يقيم حتى كثريًا متكرر نحو عىل
أطبَّاء إن الرسيع. القرار اتخاذَ هذه الحدسية املعرفة تتيح االرتباط، هذا يتم أن وبمجرد

37



الشفرة فك

املهمة؛ األنماط لريوا القلب كهربيِة مخطط عىل نظرة يلقون ببساطة املتمرسني القلب
عن كثريًا مختلف الحدس هذا لكن حديس، نحو عىل فعله عليهم يجب ما يعرفون فهم
الداخيل فاإلحساس الداخيل»؛ «اإلحساس مصطلح بها يوحي قد التي بالطريقة الشعور
واستهالك رشاء يف خرباء أيًضا واملستهلكون ضمنية. معرفة األمر واقع يف هو للخرباء
أكثر بهم الخاصة اآليل الطيار أنظمة قضت وقد والتواصل. التجارية والعالمات املنتجات
رشاء قرارات واتخاذ التجارية والعالمات املنتجات استهالك يف ساعة آالف ١٠ من بكثري

اليوم. طوال لإلعالنات والتعرض
الوصول يمكنهم ال — املستهلكون أو املتخصصون سواء — الخرباء حتى لكن
عادًة فإنهم كيفيته، أو سلوكهم سبب عن املستهلكون يُسأل وعندما الضمنية. ملعرفتهم
اإلشارة وهي الصحيح»)، األمر هو هذا أن «أشعر (كقولهم: الداخيل إلحساسهم يشريون ما
بأنني «أشعر عبارتا تمثِّل لألسف، اآليل. الطيار نظام من نستقبلها التي الوحيدة الواعية
التسويقية واملوجزات العبارات من العديد من اثنتني جيد» يشء بأنه «أشعر أو به» سعيد
ليستا ذاتهما حد يف أنهما من الرغم عىل التجارية، للعالمات الذهنية الصورة ببناء الخاصة
املتاحة الوحيدة اإلشارة أنهما بيْد عامة. مؤرشات فقط لكنهما القرار، اتخاذ إىل يدفعان ما
اإلطار ويساعدنا الضمني. نظامنا يف تحدث التي العمليات عن الوعي مستوى عىل لنا
الكتاب، هذا يف سنرى كما عليها، يقوم التي العلمية والجوانب كانمان لنا يقدمه الذي العام
فيه. والتحكم إليه الوصول حيث من سهًال املعرفة من الضمني املستوى هذا جعل عىل

∗∗∗

خالل من ندركها التي اإلشارات عىل التعرَُّف الضمني االرتباطي التعلم لنا يتيح
وآيل. فعال نحو عىل الحواس

لتجربتنا إطاًرا يضع اآليل الطيار نظام التأطري:

قرار اتخاذ علينا يكون النهاية، يف لكن عقولنا، يف يعمالن للتفكري نظامان هناك إذن،
نظاَما يتفاعل كيف هذا؟ يحدث كيف سنشرتيها. التي التجارية العالمة أو املنتج بشأن

التايل: املثال معي ْل تأمَّ نشرتي؟ عندما البرشي والطيار اآليل الطيار
وقامت للبرشة، كريم عن عبارة جديد منتج تطوير تجميل مستحرضات أرادترشكة
لها التجارية العالمة تحديد دون املختلفة الرتكيبات املستهلكون فيها استخدم باختبارات
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النتائج، يف النظر وعند عديدة. مدن يف االختبارات بتلك وقامت أفضل. الرتكيبات أي ملعرفة
األخرى. املدن يف حققه مما أكرب نجاًحا الكريمات أحد حقق املدن إحدى يف أنه وجدت
عامًال باعتبارها املدينة تُظهر لم تحديًدا املدينة تلك يف املختربة األخرى الكريمات كل لكن
تم املدينة، تلك يف أنه هو التأثري هذا وراء السبب أن اكتشفت مستفيض، بحث وبعد ا. عامٍّ
كانت املستخدمة العبوة ولكن متاحة، تكن لم األساسية العبوة ألن مختلفة عبوة استخدام
املشاركني تقييم غريَّ ما هو ظاهره يف البسيط االختالف هذا وكان الشكل. يف مختلفة
ومستواه؛ للكريم الحيس اإلدراك لكيفية إطاًرا العبوة وضعت فقد كبري؛ نحو عىل للكريم
(مثل خفاءً األكثر اإلشارات حتى يعالج عقلنا يف اآليل الطيار نظام أن هو ذلك يف والسبب

ككل. باملنتج الخاصة التجربة عىل يؤثر أن يمكن بدوره وهذا املنتج)، عبوة شكل
الروائح، عن تجربة ففي لقراراتنا؛ إطاًرا تضع أن حسيٍّا مدركة إشارة ألي يمكن
من مختلفة ألنواع الكربى التجارية املراكز أحد يدخلون الذين األشخاص تعريض تم
يف سريهم أثناء ويف القهوة. حبات تحميص أو امُلحىل الكعك َخبز رائحة مثل الروائح
الشخص هذا تظاهر التجربة. يف مشارًكا وكان لهم معروًفا ليس رجًال صادفوا املكان،
أشياء التقاط يف أو ليشرتيه يشء اختيار يف املثال، سبيل عىل املساعدة؛ لبعض يحتاج بأنه
الكعك خبز لروائح تعرضوا الذين األشخاص قيام احتمال كان حقيبته. من سقطت
الروائح لتلك يتعرضوا لم الذين هؤالء قيام احتمال من الشخصأكرب هذا بمساعدة امُلحىل
عندما بالرائحة محدد نحو عىل واعني املشاركون يكن لم ثانية، مرة املساعدة. هذه بتقديم

سلوكهم. عىل أثرت اإلشارة تلك لكن املكان، دخلوا
الداخلية، حاالتنا أيًضا وإنما الخارجي، العالم من لنا اآلتية اإلشارات فقط ليست
مزاجية حالة يف نكون عندما أننا نعرف فنحن وسلوكنا؛ وقراراتنا خياراتنا تغريِّ ما هي
عىل — يؤثر الجيد فمزاجنا العمل؛ يف زمالئنا أخطاء عن نتجاوز أن بسهولة يمكننا جيدة،
عمل مكان يف نكون عندما مختلفة أفكار إىل نتوصل نحن قراراتنا. عىل — مبارش نحو
فالظروف املحيط؛ عىل تطل رشفة يف نكون عندما الحال عليه يكون بما مقارنة تقليدي
تبديل ملجرد حتى يمكن العمل، ورش ويف الخلفية. يف علينا األخرى هي تؤثر املكانية
عىل — تؤثر فالخلفية جديدة؛ أفكار إىل التوصل عىل يساعدك أن آخر شخص مع مكانك

بذلك. واعني نكون أن دون نفعله يشء كل عىل مبارش— غري نحو
رسًما 7-1 يعرضشكل التأثريات؟ تلك عليه تقوم الذي املبدأ وما هذا؟ يحدث كيف
يتساءل قد األوىل، للوهلة نوبل. جائزة تسلمه خطاب يف كانمان استخدمه ا مهمٍّ توضيحيٍّا
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أهم يف الحيس باإلدراك الخاصة القديمة الخدعة تلك مثل كانمان يستخدم ملاذا البعض
الحيس اإلدراك وهم عن ليس الرسم هذا لكن عامًلا. باعتباره املهنية حياته يف ربما خطاب
الصورة فتلك أدمغتنا. عمل آلية يف األساسية املبادئ أهم يكون أن يمكن عما وإنما نفسه،
التي الكيفية فهم رئييسيف مفهوم التأطري إن التأطري. تأثري العلماء عليه يطِلق ما توضح
الطيار نظاما بها يتفاعل التي الكيفية فهم إىل املبدأ هذا فهم ويؤدي القرارات، بها تُتَخذ

متكامًال. رشاء قرار مًعا لينتجا البرشي والطيار اآليل

املقدمة. يف املوجود الرمادي للمربع الحيس اإلدراك الخلفية تُغريِّ التأطري: :7-1 شكل

أنهما لو كما فسيبدوان املنتصف، يف املوجودين الصغريين املربعني إىل نظرنا إذا
باملقدمة؛ يسمى فيما موجودان الصغريان املربعان هذان الكبريين. املربعني أمام يوجدان
يسمى ما فيمثالن الكبريان املربعان أما الشكل. العلماء عليه يطِلق ما يمثالن إنهما
املوجودين الرماديني للمربعني أن يبدو الصغريين. للمربعني إطاًرا يشكالن فهما بالخلفية؛
درجة موضوعيٍّا، ليسصحيًحا. هذا لكن الرمادي، اللون من مختلفة درجات املنتصف يف
للدرجات الحيس اإلدراك إن واضح. اختالف هناك ذاتيٍّا، لكن واحدة؛ املربعني هذين لون
خالل من فقط ينتج (7-1 (الشكل املنتصف يف املوجودين املربعني لون من املختلفة
تضع الخلفية إن الخلفية. يف املوجودين حجًما األكرب للمربعني املختلفة اللون درجات
وتغري الشكل عىل «تشع» الخلفية أن يعني هذا ه. تُغريِّ ثَمَّ ومن الحيس؛ لإلدراك إطاًرا

مظهره.
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العمالء، ركز للِكِريم. الحيس اإلدراك عىل تؤثر التي الخلفية هي كانت العبوة إن
لإلدراك إطاًرا وضعت الخلفية لكن تقييمه، يريدون ما هو كان ألنه الكريم عىل بالطبع،
التجاري املركز يف الحيسللتجربة لإلدراك إطاًرا القهوة رائحة وضعت وقد الحيسللكريم.
ال فنحن ضمني؛ نحو عىل التأطري هذا ويحدث السلوك. عىل أثرت فقد ثَمَّ، ومن الكبري؛
املربعني أن عرفنا عندما اآلن وحتى التأثري، هذا نالحظ ال حتى ونحن بالتأثري، واعني نكون
الخلفية فتأثري مختلفان. أنهما نرى أن من أنفسنا نمنع أن يمكن ال متطابقان، الصغريين
نحو عىل الحيس إدراكنا تغري فالخلفية ملموسني؛ غري يبقيان التأثري هذا حدوث وكيفية
الطيار نظاما بها يعمل التي الكيفية هي هذه قراراتنا. من تغري ثَمَّ، ومن مبارشوضمني؛
حني يف اإلطار اآليل الطيار نظام يوفر مًعا؛ يتضافران فهما مًعا، البرشي والطيار اآليل
العالم بها نرى التي الكيفية مًعا يشكالن وهما الشكل. عىل البرشي الطيار نظام يركز

بنا. الخاصة القرار اتخاذ لعملية األساس ويبنيان

∗∗∗

العالم ندرك كيف الضمنية وعملياته اآليل الطيار نظام يحدد التأطري، خالل من
فيه. ونؤثر بنا املحيط

∗∗∗

حاليٍّا نستخدمه الذي النموذج ظل ففي التسويق؛ مجال يف مهم هذا التأطري تأثري إن
وينطبق التفسري. صعب باملنتج الخاصة التجربة يف العبوة تأثري يكون التسويق، يف
هذا حدوث كيفية لكن تأثريًا، لها أن نعلم نحن التجارية. العالمات عىل نفسه األمر
عملية تفرس ملموسة. غري أصول عن عبارة التجارية فالعالمات تحديدها؛ يصعب التأثري
التجارية العالمات تعمل إذ الرشاء؛ قرارات يف التجارية العالمات تؤثر كيف التأطري
بها. الخاصة التجربة جانب إىل للمنتجات، الحيس اإلدراك تشكل التي الخلفية باعتبارها
سيارة أو بنك أو شامبو أي من واضح نحو عىل الناس يريده عما الكثري نعرف ونحن
العالمة بني املتبادل التأثري هو معرفته يف صعوبة األكثر لكن الصغري). الرمادي (املربع
الِقيمة التأطري عملية ترشح املستهلك. عليه يركز الذي واملنتج خلفية باعتبارها التجارية
التعمية؛ اختبارات خالل من هذا لنا ويتضح املنتجات، بيع يف التجارية للعالمات الحقيقية
عالمة لها ليست التي تلك من مكانة أعىل مميزة تجارية عالمة لها التي املنتجات فتبدو
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التأطرِي تأثريَ إن املوضوعية. الناحية من واحًدا يكون املنتج أن من الرغم عىل تجارية،
القيمة من يزيد فهو التسويقي؛ الضجيج قبيل من ليس التجارية بالعالمات الخاصَّ هذا
من املتطابقة املنتجات إىل بالنسبة حتى أكرب، سعر لدفع واالستعداد للمنتج حسيٍّا املدركة
فولكس رشكة ِقبل من املنتجة شاران السيارة إن املثال، سبيل عىل املوضوعية. الناحية
لكن — املصانع نفس يف منتجتان فكلتاهما — متطابقتان جاالكيس فورد والسيارة فاجن
الذي لإلطار اسرتليني جنيه ألفي بنحو يقدر سعر فارق لدفع مستعدون املستهلكني
موبايل فريجني لرشكة املتحدة، اململكة يف فاجن. فولكس لرشكة التجارية العالمة أضافته
تي-موبايل، رشكة شبكة من شبكتها عن أكربُ رًضا ومستوياُت حسيٍّا مدَركة أعىل جودٌة

نفسها. الشبكة تَستخدمان الرشكتني أن حقيقة رغم
اإلطار نتأمل دعونا لقهوتها. كبريًا سعر فارق تطلب أن ستاربكس مقاهي تستطيع
رائعة، والروائح ومريح دافئ للمقاهي الداخيل التصميم إن التجارية. عالمتها تقدمه الذي
يف مكان كل يف ستاربكس مقاهي توجد كما الخلفية. يف عاملية موسيقى تشغيل ويتم
مكان مجرد من أكثر أنه تشعر تجعلك ستاربكس مقاهي من ملقًهى زيارة وأي العالم،
يمثله ما (وهو املرشوبات من غريها أو قهوة عىل للحصول الوقت لبعض فيه تتوقف
يمكن لذا، والعمل؛ املنزل بني الثالث» «املكان ل قصري ملجأ بمنزلة فهو بني)؛ وايلد مقهى
قصرية» «إجازة باعتبارها القهوة لتجربة إطاًرا تضع التجارية ستاربكس عالمة إن القول

.(8-1 شكل (انظر
ذاته: القهوة منتج يف متضمن إنه حيث وبديهي مقبول القصرية» «اإلجازة إطار إن
امَلعرب هي منتًجا باعتبارها القهوة لإلعداد؛ الخاصة والطرق الرائعة والتنويعات الروائح
سبيل عىل الثقافة؛ عىل اعتماًدا اإلطار يختلف أن ويمكن هذا. املرجعي لإلطار املناسب
والقيام للمكانة، رمًزا وإنما قصرية، إجازة يمثل ال بالصني ستاربكس مقاهي إطار املثال،
الناس ألن املبيعات؛ نمط عىل كبري تأثري لهذا كان االجتماعي. الثراء عىل يدل إليها بزيارة
ويخرجوا. ليأخذوها القهوة يشرتون ال ثَمَّ، ومن اآلخرون؛ يراهم حتى هناك يجلسون
مقاهيها حجم ستاربكسمن زادترشكة املستهلكني، سلوك عىل وتأثريه اإلطار هذا بسبب
املبيعات حجم َضعف وتعوض الناس من أكرب عدًدا تستوعب حتى ٢٠٠٥ عام يف هناك

الخارجية. بالطلبات الخاصة
عىل قادرين سيكونون التعمية اختبارات أحد يف املستهلكني أن املحتمل غري من
املنافسة القهوة وأنواع ستاربكس قهوة بني الجودة أو الطعم يف اختالًفا هناك بأن الحكم
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إجازة قص�ة

٣ جنيهات اسرتلينية

قهوة

١٫٥٠ جنيه اسرتليني

تفرضه. الذي السعر فارق التجارية ستاربكس عالمة إطار يربر :8-1 شكل

العالمة ره توفِّ الذي لإلطار كبري سعر فارق لدفع مستعدون فالناس ذلك، ورغم لها.
هي اإلطار يضيفها التي الضمنية القيمة تلك إن بستاربكس. الخاصة واملنافذ التجارية
التجارية». العالمة «قيمة نسميه الذي امللموس غري باألصل الوقت طوال نعنيه ما بالضبط
يساوي للمنتج املوضوعية القيمة عن فضًال لدفعه استعداد عىل نحن الذي املايل املبلغ إن
رسيع وبحساب الرشاء. لحظة يف التجارية العالمة ره توفِّ الذي اإلطار قيمة بالضبط
تبيعها التي القهوة أكواب بماليني مرضوبًا القهوة من كوٍب لكل هذا يوفره الذي للهامش
يفوق وهو رشكة، ألي التجاري للنجاح ا جدٍّ مهم األمر هذا أن يتضح عام، كل ستاربكس

التسويقي. الدعم ميزانية كبري حد إىل
فقط ليس ليصل تأثريه يمتد التأطري أن إىل موبايل فريجني رشكة مثال يشري
مثل امللموسة غري للمنتجات أيًضا وإنما السيارات، أو القهوة مثل امللموسة للمنتجات
أطًرا باعتبارها التجارية العالمات بأن القول يمكن األمر، واقع يف الهاتف. شبكات جودة
نقل أو الخدمات مثل امللموسة، غري املنتجات لعروض خاص وجه عىل مهمة للمنتجات
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يكون والقيمة الجودة ألن املحتوى؛ أو الرسعة) العايل اإلنرتنت املثال، سبيل (عىل البيانات
هذه يف الحاالت. تلك يف بينهما، املقارنة عقد األصعب ومن بل عليهما، الحكم الصعب من
العالمة أهمية وتتضح للتمييز. حاسًما عامًال التجارية العالمات أطر تعد الصناعات،
العالمات ألكثر حديثة قائمة خالل من أيًضا امللموسة غري املنتجات إىل بالنسبة التجارية
براون. ميلوارد السوقي البحث وكالة وضعتها والتي للمستهلك، بالنسبة قيمة التجارية
يف لرشكات كانت القائمة يف األوىل العرشين املراكز احتلت التي التجارية العالمات معظم
املرصفية). الخدمات املثال، سبيل (عىل والخدمات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مجال
من ثَمَّ ومن ملموسة؛ غريُ الخدمة أو املنتج ألن الفارق؛ التجارية العالمة َصنعت هنا،

اإلطار. كبري نحو عىل يحددها لها حسيٍّا املدركة فالقيمة لذا، تقييمها؛ الصعب
«برين دورية يف مونسرت جامعة نرشتها الدماغي التصوير عىل معتمدة دراسة توضح
اإلعالم لوسائل التجارية العالمات تؤثر كيف (٢٠٠٥ وآخرون، (ديبي بوليتن» ريسريتش
املشاركون قيَّم .(9-1 شكل (انظر التأطري عملية خالل من األخبار أحد مصداقية عىل
خالل من األخبار عرضوا العملية، هذه وخالل مصداقيتها. حيث من األخباَر الدراسة يف
دون من أو معروفة) مجالت من تجارية عالمات وخطوط (شعارات تجارية عالمة خلفية

منفصل). «شكل» هيئة (عىل اإلعالمية للوسيلة التجارية العالمة

تضاُعف أسعار
 تذاكر القطارات

العام ا*قبل

تضاُعف أسعار
 تذاكر القطارات

العام ا*قبل

تقدمها. التي األخبار مصداقية عىل يؤثر اإلعالم لوسيلة التجارية العالمة إطار :9-1 شكل
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املرجعي الخلفية بإطار شديًدا تأثًرا تأثرت نفسه الخرب مصداقية أن النتائج أوضحت
الخلفية، يف املوجودة اإلعالم لوسيلة التجارية العالمة عىل واعتماًدا الخرب. ضوئه يف املقدم
مدركني املشاركون يكون أن دون وذلك كبري، نحو عىل الذاتية املصداقية درجة اختلفت
بنشاطها نشعر ال الدماغ من مناطق يف يظهر التأطري تأثري أن الدراسة أظهرت هذا. لسبب
فعقول ا؛ جدٍّ رسيع نحو عىل التأثري هذا يحدث ذلك، إىل باإلضافة الوعي. مستوى عىل
الواحد انتهاء من حتى طويل وقت قبل الخرب مصداقية عىل بالحكم قامت املشاركني
خالل من هذا كل استُثري املتأمل. التفكري عىل بناءً عليه حكمهم وإصدار قراءته من منهم
تمت لذا، ا؛ جدٍّ برسعة يعمل اآليل الطيار نظام إن الخلفية. يف التجارية العالمة إشارات
نحو عىل للخرب. إطاًرا هذا وشكَّل الثانية من جزء يف النظام هذا ِقبل من الشعار معالجة
أي — اآليل الطيار نظام تأثري ألن األخبار عىل فقط حكمهم يف املشاركون اعتمد ذاتي،
تَأثَّر قد ما خٍرب مصداقية بشأن الرصيح الحكم فإن لذا، ضمنيٍّا؛ بقي — التأطري تأثري

اآليل. الطيار لنظام الضمنية بالعمليات كبرية بدرجة
الثنائي الجدل إنهاء يف يساعد أن يمكن «أطر» بمنزلة التجارية العالمات اعتبار إن
املنتج، عىل الرتكيز يف املبيعات قسم يرغب حيث واملبيعات؛ التسويق قسمي بني التقليدي
التجارية العالمة «صورة» عىل الرتكيز يف اإلعالن ووكاالت التسويق قسم يرغب حني يف
الخاصة املعلومات مقدار حول جدل) (أو نقاش إىل الثنائية تلك تتحول ما عادة للمنتج.
والنص)، والحقائق (السمات املنتج هذا عن إعالن أي يف تظهر أن يجب التي باملنتج
والقصص (الصور التجارية للعالمة تخصيصهما الواجب واملساحة الوقت مقدار وكذلك
التجارية العالمة يف نفكر ما عادة التسويقية، التواصل وسائل إحدى إنشاء عند واملشاعر).
والصورة، املبيعات واملنتج، التجارية العالمة بني نختار أن يجب أي كخصمني؛ واملنتج
يف «العاطفي القرار اتخاذ نموذج إىل الثنائية تلك ترجع والعاطفية. الوظيفية الفائدة
— الالوعي مستوى عىل غالبًا — نستخدمه والذي الزمن، اه عفَّ الذي العقالني» مقابل
أما الرشاء. قرارات يف (العقل) واملنتج (العاطفة) التجارية العالمة لدور تصور لوضع
ر توفِّ إذ مًعا يتعاونان فهما خصمني؛ ليسا واملنتج التجارية فالعالمة الجديد، النموذج يف
املربع حذفنا إذا للمنتج. حسيٍّا املدركة القيمة من تزيد التي الخلفيَة التجارية العالمات
اإلطالق. عىل قيمة ذو وال مميز يشء يوجد فال املنتج)، (أِي املنتصف يف املوجود الرمادي
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املنتج فقط سيبقى التجارية): (العالمة اإلطار حذفنا إذا يحدث ما 10-1 شكل يعرض
بالكاد ر توفِّ املنتج مستوى عىل الجودة أن الناضجة، األسواق يف وخاصة نعرف، وكلنا
خالل من يتضح كما وذلك املتنافسة، املنتجات بني كاٍف نحو عىل وكبريًا مدرًكا فارًقا
يكونون املنتجات، فئات معظم يف العمالء، إن وحيث الخاصة. التجارية العالمات نجاح
تزداد فقط املنتج مستوى عىل مهم تمييز أي فإن املنتجات، أداء عن ما حدٍّ إىل راضني

به. القيام صعوبة

متطابقة. املنتجات تبدو التجارية، العالمة إطار دون من :10-1 شكل

التجارية للعالمات الحيس واإلدراك التأثر بكيفية يتعلق شيئًا هناك أن فكرة إن
ذاتها. حد يف بجديدة ليست وحسب؛ لهما املوضوعية بالسمات تعلقه من أكثر واملنتجات
الرشكات تكون التي الكبرية املالية املبالغ تفرس التجارية للعالمات املضافة» «القيمة فتلك
فمثًال، أخرى؛ برشكات الخاصة التجارية العالمات عىل لالستحواذ لدفعها استعداد عىل
واألسماء الشهرة قيمة الرشكة قدرت ،٢٠١١ لعام كوكاكوال لرشكة السنوي التقرير يف
من أعىل باملائة ٢٥ ب التجارية) عالماتها مثل امللموسة غري األصول (أِي لها التجارية
الفهم الصعب من ظل اآلن، إىل لكن واملعدات). واملصانع (املمتلكات امللموسة أصولها
هناك أن من الرغم عىل هذا؛ التجارية العالمة بتأثري للمقصود الدقيقني والتعريف
نفيس أو واٍع ال أو خفي أو ملموس غري مثل: له أعطيت التي التوصيفات من العديد
الحديث القرار اتخاذ علم يقدمها التي األساسية امليزة إن عقالني. غري أو عاطفي أو
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ومن اآليل؛ الطيار نظام عمل طريقة عىل للتعرف ومنهجي تحلييل سبيل توفري يف تتمثل
الرصيح املستوى مع وتضافره بالرشاء الخاصة القرار اتخاذ لعملية الضمني للمستوى ثَمَّ

لها.

∗∗∗

املدركة القيمة عىل ضمنيٍّا تؤثر فهي أطر؛ عن عبارة التجارية العالمات
التأطري. خالل من بها الخاصة والتجربة للمنتجات

الضمني املستوى لتأثري تقديرنا عدم سبب

قدح أو كريم اآليس من كوب عىل للحصول ا جدٍّ سعداء ونحن ندفع أننا من الرغم عىل
يذكرها ما نادًرا التجارية العالمة فإن له، املوضوعية التكلفة أضعاف ثالثة القهوة من
ال أننا املربعات مثال من لنا اتضح لقد الرشاء. عملية يف السبب باعتبارها املستهلكون
الصغري. الرمادي للمربع الحيس إدراكنا عىل اإلطار يؤثر الدقة وجه عىل كيف نعرف
رشاء أسباَب كيه إف جي السوقية األبحاث معهد بها قام التي الدراسات إحدى َفَحَصت
إىل الدراسة أشارت أنواع. لعدة ينقسمون الساعات مشرتي أن واكتشَفت اليد، ساعات
منها املصنوعة املادة عىل «يركزون الذين املشرتون هم األنواع تلك من نوع أهم أن
يتم ولم منها. املصنوعة املادة يفضلون ألنهم معينة ساعة رشاء يختارون فُهم الساعات»؛
الذي املواد ع تنوُّ مدى وما ا؟ حقٍّ مقبولة النتيجة تلك هل لكن التجارية. العالمات ذكر
ساعة نشرتي عندما البالستيك. أو الجلد جانب إىل املعدن الساعة؟ منها تصنع أن يمكن
وهل مكربة؟ بعدسة الساعة منه املصنوعة املعدن بدقة نفحص هل يورو، ٢٠٠ مقابل يف
الرشاء قرار يف حاسم عامل ا حقٍّ هذا وهل هذا؟ تقييم عىل قادرون حتى األمر واقع يف نحن

هنا؟ دور أي تلعب ال التجارية العالمة أن ا حقٍّ صحيح وهل نتخذه؟ الذي
التجارية العالمات موضوع ألن الطريقة بهذه تفكريه عىل املرء يُالم أال املمكن من

الدراسة: تلك من مقتطًفا نقتبس دعونا العالية. األسعار رشيحة يف يظهر ال حتى
أدنى، كحدٍّ يورو ٣٥٠ سعرها التي الساعات أِي العالية، األسعار رشيحة «يف
هذا يف الساعات كل من باملائة ٤٠ نحو األسد: نصيب عىل بالسمات» «املوَلعون يستحوذ
يجب الساعة أن هو خاص نحو عىل يهم ما هذا. العمالء نوع ِقبل من تُشرتى القطاع
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وتعرض ت مؤقِّ بمنزلة تعمل املثال، سبيل عىل اإلضافية؛ السمات كل فيها تتوافر أن
التاريخ.»

بالنسبة حتى يحدث وهل فعًال؟ يحدث هذا هل التجارية. للعالمة ذكر يوجد ال أيًضا،
التاريخية األهمية من كبري قدر له منتَج إىل بالنسبة العالية؟ األسعار رشيحة يف ساعة إىل
أن ا حقٍّ صحيح هل عنا؛ انطباًعا يخلق والذي للجميع، معروفة قيمته والذي والثقافية،

الرشاء؟ عملية يف الحاسم العامل هو املؤقت سمة أو التاريخ عرض

تدريب

تدفعك التي هي التجارية العالمة إن تقول أن يمكن املنتجات أي التايل: السؤال يف جيًدا فكر
األسنان؟ معجون األثاث؟ املطبخ؟ يف املستخدمة املنزلية األجهزة اليد؟ ساعة عن ماذا لرشائها؟

القهوة؟

لتلك محدود وصول لديه الرصيحة، األسئلة عرب نسربه الذي البرشي الطيار نظام إن
عن العمالء سئل عندما استقصاءات، يف الرشاء. قرارات وراء تقف التي الضمنية الدوافع
مفصلة معلومات قدموا الخدمات، أو الشامبوهات من معني لنوع اختيارهم يف السبب
صنع عملية من الرصيح الجزء عن فقط أخربونا لكنهم مخطئني، كانوا الشأن. بهذا ا جدٍّ
خطأً، ليس وهذا والسعر، الكريم أداء عن العمالء تَحدَّث العبوات، دراسة ففي القرار؛
نظام يقدمه الذي اإلطار تأثري يبقى إذ الكاملة، الصورة يقدم ال الذاتي التأمل هذا لكن
فإن لذا، اآليل؛ الطيار نظام لعمليات واٍع وصول لدينا ليس فنحن ضمنيٍّا، اآليل الطيار

كاملة. الصورة تمثل ال الغالب يف اإلجابات تلك
النحو عىل التجارية العالمات تأثريات تقدير عدم تكرار سبب التأطري تأثري يفرس
لذا، بتأثريه؛ منا وعي دون مبارش غري نحو عىل يؤثر التأطري ألن االستقصاءات يف املالئم
(املربع املنتج خصائص يف نفكر اليد، ساعات إلحدى رشائنا مربرات عن نُسأل عندما
أن هو ذلك يف السبب إن الخلفي). (اإلطار التجارية العالمة يف وليس الصغري) الرمادي
الخفي الخلفية تأثري نالحظ ال ببساطة فنحن حسيٍّا. لإلدراك قابل غري الخلفية تأثري
إطاًرا يضع اآليل الطيار نظام أن هو ا جدٍّ املدهش إن واملتشعب. الوقت ذات يف والهائل
نعيه، نكاد ال نحٍو عىل الدماغ من مناطق عىل يؤثر فهو هذا؛ نالحظ أن دون لقراراتنا
تحديًدا. الخلفية تلك بسبب توجد تجارية عالمة أي جاذبية لكن اإلطالق. عىل نعيه ال أو
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غري التأثري هذا شفرة نفك أن إذن علينا التجارية، العالمات تأثري يف ونتحكم نفهم وحتى
اآليل. الطيار لنظام املبارش

∗∗∗

ال عليه، وبناءً ضمني؛ سلوكنا عىل التجارية العالمات ثَمَّ، ومن األطر، تأثري إن
الواعي. املستوى عىل به نشعر

علمية معلومة

اآليل والطيار البرشي الطيار لنظاَمي العصبي األساس

اآليل الطيار أو البرشي الطيار بنظام الخاصة كتلك معقدة وظائف عزو الصعب من أنه رغم
النظامني. بكال الخاصة الدماغية املناطق أهم تحديد تقريبي نحو عىل يمكننا ترشيحية، لرتاكيب
الجبهية قبل القرشة عىل أخرى، مناطق جانب إىل البرشي، الطيار بنظام الخاصة العمليات تعتمد
الذاكرة مركز أن املفرتض ومن األمامي. الفص يف الدماغ مقدمة يف املوجودة الجانبية الظهرية
املكان يف نفكر عندما املثال، سبيل عىل نستخدمها، التي هذه الدماغية املنطقة يف موجود العاملة
يعتمد البرشي الطيار بنظام الخاصة العمليات من جزء أيًضا التالية. اإلجازة فيه سنقيض الذي
نظام مع الرصاعات بتسجيل أخرى وظائف ضمن أيًضا تقوم التي الحزامية، األمامية القرشة عىل

حيالها. استجابة وتُصدر فيها يتسبب التي واالضطرابات اآليل الطيار

وهي معينة سمة يف تشرتك التي العصبية الرتاكيب من مجموعة عىل اآليل الطيار نظام يعتمد
الجبهية الحجاجية والقرشة الحسية املناطق كل هذا ويتضمن األساس. يف ضمنيٍّا بعملياتها القيام
واإلدراك العاطفة فيها تتكامل (والتي األنسية البطنية الجبهية قبل والقرشة اإلثابة)، مركز (وهي
تتعرف (التي القاعدية والعقد العواطف)، مركز (وهي الدماغية واللوزة الذاتية)، واملالءمة املعريف

وتتعلمها). واإلثابات األنماط عىل

بجامعة األستاذ ليربمان بماثيو الخاصة التالية البحثية الورقة فإن املوضوع، بهذا ا مهتمٍّ كنت إذا
و٢. ١ للنظامني العصبي األساس عن رائعة عامة نظرة تعطي أنجلوس ِبلوس كاليفورنيا

Lieberman, M.D. (2007). Social cognitive neuroscience: A review of core processes.
Annual Review of Psychology, 58, 259–289.
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اآليل الطيار نظام شفرة فك

ووظائف بنية عن املعرفة من كبري قدر اكتساب العلم استطاع املاضية، العرشين األعوام يف
عىل القرار اتخاذ يف الضمني للمستوى الجديد الفهم هذا ويعتمد الضمني. النظام
عاليتني. ودقة بموضوعية الضمنية العمليات قياس تستطيع ودقيقة رائعة قياس أساليب
من التصوير تقنيات أو النفس علم من الربمجة أو التهيئة نماذج األساليب تلك تتضمن
املناهج يف التقدم وبفضل الوظيفي. املغناطييس بالرنني التصوير مثل العصبية العلوم
للدوافع املحفزة «العوامل بمنزلة أنه عىل إليه يُنظر الضمني املستوى يعد لم والنظريات،
معها يتعامل التي الجوانب عىل نظرة نلِق دعونا فرويد. نظرية ترى كما الالأخالقية»،
عن فكرة نأخذ أن املهم من لكن الحقة، فصول يف لعرضها وسنعود اآليل، الطيار نظام

رحلتنا. من املبكرة املرحلة تلك يف حتى النظام، هذا معالجة نطاق
الحيس اإلدراك هي اآليل الطيار نظام يف األوىل الوحدة كانمان، نموذج من يتضح كما
التسويقية، ألنشطتنا األساسية الواجهة هو الحيس اإلدراك إن الخمس. حواسنا خالل من
نستعمله الذي الوجه ِكريم رائحة أو التجارية العالمة أو منتجاتنا مزايا يف تَمثَّل سواء
إعالناتنا يف نستخدمها التي واملوسيقى العمالء شهادات أو العبوة لون أو حجم أو
عقول إىل يدخل أن هو تأثريًا هذا كل يُحِدث لكي األسايس املتطلب إن التليفزيونية.
وعالمتنا منتجاتنا خاللها من تدخل أن يجب التي البوابة هو الحيس واإلدراك املستهلكني،
ويعمل حسيٍّا. إدراكها يتم أن أوًال يجب مؤثرة، رسائلنا تكون أن أجل ومن التجارية.
نستطيع كيف الدقة وجه عىل نعرف فال ضمني؛ مستًوى عىل كبري نحو عىل اإلدراك هذا
دماغنا يف املوجودة العمليات أي أو الثانية من جزء غضون يف الحمراء املرور إشارة تمييز
أعيننا. يف كامريا تركيب تم أنه لو كما الحمراء اإلشارة فقط نرى فنحن ذلك؛ عن مسئولة
املفهوم هذا من كثريًا أبعد الحقيقة تكون أن يمكن الثالث، الفصل يف سنرى وكما لكن،
نظام يف نشطة عملية الحيس اإلدراك إن كامريا». بمنزلة الحيس «اإلدراك أن يرى الذي
لكن واحٌد، موضوعيٍّا الصغريين املربعني فلون التأطري؛ عملية من يتضح كما اآليل، الطيار

مختلفني. يبدوان يجعلهما عقلنا
ندركه أن من بدًال حولنا، من العاَلَم نَِشٍط نحو عىل بها نشكِّل التي الكيفية تتضح
تم فانيليا بودنج املستهلكني إعطاء تم التالية. التجربة خالل من سلبي، نحو عىل حسيٍّا
شكل برصيٍّا جدٍّا يشبه بحيث له طعم ال صناعي لون باستخدام اللون بنيَّ ليبدو صنعه
النتيجة كانت طعمه. يبدو كيف ووصف تذوُّقه املستهلكني من ُطلب الشوكوالتة. بودنج
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طعم وصفوا فأغلبهم بالفعل؛ يأكلونه كانوا عما تماًما يختلف قالوه ما أن هو املدهشة
مظهر وضللهم ضمني، نحو عىل توقعوه ما ذاتي نحو عىل اختربوا فكلهم الشوكوالتة؛

البودنج.
زيادة عادية، قهوة أُْعُطوا أنهم اعتقدوا الذين مشابهة، دراسة يف املشاركون أظهر
قهوة هو األمر واقع يف عليه حصلوا ما أن من الرغم عىل وعددها، القلب نبضات رسعة يف
يستخدمون حني املستهلكون به يمر الذي األداء يف االختالف يفرس وهذا الكافيني. منزوعة
املنتجان كان وإن حتى تجارية، عالمة له ليس بديل مقابل يف املفضلة التجارية عالمتهم
عىل بدورها تؤثر التي التوقعات، ينشط التجارية العالمة إطار إن أي تماًما؛ متطابقني
تشكيل يتم التأثري. بهذا وعي عىل نكون أن دون حسيٍّا، واملدركة الذاتية املنتج تجربة
العمليات خالل من أسايس نحو عىل باملنتج، الخاصة تجربتنا ثَمَّ ومن الحيس، إدراكنا

اآليل. الطيار نظام يف الضمنية
يف يضبط، التوقع وهذا الشوكوالتة، مثَل البنيِّ البودنج طعم يكون أن نتوقع نحن
تلعب مواقفضمنية. هناك الضمنية، للتوقعات وباإلضافة الذاتية. الطعم تجربة الخلفية،
املواقف نقيس ونحن التسويق. يف ا مهمٍّ دوًرا التجارية والعالمات املنتجات بشأن املواقف
عالمتنا تجاه إيجابي موقف للمستهلكني كان إذا ألنه الجودة؛ أو الثقة أو التعاطف مثل
مستويان هناك لكْن رشاء. عملية أي عند فيها يفكروا أن أكرب احتمال فهناك التجارية،
تجاه والضمني الرصيح املوقفني بقياس قمنا دراسة، ففي والضمني؛ الرصيح للمواقف:

.11-1 شكل من يتضح كما املرصفية، الصناعة يف متنافسني بنَكني
ارتباط بينهما التجاريتني العالمتني نموذَجي أن نجد الرصيحة، للصورة نظرنا إذا
(معامل الضمنيني بالنموذجني مقارنة (٠٫٦٤ يساوي االرتباط (معامل الضعف عىل يزيد
االختالفات أن بالفعل رأينا ألننا مفاجئة نتيجة ليست هذه .(٠٫٣٠ يساوي االرتباط
فقط موجوًدا. اإلطار يكون عندما فقط للمقدمة تأتي التجارية العالمات بني الحقيقية
تمييز ويظهر الكاملة الصورة عىل نحصل — الضمني املستوى — اإلطار إضافة عند

التجارية. العالمات بني قوة أكثر
الرغم فعىل الصحي. الطعام تجاه املستهلكني مواقف خالل من يتضح آخر مثال
فإنَّ الرصيح، املستوى عىل الصحي الطعام تجاه إيجابية مواقف لديهم معظمنا أن من
عام يف ماركتينج» أوف «جورنال دورية نرشتها دراسة ففي آخر؛ رأيًا اآليل الطيار لنظام
الطعم تقديرات زادت صحي، أنه عىل املنتج إدراك، أو تقديم، قل كلما أنه وجد ،٢٠٠٦
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البنك بالبنك أ

 ٪١٠٠ ٪٨٠٪٦٠٪٤٠٪٢٠٪٠  ٪١٠٠ ٪٨٠٪٦٠٪٤٠٪٢٠٪٠

الصورة الرصيحة
(نظام الطيار البرشي)

الصورة الضمنية
(نظام الطيار اآليل)

محرتم
ناجح
عادل
مبتكر
مهتم بالعمالء
جاد
محبوب
مستقل
غD معقد
جدير بالثقة

تماًما. مختلفان والضمنية الرصيحة الصورة نموذجا :11-1 شكل

«غري التالية: القاعدة يستخدم اآليل الطيار فنظام تناوله؛ وبعد وأثناء قبل به الخاصة
املوقف عن النظر بغض املنتج لتجربة إطاًرا الضمني املوقف هذا يضع لذيذ». = صحي
لذيذ الصحي غري الطعام بأن سيخربونك الذين الناس عىل ينطبق وهذا املعلن. الرصيح
املنخفضة البيتزا فشل يفرس وهذا رصيح. نحو عىل القاعدة بتلك يؤمنون ال الذين وهؤالء
يف املنخفضة ماكلني همبورجر سندوتشات أو هت بيتزا مطاعم تقدمها التي السعرات
يحتوي أنه نعرف همبورجر سندوتش نأكل عندما يتغري الذاتي فالطعم الدهون؛ نسبة

الدهون. من منخفضة نسبة عىل
من طويلة أعوام عن نتجت توقعات، لديهم املتحدة اململكة يف املستهلكون باملثل،
منتج أشكال من شكًال باعتبارها القهوة، حبات أن إىل تشري التي الفورية للقهوة الدعاية
واحًدا. املنتج كان وإن حتى للقهوة، املطحون الشكل من والجودة الطعم يف أفضل القهوة،
يونيليفر أجرترشكة عندما إنه بحيث املختلفة األصناف إىل التوقعات تلك ذلك بعد انتقلت
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التي لألنواع بكثري أفضل تقييمات املستهلكون أعطى الفوري، الحساء أنواع عن أبحاثًا
عنها لهم قيل التي بتلك مقارنة حبات شكل يف مكونات من مصنوعة إنها عنها لهم قيل

متطابقني. الحساء نوعا كان وإن حتى مطحونة، مكونات من مصنوعة إنها
الرصيحة، دوافعنا فبجانب دوافعنا؛ من كبري عدد عىل أيًضا اآليل الطيار نظام يحتوي
منظف رشاء هدف لدينا يكون قد املثال، سبيل عىل ضمني. تحفيزي مستًوى أيًضا هناك
الدافعية من ضمني مستًوى أيًضا هناك الرصيح، الهدف هذا وبجانب الغسيل. لتنظيف

التالية. الدراسة خالل من يتضح كما وذلك الرشاء، بعملية مرتبط
التجربة، بعد الكذب. فيه عليهم كان موقف يف املشاركني بعض ُوضع تجربة، يف
الكعك أو الغازية املرشوبات مثل عدة منتجات بني من االختيار يف الحرية لديهم كانت
أكرب نحو عىل املطهرة املناديل كذبوا الذين املشاركون اختار املطهرة. املناديل أو املحىل
قاس السابقة، بالتجربة ومرتبطة الحقة دراسة ويف يكذبوا. لم الذين هؤالء من بكثري
اتضح الرئييس. املتغري باعتباره أيديهم غسل يف املشاركون يستغرقه الذي الوقت العاِلم
الذين بهؤالء مقارنًة بكثري أكرب لوقت أيديهم غسلوا الكذب منهم طلب الذين املشاركني أن
بالشعور ضمني نحو عىل مرتبط التنظيف أن التجربة تلك توضح محايد. وضع يف كانوا
يف الضمنية الدوافع تلك مثل الكتاب، هذا يف الحًقا سنرى وكما األخالقي. والجانب بالذنب
العالمات إلدارة كبرية فرصة يمثل وهذا الرشاء، قرارات عىل بقوة تؤثر اآليل الطيار نظام

التجارية.

∗∗∗

والدوافع واملواقف والتوقعات الحسية املدركات غالبية اآليل الطيار نظام يدير
الرشاء. بقرارات املرتبطة

∗∗∗

هو لنا اتضح ما املستهلكني. سلوك أسباب لفهم رحلتنا يف األوىل املحطة إىل وصلنا هكذا
نَر دعونا القرار. التخاذ والضمني الرصيح املستوى إلدارة تحلييل عام إطار لدينا أننا

التسويق. فعالية لزيادة هذا عىل البناء يمكن كيف
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الفصل هذا يف الواردة النقاط أهم

يعمل ضمني نظام نتخذه: قرار أي يف دور لهما نظامني بني التمييز يمكننا •
برشي. طيار بمنزلة يعمل رصيح وآخر آيل طيار بمنزلة

وقرارات التجارية والعالمات للمنتجات الحيس إدراكنا مًعا النظامان هذان يحدد •
نتخذها. التي الرشاء

املبارش غري التأطري تأثري خالل من قراراتنا عىل الضمني اآليل الطيار نظام يؤثر •
ذاته. الوقت يف والقوي

مسوقني باعتبارنا هذا لنا يعنيه ما

برشاء نقنعهم وحتى املستهلكني لدى القرار اتخاذ عملية تماًما نفهم كي •
والضمني الرصيح املستويني االعتبار يف نضع أْن نحتاج خدماتنا، أو منتجاتنا

للقرارات.
وراء الرصيحة الدوافع من أكثر هو ما هناك أن دائًما نعرف أننا من الرغم عىل •
نحن وإدارته. ضمنية األكثر املستوى هذا تحديد دائًما الصعب من فإنه قراراتنا،

الرشاء. لقرارات الضمني املستوى إلدارة وتحلييل منهجي أسلوب اآلن لدينا
عىل للتأثري ومثرية جديدة فرصة اآليل الطيار لنظام الهائلة السعة لنا تتيح •
ألنشطتنا اإلقناعية القدرة تزيد أن نرسلها التي اإلشارات لكل ويمكن السلوك.

التسويقية.

54



الثاني الفصل

احلقيقة حلظة
الرشاء قرارات شفرة فك

لكن البرشي. والطيار اآليل الطيار نظام قراراتنا؛ عىل يؤثران نظامني هناك أن عرفنا لقد
الخدمات، مزوِّدي من عدد بني نقارن أو ماركت السوبر أرفف أحد أمام نقف عندما
وكيف غريها؟ دون معينة تجارية لعالمة رشاءنا يقرر الذي وما لقرارنا؟ نصل كيف
عن اإلجابة يف التعمق سنحاول الفصل، هذا يف املختلفة؟ الخيارات كل بني من نختار
الرشاء. قرارات عليها تقوم التي األساسية املبادئ عن النقاب وكشف املهمة األسئلة تلك

الرشاء لقرارات العصبي األساس

الطويل، أو القصري املدى عىل سواء املستهلكني، سلوك عىل التأثري يف املسوقني دور يتمثل
الخاصة العمالء قاعدة عىل لإلبقاء نحتاج نحن يديرونها. التي التجارية العالمات لصالح
عىل التعرف فإن لذا، جدد؛ عمالء وجذب بالرشاء فيها يقومون التي املرات وزيادة بنا
من هو اختياراتهم يحدد عما والبحث يشرتونها التي للمنتجات املستهلكني رشاء سبب

التسويق. عمل صميم
األعصاب عالم أراد ،(1-2 شكل (انظر ٢٠٠٧ عام يف أجريت مبتكرة تجربة يف
توقع املمكن من كان إن معرفَة وزمالؤه ستانفورد، بجامعة األستاذ كنوتسون، برايان
والعالمات للمنتجات بصور بحثه كنوتسون بدأ العصبي. النشاط بتحليل الرشاء سلوك
ظهر ذلك بعد ثواٍن. لبضع عرضها تم — شوكوالتة علبة املثال، سبيل عىل — التجارية



الشفرة فك

عىل الضغط طريق عن — تحديد املشاركني عىل كان النهاية يف ثم الشاشة عىل السعر
ال. أم الشوكوالتة سيشرتون كانوا إن — األزرار أحد

القرارالسعرالعالمة التجارية/ا�نتج

شوكوالتة جوديفاشوكوالتة جوديفا
السعر ٧ دوالرات

شوكوالتة جوديفا
السعر ٧ دوالرات

النعم 

٤ ثواٍن ٤ ثواٍن ٤ ثواٍن

«املؤرشات املسماة العصبي باالقتصاد الخاصة الشهرية للدراسة توضيحي رسم :1-2 شكل
ستانفورد. جامعة من وزمالؤه كنوتسون بها قام التي الرشاء» لعمليات العصبية

الدماغي التصوير تقنية باستخدام الوقت طوال الدماغية األنشطة قياس تم
التجارية العالمة أو املنتج صورة أن ذلك أظهر الوظيفي). املغناطيس بالرنني (التصوير
ما. يشءٍ تقييم عند ينشط أنه واملعروف املكافأة»، «جهاز ب يسمى ما تنشيط من تزيد
تلك تعتمد اليشء.» هذا عىل الحصول يف «أَْرغب يقول: الدماغ أن لو كما األمر يشبه
مع تجارب لدينا االرتباطية، ذاكرتنا يف املنتج. يقدمها أن نتوقع التي القيمة عىل الرغبة
مع التعاطي من أو مبارش، غري أو مبارش نحو عىل استخدامها من التجارية؛ العالمة
لدينا االرتباطي، التعلم هذا عىل واعتماًدا يستخدمونها. آخرين رؤية من أو إعالناتها
فسيكون عالية، هذه املتوقعة القيمة كانت إذا التجارية. العالمة تقدمها متوقعة قيمة
مستوى فسيكون منخفضة، القيمة كانت وإذا عاليًا؛ املكافأة جهاز تنشيط مستوى

أيًضا. منخفًضا التنشيط
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عىل السعر عرض تم عندما أيًضا؟ السعر عرض تم عندما حدث ماذا واآلن
الجزيرية. القرشة وهي الدماغ، من تماًما مختلفة منطقة يف تنشيط حدث املشاركني،
نجرح عندما املثال، سبيل عىل باأللم؛ نشعر عندما املنطقة تلك تنشيط يتم ما عادًة
أخرى، بعبارة االجتماعي). (األلم ما جماعة من استبعادنا يتم أو البدني) (األلم إصبعنا
بالعقالنية؛ له عالقة ال السعر أن هذا ويعني ألم؛ بتجربة الدماغ يمر للسعر، ننظر عندما
للتسوق وحدة هناك ليست أنه ندرك أن يجب هذا، ولتوضيح األلم. من نوع فالسعر
أن العقل عىل وإنما التجارية، للعالمات وحدة أو للرشاء» «زر يوجد وال الدماغ يف
عن تماًما مختلفة ألسباب كلها تطورت التي الحالية، العصبية وحداته من أيٌّ «يقرر»
تبدو النتيجة إن واألسعار. التجارية والعالمات املنتجات مع التعامل عليها التسوق،
أهدافنا، تحقيق عىل تساعدنا ألنها تكافئنا التجارية والعالمات فاملنتجات بديهيٍّا؛ مقبولًة
إلينا بالنسبة كبرية قيمة له والذي بالفعل، نمتلكه يشء عن التخيل تتضمن واألسعار

معقوًال. يبدو مؤملة تجربة باعتباره هذا تشفري فإن ولذلك، املال؛ وهو
املنتج أو التجارية العالمة كانت إن يحدد الذي األسايس املبدأ إذن العلماء اكتشف
بني العالقة كانت إذا أنه وهو للغاية؛ واضح اكتشفوه الذي واملبدأ ال. أم رشاؤه سيتم
بالسعر اليشء هذا لرشاء استعداد عىل فاملشاركون معينة، قيمة عن تزيد واأللم املكافأة
بالقدر كبرية كانت إذا التي وهي اإلجمالية»، «القيمة من نوًعا يحسب فعقلنا املطلوب؛
واعتماًدا الرشاء. قرار فسنتخذ الكايف، بالقدر كبريًا واأللم املكافأة بني الفرق وكان الكايف،
سيشرتون املشاركون كان إذا بما دقيق نحو عىل التنبؤ العلماء استطاع املبدأ، هذا عىل
العصبية «املؤرشات كان: الذي البحثية، الورقة عنوان جاء هنا، ومن ال، أم املنتجات تلك

الرشاء». لعمليات
املكافأة بني العالقة عىل تعتمد الرشاء قرارات أن كنوتسون تجربة نتائج توضح
لدى القرار اتخاذ عملية عىل للتأثري عامالن التسويق يف لدينا أننا يعني وهذا واأللم؛
وحتى مستقل. نحو عىل معهما التعامل يمكن وأنه — واأللم املكافأة وهما — املستهلكني
تقليل الوقت نفس ويف املكافأة عامل زيادة يمكننا منتجاتنا، يشرتون املستهلكني نجعل
تتمثل إلينا، بالنسبة منفصًال. نهًجا املسوقون يتبنى أن الشائع من لكن األلم. عامل
سعري عرض املثال، سبيل عىل أو، التجارية العالمة عىل سنركز كنا إذا فيما املشكلة
زيادة هو فالهدف بمعضلة؛ ليس هذا إن معضلة. باألمرين القيام أن لو كما خاص،
والسعر. املنتج من املتوقعة املكافأة عىل اعتماًدا العقل يحسبها التي اإلجمالية» «القيمة
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مع الخدمة أو التجارية العالمة تقدمها التي القيمة عىل الرتكيز اإلعالن لنفس يتيح وهذا
خصم محدودة، «لفرتة (مثل باإللحاح» «البيع أسلوب عىل تقوم سعرية رسالة تضمني
ويزيد األلم، الثانية تقلل حني يف املتوقعة، املكافأة األوىل الرسالة تزيد باملائة»). ٣٠

لإلعالن. اإلجمالية القيمة من مًعا االثنني تضافر
طلب إمكانية يف السبَب الوقت، ذات يف والجوهري البسيط، األساس هذا يفرس
مئات لدفع الناس بعض استعداد أو لقهوتها، مرتفعة أسعاًرا ستاربكس مقاهي
تثريه التي املكافأة جانب إن كبار. ملصممني شمس نظارات لرشاء االسرتلينية الجنيهات
أعىل. سعر لدفع مقاومتنا من تقلل والتي املدركة، القيمة من يزيد التجارية العالمة
بني أفضل عالقة هناك يجعل مما كبرية؛ املكافأة تكون املقابل يف لكن كبريًا السعر يكون

الرخيصة. الشمس بنظارات الخاصة تلك من ذاتي نحو عىل والتكلفة القيمة

∗∗∗

اإلجمالية القيمة التالية: املعادلة عىل يقوم رشاء قرار ألي العصبي األساس
الرشاء. قرار اتخاذ احتمال زاد اإلجمالية، القيمة زادت كلما األلم. − املكافأة =

للمنتج اإلجمالية القيمة زيادة كيفية

يجب املثال، سبيل عىل منتج؛ أي يقدمها أن يجب التي الرصيحة القيمة عن الكثري نعرف
ينتج أن ويجب طيبة، رائحته تكون أن ويجب الجسم، ينظف أن االستحمام ِجل عىل
املستوى عىل يريدونه بما إخبارنا يف مشكلة املستهلكني لدى ليس وهكذا. كبرية، رغاوي
األساسية القيمة تقدِّم السوق يف االستحمام ِجل أنواع كل أن يف يكمن التحدي الوظيفي.
أصعب أفضل» نحو عىل «ينظف ورسالة صعب، املستوى هذا أساس عىل والتمييز هذه،
تنتجه الذي بالس» «ديناميك االستحمام ِجل عىل نظرة نلِق دعونا اآلن توصيلها. يف حتى

.(2-2 شكل (انظر أديداس رشكة
املستهلكون، يريدها التي الرصيحة االحتياجات بكل يفي استحمام، ِجل زال ما إنه
يقدم الذي السياق إن التأطري. خالل من إضافية قيمة العبوة تضيف الحالة، تلك يف لكن
مختلفة أشكال تستتبعها أن يمكن املمارسة تلك إن االستحمام. هو قيمته املنتج فيه
وهكذا. النشاط، واستعادة الجديدة، والبداية واالسرتخاء، النشاط، تجديد املكافأة: من
تذكِّرنا أنها نجد لشكلها، ننظر عندما قيمة؟ العبوة تضيف كيف الخلفية، تلك ضوء يف
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القيمة تزيد أديداس رشكة تنتجه الذي بالس ديناميك االستحمام ِجل عبوة :2-2 شكل
املستهلك. لدى املتوقع املكافأة جانب عىل بالتأثري اإلجمالية

كاملة. بسيطرة وتوحي الجيد التحكم إىل تشري فالقبضة السيارات؛ محركات زيت بعبوة
تصميم يوصل املنتج. فتح عند طقطقة صوت بوضوح يُسمع أن يمكن أنه عىل عالوة هذا
الفتح وصوت التعبئة وطريقة الشكل خالل من أكثر، ضمنية إضافية، قيمة العبوة تلك
عىل قدرته من أْي املنتج؛ هذا باستخدام استحمام أي فعالية من يزيد فهو املنتج؛ واسم
ألن للطاقة تجديًدا أكثر االستحمام تجربة يجعل وهو النشاط. واستعادة الطاقة تجديد
وهي اآليل، الطيار نظام من بت مليون ١١ خالل من معالجتها تتم اإلشارات تلك كل

املستهلك. ذهن يف للمنتج اإلجمالية القيمة صايف من تزيد
األقل عىل مثايل، نحو عىل والضمنية الرصيحة القيمتان تتضافر املثال، هذا يف لذا،
للطاقة. مجدد تأثري استحمامهم لتجربة يكون أن يريدون الذين املستهلكني إىل بالنسبة
املدركة القيمة ستكون االستحمام، من االسرتخاء يريدون الذين العمالء إىل وبالنسبة

دافعهم. مع يتناسب ال التأطري هذا ألن قليلة حسيٍّا
عنها. املستهلكني سؤال بإمكاننا ألنه الفهم وسهلة واضحة الرصيحة القيمة إن
هناك عليه وبناء يذكرها؛ ال فهو املستهلك إليها يفطن ال ما عادًة الضمنية القيمة لكن
هائلة فرصة تقدم الضمنية القيمة تلك لكن أهميتها. من التقليل يتم أن كبري احتمال
أحد تصميم يجعل الذي ما املنافسني. جانب من تقليدها يف كثريًا أصعب وتكون للتميز،
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تزي� ا�ائدة

٥ جنيهات اسرتلينية

مياه

جنيه اسرتليني

ثمنها. ارتفاع رغم عالية إجمالية قيمة فوس التجارية العالمة إطار يحقق :3-2 شكل

شفرته؛ فك يف أصعب هذا بها؟ خاص نموذجي نحو عىل أنه يُعرف أبل رشكة منتجات
تقليده. يف صعب ثَمَّ ومن

املياه مثل منتجات فئة يف القيمة لزيادة طريقة عن نبحث أننا نفرتض دعونا
اإلضافات بعض إدخال يف التفكري يكون قد ذهننا عىل سرَيُِد ما أول إن املعدنية.
ا جدٍّ السهل من لكن رائعة، فكرة بالتأكيد إنها املياه. عىل نكهات إضفاء مثل الجديدة،
نكهة لتقديم التنافسية امليزة تكون ال بحيث تقليدها؛ األخرى التجارية العالمات عىل
املياه من نرويجي لنوع التجارية العالمة وهي — فوس اتخذت ا. حقٍّ كبرية جديدة
نحو عىل املدركة القيمة من زادت فقد مختلًفا؛ منًحى — (3-2 شكل (انظر املعدنية،
بني التفريق الخمور خرباء حتى يستطع لم التعمية اختبارات يف أنه حقيقة رغم كبري،
مجرد من أكثر فوس أصبحت التصميم، لغة بفضل لكن الصنبور. ومياه فوس مياه
الخاصة تلك هي التجارية العالمة ِقبل من امُلقدَّمة الضمنية فالقيمة معدنية؛ مياه نوع
املزينة املائدة أن حقيقة عىل جزئيٍّا اإلضافية القيمة تلك تعتمد للمائدة. مثايل بتزيني
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وهذا الوجبات؛ إحدى يتناولون ملن اإلجمالية األكل تجربة روعة من تزيد رائع نحو عىل
اآليل الطيار نظام عرف ذلك، إىل باإلضافة واملطاعم. الحانات يف بيعها وراء السبب هو
ويأتي ا جدٍّ نقي ألنه املياه؛ من النوع هذا ترشب مادونا املمثلة مثل نجوًما أن بنا الخاص

األماكن. وأشهر أفخم يف فقط متوافر وهو النرويج، من
ولكن فقط، تجاربنا عىل ثَمَّ من تعتمد ال املنتج مع نبنيها التي االرتباطات إن
يتوافر الذي املكان مع وكذلك املنتج، يرشبون من مع أيًضا يتعامل اآليل الطيار نظام
مجال يف األبحاث وتؤكد االجتماعي؛ السياق مع اآليل الطيار نظام أيًضا يتعامل فيه.
سلوك يف التأثري عىل االجتماعي السياق قدرة واضح نحو عىل االجتماعي النفس علم
فيه استهالكه يتم الذي واملكان املنتج يستخدم وَمن اآلخرون يفعله ما رؤية إن الرشاء.
الزجاجة تصميم تأثري جانب إىل ِلفوس، املدركة القيمة يغري ذلك؛ من أيٍّ عن القراءة أو

نفسه.
بني العالقة يف للتفكري نحتاج الرشاء، قرارات ا تامٍّ فهًما نفهم أن أجل من لذا،

.(4-2 شكل (انظر والضمني الرصيح املستويني عىل والتكلفة القيمة

القيمة الرصيحة القيمة الرصيحة + الضمنية

ضمنية. أطر خالل من اإلجمالية القيمة تزيد :4-2 شكل

عملية مع متوافق والتكلفة بالقيمة الخاص الكالسيكي االقتصادي املنظور إن
بتقييم تأميل نحو عىل العمالء يقوم إذ البرشي)؛ الطيار (نظام الرصيحة القرار اتخاذ
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الحقيقية، املوضوعية الحقائق عىل ويركزون األمر، جودة عىل ويحكمون املعلومات،
القرار اتخاذ عملية أيًضا وتعتمد واملواقف. والنيات العقالنية عىل قرارهم ويبنون
حساس النظام هذا لكن والتكلفة. القيمة عىل اآليل الطيار بنظام الخاصة الضمنية
الخربة عىل تعتمد التي االستداللية والطرق والعادات والتوقعات املحيطية لإلشارات

القرار. فيه يُتخذ الذي والسياق الداخلية والحاالت

∗∗∗

والرصيحة. الضمنية القيمتني؛ لتعظيم نحتاج اإلجمالية، القيمة لتعظيم

للمنتج املدركة القيمة وزيادة السعر

تعلمناها أخرى ضمنية قاعدة من فوس التجارية للعالمة الكبري السعر فارق يستفيد
وهكذا للقيمة، تشري أن لألسعار يمكن السعر. زاد الجودة، زادت كلما وهي: جميًعا،
عىل باألساس نركز حسيٍّا، وإدراكها معالجتها وكيفية األسعار عن الحديث عند تفعل.
ط تنشِّ األسعار أن َقبل من أوضحنا ولقد والتكلفة. القيمة معادلة من التكلفة جانب
وبالنسبة املعادلة. من القيمة جانب عىل أيًضا تؤثر األسعار لكن الدماغ. يف األلم منطقة
سواء — تَعلَّمنا ألننا املنتجات؛ جودة تقييم يف موجهة إشارة السعر يعد املستهلكني، إىل

سعر». لها «الجودة أن — موضوعيٍّا ال أم صحيًحا هذا كان
التوقعات تقليل أو زيادة مجرد من أقوى للجودة إشارة باعتباره السعر تأثري أن غري
لتحديد تسعى تجربة بالسمان هيلكه األملانية العصبي االقتصاد عاملة أجرت الرصيحة.
الدماغ يف الفسيولوجية االستجابة عىل أْي «الحقيقية»؛ املنتج تجربة عىل السعر تأثري
أثناء خمر رشب التجربة يف املشاركني من ُطلب السعر. مختلفة منتجات استخدام عند
خمر نوع كل بسعر أخربوا ثم ممكن!) هذا (نعم، الدماغي للتصوير جهاز يف االستلقاء
الخمر نوع نفس أُعطوا االختبار أثناء األحيان بعض يف أنهم هو يعرفوه لم ما تناولوه.
بحث أظهر دوالرات). ١٠) منخفض بسعر ومرة دوالًرا)، ٨٠) عال بسعر مرة مرتني،
هذا وأن بكثري، أفضل طعمها إن الثمن الغالية الخمر عن قالوا املشاركني أن بالسمان

الدماغ. يف املكافأة مركز يف النشاط يف ملحوظة زيادة مع تزامن
ليس السعر أن يعني وهذا السعر؛ تأثري الوعي مستوى عىل املشاركون يدرك لم
لكن املعادلة، من القيمة جانب عىل يؤثر ثَمَّ ومن الجودة؛ عىل رصيحة إشارة بمنزلة فقط
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رشط هناك ذلك، مع املنتج. لتجربة الذاتية الجودة من تزيد أن يمكن اإلشارة تلك نفس
نطاق يكون عندما املدركة القيمة زيادة يف فقط يسهم فالسعر التأثري؛ هذا لحدوث مسبق
اسرتلينية جنيهات ٤ بني الخمور أسعار ترتاوح أن فيمكن كبريًا؛ املنتج فئة يف األسعار
محدوًدا األسعار نطاق يكون الشامبوهات إىل بالنسبة لكن االسرتلينية، الجنيهات ومئات
حالة يف ا. جدٍّ محدودة فقط السعر خالل من مدركة قيمة إضافة إمكانية تكون بحيث
سوى أمامه يكن لم اآليل الطيار نظام أن لدرجة الزجاجة سعر الرشكة زادت فوس،
الثمن باهظ ليصبح كان ما ذلك لوال ألنه فاخر مياه نوع أنها بد «ال التايل: االعتقاد
أساًسا مادونا املمثلة مثل له املشاهري تناول وقصص والحرصية التصميم يوفر هكذا.»

بمفرده. تأثري له يكون لن األقىص للحد األسعار زيادة مجرد لكن لهذا. معقوًال

للمنتج املدركة القيمة وزيادة اللغة

االجتماعية املعلومات وحتى التقديم وطريقة التجارية العالمات أن سبق مما يتضح
هي فاللغة اللغة؛ عىل نفسه األمر ينطبق مكملة. ضمنية قيمة تضيف أن يمكن للمنتجات
نفكر إننا رسائلنا. لتوصيل نستخدمها التي اليومية، التسويقية أنشطتنا يف مهمة وسيلة
املستهلك إقناع ونحاول مكتوبة، مفاهيم شكل يف املنتج ونَِصف املنتجات أسماء يف كثريًا
ما اآلن: السؤال اإلعالنات. يف الرئيسية العناوين أو املنتجات أغلفة عىل نص خالل من
للمنتجات؟ املدركة القيمة عىل اللغة بتأثري يتعلق فيما العلم من نتعلمه أن يمكن الذي
قوائم املشاركني عىل ُعرض كورنيل، بجامعة األستاذ وانسينك، ِلربايان دراسة يف
بتتبيلة الحمراء الفاصوليا «طبق مثل الطعام ألصناف وصفية أسماء إدراج مع طعام
«الدجاج أو الطري» اإليطايل البحرية املأكوالت و«فيليه التقليدي» األرز مع الكاجون
حمراء «فاصوليا املثال، سبيل (عىل وصف دون فقط أسمائها عرض أو الطري»، املشوي
الطعم عىل تأثري أي املنمقة التوصيفات لتلك كان إن تحديُد هو الغرض كان األرز»). مع
لزيادة فقط تؤدِّ لم الوصفية األسماء أن النتيجة كانت قيمته). (أْي للطعام حسيٍّا املدرك
األطعمة من أفضل طعمها بأن األطعمة لتلك املشاركني لتقييم أيًضا أدت وإنما الطلبات،
كما رصيح نحو عىل نفكر ال نحن بالتأكيد، العامة. أسماؤها فقط أُعطيت التي املماثلة
اتضح الطبق وصف أن غري واضحة»، بصفات اسمه املصحوب الطعام نوع «نفضل ييل:
تنشيط هو املنمقة الوصفية األسماء فعلته ما إن له. تذوُّقنا طريقة يف مهم عامل أنه
منها الكثري أن نجد ماركت، السوبر يف املنتجات أغلفة إىل ننظر وعندما القيمة. توقعات
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خرضاوات») «حساء املثال، سبيل (عىل املنتجات تلك نوع فقط يصف نص عىل يشتمل
يتم ونستخدمه. املنتج نشرتي عندما سنختربه بما الخاصة التوقعات تنشيط من بدًال
الذي ذلك من أكرب قيمة يقدم أنه عىل الطري» املشوي «الدجاج الطعام صنف إدراك

املشوي». «الدجاج فقط اسمه
للمنتج، املدركة القيمة زيادة فقط ليس يمكنها القيمة عىل تركز التي اللغة إن
املنقولة الرسائل عن اختبار ففي له؛ املدرك األداء عىل كذلك التأثري أيًضا يمكنها وإنما
عىل باملائة» ٧٥ بنسبة الدهون من «خاٍل اإلشارة تقييم تم اللحوم، منتجات أغلفة عرب
التقييم هذا أن املثري باملائة». ٢٥ به الدهون «نسبة الرسالة من بكثري أكرب إيجابي نحو
قرار عىل فقط يؤثر ال الوصف أن يعني مما اللحوم؛ تناول عند حتى استمر العايل

للمنتج. الذاتية التجربة عىل أيًضا وإنما الرشاء،
وبخاصة العصبية، الخاليا مستوى عىل للغة التأثري هذا أيًضا يُالَحظ أن يمكن
(املوجودة الجبهية الحجاجية القرشة املكافأة؛ تقييم عن املسئولة الدماغية املنطقة يف
الجبهية الحجاجية للقرشة ا جدٍّ كبري تنشيط حدث دراسة، يف عيوننا). خلف مبارشًة
«ماء بأنه ُوصف مما أكثر ولذيذة» غنية «نكهة يف متمثل مثري ُوصف عندما األنسية
رائحة وهي قياسية، اختبار رائحة تقديم تم أخرى، تجربة يف مغيل». خرضاوات
بداخل موجودين ملشاركني الجبن نكهة من صغرية كمية مع األيزوفالرييك، حمض
«جبن باالسم مصحوبة االختبار رائحة كانت املرات، بعض يف الدماغي. للتصوير جهاز
تنشيط أن ُوجد الجسم». «رائحة باسم أخرى، مرات ويف مرئي، نحو عىل وقدمت شيدر»،
كان عندما بكثري أكرب كان القياسية االختبار لرائحة استجابًة الجبهية الحجاجية القرشة
مصحوبًا االختبار كان عندما الحال عليه كان مما شيدر، جبن لتقديمها املصاحب االسم
استساغة ملدى الذاتية التقييمات عىل األسماء تؤثر لذلك، باإلضافة الجسم. رائحة باالسم
القرشة تنشيط بقدر مرتبطة التقييمات يف االختالفات وكانت القياسية، االختبار رائحة
عىل النتائج تلك (٢٠٠٦) رولز تي إدموند األعصاب عالم يلخص الجبهية. الحجاجية

التايل: النحو

املعرفية، املؤثرات أن تثبت أنها يف يتمثل النتائج تلك أهمية من جانبًا إن
عمليات يف وتغريِّ تؤثِّر أن يمكن بالكامل، الكلمات مستوى عىل هنا تنشأ التي
الحسية. املثريات قيمة تمثِّل التي القرشية للمعالجة األوىل املرحلة يف التنشيط
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بني التمييز وهذا الرتويجية عروضها أو املنتجات مزايا لوصف مفيد تمييز هناك
املكسب» «تحقيق يتعاطى إذ العملة؛ لنفس وجهان إنهما الخسارة. وعدم املكسب تحقيق
يشء فقدان عدم مزايا مع الخسارة» «عدم يتعاطى حني يف الناس، عليه يحصل ما مع
الهدف يكون التي التجميل، مستحرضات فئة يف منه. لالستفادة الفرصة ضياع عدم أو
املثال، سبيل عىل مفهوًما؛ املكسب تحقيق عىل الرتكيز يكون يشء، وتحقيق تغيري فيها
برشكة الخاصة جودس برونز منتجات مع الصيف لهذا الشاطئي املظهر عىل «احصيل
القلق يستخدم باملخاطر. املحفوفة البيئات يف فمهمة الخسارة، عدم أما لودر.» إستي
لتآكل التضخم يؤدي أن من والخوف مؤخًرا حدثت التي املالية األزمات عن الناتج
يف االستثمار عىل الناس لحث العقاريني الوكالء ِقبل من املثال، سبيل عىل املدخرات،
املكسب لتحقيق املوجه االستثمار» «عائد إن أموالهم. يفقدوا ال حتى العقاري املجال
يف املعروضة األمثلة تأمل االقتصادي. الركود أوقات يف القدر بنفس مؤثًرا يكون لن
وعدم املكسب تحقيق عن للتعبري استخدامها يمكن التي األساسية للكلمات 5-2 شكل

الرتويجية. العروض يف املثال سبيل عىل الخسارة،

عدم الخسارة

عدم ا#خاطرة ب/مجانًا
ال تدفع الكث&
ليس أكثر من

فقط
اسرتداد ا#ال يف حالة عدم الرضا

تجنب
من دون

تخفيض …

تحقيق ا#كسب

باإلضافة إىل
احصل

اكتشف
اربح

إضايف
أكثر
اْلَعْب

ساعد …

وإطار املكسب تحقيق إطار للمنتج: املدركة القيمة لزيادة أساسيتان طريقتان :5-2 شكل
الخسارة. عدم
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تدريب

بك؟ الخاصة التسويقية التواصل عمليات يف الستخدامه تميل اإلطارين هذين من أيٌّ

للمنتج امُلدَرَكة التكلفة تقليل

اإلدراك إلدارة للمنتج املدركة القيمة من تَزيد التي واآلليات املبادئ نفس استخدام يمكن
للتكلفة. ضمني وآخر رصيح مستًوى هناك القيمة، مع الحال هو فكما لألسعار؛ الحيس
هنا حتى لكن املوضوعية. السعرية النقطة هو واضح: للتكلفة الرصيح املستوى إن
السعر تغيري يمكنك تقليله)، (أْي الحقيقي السعر تغيري من فبدًال ضمني؛ مستًوى يوجد

اآليل. الطيار نظام «يفهمها» مالئمة سياقية إشارات خالل من للمنتج املدرك
نجم به الذي السعر يُقيَّم الشكل، هذا من يتضح كما .6-2 شكل عىل نظرة ألِق
بخط معروًضا السعر نفس كان لو مما بكثري أكرب بقدر وذلك ثمنًا، األغىل أنه عىل المع
خصم رمز يوجد سعر من أعىل تقييًما يُقيَّم بدوره والذي بيضاء، خلفية عىل أسود
يف السعر موضوعي، نحو عىل عليه. ومشطوبًا معروًضا القديم السعر كان إذا أو بجواره
التأثري يكون ثَمَّ ومن عرضه؛ لطريقة تبًعا مختلف «األلم» تقييم لكن واحد، األحوال كل
تم لو حتى ترويجيٍّا، «وميًضا» يُعطى عندما السعر أن األبحاث أوضحت ا. جدٍّ مختلًفا
الفصل يف سنرى وكما املدركة. التكلفة يقلل الوميض ألن أعىل؛ مبيعات إىل سيؤدي رفعه،
الذي بالسياق يتأثر أن يمكن ثَمَّ ومن األساس؛ من نسبي أمر السعر إدراك القادم،
باإلشارات كبريًا تأثًرا يتأثر السعر عىل الحكم أن يتضح وهكذا السعر. إطاره يف يدرك

الضمنية.
«االرتساء». تسمى آلية عن عبارة وهي املدركة، التكلفة لتقليل أخرى طريقة هناك
«ما التايل: السؤال طرح ثم إمكانياته أوضح باد، آي جهاز جوبز ستيف قدم عندما
فسنعطيه الخرباء، لرأي استمعنا إذا الجهاز؟ هذا عليه يكون أن ينبغي الذي السعر
كبري بخط مكتوبني الدوالر رمز وبجواره ٩٩٩ رقم وظهر دوالر.» ألف عن يقل سعًرا
حتى الشاشة عىل معروًضا السعر وترك يقدمه. كان الذي التقديمي العرض شاشة عىل
تبدأ لن باد اآلي أجهزة أسعار أن لكم أعلن أن «يسعدني يقول: أن قبل الجميع يدركه
٩٩٩ األول السعر تحطم الشاشة، وعىل فقط.» دوالًرا ٤٩٩ من لكن دوالًرا ٩٩٩ من
النهائية السعر نقطة أن بدا وهكذا، دوالًرا؛ ٤٩٩ الجديد: النهائي السعر ليظهر دوالًرا
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غايل الثمن

منخفض
الثمن

بعد الخصم

سعر خاص
٤٩٩٤٩٩

٤٩٩٤٩٩
٤٩٩

٤٩٩

٤٩٩٫ 

٫ 

٫ 

٫ 

٫ 

٫ 
٫ 

فارًقا. بها السعر عرض يتم التي الطريقة تُحِدث :6-2 شكل

مقصود نحو عىل جوبز يفعله لم ما إن املدركة. التكلفة من قللت فقد ا؛ جدٍّ جيدة صفقة
بالسعر قارنه بل املحمول؛ بالحاسب الخاص بذلك باد اآلي جهاز سعر مقارنة هو
مرجعية نقطة باعتبارها املحمول الحاسب أجهزة استبعد بهذا، وبقيامه له. املتوقع
والثاني مرساة األول السعر إن منتجه. تفرد عىل حافظ ثَمَّ، ومن واألداء/السمات؛ للسعر

املرساة. تلك عىل بناءً ُقيم
طريق عن وذلك السعر، إدراك يتأثر أن خاللها من يمكن التي هذه، االرتساء آلية
التجارب أثبتت مثاًال؛ باعتبارها املفاوضات خذ ا. جدٍّ فعالٌة أخرى؛ أسعار مع مقارنته
يتم النهائية النتائج أن متكرر نحو عىل واملشرتين البائعني بني باملفاوضات الخاصة
من العديد وأوضحت األول. العرض خالل من وإيجابي متوافق نحو عىل ارتساؤها
البدء اسرتاتيجية اتباع الغالب يف األفضل من يكون املنتجات، بيع عند أنه الدراسات
يف سعًرا األعىل الخيار الناس عىل تعرض أْن أْي منخفض؛ بسعر واالنتهاء عاٍل بسعر

سعًرا. األقل التالية للخيارات مرساة لتحدد البداية
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القيمة خرافة ثمن: «بال السعر إدراك عن الرائع كتابه يف باوندستون وليام وصف
للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد من علماء أجراها مدهشة ميدانية تجربة العادلة»
شائع ٩ برقم تنتهي نفسية» «أسعار استخدام إن بالربيد. طلب رشكة مع بالتعاون
مالبس تبيع الرشكة كانت الجانب. هذا يف استثناءً تمثل الرشكة تلك تكن ولم ا، جدٍّ
املنتجات أحد وكان .٩ برقم تنتهي بالدوالر أسعاًرا تستخدم كانت ما وعادًة نسائية
كتالوج من وتجريبيتني مختلفتني نسختني إنتاج وتم دوالًرا. ٣٩ سعره اختباره تم الذي
كل إرسال وتم دوالًرا. و٤٤ ٣٤ بسعر املنتج هذا نفس الرشكة وعرضت بالربيد الطلب
كانت للرشكة. الحالية الربيد قائمة من أُخذت مماثل، حجم وذات عشوائية ِلَعيِّنة كتالوج
الناس من أكثر باملائة ٢٣ اآلخرين؛ السعرين من أكثر دوالًرا ٣٩ بالسعر مبيعات هناك
هناك يكن لم أنه املدهش دوالًرا. ٣٤ بسعر مقارنًة دوالًرا ٣٩ بسعر الفستان اشرتوا

دوالًرا. ٣٤ أو ٤٤ بسعر املالبس قطعة رت سعِّ عندما املبيعات يف كبري اختالف
تلك وتميز املنتجات عىل تخفيضات بعمل تقوم الرشكة تلك كانت ما عادة
س املعتاد «السعر والجديد: القديم السعرين وضع مع كتالوجاتها يف التخفيضات
تحتوي التي الكتالوجات بعض أيًضا طبعوا التجربة، من وكجزء املخفضص.» والسعر
نتوقع، قد كما بالفعل. تخفيضها تم أنه إىل إشارة أي دون لكن املخفضة األسعار عىل
يعرفوا فلم الطريقة؛ بتلك األسعار عرضت عندما تخفيضات بوجود الناس يشعر لم
مقابل يف ارتسائه طريق عن بهذا الكتالوج أخربهم إذا إال مخفض سعر ص السعر أن
األسعار تخفيض عالمات أن أيًضا اكتشفوا الباحثني لكن املخفض. غري األعىل السعر
دوالًرا ٤٠ بسعر ملنتج املستهلكني رشاء فاحتمال النفسية؛ األسعار من تأثريًا أقوى كانت
بما مقارنة بارزًة دوالًرا ٤٨ يساوي الذي املعتاد السعر مرساة كانت إذا أكرب يكون

مرساة. أي وجود عدم مع دوالًرا ٣٩ املنتج نفس سعر كان إذا الحال عليه يكون

∗∗∗

الرصيح السعر إلدراك مستويان هناك القيمة، إىل بالنسبة الحال هو كما
الضمني السعر أما املوضوعية، السعر نقطة هو الرصيح السعر والضمني؛

السعر. عرض طريقة خالل من فيحدد
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الوحيدة التكلفة ليسهو املال

إحدى يف تعمل كنت فإذا الوقت؛ وهو التكلفة من آخر نوع هناك املال، جانب إىل
التكلفة جانب كبري نحو عىل يزيد أن يمكن الوقت ضياع فإن الخدمات، تقديم رشكات
بخصوص اآلن حتى عرضناه ما عمالئك. إىل بالنسبة والتكلفة القيمة بني للعالقة املدركة
بالقطار نسافر عندما نسبي. املدرك فالوقت الوقت؛ عىل أيًضا ينطبق واألعداد األسعار
بطيئًا يمر وكأنه نشعر حني يف برسعة، يمر الوقت وكأن يبدو لنا، مقرب صديق ِلِلقاء
االنتظار وقت تقليل يكون قد طويل. عمل يوم بعد يرصخون أطفال حولنا يكون عندما
عدد لزيادة يحتاج ألنه املثال، سبيل (عىل الرشكات إىل بالنسبة للغاية مكلًفا الفعيل

مهم. بديل االنتظار وقت إدراك عىل التأثري ففرصة لذا للخدمات)؛ املقدمني العاملني
نبدأ عندما أوًال: امُلدَرك؛ االنتظار وقت تقليل خاللها من يمكن فعالة أشياء هناك
لفرتة لالنتظار استعداد عىل نكون فنحن مشكلتنا، لنا سجَّ أْي ما، بخدمة خاصة عملية
رسعة بأقىص املرحلة لتلك العميل إيصال فإن ثَمَّ، ومن بالفعل؛ بدأت العملية ألن أطول
هذا منع أجل من لذا، الوقت؛ تضييع أو فقد يف يرغب أحد ال ثانيًا: مهم. أمٌر ممكنة
فسريون إليهم، بالنسبة قيمة ذا يفعلونه شيئًا العمالء إعطاء بإمكاننا كان إذا التصور،
سبيل عىل مفيد؛ يشء يف ُقيض طيبًا وقتًا وإنما ضائًعا، وقتًا باعتباره ليس االنتظار
يمكن حيث ومبِهجة؛ نظيفة انتظار أماكن السيارات إصالح أماكن بعض ر توفِّ املثال،
عىل والحصول فاي، الواي واستخدام الصحف، وقراءة التليفزيون، مشاهدة للعمالء
نظام هنا مخاطبني — لالنتظار تربيرات إعطاء األفضل من ثالثًا: مجانية. مرشوبات
الهدف ظل لو حتى املقدَّمة الخدمة لجودة أفضل لتقييم يؤدي مما — البرشي الطيار
اليقني عدم تقليل الشأن هذا يف املهمة الدوافع من عام، بوجه هو. كما االنتظار وقت من
إذا القطار الستقالل دقائق ٩ ملدة انتظرنا إذا سعداء سنكون فنحن تماًما؛ منه الحد أو
دون دقائق ٥ ملدة االنتظار علينا كان لو مما أكثر دقائق، ٩ خالل يف سيصل أنه عرفنا

التايل. القطار فيه سيصل الذي الوقت نعرف أن
املدركة التكلفة تعتمد السلوكية. التكاليف وهو والتكلفة للسعر أخري منظور هناك
ذلك عىل شهري ومثال املنتجات. أحد استخدام أو لرشاء املطلوب الجهد قدر عىل أيًضا
لنماذج الفعال «التصميم روبليسكي لوك كتاب يف املذكور دوالر» مليون ٣٠٠» زر هو
فيه، الرشاء مسار يف بسيط تعديل إدخال خالل من الويب، مواقع أحد استطاع الويب».
الشهر يف دوالر مليون ١٥ بنحو دخله من زاد مما باملائة؛ ٤٥ بنسبة مبيعاته زيادة
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حدث؟ ماذا دوالر. مليون ٣٠٠ بنحو املوقع مبيعات زادت األوىل، السنة ويف فقط. األول
أن قبل اإللكرتوني بريدهم بعنوان التسجيل املستخدمني عىل كان التعديل، هذا قبل
للزائرين يمكن املوقع. من والخروج اشرتوها التي املنتجات مقابل دفع بإمكانهم يكون
املوقع تصميم من الهدف كان وقد الدخول. لتسجيل هذا استخدام املوقع عىل املرتددين
وكانت أرسع. نحو عىل الرشاء فرصة املوقع عىل املرتددين العمالء منح هو الطريقة بهذه
بعض بذل يضريهم لن األوىل للمرة للموقع الزائرين املشرتين أن هو مصمميه رؤية
لكن كثريًا. وأسهل أرسع ستكون الالحقة الرشاء عمليات ألن للتسجيل؛ اإلضايف الجهد
لم الذين والبعض، الرشاء. قبل التسجيل من مستائني بالفعل كانوا األوىل للمرة الزائرين
يشعرون كانوا ال، أم لهم األوىل الرشاء مرة هي هذه كانت إن تذكُّر باستطاعتهم يكن
يف بهم الخاصة املعتادة املرور وكلمة اإللكرتوني الربيد عنوان مزيج فشل مع باإلحباط
سعداء؛ يكونوا لم املوقع، عىل املرتددون العمالء وحتى الدخول. تسجيل عملية إتمام
لنحو كان الواقع، يف دخوله. تسجيل تفاصيل تذكر بإمكانه يكن لم معظمهم إن حيث
البعض تسجيل مع النظام، يف متعددة تسجيل عمليات املوقع عمالء كل من باملائة ٤٥
الرشاء عمليات إلتمام املطلوبة مرور كلمة ألف ١٦٠ ومن مرات. عرش من ألكثر منهم
التسجيل نموذج كان الطريقة، بهذه الرشاء. عملية يكملون باملائة ٧٥ يكن لم يوم، كل
أعداًدا بالفعل يضيع كان ما هو التسوق، عملية تسهيل منه الهدف كان الذي باملوقع،

البيع. عمليات من كبرية
مع املتابعة زر مكانه ووضعوا التسجيل، زر املصممون َحذََف بسيًطا؛ الحل كان
زر عىل انقر فقط موقعنا. عىل من للرشاء حساب إنشاء عليك «ليس بسيطة: رسالة
حساب إنشاء يمكنك أرسع، املستقبلية الرشاء عمليات لجعل الخروج. مع للسداد املتابعة

الخروج.» مع السداد أثناء
كما ا، جدٍّ فعاًال يكون أن يمكن الرشكة مع العميل تعامل سهولة عىل الرتكيز إن
من املنخفض املستوى عىل ركزت التي جايكو، السيارات عىل التأمني رشكة وجدت
التي اإلعالنية حملتها يف الويب عىل موقعها استخدام يف املتضمنة السلوكية التكلفة
نياندرتال إنسان ساللة من بدائي رجل فيها يظهر والتي ،٢٠٠٤ عام منذ انطلقت
البدائي اإلنسان حتى للغاية، «سهل يقول: إعالني شعار ظهور مع معارصة بيئة يف

بها.» يقوم أن يستطيع
لتحسني مهم عامل وتقليلها السلوكية التكاليف تحديد السابقة، األمثلة توضح كما
التي الواجهة يف توجد املسار هذا يف العوائق من العديد أن إىل يشري وهذا للرشاء. املسار
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الخطوات وتسلسل الويب موقع الحالة هذه يف هي والتي الناس، مع خاللها من نتفاعل
الرشاء. بعملية الخاص

∗∗∗

قدر السلوكية التكاليف تتضمن والسلوكية. املالية التكاليف: من نوعان هناك
مكافأة. عىل للحصول املطلوب والجهد الوقت

والتكلفة القيمة بني العالقة نسبية

صغرية؟ أم كبرية الدائرة هل .7-2 شكل عىل نظرة ألِق
أساسيٍّا ً مبدأ يوضح املثال فهذا أنت؛ تراه ما عىل تعتمد السؤال هذا عن اإلجابة إن
اختيار أي قيمة عىل نحكم فنحن التجارية؛ والعالمات للمنتجات تقييمنا بكيفية يتعلق
اليشء ويكون والعطش بالحرارة نشعر فعندما املتاحة؛ األخرى االختيارات إىل بالنسبة
أما كبري. نحو عىل االختيار هذا سنقدِّر بارد، غري غازيٍّا مرشوبًا هو أمامنا املتاح الوحيد
البارد غري املرشوب فقيمة بارد، وآخر بارد غري غازي مرشوب بني االختيار لدينا كان إذا
عىل التايل العرض إيكونوميست» «ذي صحيفة َعَرَضت قصرية، فرتة منذ بشدة. ستقل
متوقعة» «العقالنية بيًعا األكثر آرييل دان كتاب من مأخوذ املثال (هذا الويب عىل موقعها

عام: ملدة بالصحيفة اشرتاك إىل يشري سعر كل كان .((٢٠١٠)

أمريكيٍّا. دوالًرا ٥٩ فقط: اإللكرتونية النسخة
أمريكيٍّا. دوالًرا ١٢٥ فقط: املطبوعة النسخة

أمريكيٍّا. دوالًرا ١٢٥ واملطبوعة: اإللكرتونية النسخة

يعد دوالًرا ٥٩ قيمته الذي فقط اإللكرتونية النسخة اشرتاك كان إن نعرف ال قد
نفهم لكننا دوالًرا؛ ١٢٥ قيمته الذي فقط املطبوعة النسخة اشرتاك من أفضل صفقة
أفضل صفقة يعد دوالًرا ١٢٥ قيمته الذي مًعا النسختني اشرتاك خيار أن بالتأكيد
من فقط باملائة ١٦ األمر، واقع يف القيمة. نفس له الذي املطبوعة النسخة اشرتاك من
نسبتهم وتبلغ — الغالبية أما اإللكرتونية، النسخة يف االشرتاك خيار اختاروا املشرتكني
لم أحًدا أن مفاجئًا ليس وبالطبع، مًعا. النسختني يف االشرتاك ففضلوا — باملائة ٨٤
أحد، يريده ال ما خياٌر هناك كان وإذا فقط. املطبوعة النسخة اشرتاك خيار عىل يقبل
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ما فهذا لذا، العرض؛ من نحذفه أن علينا يجب أنه فكرنا إذا مخطئني نكون ال فقد
ذلك: بعد الصحيفة فعلته

أمريكيٍّا. دوالًرا ٥٩ فقط: اإللكرتونية النسخة
أمريكيٍّا. دوالًرا ١٢٥ واملطبوعة: اإللكرتونية النسخة

كب�ة؟

أم صغ�ة؟

مرجعية. دون الدائرة حجم عىل الحكم يمكننا ال :7-2 شكل

والعكس شعبية األكثر هو شعبية األقل الخيار أصبح االشرتاكات؟ عىل هذا تأثري ما
١٦ ذلك قبل اختاره الذي فقط، اإللكرتونية النسخة باشرتاك الخاص فالخيار صحيح؛
باملائة ٣٢ اختار حني يف املشرتكني، من باملائة ٦٨ اآلن اختاره فقط، املشرتكني من باملائة

باملائة. ٨٤ ذلك قبل اختاره الذي اآلخر، الخيار فقط
مقارنًة االشرتاكات عائد من أقل قيمة ذو مزيج هذا الصحيفة، هذه إىل بالنسبة
أن خيارين من بدًال خيارات ثالثة وجود يعني إذ خيارات؛ ثالثة من املكون بالعرض
أْي دوالًرا؛ ١١٤٤٤ إىل ٨٠١٢ من تزيد مشرتك ١٠٠ من لالشرتاكات اإلجمالية القيمة
فقط، املطبوعة النسخة اشرتاك خيار إن هنا؟ يحدث الذي ما باملائة. ٤٣ بنسبة زيادة
تقييم عىل أثَّر ألنه ا جدٍّ مفيًدا األمر واقع يف كان يريده، أحد ال إذ الجدوى عديم كان الذي
املطبوعة النسخة (اشرتاك األوسط الخيار إىل فبالنسبة والتكلفة؛ القيمة بني العالقة

جيدة. صفقة الثالث الخيار يبدو فقط)،
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القيمة تقدير أن وهو عقلنا؛ يف الوقت نفس يف ا ومهمٍّ أساسيٍّا ً مبدأ املثال هذا يوضح
تغيري طريق فعن معني؛ موقفي سياق يف مقدَّمة متعارضة خيارات وجود عىل يعتمد
اإللكرتونية النسخة اشرتاك خيار إىل بالنسبة القرارات َت تغريَّ فقط، العرض طريقة
العقاريون الوكالء يستغل نسبية. جوهرها يف القيمة ألن هذا حدث وقد كبري. نحو عىل
أنك يعتقدون الذي لذلك كبري نحو عىل مشابًها منزًال عليك يعرضون فهم األمر؛ هذا
املنزل لك يبيعوا أن سهولة أكثر سيكون حينها، منه. قليًال وأسوأ أغىل لكنه ستشرتيه،
املرتابطة»، «العشوائية ب يسمى ما عديدة تجارب أوضحت ستشرتيه. أنك يعتقدون الذي
األساسية القيم تحديد يتم أن بمجرد يحدث الذي للسلوك الظاهري االرتباط تصف والتي

العشوائية.
املبارشة للعروض الشديد لالنتباه نحتاج أننا للقيمة النسبية الطبيعة نتائج من
التي النسبية القيمة عىل بناءً خاصتهم الرشاء قرار سيقيمون املستهلكني ألن للمنافسني؛
دراسة عىل 8-2 شكل يف املعروض الجدول يعتمد املنافسون. يقدمه بما مقارنة نقدمها
وبادوايزر كارلينج الجعة نوَعي مبيعات عىل التأثري يوضح وهو ماونتنفيو. لوكالة
ثالثة عىل اعتماًدا وذلك التوايل، عىل اسرتلينيَّني وجنيهني واحد اسرتليني جنيه بسعر

سيناريوهات:

جنيهني بسعر بادوايزر يشرتون باملائة ٦٧ مًعا: و«ب» «أ» يقدم سيناريو (١)
كارلينج. يشرتي باملائة ٣٣ أن حني يف اسرتلينيني،

٣٠ بسعر ِلتيسكو املعتقة الجعة يضيف مًعا: و«ج» و«ب» «أ» يقدم سيناريو (٢)
يشرتي اآلن الفئة: منتجات باقي أسعار من يقلل لكنه النوع هذا يشرتي أحد ال بنًسا.

بادوايزر. باملائة و٥٣ كارلينج، باملائة ٤٧
كرونينبورج الفاخرة الفرنسية الجعة يضيف مًعا: و«د» و«ب» «أ» يقدم سيناريو (٣)
هذا الناس من باملائة ١٠ يشرتي ثَمَّ، من الواحدة؛ للزجاجة اسرتلينية جنيهات ٤ بسعر
كارلينج. أحد يشرتي وال بادوايزر، نوع الناس من باملائة ٩٠ يشرتي حني يف النوع،

املطلقة؛ وليست النسبية القيمة عىل اعتماًدا األشياء نختار مًدى أي إىل هذا يوضح
أنك املدهش معينة. زمنية لحظة يف إليه نرجع مرجعي إطار عىل اعتماًدا نختار فنحن
الحكم يمكننا فلماذا صغرية. فسرتد: كبرية؟ أم صغرية الذهبية السمكة هل ُسئلت: إذا
إىل بالنسبة يتخذ أن يمكن الحكم إن الدائرة؟ بمثال مقارنة سهولة أكثر نحو عىل هنا

73



الشفرة فك

٣٠ بنًسا
«ج »

جنيه اسرتليني واحد
«أ»

جنيهان اسرتلينيان
«ب»

٤ جنيهات اسرتلينية
«د»

نسبة اختيار الناس

«د»«ب»«أ»«ج »

٦٧٪٣٣ ٪«أ» و«ب»

٥٣٪٤٧٪٠٪«أ» و«ب» و«ج »

١٠٪٩٠٪٠٪«أ» و«ب» و«د»

—

—

—

—

منتج. ألي النسبية القيمة تحدد التنافسية البيئة :8-2 شكل

عىل واعتماًدا العادية، السمكة مع الذهبية السمكة نقارن إننا معلومة. مرجعية نقطة
عادية سمكة بأي مقارنًة صغرية الذهبية السمكة — ذاكرتِنا أدق، نحو وعىل — خربتنا
مرجعيٍّا إطاًرا ننتج فإننا متاح، مبارش سياق هناك يكن لم إذا حتى لذا، لتذكرها؛ نميل
إذا املثال، سبيل عىل القيمة؛ عىل الحكم نستطيع ال ذلك دون ألننا والذاكرة الخربة من
بخمسني التجزئة بسعر يباع إسبانيا يف املصنوع لدينا املفضل الخمر نوع أن علمنا
ثالثني بسعر النوع هذا من زجاجة لرشاء الفرصة فسننتهز للزجاجة، اسرتلينيٍّا جنيًها
فيما لكن املقارنة. إىل استناًدا جيًدا سعًرا يكون أن البد ببساطة ألنه اسرتلينيٍّا؛ جنيًها
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يعني مما واضحة؛ ومعرفة توقعات املستهلكني لدى يكون ال ما عادًة باألسعار، يتعلق
أكرب. تأثري حتى له يكون أن ملموس مرجعي إلطار يمكن أنه

نسربيسو استطاعت املهمة. النقطة تلك أبعاد أكثر لنفهم آخر مثاًال نتأمل دعونا
التي الدعاية إن وحده. بالطعم يُربَّر أن يمكن ال والذي ملنتجها، كبري سعر فارق فرض
عن للقهوة إنتاجها وطريقة منتجها لشكل نتيجة املختلفة املنتج وتجربة بها قامت
العالمة تميز من جانبًا تمثِّل أشياء كلها وحرصيتها، القهوة بصنع الخاصة آالتها طريق
نجاحها هو تجاهله يتم ما عادة والذي الرشكة، تلك لنجاح أساسيٍّا عامًال لكنَّ التجارية.
أوضَحت بالسعر. يتعلق فيما للمستهلك املرجعي اإلطاَر العادية القهوة جعل منع يف
جدٍّا عالية أسعار لقبول نميل فنحن مبارشة، مقارنة لدينا يكن لم إذا أننا الدراسات
نادي خالل من القهوة كبسوالت بيع فإن لذا، مرجعي؛ إطار يوجد ال ألنه فقط ملنتج
عدم ميزة أيًضا له وإنما التجارية، للعالمة الحرصية للطبيعة فقط يضيف ال نسربيسو

ملموس. مرجعي إطار وجود
متاجر يف مبارش نحو عىل القهوة كبسوالت توفري تم إذا يحدث أن يمكن الذي ما
عن عبارة نسربيسو أن من الرغم عىل األخرى؟ القهوة منتجات بجانب بالتجزئة البيع
نقطة باعتباره سيُستخدم كان القيايس القهوة سعر فإن عادية، قهوة وليست إسربيسو
اإلطار؛ هذا دون من سعره من كثريًا أعىل سيصبح كان املدرك سعره فإن لذا، مرجعية؛
متعارضة خيارات عىل يعتمد ألنه — اآليل الطيار نظام أن هو ذلك من بدًال حدث ما لذا،
بالفعل نعرفه الذي إسربيسو وهو املنتج، لتجربة أقرب آخر مرجعي إطار عن يبحث —
أو كافترييا من املثال، سبيل (عىل املنزل عن بعيًدا نشرتيها التي القهوة أكواب من
نسربيسو لكوب بنًسا ٢٥ سعر يبدو السعر، بهذا ومقارنًة ستاربكس). مقهى من
مرجعيٍّا إطاًرا سينشئ السوق يف والكبسوالت لألكواب الكبري النجاح إن نسبيٍّا. رخيًصا
لالتحاد التنفيذي املدير راينهارت، لريك وفًقا املدهش من ليس لذا الوقت؛ بمرور جديًدا
متزايٍد نحو عىل هي للقهوة املرجعية النقطة أن املتخصصة، القهوة ألنواع األمريكي
القهوة سعر يف يفكرون األربعني سن تحت واألمريكيون الربطمانات. وليست األكواُب

برطمان. لكل السعر يف تفكر كانت السابقة األجيال أن حني يف بالكوب،
للخاليا نظرنا فإذا لإلدراك؛ األساسية املبادئ من املدركة القيمة نسبية تنشأ
أنها وهو واحد؛ يشء يف جميًعا تشرتك أنها فستجد الحيس، الجهاز يف الفردية العصبية
تبقى تناقض، أو اختالف هناك يكن لم فإذا والتغيريات. لالختالفات فقط تستجيب
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بكلية السلوكية العلوم أستاذ تشاتر، ِلنيك التايل االقتباس يوضح نشطة. غري املستقبالت
قائًال: النقطة تلك وارويك، بجامعة األعمال إدارة

حتى تجربة، أو خدمة أو يشء ألي تقديرنا حجم عن مطلقة فكرة لدينا ليست
متماثلة؛ أشياء بني مقارنة هو لدينا ما فكل رائعة؛ معلومات وجود ظل يف
أو سيارات مع وليس أخرى، مماثلة وجبات مع الحالية وجبتي أقارن فأنا

آخر. يشء أي أو بالسيارة رحالت

أحد الرشاء نية إن الرشاء. لنية أيًضا قياسنا كيفية عىل كبرية تأثريات لهذا إن
للرشاء نيتهم عن املستهلكني نسأل ما عادة التسويق. يف استخداًما األداء مؤرشات أكثر
دون ما؛ بطريقٍة عبوة تصميم أو ما، إعالٍن أو معني، مفهوم أو محدد، منتج عىل بناءً
فيكي َوَجَدت سياًقا. باعتباره للسعر النظر حتى أو باملنافسني الخاص بذلك مقارنته
يف املقيسة الرشاء نية جعل يمكن أنه وزمالؤها نيويورك، بجامعة األستاذة مورويتز،
ثَمَّ ومن التنافسية؛ بيئته يف املنتج وضع إذا للمبيعات بكثري أفضل مؤًرشا االستقصاءات
بسعر الخاصة املعلومات توفري يعمل ذلك، إىل باإلضافة للعرض. النسبية القيمة تتضح
من أنه ذلك يف والسبب النتائج؛ تحسني عىل له املنافسة واملنتجات االختبار محل للمنتج
يف نبدأ فنحن حديس؛ نحو عىل والتكلفة القيمة عىل الحكم يمكننا ال السياق هذا دون
فإن جديد، ملنتج الناس تقييم فعند وبنائه؛ الغالب يف املتحيز املرجعي إطارنا تصور
سمك نوع أي معرفة دون ذهبية سمكة حجم عىل الحكم منهم يُطلب أن يشبه األمر
دون من ألنه األولية االختبارات يف املبتكرة والتصميمات اإلعالنات تفشل ما وعادًة آخر.

والتقليدي. املألوف لتفضيل الناس يميل مرجعي إطار

∗∗∗

األساس. يف نسبيَّان والتكلفة القيمة إن القرارات. التخاذ ملقارنات نحتاج

املوقف عىل القائم التسويق

بالسياق كبري نحو عىل يتأثرا أن املمكن من فإن نسبيان، والتكلفة القيمة إن حيث
أعىل غازي ملرشوب النسبية القيمة تكون عطىش، نكون فعندما فيه. نوجد الذي املوقفي
والعالمات للمنتجات نوليها التي القيمة تتحدد عام، بوجه عطىش. غري كنا لو مما بكثري
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بني التفاعل السلوك يعني النفس، علم يف معه. وتتناسب به نوجد الذي باملوقف التجارية
سمات لدينا أفراًدا، باعتبارنا نحن، ناحية، فمن الشخصية؛ والعوامل املوقفية العوامل
أن يعرف كلنا أخرى، ناحية ومن نفعله؛ وما نقدِّره ما تشكِّل وشخصيات واحتياجات
احتياجات لدينا ذلك، عىل أسايس وكمثال السلوك. عىل أيًضا تؤثر أن يمكن املواقف
عىل الغالب يف تركيزنا يكون التسويق، يف البارد. اليوم مقابل يف الحار اليوم يف مختلفة
عن النظر بغض واالتجاهات، واالحتياجات التفضيالت مثل املستقرة الشخصية العوامل
لدينا ليس مسوقني باعتبارنا أننا يف األول يتمثل وجهني؛ ذات امليل هذا وأسباب املوقف.
القيمة عىل املوقفي، السياق ذلك يف بما الخارجي، العالم يؤثر كيف لفهم منهجي أسلوب
كيف الوعي مستوى عىل ندرك ال بًرشا باعتبارنا أننا يف الثاني يتمثل حني يف املدركة؛
السياق لقدرة الكايف التقدير عدم السهل من لذا، سلوكنا؛ عىل البيئة، أو املوقف، يؤثر
تأثريه؛ نالحظ ال — التأطري إىل بالنسبة الحال هو كما — ألننا القرارات عىل التأثري عىل
وليس موقفيٍّ منظور من املستهلكني، سلوك يف التفكري فإن لذا، ضمنيٍّا؛ يظل إنه حيث
الوضع لتحديد إضافيٍّا داعًما يوفر فهو السلوك؛ هذا لفهم كبرية فرصة يوفر شخصيٍّا،
قبيل من ليس لذا، لالبتكارات. مهمة انطالق نقطة ويعد التجارية، للعالمات التنافيس
عىل قائمة تسويقية أساليب تتبنى نستله أو فودز كرافت مثل رائدة رشكات أن املفاجأة
عىل القائم املنظور هذا مثل يكون أن كيفية عىل نظرة نلِق دعونا املناسبة. أو املوقف

مفيًدا. املوقف
العالمة كانت كريم. اآليس سوق نحلل كنا عمالئنا، ألحد بها قمنا دراسة يف
أساليب يَستخدم العميل وكان السوق، يف الثانية املرتبة يف الدراسة محل التجارية
خصائص عىل اعتماًدا التجارية للعالمة الذهنية الصورة بناء تم التقليدية: التسويق
التجارية العالمة مثل طرق خالل من املستهلكني سلوك تفسري وتم محددة، َوِسمات
التي التجارية العالمات ومجموعة ما، صناعٍة ذكر عند املستهلك بال عىل تَِرُد التي األوىل
املفضلة، التجارية والعالمات بها، يقوم رشاء عملية أي عند بجدية املستهلك فيها يفكر
عىل تركيزه كان املجمل، يف السمات. عىل املعتِمدة والتجزئة التجارية للعالمة والوالء

فيها. يوجدون التي املواقف عىل وليس املستهلكني
نلِق دعونا املوقفية؟ العوامل عىل يركز منظوًرا نتخذ عندما سيتغري الذي ما اآلن،
صناعٍة ذكر عند املستهلك بال عىل تَِرُد التي األوىل التجارية العالمة طريقة عىل نظرة
التجارية العالمات يف فكرَت «إذا التايل: السؤال بطرح عادًة قياسها يمكن والتي ما،
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التجارية العالمة وما ذهنك، عىل تَِرُد التي األوىل التجارية العالمة ما كريم، لآليس
ومن ذاكرتهم. الستخدام املستهلكون يحتاج السؤال، هذا عن لإلجابة وهكذا؟» الثانية،
تعلموه الذي كريم لآليس األوَّيل النمط الناس يَستخدم معني، موقفي سياق توفري دون
التي البيئة أيًضا يعالج اآليل الطيار نظام أن بالفعل َرأَينا لكننا السؤال. هذا عن للردِّ
الذاكرة شبكة يف واألحداث املواقف تدمج االرتباطية فذاكرتنا لذا، املنتجات؛ فيها نستهلك
فقط للمخدرات يتوقوا أن السابقني املخدرات ملدمني يمكن املثال، سبيل عىل االرتباطية؛
املوقفي فالدافع جرعاتهم؛ منه يشرتوا أن اعتادوا قد كانوا مكان عىل بالسيارة ملرورهم
عندما الخموَر الخمِر مدمنو يُخفي ما عادًة الذاكرة. عىل فقط اعتماًدا الرغبة هذه يثري
أصبحوا إذا لكن التايل. اليوم يف مكانها تذكُّر يستطيعون ال لكنهم ثملني، يصبحون
إذا أننا التجارب توضح إخفائها. مكان يتذكرون مفاجئ نحو عىل فإنهم ثانيًة، ثملني
املاء تحت نكون عندما أفضل نحو عىل سيكون تذكرها فإن املاء، تحت مفردات تَعلَّمنا

ثانيًة.
ندركه. ما تذكُِّر يف أيًضا وإنما اإلدراك يف فقط ليس ا، مهمٍّ دوًرا السياق يلعب
التايل: السؤال طرحنا عندما مختلفة بحثية نتائج عىل حصلنا أننا اتضح دراستنا، يف
كريم آيس عىل الحصول يف فكرَت إذا لذهنك تأتي كريم لآليس التجارية العالمات «أيُّ
العالمات عن عامٍّ نحو عىل سألنا إذا ا عمَّ الكريسماس؟» يف التحلية من نوًعا باعتباره
عىل يؤثر موقفي إطار توفري إن بها. علم عىل الشخص كان التي كريم لآليس التجارية
اآليس صناعة ذكر عند ذهننا عىل تَِرُد التي كريم لآليس التجارية العالمة عىل كبري نحو

كريم.
أي عند بجدية فيها نفكر التي التجارية العالمات مجموعة عىل نفسه املبدأ ينطبق
قلنا لقد التجارية. للعالمة والوالء املفضلة التجارية العالمة وكذلك بها، نقوم رشاء عملية
وليس لدينا، املفضلة التجارية العالمات ألكثر فقط يَحدث القرشي التفريج إن قبُل من
التجارية العالمة كون مجرد إن الثالثة. أو الثانية املرتبة يف تأتي التي التجارية للعالمات
كافيًا؛ ليس رشاء عملية أي عند بجدية فيها نفكر التي التجارية العالمات مجموعة يف
بموقف يتعلق فيما واحد رقم تكون أن باألحرى أو األوىل، املرتبة يف تكون أن املهم فمن
قدر أعىل عىل السوق يف الرائدة التجارية العالمة استحوذت كريم، اآليس مثال يف معني.
مجموعة ضمن األوىل املرتبة يف كانت وكذلك التجارية، العالمة حيث من االهتمام من
بها. يقومون رشاء عملية أي عند بجدية املستهلكون فيها يفكر التي التجارية العالمات
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املواقف، بعض يف جدٍّا مهمة كانت الثانية املرتبة يف كانت التي التجارية العالمة لكن
تحقيق احتمال إن وحيث النفس». «تدليل أو «التحلية» أنواع من كنوع تُستخدم كأْن
التجارية للعالمة التنافيس الوضع تحديد فإن قياسه، يمكن املختلفة املواقف من الربح
يف الفجوات تحديد عىل تساعد مفيدة، إدارية أداة يكون أن يمكن املواقف خالل من
والتي أخرى، تجارية عالمة أيُّ بعُد تمتلكها لم التي العالية املبيعات تحقيق إمكانية

للنمو. كبرية إمكانية الوقت نفس يف ر توفِّ
املستهلكون يبدي فقد التجارية؛ للعالمة الوالء عىل مختلًفا ضوءًا ذلك يلقي كما
يف لها منخفًضا والءً لكْن معينة، ومناسبات بمواقف يتعلق فيما التجارية للعالمة والءً
أن نريد التي املواقف تحديَد التجارية عالمتنا إلدارة الفعالة املبادئ من فإن لذا، املجمل.
إىل بالنسبة املستهلكني. أذهان يف أوًال التجارية عالمتنا تستدعي التي تلك أْي نمتلكها؛
األسلوب لهذا يمكن سوق، أي يف الثالثة أو الثانية املرتبة يف تأتي التي التجارية العالمة
املجمل يف األوىل املرتبة يف تكون أن محاولة من جدوى وأكثر لألمام أكثر دافًعا يكون أن
مستوى عىل السوق يف الحالية الرائدة التجارية العالمة عىل للتغلب السعي طريق عن

العامة. املواقف
العالمة قدرة من أيًضا يزيد أن يمكن املوقف عىل معتمد أسلوب عىل الرتكيز إن
رشائح بناء يف تتمثل السوق لتجزئة املعتادة الطريقة إن السوق. اخرتاق عىل التجارية
تفرسِّ أن يمكن مستقرة. أعمار أو سكانية توزيعات أو احتياجات أو تفضيالت عىل بناءً

يف املنتج فيها يستخدم التي الفئات يف لكن الفئات. بعض يف السلوَك العوامُل تلك بالطبع
كامتداد استهالكه أو رشاؤه يتم ال أو كريم)، اآليس مع الحال هو (كما مختلفة مواقف
الرسيعة االستهالكية السلع أسواق يف الحال هو (كما الشخصية إىل لإلشارة للذات
عىل وليس املستهلك، عىل فقط تعتمد التي السوقية التجزئة لعملية يمكن الدوران)،
تكون أطفالنا، مع نكون فعندما الرشاء. لقرارات وتفسرينا فهمنا من تقلل أن املواقف،
يف رشيكنا مع أو بمفردنا كنا لو ا عمَّ كريم باآليس يتعلق فيما مختلفة احتياجات لدينا
يف فيها. نحن التي العمرية املرحلة عن النظر بغض صحيح هذا املطاعم. أحد يف الحياة
فهو ا؛ جدٍّ مقيًدا أمًرا فقط واحدة رشيحة يف معني مستهلك حرص يكون الحاالت، تلك

املواقف. عىل اعتماًدا رشيحة من ألكثر ينتمي أن يمكن
يف الدخول يف نفكر عندما أيًضا مفيًدا املواقف عىل القائم األسلوب يكون أن يمكن
جديد نوع ببيع عملها نطاق توسيع دوائية رشكة أرادت املثال، سبيل عىل جديدة؛ أسواق

79



الشفرة فك

فرتة مدى عىل حقن عىل املرىض يحصل العالج، هذا يف القش. حمى حساسية عالج من
لكن القش. حمى لحساسية املثرية للمواد املناعي الجهاز حساسية إللغاء ا جدٍّ طويلة
كان معها. يتعامل مفضلة رشكة بالفعل العالج من النوع هذا يقدم طبيب كل لدى كان
يف اختالف هناك يكن ولم األطباء، إىل بالنسبة بالفعل مألوًفا الحايل العالجي املخطط
للعالج للتحول املدركة القيمة كانت ثم، ومن املتاحة؛ املنتجات بني السعر يف أو الفاعلية
ركزت لذا، العالج؛ طريقة لتغيري نظًرا عالية املدركة والتكاليف ا جدٍّ منخفضة الجديد
ملحوظ. أقرصبشكل فرتة يستغرق عالجها أن وهي منتجها، يف محددة سمة عىل الرشكة
املرىض فإن ولذا القش؛ حمى موسم بعد يبدأ العالج ألن أهمية؛ ذا أمًرا ليس هذا عادًة،
الذي املرىض من كبري عدد فهناك واحًدا؛ استثناءً هناك لكن أمرهم. من عجلة يف ليسوا
املرىض هؤالء من يُطلب ما وعادة املوسم، هذا بدء من قصرية فرتة قبل الطبيب يزورون
زيارة وقت يف العالج يبدأ أن للطبيب يمكن العالج، هذا مع لكن التايل، العام يف العودة
املوقف بهذا يفي بحيث ملنتجهم الذهنية الصورة بناء التسويق قسم قرر لذا، املرىض؛
النظام تغيري الطبيب عىل يكن لم كبريًا. نجاًحا النتيجة وكانت الخصوص، وجه عىل
املريض مساعدة باستطاعته كان لكن سلوكية)، تكاليف توجد ال (أْي بالكامل العالجي
الجديد العالجي املخطط عىل وفريقه هو اعتاد بهذا، وبقيامه إضايف. دخل عىل والحصول
الرسيع. العالج هذا مثل يحتاجون ال الذين للمرىض حتى املنتج هذا يصفون وجعلهم

نقطة أيًضا األفراد، من بدًال واملناسبات، املواقف عىل اعتماًدا التفكري يكون أن يمكن
.(9-2 شكل (انظر فروبس الدسم القليل الكريمي الجبن مثال خذ لالبتكارات. انطالق
جزئيٍّا ذلك ويرجع وطبيعي، صحي أنه عىل الدسم القليل الكريمي للجبن يُنظر
املواقف أحد صلة؟ ذواتَي السمتان هاتان تكون أن يمكن مواقف أي يف باللبن. الرتباطه
تريد بالطفل. الخاصة الغداء علبة هو ا مهمٍّ اعتباًرا الصحي الطعام فيها يكون التي
يأخذونه بطعام أطفالهن تزويُد ويمنُحُهنَّ ألطفالها تغذية أفضل تضمن أن األمهات
الدسم القليل الكريمي الجبن سيكون لذا، األمر؛ هذا يف بالتحكم إحساًسا للمدرسة معهم
يف استخدامها من عائد تحقيق إمكانية فإن التجارية، العالمة منظور ومن جيًدا. خياًرا
استخدامها: أمام عائًقا تَُعدُّ سلوكية تكاليف هناك لكن لتكراره. نظًرا كبرية املوقف هذا
النقل، أثناء للتلف العبوة تعرضت وإذا مللعقة؛ حاجة هناك تقليدية، عبوة من املنتج ألكل
لذا، الطفل). مالبس عىل الجبن يقع (وقد الغداء علبة داخل يشء كل ترتيب فسيفسد
أتاحت أنبوب شكل عىل التي العبوة ألن املوقف؛ لهذا مثاليٍّا اختياًرا يعد فروبس فمنتج
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يتناسب كونه يف املتمثلة العالية املضافة القيمة عىل فروبس جبن نجاح يعتمد :9-2 شكل
معني. موقف مع مثايل نحو عىل

ب ترسُّ أو ثقبها يمكن ال بحيث يكفي بما قوية وهي ملعقة، دون من املنتج تناول
االعتبار يف املوقفي السياق وضع لكن إيجابية، كانت للمنتج الناس نظرة إن محتوياتها.

االسرتلينية. الجنيهات ماليني قيمتها جديدة فرصة أتاح

∗∗∗

والتكاليف القيمة يشكل الذي املوقفي السياق خالل من الرشاء قرارات تتحدد
املدركة.

∗∗∗

مواقف لتُناِسب التجارية عالماتنا تكييف يف للمساعدة األسلوب هذا استخدام جانب إىل
اتخاذ عملية يف للتفكري انطالق نقطة باعتباره استخدامه أيًضا يمكننا معينة، استخدام
إضافة كيفية يف التفكري هي حينها املهمة ستكون املواقف. من سلسلة باعتبارها القرار
هناك الرشاء. عملية بها تمر التي املختلفة الخطوات يف التكلفة تقليل و/أو قيمة
العالم مستوى عىل الرائدة الرشكة تلك إيه، إم إس رشكة وهو هذا عىل جيد مثال
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الذي الوحيد املوقف يأتي ما عادًة الشمسية. األسقف أللواح الطاقة محوالت إنتاج يف
عملية يف متأخرة مرحلة يف األلواح) تركيب عىل (القائمني عمالئهم مع فيه يتواصلون
الرشكة اكتشفت بالكامل، الرشاء لعملية وبالنظر باأللواح. الخاصة والرشاء التخطيط
يسمى تطبيًقا الرشكة طورت عمالئها. إىل بالنسبة التكلفة وتقليل قيمة إلضافة فرصة
مراحل يف يكون عندما األلواح تركيب عىل القائم يستخدمه أن يمكن والذي سولرتشيكر،
وسيستطيع السطح عىل الذكي هاتفه وضع عليه املنزل. صاحب مع األوىل النقاش
من املزيد عىل حصوله وعند لأللواح، املتوقعة اإلنتاجية وحساب الزوايا قياس التطبيق
شمسية ألواح رشاء املثمر من كان إن الفور عىل املنزل صاحب يخرب أن يمكن املعلومات،
محوالت طلب الرتكيب عىل للقائمني يمكن لإلنتاجية، التطبيق حساب وبمجرد ال. أم
لكنه أفضل، املنتج يجعل ال التطبيق هذا إيه. إم إس رشكة من مبارشة املناسبة الطاقة

الرشكة. لصالح اإلجمالية القيمة من يزيد

الفصل هذا يف الواردة النقاط أهم

اإلجمالية القيمة التالية: املعادلة عىل يقوم رشاء قرار ألي العصبي األساس •
الرشاء. قرار اتخاذ احتمال زاد اإلجمالية، القيمة زادت كلما املكافأة-األلم. =

الرتكيز يمكن اسرتاتيجية مجاالت أربعة هناك اإلجمالية، القيمة زيادة أجل من •
كالتايل: وهي نفسه، الوقت يف كلها عليها

(املكافأة). القيمة (١)

الرصيحة. القيمة (أ)
الضمنية. القيمة (ب)

(األلم). التكلفة (٢)

(املالية). الرصيحة التكلفة (أ)
(السلوكية). الضمنية التكلفة (ب)

نحو عىل نسبيان والتكلفة والقيمة لقرارات. نصل حتى مقارنات لعمل نحتاج •
جوهري.
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خالل من كبري بقدر عليهما التأثري فيمكن نسبيان، والتكلفة القيمة إن حيث •
املستهلك. فيه املوجود املوقفي السياق

مسوِِّقني باعتبارنا هذا لنا يعنيه ما

القائم والتسويق باإللحاح البيع عىل القائم التسويق بني للمقايضة نحتاج ال •
نفس فإن اإلجمالية، القيمة تعظيم أجل فمن التجارية. العالمة صورة عىل
أو التجارية العالمة تقدمها التي القيمة عىل تركز أن يمكن التواصل وسيلة

جذابة. سعرية رسالة جانب إىل الخدمة،
التقليل دون اإلجمالية القيمة بتعظيم للتكلفة الضمني املستوى لنا يسمح •

للسعر. الفعيل
اإلجمالية؛ القيمة لزيادة فعاًال عامًال يكون أن السلوكية التكاليف لتقليل يمكن •

تنافسية. ميزة عىل الحصول ثَمَّ ومن
املستهلك؛ لسلوك مكمًال منظوًرا املناسبة أو املوقف عىل القائم التسويق يعد •
االسرتاتيجية. الفرص من آفاًقا يفتح كما لالبتكار، انطالق نقطة لنا يمثل فهو
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الثالث الفصل

الواجهة فكشفرة

باملنتجات الخاصة التفاعل لنقاط اآليل الطيار نظام إدراك كيفية

فإدراك املستهلك؛ عقل إىل التسويقية أنشطتنا منها تدخل التي البوابة هو الحيس اإلدراك
الذي األول الحاجز هو واملستهلك التجارية العالمة بني الواجهة تشكل التي اإلشارات
منتج غالف أو منتج أو ترويجي عرض يف الواجهة تلك تَمثَّلت سواء اجتيازه، يجب
األساسية الواجهة تلك يدمج كانمان جعل ما هذا تليفزيوني. إعالن أو ويب موقع أو
تتم كيف الفصل هذا يعرض القرار. اتخاذ لعملية العام إطاره يف الخارجي العالم مع
تطوير يف ذلك من املستخلصة األساسية الرؤى استخدام يمكن وكيف هذه اإلدراك عملية

التسويقية. أنشطتنا

اإلدراك قوة

قراراتنا. عىل يؤثر وكيف اإلدراك قوة مدى لنعرف التايل املثال عىل نظرة نلِق دعونا
وملاذا؟ الرجال، إىل بالنسبة جاذبية أكثر الثالث السيدات من أيٌّ ْد وحدِّ ،1-3 شكل انظر
«ب»، الصورة يختارون الرجال من سؤالهم يتم الذين كل من باملائة ٧٠ نحو إن
وما التفضيل؟ هذا سبب ما لكن الثالث. الصور به املعروضة الرتتيب عن النظر بغض
ففي والوركني؛ الوسط حجم بني العالقة يف السبب يكمن الثالث؟ الصور بني الفرق
النسبة بعدت وكلما .٠٫٦٧ هي االثنني بني «تقديًرا» األكثر النسبة العالم، أنحاء جميع
٠٫٨ األوىل الصورة يف (النسبة الرجال إىل بالنسبة الجاذبية قلَّت املثالية، النسبة تلك عن
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ج ب  أ

جاذبية؟ أكثر الرجال يجدها الثالث السيدات من أي :1-3 شكل

االختالفات حتى تحديد عىل اإلدراكي الجهاز قدرة هذا ويوضح .(٠٫٩ الثالثة والصورة
األكثر املستوى عىل حتى أنه أيًضا ويوضح أساسها. عىل القرارات يقيم وأن الدقيقة،

دقة. اإلشارات أكثر من القيمة تُستمد آلية،
التسويق إىل بالنسبة القيمة وتحديد اإلدراك بني املبارشة العالقة تلك أهمية تتضح
أكرب. كمية تََسع أيُّهما وحدد 2-3 شكل يف الزجاجتني لشكل انظر التايل. املثال خالل من
نفس لهما االثنتني أن حني يف أكرب، حجمها األوىل الزجاجة أن الناس معظم يتوقع
يف التسويق أستاذة راجابري، ِبريا أرادت الناس؟ جانب من التوقع هذا ملاذا الحجم.
التعبئة عنارص من عنرص أي أو سمة أي أفضل نحو عىل تفهم أن نيويورك، جامعة
املستهلكني أن ووجدت له. املالية القيمة إدراك عىل يؤثر ثَمَّ ومن املنتج حجم إدراك يحدد
بناءً العبوات حجم كرب إدراك ويرتبط األهم اإلشارة باعتباره العبوة ارتفاع يستخدمون
العبوات تمثل ربما ثَمَّ، من االستهالك؛ ورسعة الرشاء عمليات من بمزيد الطول عىل
فقط يزيد لن فهو وللمستهلكني؛ التجارية العالمات ملديري مربًحا موقًفا رأسيٍّا الطويلة
وليس االرتفاع ملاذا لكن أرسع. نحو عىل تُستهلك سيجعلها أيًضا وإنما رشائها، احتمال

.3-3 شكل عىل نظرة ألِق العرض؟ أو العمق
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ب أ

أكرب؟ كمية تََسع الزجاجتني أيُّ :2-3 شكل

من أطول واضح نحو عىل سيبدو الرأيس الخط فإن الخطني، بني نقارن عندما
الطول؛ يف متماثالن فالخطان األمر؛ واقع يف صحيًحا ليس هذا لكن األفقي. الخط
دقيًقا تمثيًال لنا يقدم ال إدراكنا أن هو السبب ذلك؟ غري لنا يبُدَوا أن لهما كيف إذن،
ذاكرتنا يف املخزنة والتجارب املوضوعية اإلشارة بني تفاعل هو نراه فما حولنا؛ للعالم
تحتوي رأسيٍّا الطويلة العبوات أن ندرك إذن ملاذا الذكريات. تلك من املستمدة والتوقعات
املثال، سبيل (عىل األكرب عادة هي األطول األشياء أن ضمنيٍّا تعلمنا لقد أكرب؟ كمية عىل
إن حيث الحجم؛ عىل للحكم هذا الخربة حكم نستخدم ونحن الفأر)، مقابل يف الفيل
فإن الشكل، يف املوضح املثال إىل بالنسبة ثَمَّ، من أكرب. سعة لها حجًما األكرب األشياء
حتى األكرب، ارتفاعها بسبب أكرب حجًما للزجاجة أن عىل إدراكه يتم األوىل الزجاجة شكل
نحو عىل املستهلكون فكر إذا الكمية. نفس بالفعل تسعان الزجاجتني أن من الرغم عىل
املؤتمت، القرار اتخاذ وضع يف لكن أيًضا، العمق يذكرون فربما األمر، هذا يف رصيح

الحكم. عىل تهيمن التي هي الضمنية الخربة فإن
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بها. حسيٍّا ندركهما التي الطريقة عن النظر بغض نفسه، الطول الخطني لهذين إن :3-3 شكل

(أْي الحجم بتقليل الخاصة القرارات أن األمر هذا من املستفادة النقاط بني من
عمليات االعتبار يف تضع أن يجب هو) كما بسعره االحتفاظ مع املنتج حجم تقليل
تحدد التي واآلليات القواعد معرفة لنا تتيح مسوِّقني، باعتبارنا بالحجم. الخاصة اإلدراك
علينا كان فإذا املبادئ. تلك مع تتماىش التي املثىل بالطريقة واجهاتنا تصميم ندركه ما
زيادة إىل سيؤدي األطول العبوة اختيار فإن السابقة، العبوات خيارات بني االختيار

القيمة. إدراك زيادة ثَمَّ، ومن الحجم؛ إدراك

∗∗∗

نحو عىل اإلدراك يؤثر أن يمكن والفعل؛ اإلدراك بني مبارشة عالقة هناك
املبيعات. يف مبارش

كامريا ليست العني

يف التفكري َعنَاء حتى أنفسنا عادًة نكلِّف ال لكننا برهان»، خري «الرؤية مقولة نعرف كلنا
آمن، نحو عىل املدينة طرق عرب نمرُّ إننا هذا؟ علينا وملاذا حدوثه. كيفية أو اإلدراك أهمية
اليوم.» لإلدراك أنتبه أن «يجب أنفسنا: يف ونقول نستيقظ ال إننا باإلدراك؟ نهتم فلماذا
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قرارات عىل للتأثري الدخول منفذ ألنه مهم اإلدراك املسوقني، نحن إلينا بالنسبة لكن،
السهل فمن بًرشا، باعتبارنا إلينا بالنسبة ا جدٍّ وبسيًطا طبيعيٍّا يبدو اإلدراك وألن الرشاء.
نريدها. التي نفسها بالطريقة إدراكه سيتم للمستهلكني ننقله يشء كل أن االفرتاض
شكل خالل من الحجم عن االنطباع يتغري كيف يوضح الذي املثال من لنا اتضح لكن

نشط. نحو عىل وإنما سلبي، نحو عىل باإلدراك يقوم ال املستهلك عقل أن الزجاجة
يف ذاتي. نحو عىل ندركه ما نشط نحو عىل ينشئ عقلنا أن التايل التدريب يوضح
اليرسى عينك عىل يدك ضع اليمني. عىل كبرية ونقطة اليسار عىل نجمة نرى ،4-3 شكل
ستختفي معينة، نقطة عند الكتاب. من أكثر اقرتب ثم اليمنى. بعينك النجمة إىل وانظر

ثانيًة). فستظهر أكثر، اقرتبت (وإذا اليمني عىل املوجودة النقطة

املختفية. النقطة وهم :4-3 شكل

بلون الحالة، هذه يف النقطة، فيه كانت الذي الفراغ يمأل مخك أن لالهتمام املثري
الرمادية؟ الخلفية رأت فكيف السوداء، النقطة تَر لم عينك كانت وإذا الرمادي. الخلفية
لنقل آخر، بلون الخلفية كانت فإذا الصورة. أكمل من هو املخ وإنما تفعل؛ لم إنها

األخرض. باللون املكتملة» «غري الصورة سيكمل املخ فإن األخرض،

∗∗∗

نشط. نحو عىل ندركه ما أمخاخنا تبني نشطة: عملية اإلدراك

∗∗∗

التي «الصورة» ما التايل: بالسؤال نبدأ دعونا للعالم؟ إدراكنا أمخاخنا تبني إذن كيف
يف توجد املناطق تلك أن (املثري البرصي اإلدراك عن املسئولة الدماغ ملناطق أعيننا ترسلها
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يحدث ما 5-3 شكل يوضح األمام)؟ يف توجد أعيننا أن رغم الدماغ، من الخلفي الجزء
ندركه كما لشارع صورة هي األيرس الجانب عىل املوجودة الصورة إن الشأن. هذا يف
هي هذه إن كاملة. وألوان عالية وضوح بدقة يشء كل نرى إننا ذاتي. نحو عىل حسيٍّا
أن يمكن الواقع لكن أعيننا. يف كامريا لدينا أن لو كما األمر يبدو للعالم؛ الذاتية الرؤية

اختالًفا. أكثر يكون

عليه نحصل ما هذا اليمنى، الصورة يف نراه. أننا نعتقد ما اليرسى، الصورة يف :5-3 شكل
مدخًال. باعتباره بالفعل

عقولنا. تستقبله الذي املوضوعي املدخل األيمن الجانب عىل املوجودة الصورة توضح
نحو عىل يظهر الباقي أن حني يف وبألوان، شديد برتكيز صغريًا جزءًا فقط نرى إننا
املدخل إن رؤيتنا. مجال محيط باتجاه فأكثر أكثر لونه ويقل فأكثر أكثر واضح غري
ما (وهو الوضوح دقة حيث من عاٍل صغري إحساس جهاز من يتكون املوضوعي
يغطي منخفضة. وضوح دقة ذي محيطيٍّ إدراك جانب إىل الشبكية)، بمركز يسمى
ويكون تعتيمه فيتم الباقي، أما اإلجمايل، املدخل من صغريًا جزءًا فقط اإلحساس جهاز

مسوقني؟ باعتبارنا هذا لنا يعني ماذا ضبابيٍّا.
عقلنا يتنقل فَعْربه، التسويقية: أنشطتنا فاعلية لتعظيم مهم املحيطي اإلدراك إن
أن ماركت السوبر يف للمتسوقني نريد إننا ذلك. بعد عليه سريكز ما «يقرر» كي
يكتشفوا أن قبل املحيطي اإلدراك عرب التجارية عالمتنا اكتشاف عىل قادرين يكونوا
عىل ل لنوصِّ ضمنية إشارات نستخدم أن يجب أننا هذا يعني بمنافسينا؛ الخاصة تلك
انتباههم تركيز للمستهلكني أردنا إذا تقدمها التي والقيمة التجارية العالمَة فريد نحو
العالمة توصيل استطعنا إذا أننا إىل هذا يشري اإلعالن، إىل بالنسبة منتجاتنا. عىل بالكامل
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أكثر؛ مؤثرين سنكون فإننا «الضبابية»، املحيطية الرؤية عرب حتى وقيمتها، التجارية
آخر؛ يشء عىل املستهلك تركيز يكون عندما حتى نريد ما ل ستوصِّ إعالناتنا إن حيث
عىل واإلعالن الصحافة (يف ُمحرَّر محتوى أو الخارجية) اإلعالنات حالة (يف كالقيادة
احتمال من أيًضا ستزيد بل وحسب، رسالتها إعالناتنا توصل لن الحالة هذه يف الويب)،

األول. املقام يف عليها املستهلك تركيز

∗∗∗

إكماله يتم الذي املحيط من الضبابي املدخل عىل فقط الحيس اإلدراك يعتمد
عالية. وضوح دقة ذات صغرية بقعة طريق عن

∗∗∗

اآليل الطيار نظام عدسات عرب بالتجزئة البيع متاجر أحد يف رف عىل نظرة نلِق دعونا
ثَمَّ، ومن أسمائها؛ من أيٍّ قراءة يمكن وال ضبابي، املنتجات شكل إن .(6-3 شكل (انظر
نجد وأن عليها التعرف علينا التي اإلشارات إن لفظية. رسائل أي استحضار يمكن ال
واألحجام. واألشكال األلوان الغالب يف هي عنها نبحث التي املزايا، أو املنتج، خاللها من
العبوات تصميمات أو اإلعالنات نجعل أن كاشًفا) يكون ما (وعادًة مفيد َلتدريب إنه
إدراكه يمكن الذي اليشء ما أنفسنا ونسأل ضبابية تبدو الويب مواقع أو األرفف أو
ما تميزنا؟ مدى ما التجارية؟ العالمة إدراك باإلمكان هل الضبابي»؟ «الوضع هذا يف
الصورة عىل أدخلناه الذي البسيط التغيري هل األحوال؟ كل يف لإلدراك القابلة العنارص
هل ثَمَّ ومن املنتج؛ إطالق إعادة بعد مختلفة تبدو العبوة هل حسيٍّا؟ إدراكه يمكن
لكن الخربة، بحكم األسئلة تلك عن اإلجابة يمكننا التجديد؟ من نوع أي بالفعل يوجد
مستويات بتحديد بهذا القيام يمكن تجريبي. نحو عىل الختبارها طرًقا أيًضا هناك
التجارية والعالمة املنتج فئة عىل يتعرفون االختبار يف املشاركني وَجْعل للضبابية مختلفة
العبوة أو املنافسني إعالنات أدرجنا وإذا ممكنة. رسعة بأقىص األساسية والرسالة
مقابل يف تصميماتنا مقارنة يمكن كيف توضح خريطة ننشئ أن يمكن بهم، الخاصة

مجالنا. يف السائد التصميم معيار
اإلعالنات أن ظهر املطبوعة، اإلعالنات إىل بالنسبة هذا تنفيذ فيها تم دراسة يف
والعالمة املنتج رسالة توصيل يف فاعلية األكثر هما ودوف جارنييه من بكلٍّ الخاصة
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اإلدراك عرب ماركت سوبر يف رف أي املستهلكون بها يرى التي الكيفية هي تلك :6-3 شكل
املحيطي.

استطاعت األداء العالية اإلعالنات تلك إن ضبابية. األكثر صورها يف حتى التجارية،
أقل أْي ثانية؛ ميلِّ ١٠٠ من ألقل مشاهدتها بعد التجارية والعالمة املنتج رسالة توصيل
عندما واضحة مزايا ِلهذا إن عني. طرفة ربع نحو أو الثانية من عرشة عىل واحد من
أقل شهرية مجلة أي يف مطبوع إعالن عىل لالطالع تقضيه الذي الوقت متوسط أن ثبت

ثانيتني. من
إجراء تتضمن وهي تكتيكية، تكون شيوًعا املنتجات إطالق إعادة عمليات أكثر إن
جديد، اسم املنتج لرائحة يكون فربما املنتج. تقديم طريق عىل فقط صغرية تعديالت
حسيٍّا إدراكه يمكن التغيريات تلك عن اإلعالن يكن لم وإذا جديدة. ميزة تضاف ربما أو
تلك من املبيعات عىل كبري تأثري أي وجود نتوقع أال فيجب الضبابية»، «الرؤية خالل من
بالتجزئة البيع متاجر إعطاء منها الغرض يكون قد اإلطالق إعادة عملية إن التغيريات.
تأثري أي لهذا يكون ما نادًرا لكن التجارية، العالمة يف نستثمر زلنا ما بأننا االنطباع
املناديل منتَجي عبوتَي يستخدم الذي التايل املثال يوضح للمنتج. املستهلك إدراك عىل
متشابهتني العبوتان تبدو املحيطية، رؤيتنا إىل بالنسبة أنه َوتيسكو، ديتول املطهرة،
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ذي للمنتج ليس ولكن الخاصة التجارية العالمات إىل بالنسبة مفيد أمر وهو ا، جدٍّ
التجارية. العالمة

يتم أن يجب اآليل، الطيار نظام إىل بالنسبة مميًزا العبوة شكل يكون حتى :7-3 شكل
املحيطية. الرؤية خالل من مختلف نحو عىل إدراكه
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يحتوي واألخرض. واألزرق األبيض هي الغالبة فاأللوان الشكل؛ تمييز يصعب
واضًحا. ليس التجارية العالمة اسم إن للزرقة. مائل دائري عنرص عىل التصميمان
عىل الفعال التعرف ديتول. لشعار اللونية والشفرة الدائري الشكل هي املميزة والعالمة
مغًزى هناك املميزة. العالمات تلك عىل فقط يعتمد أن يمكن التجارية ديتول عالمة
عرًضا أم تليفزيونية إعالنات كانت سواء — التواصل عمليات يف أنه هو لهذا؛ مبارش
إقامة أجل من وبارزة موجودة للعبوة املميزة العالمات تكون أن يجب — للمنتجات
تلك دون ومن والرسالة. التجارية والعالمة اإلشارات تلك بني قوية ارتباطية عالقة
إذا أنه ذلك من وأسوأ خطر. يف سيكون ومنتجنا التجارية عالمتنا تمييز فإن العالقة،
العالمة تغليف بني ملموس ثَمَّ ومن الحيس، لإلدراك قابل اختالف أي هناك يكن لم
التجارية؛ للعالمة املضافة املدركة القيمة فستقل الخاصة، التجارية والعالمة التجارية

تجارية. عالمة لكونها محتملة ميزة أي عنها ينفي مما

∗∗∗

اعتبارها يف تأخذ أن واملميزة الفعالة التسويقية التواصل وسائل عىل يجب
حسيٍّا لإلدراك قابلة الرسائل تكون ألْن حاجة هناك اآليل: الطيار نظام منظور

فعالة. تكون كي وذلك الضبابية»؛ «الرؤية يف حتى

تدريب

إدراكها يمكن التي العنارص ما نفسك: واسأل ضبابيٍّا. وإعالناتك منتجك عبوة شكل بجعل ُقْم
أم التجارية العالمة مميز؟ نحو عىل عليه التعرف يمكن الذي وما توصله؟ الذي وما اآلن؟ منها

الرسالة؟ أم املنتج أم املنتج فئة

التجارية العالمة عىل التعرف

توصيلها ننشد التي الرسالة يدركوا أن ونريد منتجنا املستهلكون يجد أن نريد إننا
يمكن كيف لكن نقدمها. التي واملزايا التجارية عالمتنا عىل يتعرفوا أن نريد كما لهم،
املحيط من الضبابية املدخالت عىل إال الحيس إدراكنا يعتمد ال عندما هذا كل يحدث أن
نقيِّم حتى باملخ، يتعلق فيما عالية؟ وضوح دقة ذات صغرية بقعة جانب إىل الخارجي
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إن النظر بغض اليشء؟» هذا «ما التايل: السؤال عن اإلجابة أوًال املخ يحتاج منتج، أي
األشياء نقيِّم أن نستطيع ال فنحن منتًجا، أو شخًصا أو سيارة أو الخمر من كوبًا كان
يحدث عام) بوجه (واألشياء املنتجات عىل التعرف إن عليها. التعرف أوًال نستطع لم إذا
إدراكها يمكننا وال كبري، نحو عىل آلية عملية أنه كما عني)، طرفة من أقل (يف ا جدٍّ رسيًعا
العالمات عىل املخ يتعرف كيف اآلن: السؤال وحسب. تحدث فهي رصيح؛ نحو عىل

والرسائل؟ واملنتجات التجارية
هذا يف األساسية اآللية عىل لنتعرف البرصية الحاسة عىل أخرى نظرة نلِق دعونا
حيث خاص؛ بوجه مهمة الرؤية لكن األخرى، الحواس عىل مماثلة مبادئ (تنطبق الشأن
اآليل). الطيار نظام يعالجها الثانية يف بت مليون ١١ من باملائة ٩٠ نحو مع تتعامل إنها
باعتبارها صورة عىل يحصل ال املخ وأن كامريا، عن عبارة ليست العني أن أوضحنا لقد
ما 8-3 شكل يوضح الصور. عىل يعتمد أن يمكن ال ثَمَّ من الحيس اإلدراك وأن مدخًال،

األمر. واقع يف يحدث
أركان أو حواف أو خطوط سوى ليست املنتجات بدء، ذي بادئ املخ، إىل بالنسبة
تتجمع التي الفردية مكوناته إىل منتج أي املخ يفكك حركات. أو ألوان أو منحنيات أو
أخرى، بعبارة كيل. نمط أو جشطلتية» «صورة يف تدريجي نحو عىل ذلك بعد مًعا
عىل سيارة ترى فقد رأسنا. داخل تحدث بناء عملية للمنتجات والواعي الرصيح اإلدراك
وحواف خطوط من أساًسا السيارة تتكون أدمغتنا، إىل بالنسبة لكن الوعي، مستوى

آخر. يشء وال وألوان، ومنحنيات وأركان
توجد فال أيًضا. صوًرا يخزن ال أنه الواضح فمن صوًرا، يرى ال املخ إن وحيث
ندرك أن فيمكن مرونة؛ أكثر يصبح بأن للمخ هذا يسمح الرأس. داخل للصور مكتبة
بجوارنا تسري كانت إذا أو قبل، من هذا موديلها نَر لم وإن حتى سيارة يمثل ما شيئًا أن
كل لتخزين نحتاج ال لكن ماهيتها، نعرف أن نريد نحن النهاية، ففي جديد؛ بلون
هائلة. تخزين لسعة وسيحتاج مجديًا هذا يكون لن حيث هذا؛ نفعل حتى التفاصيل
يكون أن فالبد سابًقا، املخزنة الصور أساس عىل فقط األشياء عىل تعرفنا إذا لكن
لون وكل ركن وكل حافة كل تكون أن يجب بالضبط. اليشء نفس رؤية لنا سبق قد
عملية سيجعل — مثًال اللون كاختالف — اختالف أي إن قبل. من رأيناه ملا مطابًقا
الوضع؛ هو هذا ليس الحظ، لحسن مطابق. غري اليشء سيجعل حيث مستحيلة؛ التعرف
نتعرف أن ويمكن سيارات، أنها عىل السيارات من الجديدة املوديالت عىل نتعرف فنحن

95



الشفرة فك

مراكز حسية

مستويات وسيطة

مراكز عليا

مستويات عىل معتمدة نشطة بناء عملية هو الوعي مستوى عىل ندركه ما :8-3 شكل
املخ. يف املعالجة من مختلفة

أن حقيقة ورغم سنوات عدة منذ رأيناهم قد نكن لم ولو حتى القدامى أصدقائنا عىل
شعر حتى أو أقل شعر أو أكثر تجاعيد لديهم املثال، سبيل (عىل تغريت قد مالمحهم
املنتجات عىل أيًضا تنطبق الطريقة بهذه التعرف يف مرونتنا الحظ، لحسن رمادي).

.9-3 شكل من يتضح كما وذلك التجارية، والعالمات
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الكتابة. دقة عدم رغم واضحة التجارية العالمة :9-3 شكل

هي العالمة تلك أن إدراك يف صعوبة أي لديك ليس هذه؟ تجارية عالمة أيُّ
أن حقيقة ورغم قبل من الفعلية الصورة تلك تَر لم أنك من الرغم عىل لكوكاكوال،
العالمة عىل التعرف عملية حدثت كيف اآلن: السؤال كبري. نحو عىل تغري قد الشعار
هذا الوقت. ذات يف واملرونة بالكفاءة تتسم بحيث مصممة أدمغتنا إن هذه؟ التجارية
بت مليون ١١ من بت أيِّ عىل معتمدة ليست هذه التعرف عملية كون وراء السبب هو
ذات العالمات عىل تعتمد هي ذلك، من بدًال حواسنا. طريق عن نستقبله الذي املدخل من
أربع له أن هي كريس ألي األساسية السمة إن املثال، سبيل عىل األعىل؛ التمييزية القيمة
من فقط إننا ظهر. بال مقعًدا فسيصبح الكريس، من الظهر نزعنا فإذا وَظهًرا. أرجل
عىل التعرف نستطيع أعىل) تمييزية قيمة لها التي األساسية (السمات املبدأ هذا خالل
يرتدون كانوا سواء طويلة، فرتة منذ رأيناهم قد نكن لم إذا حتى القدامى، أصدقائنا
اإلجمالية للصورة فيمكن شعرهم؛ تصفيف طريقة من غريوا أو املالبس من مختلًفا نمًطا
فسنستطيع موجودة، زالت ما املميزة العالمات دامت ما لكن كبري، نحو عىل تتغري أن

النهاية. يف اليشء عىل التعرف
التغيريات من الكثري إدخال فرغم الشأن؛ هذا يف مثال خري الكاريكاتورية الرسوم
عليها اإلبقاء يتم الرئيسية املميزة العالمات ر توفِّ التي األساسية السمات فإن األصل، عىل
وأنفها)؛ أسنانها وكذلك لشعرها، تاترش مارجريت تصفيف طريقة املثال، سبيل (عىل

الشخصية. عىل التعرف يف صعوبة أي نجد ال نحن ثَمَّ، ومن
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∗∗∗

تعتمد األشياء عىل التعرف عىل قدرتنا لكن بالصور، خاصة ذاكرة لدينا ليست
األعىل. التمييزية القيمة ذات العالمات عىل

∗∗∗

نفس يف لكن الحرية، من مزيًدا جانب، من هذا، يعني املسوِّقني، نحن إلينا بالنسبة
عملية أطلقنا فإذا تغيري. من به نقوم ما بشأن أكثر حذرين نكون أن يجب الوقت
لون تغيري يف نفكر فربما تميًزا، أكثر تظهر أن ونريد املنتج لخطوط حرصية توسيع
صوًرا يخزنون املستهلكني أن افرتضنا وإذا الفيض. أو الذهبي إىل األزرق من الشعار
مساعينا. تنجح فلن التجارية، العالمة عىل للتعرف ويستخدمونها ذاكرتهم يف كاملة
املنتجات عىل املخ تعرف بكيفية يتعلق فيما لتوِّنا عرفناه ما اعتبارنا يف وضعنا إذا لكن
فإذا أكرب. منهجي نحو عىل املوضوع هذا مناقشة يف نبدأ أن فيمكن التجارية، والعالمات
لن املستهلكني فإن التجارية، عالمتنا إىل بالنسبة منخفضة للَّون التمييزية القيمة كانت
العالمة لون كان إذا لكن اللون. يف تغري حدوث رغم عليها التعرف يف صعوبة أي يجدوا
حني ويف نغريه. أال يجب كوكاكوال، شعار حالة يف كما عليها، التعرف يف ا مهمٍّ التجارية
يكون ربما املثال، سبيل (عىل داخلية ألسباب مشكالت يُحِدث قد املنتج شعار تعديل أن
مبدأ فإن املنتجة)، الرشكة لهوية بارعة غري تعديل محاوالت يف للبدء لآلخرين إشارة
معينة، سمة تغيري يمكن كان إن تحديِد يف ا جدٍّ مفيًدا يكون أن يمكن املميزة العالمات
هي كما تركها األفضل من كان إن أو الخلفية لون أو العبوة شكل أو برصية ميزة مثل

تغيري. دون
التغيري. يف الحرية من درجة لدينا ذلك وراء وفيما املميزة، العالمات نعرف أن املهم

واحد. وقت يف أساسية مميزة عالمات عدة تغيري هو تماًما نتجنبه أن يجب ما لكن
التجارية العالمة إطالق إعادة عملية عىل نظرة نلِق دعونا االعتبار، يف هذا وضع مع
االنتباه من كبريًا قدًرا إليها جذبت لقد .(10-3 شكل (انظر تروبيكانا الربتقال لعصري
قيمتها إعالنية حملة إطالق رغم — الجديدة العبوة أدت عندما التسويقية الصحافة يف
مليون ٣٠ قدرها املنتج تكبدها خسارة إىل — لها للدعاية االسرتلينية الجنيهات ماليني

السوق. من الجديدة العبوة سحب إىل أدى هذا أن عجب وال فقط. شهرين يف يورو
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بعد 

بعد  قبل

قبل

عالمتها عىل التعرف يف تساعد أساسية مميزة عالمات عدة تروبيكانا غريت :10-3 شكل
اإلطالق. إعادة عملية يف التجارية

كما قبل، من كان مثلما رائًعا طعمه وكان يتغري لم نفسه الربتقال عصري إن
العبوة فإن ذلك، إىل إضافة يتغري، لم — تمثله ما وكل — التجارية العالمة اسم أن
عىل أفضل تبدو وقد السوقي) البحث أكده الذي (األمر حداثة أكثر بدت بالتأكيد الجديدة
العبوة خصائص فإن التجارية، العالمة عىل بالتعرف يتعلق فيما لكن اإلفطار، طاولة
تغري وقد زجاجي، كوب محله حل شفاطة وبها الربتقالة فرمز كبري: نحو عىل تغريت
وشكل الربتقالة صورة إن األساسية. العنارص كل مواضع وكذلك املستخدم الخط حجم
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التجارية العالمة عىل التعرف يف عالية تمييزية قيمة لهما كانا القديم التصميم يف الشعار
وضوح دقة ذات ظروف يف خاصة اآللية، التعرف عملية أصبحت وبتغيريهما واملنتج،

مستحيلة. شبه املحيطية) الرؤية يف (أْي منخفضة
مهمة منخفضة أو مرتفعة تمييزية قيمة لها التي والعنارص العالمات فمعرفة لذا،
تصميم يف تغيريات وإحداث املنتجات طرح إعادة عمليات بإدارة األمر يتعلق عندما ا جدٍّ
املقصود وما والعنارص؟ العالمات تلك عىل نتعرف أن لنا يمكن كيف لكن العبوات.
11-3 شكل يعرض التايل. املثال عىل نظرة نلِق دعونا عالمة؟ ألي التمييزية بالقيمة

الحرارية. السعرات منخفض املنتجات تلك من أيٍّا حدد مختلفة. فئات من منتجات

األزرق اللون الحرارية السعرات املنخفضة للمنتجات املميزة العالمات من :11-3 شكل
لعبواتها. الفاتح

من النوعية تلك إىل تشري التي العنارص ما إذن، هذا؛ تحديد يف صعوبة لدينا ليست
املقارنة من سبق عما اإلجابة تأتي األعىل؟ التمييزية القيمة ذات السمة وما املنتجات؟
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واأللوان الزوايا ما جميًعا. فيها تشرتك ما وتحديِد الفئة تلك يف التي املنتجات كل بني
واضحة: اإلجابة الحالة، هذه يف بينها؟ فيما املشرتكة العنارص من ذلك وغري واألشكال
الذي املبدأ بالضبط وهذا الفاتح. األزرق اللون يف تشرتك السعرات املنخفضة املنتجات كل
املعلومات من هائلة مجموعة من األساسية املميزة العالمات تحديد عند املخ يستخدمه
تنطلق التي العصبية «الخاليا مبدأ عىل وبناءً االرتباطي التعلم عىل واعتماًدا املتداخلة.
اللون يستخدم الذي املنتج يكون أن كبرية احتمالية هناك أن نعلم مًعا»، ترتبط مًعا

السعرات. منخفض عبوته يف الفاتح األزرق
مع املعلومات تلك عقلنا يطابق مستقبالتنا، من برصي مدخل عىل نحصل عندما
مميزة عالمات مع كافيًا ارتباًطا نجد أن وبمجرد االرتباطية. ذاكرتنا يف مخزَّن يشء أي
يف وتحدث بالكامل ضمني نحو عىل العملية تلك وتتم التعرف. عملية تكتمل مخزنة،
تلك يف االعتماد عليه يكون ال املخ أن هكذا برسعة تحدث أنها يف والسبب ثواٍن. ميلِّ خالل
والتي األساسية، املميزة العالمات عىل يركز ذلك من بدًال وإنما املعلومات، كل عىل العملية
مجديًا هذا يكون فلن التفاصيل، كل عىل للرتكيز بحاجة كنا فإذا قبل. من تحديدها تم
التجارية. بعالمتنا الخاصة السمات من سمة لكل التمييزية القوة تقييم ويمكننا تماًما.
أدائه اختبار ثم تصميمنا عنارص بعض بتغيري املثال، سبيل عىل ذلك، تحقيق ويمكن
األساسية، املميزة السمات حذف يتم عندما التجارية. العالمة عىل بالتعرف يتعلق فيما
املميزة العالمات تحديد يف يتمثل آخر أسلوب هناك هذه. التعرف عملية كفاءة فستقلُّ
وبسؤال عادي رف من تجارية لعالمات االنتقائي وبالحذف املنتج. فئة يف األساسية
التجارية العالمة تحديد يمكننا يمكن، ما بأرسع الفئة اسم عن االختبار يف املشاركني

معينة. لفئة األعىل التمييزية القيمة لها التي
أننا من التأكد دائًما علينا لكن املميزة، العالمات عىل للتعرف عدة طرق هناك
وتلقائية رسعة بأقىص يستجيبون املشاركني بجعل اآليل الطيار نظام استجابات نقيس

البرشي. الطيار نظام يتدخل أن دون أْي ممكنتني؛

السياقية العالمات عىل أيًضا التعرف عملية اعتماد

فاتًحا» أزرق عبوته لون يكون السعرات املنخفض «املنتج أن قاعدة أن من الرغم عىل
هذا له حذاءً أو قميًصا أو سيارة رأينا لو ماذا ناقص. يشء ثمة هنا، واضحة تبدو
السعرات، منخفضة منتجات عن عبارة األشياء تلك أن نرى أن املحتمل غري من اللون؟
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التعرف لعملية مطلوبة أخرى خطوة هناك املميزة، العالمات جانب فإىل كذلك؟ أليس
ملدة معه تعمل ظللَت العمل يف لك بزميل مصادفة التقاءك مثًال باعتبارك خذ الفعالة.
برهة تستغرق إنك قبل. من به تلتِقه لم آخر مكان أي أو بخار حمام يف سنوات عرش
أن إىل ذلك يف السبب يرجع فيه؛ عرفته الذي املكان وتحدد عليه تتعرف حتى الوقت من
أو قدم كرة أو زهرة تخيل جوهري. نحو عىل السياق عىل تعتمد هذه التعرف عملية
أخرى. أشياء و/أو خلفية دون األشياء تلك من أيٍّ رؤية تخيُّل عليك الصعب من بيتًا؛
باألشياء يتعلق فيما توقعاتنا علينا تُْميل املرئي العالم من استقيناها التي خربتنا إن
داخل قيادة عجلة فرؤية املكاني؛ وتكوينها مشهد أي يف وجودها نتوقع التي األخرى
تلك إن واملرايا. السجائر وطفاية املذياع وجود مكان بشأن توقعات لدينا ن تكوِّ سيارة
يد عىل فالتعرف األشياء؛ عىل التعرف عملية يف تساعدنا لبيئتنا املتوقعة الخصائص
عىل املوجود لليشء املحتملة التأويالت ملحوظ نحو عىل يقلل املثال، سبيل عىل شخص،
سيارة. إطار أو حزاًما يكون أن املحتمل غري فمن سوار؛ أو ساعة إىل الشخص هذا رسغ

ا. جدٍّ مهم أمر التعرف عملية يف السياق تضمني أن يتضح هكذا
هناك أن وفريُقه بار موشيه للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد األعصاب عاِلم وجد
العملية فتلك األشياء. عىل التعرف بعملية يقومان مًعا وهما العقل يف عاملني تياَريْن
نحو وعىل — والثاني إليه، ننظر الذي اليشء عىل يركز األول تيارين: دائًما تتطلب
مدى 12-3 شكل يوضح فيه. نوجد الذي بالسياق الخاصة املعلومات يعالج — مواٍز
الشعر مجفف إن معني. يشء عىل التعرف يستطيع حتى املخ إىل بالنسبة السياق أهمية
من متطابقني يبدوان اليرسى الصورة يف املوجود واملثقاب اليمنى الصورة يف املوجود
وهكذا، حالة. كل يف الغموض فريد نحو عىل السياقية املعلومات تنهي املرئية: الناحية
نفسه. اليشء مثل معني يشء عىل التعرف عملية يف مماثل نحو عىل مهم السياق فإن

نراه ال ما غالبًا التي األماكن يف األشخاص أحد عىل نتعرف ال عادة أننا يعني هذا
السياق أيًضا وإنما الشخص لهذا املحدِّدة الخصائص فقط تخزن ال ذاكرتنا ألن فيها
بسهولة تعرفنا وراء السبب هذا يفرس محدِّدة. سمة باعتباره فيه نراه ما عادة الذي
منتجات كلها عليها نظرة ألقينا التي فاملنتجات السعرات؛ املنخفضة املنتجات عىل كبرية
أغلفتها أو لعبواتها الفاتح األزرق واللون السعرات، املنخفضة املنتجات فئة ومن غذائية

مميزة. عالمة فهو ثَمَّ ومن السائد؛ هو
اليشء. هذا فيه يوجد الذي السياق وعىل اليشء عىل التعرف عملية تعتمد إذن
فيه يضع الذي العقيل «الحيز» عىل التأثري يف السياق استخدام بإمكانية هذا ويمدنا
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مثقابًا أو اليمنى) الصورة يف (كما شعر مجفف اليشء كان إن السياق يحدد :12-3 شكل
اليرسى). الصورة يف (كما

هو الذي — بيربامي منتجها مبيعات أن يونيليفر رشكة وجدت منتجنا. املستهلكون
املكان غريت عندما كبري نحو عىل زادت قد — اللحوم من خفيفة وجبة عن عبارة
ثمانينيات يف وتحديًدا السابق، يف بالتجزئة. البيع متاجر يف املنتج فيه يوضع الذي
إىل يحتاج ال أنه بينها من والتي املنتج، مزايا عىل البناء الرشكة حاولت العرشين، القرن
رقائق منتجات مثل األخرى الخفيفة األطعمة جانب إىل تضعه وكانت الثالجة، يف حفظه
أماكن غري مكان أي يف اللحوم منتجات وجود يتوقعوا لم املستهلكني لكن البطاطس.
وضع لسياق بالنظر اليشء. بعض املبيعات انخفضت ثَمَّ ومن املربدة؛ األطعمة عرض
اللحوم منتجات أحد املنتج هذا يكون أن احتمال كان الوقت، ذلك يف املتاجر داخل املنتج
جانب إىل وُوِضع بالتجزئة البيع متاجر يف وضعه مكان تغيري تم وعندما ا. جدٍّ منخفًضا

كبري. نحو عىل مبيعاته زادت األخرى، املربدة الخفيفة األغذية
لتضمني نحتاج ال أننا أيًضا تعني السياق عىل معتمدة التعرف عملية أن حقيقة إن
البيئة استخدام بإمكاننا كان إذا منتجاتنا، أحد غالف تصميم يف املعلومات من كبري قدر
رؤية نتذكر ما عادًة ملاذا أيًضا هذا ويفرس به. للتعريف املنتج هذا فيها يباع التي
عالمة ذلك عىل مثال فيه. موجودة غري األمر واقع يف أنها رغم اإلعالنات أحد يف أشياء
رجل من تزكية شهادة عديدة لسنوات استَخدمت والتي األسنان، بفرش خاصة تجارية
تزكية شهادة الشهادة بتلك استبدلت ثم بها، الخاصة التواصل وسائل يف السن كبري
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السن الكبري والرجل الصغرية املرأة بني االختالف أن من الرغم عىل سنٍّا. أصغر المرأة
الرجل شهادة رؤية تذكروا األبحاث أحد يف املشاركني نصف من أكثر فإن واضًحا، يبدو
التجارية العالمة ألن هذا يحدث املرأة. شهادة تظهر إعالنات الحقيقة يف رأوا عندما
الشبكة يف الرجل شهادة ربط تم القصة. إطاره يف تستقبل الذي السياق بمنزلة تعمل
عىل التعرف تم عندما تنشيطها وتم مشارك، كل لدى الخاصة العالمة لتلك العصبية
لإلعالن. األخرى التفاصيل كل عىل الرجل شهادة رؤية توقع غطى ثم التجارية، العالمة

∗∗∗

العالمات عىل للتعرف والسياق املميزة العالمات اآليل الطيار نظام يَستخدم
واملنتجات. التجارية

بها واملقصود املفاهيم

لجعة تجارية عالمة إنبيف بوش أنهايزر الجنسيات املتعددة الجعة إنتاج لرشكة إن
التجارية العالمة أنفقت .(13-3 شكل (انظر هارساودر تسمى منتجاتها ضمن أملانية
ما لرت. نصف سعتها التي زجاجتها لتحديث اسرتليني جنيه مليون ٣٠ مؤخًرا هذه
من مكون آخر إىل دائرية مقاطع من مكون عنق من الزجاجة: عنق شكل هو غريته

يتغري. لم نفسه الزجاجة محتوى لكن سداسية. مقاطع
لكن للمنتج. املدركة القيمة يرفع أن يجب املبيعات، لزيادة التغيري هذا يؤدي حتى
اليشء؟» هذا «ما مسألة إن املدركة؟ القيمة يغري أن الزجاجة عنق لشكل يمكن كيف
من أيٌّ يختلف لم ألنه السؤال هذا عن لإلجابة كافية ليست ذلك قبل طرحناها التي
تلك خاللها من تؤثر أن يمكن التي العملية ولفهم واملنتج. والشعار التجارية العالمة
دراسة عىل نظرة نلِق دعونا مبيعاتها، ثَمَّ ومن للمنتجات املدركة القيمة عىل التغيريات
وفريقه كوك استعان للتكنولوجيا. كاليفورنيا معهد من كوك كريستوف بها قام رائعة
أدمغة يف كهربية أقطاب زرع تم عادية. غري تجربة يف الرصع من بمرىضيعانون البحثي
لشخصيات صوًرا املرىض عىل الباحثون عرض ثم الرصع. مركز لتحديد املرىض هؤالء
لكل النتيجة؟ كانت ماذا بريي. وهايل جيتس بيل إىل سيمبسون بارت من بدءًا شهرية،
األكثر والنتيجة العصبية، الخاليا من مختلفة ملجموعة تنشيط حدث شهرية، شخصية
تنشيطها يتم كان بريي هايل بشخصية املرتبطة العصبية الخاليا أن يف تمثلت إدهاًشا

104



الواجهة شفرة فك

جديًدا. زجاجة عنق شكل هارساودر للجعة األملانية التجارية العالمة قدمت :13-3 شكل

شمس نظارة أو قبعة ترتدي كانت وسواء اليمني، أو اليسار من تُرى هايل كانت سواء
وحتى ال، أو القطة املرأة زي ترتدي كانت وسواء ال، أو مبتسمة كانت وسواء ال، أو
يتم نفسها العصبية الخاليا كانت املواقف، تلك كل يف فقط؛ يظهر اسمها كان عندما
العالمة تشفر كيف للمخ املهم غري من أنه إىل هذا يشري هذا؟ يعنيه الذي ما تنشيطها.
يمكن بريي» «هايل معنى دام فما نص؛ مجرد أو كصورة سواء بريي، هايل التجارية
يجيب ال املخ إن العالمة. بتلك املرتبطة العصبية الخاليا تنشيط فسيتم عليه، التعرف
هذا له. ترمز وما اإلشارة معنى أيًضا يحدد وإنما اليشء؟» هذا «ما السؤال عن فحسب
عىل اعتماًدا تو أو لرشكة التجارية العالمة عىل التعرف بإمكاننا أنه وراء السبب هو
عند املخ به يقوم الذي الرئييس الثاني األمر فإن لذا، فقط؛ الزرقاء والخلفية الفقاعات
الثانية الخطوة تلك عىل أعمق نظرة نلِق دعونا إليه. يرمز ما تحديُد هو يشء أي إدراك

واملنتجات. التجارية العالمات شفرة فك عملية يف املهمة
طاقة لها أحرضت وأنك العمل يف زميالتك إحدى ميالد عيد لحفلة مدعو أنك تخيل
يف السبب ما لكن الراحة. بعدم نشعر يجعلنا قد اآلن هذا تخيُّل مجرد إن كهدية. ورد
مثل جميلة الوردة إن وهكذا. بديعة ورائحتها رائع مظهرها جميلة زهرة فالوردة هذا؟
يشهد (ومن الهدية عىل سيحصل من استجابة لكن األمر، واقع يف الشمس عباد زهرة
الورد مع الراحة بعدم شعورنا وراء والسبب بالتأكيد؛ ا جدٍّ مختلفة ستكون تقديمها)
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يف تنقله الذي املعنى هو الشمس، عباد زهور مع شعورنا بخالف كهدية، يقدَّم عندما
عباد عن أما — ثقافتنا يف األقل عىل — والرومانسية للحب يرمز فالورد السياق؛ هذا
مختلفة، أشياء يعنيان فاالثنان .(14-3 شكل (انظر للسعادة فريمز املقابل، يف الشمس،
تحبك، زميلتك كانت فإذا معني. سياق يف املدركة القيمة يحدد الذي هو املعنى وهذا
فإن األرسية، حياتها يف سعيدة زوجة كانت إذا حني يف عالية، ستكون املدركة فالقيمة

اإلحراج. بعض األقل عىل لها سيسبب الورد لها إعطاءك

يرمز الشمس عباد ثقافتنا، يف مختلفني. عقليني مفهومني الزهرتان ط تُنشِّ :14-3 شكل
للرومانسية. الوردة ترمز حني يف للسعادة،

اليوم أما والنزال، بالقتال واملكانة الزعامة عىل نتنافس كنا القديمة، العصور يف
الوظيفي للتسلسل فرُيمز إيالًما؛ وأقل مرونة أكثر بطرق إنما اليشء، نفس نفعل فنحن
وحجم الرشكة، ومدخل املنفصل السيارة انتظار مكان بني املسافة خالل من الرشكات يف
يف أوًال يتحدث من أو االجتماعات، غرف يف املدير جلوس ومكان املكاتب، أو املكتب
وإنما بالكلمات، «أحبك» قول فقط ليس نستطيع إننا االجتماعات. يف األحيان معظم
إننا املاس. من وخاتم ورد طاقة تقديم خالل من داللة ذي نحو عىل عنها التعبري أيًضا
يمكن اآلخرين. مع االندماج أجل من القهوة نصنع أو املريض للشخص حساءً نحرض
وأن باإلنجاز، عالقة له الهادئ األزرق اللون أن بديهي نحو عىل يفهموا أن فقط للبرش
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فعل خاللها من يمكننا التي الطريقة إن والرعاية. بالتغذية عالقة له الدافئ األزرق اللون
الحيوانات، مع السمات من العديد يف نشرتك أننا حني ويف بالبرش. خاص فريد يشء هذا
يشء إىل اإلشارات ترجمة عىل القدرة فإن االجتماعي، والسلوك والفضول العاطفة مثل
ورقة يف البرش. نحن سوانا بها يتمتع ال عقيل، مفهوم إىل أخرى بعبارة أو تجريًدا، أكثر
السلوكي االقتصاد عالم أشار سيكولوجي»، أوف ريفيو «أنيوال دورية يف نرشت بحثية

مفهومي»: «استهالك بأنه لهذا أرييل دان املعروف

يف يقظتهم أوقات معظم يقضون كانوا التاريخ قبل ما فرتاِت يف أسالفنا إن
الغريزة تلك واليوم، واضح. مردود لها غريزة وهي وأكله، الطعام عن البحث
الغريزة هذه إشباع يتم منا، هائلة أعداد إىل بالنسبة لكن قوتها، تَِقلَّ لم
امليكروويف. يف وجبة وتسخني متجر زيارة يف نقضيها دقائق غضون يف
من املزيد نجد وقت، من لدينا ما وزيادِة املادية الحتياجاتنا إشباعنا ومع
املفاهيم وراء الحثيث السعي طريق عن وذلك الدافع، لهذا النفسية املنافذ

واستهالكها.

املعلومة تلك تحويل يتم اليشء، ماهية عىل نتعرف أن بعد كاآلتي: املخ يف يحدث ما
ثم وردة أنها وندرك الوردة نرى فنحن إضايف. معنًى لها يُعطى حيث عقيل مفهوم إىل
املواقف مثل الَوْرد، عن بالفعل تعلمناها التي املعتادة األشياء االرتباطية ذاكرتنا ط تنشِّ
اإلضايف. املعنى نطبق نحن العملية، تلك خالل من الَورد. فيها صادفنا التي املعتادة
جزئيٍّا يرجع الخاصة الطرق يف األغراض املتعددة الرياضية للسيارات استخدامنا إن
عرشات أوضحت االجتماعية. باملكانة متعلق املطبق املفهوم لكن للتنقل، لوسيلة لحاجتنا
أو رشاء عىل خاللها من تؤثر أن املفاهيم لتلك يمكن التي العديدة الطرق الدراسات
املادي اليشء ل نحوِّ إننا القول نستطيع نفسه. املادي املنتج إىل باإلضافة الناس، استهالك
سيارة أو الحب مفهوم إىل َوْرٍد طاقة املثال، سبيل عىل «ص»؛ عقيل مفهوم إىل «س»
تتساوى «الذي التحول هذا إن االجتماعية. املكانة مفهوم إىل األغراض متعددة رياضية
املتعددة الرياضية السيارة املثال، سبيل (عىل التشفري إعادة يسمى «ص»» مع «س» فيه
واللون الشكل مثل البرصية، العنارص إدراك يتم االجتماعية). املكانة تساوي األغراض
فيما أيًضا وإنما الفنية، أو الشكلية بخصائصها يتعلق فيما فقط ليس والخط، والشعار

تنشطها. التي العقلية باملفاهيم يتعلق
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∗∗∗

وحتى األشكال إىل األلوان من بدايًة — نرسلها التي اإلشارات تشفري يعاد
االرتباطات عىل اعتماًدا عقلية مفاهيم إىل — التجارية العالمات شعارات
يتم التي العقلية املفاهيم عىل املدركة القيمة تعتمد الذاكرة. يف املوجودة
تلك عىل الرشاء قرارات وتقوم واملنتج. التجارية العالمة خالل من تنشيطها

ذاتها. حد يف اإلشارات عىل وليس املفاهيم

∗∗∗

وأقل تناغًما أكثر باعتبارها عموًما إدراكها يتم املثال، سبيل عىل املستديرة، الشعارات
الطول بني عالقة وجود الدراسات أثبتت باملثل، الزوايا. حادة الشعارات من عدوانية
فكون بالخربة؛ يتعلق فيما النتيجة تلك تفسري يمكن املدركة. والهيمنة للمنتج النسبي
البرصية السيطرة املثال، سبيل (عىل أكرب بسيطرة بتمتعه يرتبط عاٍل موضع الشخصيف
األشياء مع التعامل األسهل من يكون املثال، سبيل (عىل أكرب قوة أو تحته) من عىل
أو الكربياء أو الهيمنة مثل ومفاهيم الرأيس التفاعل بني العالقة جربنا وألننا أعىل). من
املدى عىل ستؤثر النسبي الطول يف االختالفات أن فسنجد اليومية، حياتنا يف السيطرة
سبيل (عىل بها املرتبطة املفاهيم تلك عن ة معربِّ باعتبارها املنتجات فيه تدرك الذي

الهيمنة). أو الكربياء املثال،
لتوصيل إعالنها وتَستخدم البناء، لصناعة عمالقة أَْوناًشا تبيع رشكة ذلك عىل مثال
مميًزا، اإلعالن تجعل حتى الكثري. ذلك وغري أدائها ومعايري األوناش ومزايا حقائق
الفشل وكان أشخاص. أي يُرى يكن ولم لألوناش، مقربة صوًرا اإلعالن وكالة عرضت
الونش مشغل خوف يف تكمن املشكلة أن يوضح لإلعالن تحليل أي إن اإلعالن. نصيب
املوجهة الحقائق عىل القائمة العقلية الحجج كل أضعف هذا إن الهائل. الونش غلبة من
األوناش بها قدمت التي الطريقة فإن ثَمَّ، ومن البرشي؛ الطيار نظام الرصيح؛ للنظام
نظام أن فيبدو اإلطالق. عىل يقصدها امُلعِلن يكن لم رسالة ضمنيٍّا حملت اإلعالن يف
منك.» أقوى «الونش تقول: تماًما مختلفة رسالة شفرة فك الونش ملشغل اآليل الطيار
يحتاج لن بأنه الونش ملشغل اآليل الطيار نظام إلقناع سنحتاج اإلعالن، هذا ينجح حتى
فقط يحتاج ال اإلعالن تطوير إن فيه. والتحكم الونش لقيادة يديه من حركات لبضع إال
سيطرة يملك الونش مشغل أن كيف أيًضا يوضح أن يجب وإنما فيه، شخص تضمني

عليه.
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مفاهيم إىل اإلشارات تحويل التشفري: إعادة

حدوث كيفية يظهر عقلية. مفاهيم إىل والحركية الحسية املدخالت تحويل معناها التشفري إعادة
جامعة يف الرائد األعصاب عالم قدمه والذي التايل، الشكل يف العصبية الخاليا مستوى عىل هذا

فوسرت. خواكني كاليفورنيا

ا�فاهيم
الخطط
الربامج
األفعال

ا�ث*

الشفرات الحسيةشفرات األفعال

ا�فاهيم
داللية

عرضية
حسية

الحواس

األفعال
(السلوك واللغة)

رص
الب

سمع
ال

س
اللم

التذوق
شم

ال

عقلية. مفاهيم إىل ونفعله ندركه يشء كل تشفري يعاد

من واآلخر املخ، إىل الحواس من األول املخ: يف أساسيان نمطان هناك الشكل، من يتضح كما
التي األعىل، املستوى يف العقلية املفاهيم توجد املخ. إىل األصابع) حركات املثال، سبيل (عىل أفعالنا
ممنهجة عالقة هناك أْي أسفلها؛ توجد التي املستويات مع مبارش نحو عىل مرتبطة ذلك مع هي
مثل مفاهيم تثري الحمراء الوردة أن نرى يجعلنا ما وهذا واملفاهيم؛ اإلشارات بني عشوائية وغري

االجتماعية. باملكانة ترتبط األغراض املتعددة الرياضية السيارة أن أو الحب،

ليس مهم، أمر الرمزية واملعاني املرئية العنارص بني البنيوية للعالقات النظر إن
يتعلق فيما العقلية للمفاهيم املتزايدة األهمية أثبتت الدراسات من كبريًا عدًدا ألن فقط
بالعالمات الخاصة االنطباعات وتكوين املستهلكني إىل بالنسبة القرار اتخاذ بعملية
إىل بالنسبة منتج أي ملظهر األهم الوظيفة فإن الدراسات، لتلك ووفًقا التجارية.
التي هذا، نتائج ومن العقلية. املفاهيم تجسيد هي الجمايل، اإلمتاع بخالف املستهلكني،
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األلوان أو البرصية الوسائل عىل نحكم أال يجب أننا الكتاب، هذا يف الحًقا إليها سنعود
الجمايل اإلمتاع مدى أساس عىل العمالء تزكية شهادات أو األشكال أو الخطوط أنواع أو
التي العملية نتبع أن يجب ذلك، من بدًال ال). أم تعجبنا كانت إن (أْي تقدمه الذي

تثريه. مفهوم وأي اإلشارة معنى عن أنفسنا ونسأل املخ يستخدمها
لنا يقدمان أنهما الحديث النفس وعلم األعصاب علم من املهمة االستفادة أوجه من
املنهج هذا إن املعنى. من امللموسة غري الطبقة تلك عىل للتعرف وتحليليٍّا كيفيٍّا منهًجا
هناك كان إن لتحديِد (N400 (تسمى العصبية بالخاليا متعلقة منفصلة عالمة عىل يقوم
ومفهوم أساسية) مرئية وسيلة املثال، سبيل (عىل اإلشارات إحدى بني داليل تناسق
نحو عىل األمر عن الناس سؤال علينا يكون أن دون «األداء»)، املثال، سبيل (عىل معني
نظام من استجابة نريد ونحن يتدخل البرشي الطيار نظام سيجعل الذي (األمر رصيح
يحدث ما، ومفهوٍم ما إشارٍة بني دالليٍّا تناسًقا هناك أن املخ يدرك عندما اآليل). الطيار
الجبهية القرشة وباألخص الدماغ، من معينة مناطق يف العصبية الخاليا نشاط يف تغيري
من ويتضح الدماغ، كهربائية مخطط خالل من التغيري هذا قياس ويمكن والجانبية.

ثانية. ميلِّ ٤٠٠ نحو بعد املحرِّض» «الجهد العلماء يسميه ما دراسة خالل
يكون ما عادًة لكنه لالهتمام، مثري موضوع الداليل للتناسق العصبية العالمات إن
دول يف حتى أو عديدة، مدن يف املمثلة العينات بقياس األمر يتعلق عندما عميل غري
الخاصة تلك مثل استقصاءات من الحالية املقاييس وبني بينها الربط أو مختلفة،
املفاهيم لقياس عملية أكثر أخرى طرق هناك الحظ، لحسن التذكر. أو الرشاء بنيَّة
العلوم من املستقاة الربمجة أو التهيئة بأساليب يسمى ما مثل ما إشارٌة تثريها التي
االستجابات قياس عىل القدرة وخاصة التكنولوجيا، يف الحادث التقدم وبفضل النفسية.
بالخاليا املتعلقة العالمات أو الذاتية واآلراء لألحكام اللجوء علينا ليس لإلشارات، اآلنية
التي اإلشارات تثريها التي األساسية العقلية للمفاهيم تحلييل تقييم الستنتاج العصبية
قادًرا تكون أن هو الكمية التقييم لعمليات الكربى املزايا ومن التسويق. يف نستخدمها
املمكن من يكون ربما أنه حني ويف والثقافات. الدول عرب الضمنية االرتباطات مقارنة عىل
عرب النتائج مقارنة أكثر الصعب من فإنه معينة، ثقافة يف الضمنية املعاني عن الكشف

املوضوعية. الكمية القياس لعمليات الحقيقية القيمة تظهر وهنا الثقافات.
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∗∗∗

موضوعي نحو عىل تثريها التي واملفاهيم اإلشارات إليه ترمز ما قياس يمكن
وتقيس النفس. وعلم األعصاب علم يقدمها التي الكمية األدوات باستخدام

العقلية. واملفاهيم اإلشارات بني االرتباطات األدوات تلك

∗∗∗

اإلطالق إعادة عملية يف سداسية مقاطع من املكون الزجاجة عنق لقصة ثانية نعود واآلن
األمر إن أم تغيري مجرد هي هل له؟ ترمز الذي ما هو: اآلن والسؤال هارساودر، ملنتج
تلك إدراك عند استثارته تتم الذي العقيل، املفهوم أو املعنى، وما هذا؟ من أكثر يتضمن
املقاطع ذي القيايس الشكل من سالسة أقل ثَمَّ، ومن ومجعد؛ زاويٌّ الشكل إن السمة؟
املنتجات؛ لفاعلية املستهلكني إدراك عىل يؤثر الزاوي الشكل أن األبحاث أثبتت الدائرية.
قوة أكثر أنها عىل عام بوجه إدراكها يتم واملستقيمة الزاوية األشكال املثال، سبيل عىل
أكثر أنها عىل عام بوجه تدرك والتي واملنحنية، الدائرية األشكال من الرجولة عىل وداللة

األنوثة. عىل داللة أو نعومة أو رقة
السدايس العنق فإن الشكل، الدائري الزجاج بعنق ومقارنة عام، وبوجه ثَمَّ، من
التجارية العالمة إدراك من يقوي الشكل وهذا الرجولة، عىل أكثر داللة له الشكل
الرجال «ألن التجارية العالمة ادعاء االعتبار يف الوضع ومع الرجولة. عىل دالة باعتبارها
العالمة تثريها التي الذهنية الصورة مع يتناسب التغيري هذا فإن السبب»، يعرفون
لهم تمثِّل الذين وأولئك الجعة يتناولون من بني لها املدركة القيمة من ويزيد التجارية،
ويف الجعة. من النوع هذا مع الرجولة مفهوم يشرتى املستهلك إن ا. مهمٍّ شيئًا الرجولة
(الطبيعي الشكل كان إذا أنه اتضح هولندا، يف تونتي جامعة من باحثون بها قام دراسة
إعالنيٍّ شعاٍر خالل من املنقول املفهوم مع يتطابق ماء لزجاجة االصطناعي) مقابل يف
هناك فإن هذا، وبمعرفة إيجابي. نحو عىل يتأثر واملنتج التجارية العالمة تقييم فإن ما،
الزجاجة عنق وشكل التجارية هارساودر عالمة ادعاء بني املفهومي للتوافق إضافية ميزة

الجديد.
تلك وتطبيق (15-3 شكل (انظر ثانيًة تروبيكانا منتج عبوة لتصميم بالنظر
عىل الفعال التعرف أمام عائًقا فقط يكن لم التصميم ذلك أن يتضح عليه، العملية

كبريًا. ًا تغريُّ تَغريَّ قد يثريه الذي املعنى، أو املفهوم، أيًضا وإنما املنتج،
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بعدقبل

مقارنًة مختلفة قيمة ثَمَّ ومن مختلفة؛ مفاهيم الجديد العبوة تصميم ينقل :15-3 شكل
األصيل. بالتصميم

عصري من كوب هي الجديدة العبوة عىل املوجودة األساسية البرصية الوسيلة إن
ومتى اليومية؟ حياتنا يف الكوب من النوع هذا عادًة نرى أين اآلن: السؤال الربتقال.
األرس من العديد هناك أن املحتمل غري من نراه. أن نسبيٍّا النادر من اإلجابة: نراه؟
بالنسبة صباح. كل خاصتهم اإلفطار طاولة عىل موجوًدا األكواب من النوع هذا سيكون
األرسة بالطبع، معها؟ هذا يتناسب التي األرسة وما عنهم؟ ذلك داللة ما األرس، تلك إىل
أو ربما، فندق يف األكواب؟ من النوع هذا نستخدم ومتى ا. جدٍّ الحال امليسورة الغنية
ط تنشِّ التجارب تلك كل إن العشاء. عىل أصدقاء ندعو عندما ربما أو لحفلة، الدعوة عند
هذا معها يتناسب التي املناسبات عن به يخربنا الذي ما لذا، الخاصة»؛ «املناسبة مفهوم

املنتج؟
توصل الربتقال صورة طبيعي، نحو عىل األصيل. التصميم عىل اآلن نظرة نلِق دعونا
هناك ذلك. جانب إىل عديدة أخرى أشياء توصل لكنها برتقال، عصري أْي املنتج؛ ماهية
حبات يف فقط األمر، واقع يف كهذا؟ شيئًا ترى أن يمكن أين بجوارها. شجر ورقة
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ال الكوب إن والنضارة. الطزاجة مفهوم ينشط هذا إن للتو. اقتطافها تم التي الربتقال
من ال. أم طازًجا العصري كان إن نعرف ال نحن الكوب، إىل فبالنسبة املفهوم؛ هذا ط ينشِّ
عرفنا، وكما هذا، تقول لإلدراك قابلة إشارة هناك ليست لكن طازًجا، يكون أن املمكن
الذي ما لإلدراك. قابلة إشارة دون من تلقائيٍّا االرتباطية الذاكرة تنشيط يتم أن يمكن ال
هي هل العبوة؟ تصميم يف املوجودة الشفاطة نوع وما ذاكرتنا؟ يف الشفاطة تستدعيه
هو الشفاطات من النوع وهذا ملونة حلقات عليها ألن مستبعد هذا كوكتيل؟ شفاطة
يومي. نحو عىل املستخدم النوع من هي الشفاطة تلك فإن ثَمَّ، من ألطفالنا؛ نعطيه ما
به كان الذي هو التعرف) عملية (أْي اليشء؟» هذا «ما السؤال فقط ليس أنه الخالصة
نحو عىل تَغريَّ قد الجديد التصميم خالل من توصيله تم الذي املعنى أيًضا وإنما مشكلة،

جوهري.
إن حيث هذا؛ تحقق وقد الفخامة. من مزيد إضفاء كان التغيري من الهدف إن
حفز قد به املرتبط املفهوم كان إن لكن إتقانًا، أكثر بالتأكيد كان الجديد التصميم
يف الحاد لالنخفاض بالنظر فيه مشكوك أمر هو املنتج رشاء عىل ال أم املستهلكني
إلدارة املفتاح هو املفاهيمي املستوى هذا مسوقني، باعتبارنا إلينا بالنسبة املبيعات.

ودعمها. بمنتجاتنا الخاصة القيمة إدراك عملية
نقيض التسويق، يف السياق. عىل املعنى يعتمد التعرف، عملية مع الحال هو وكما
غالف عىل أو تليفزيوني إعالن يف سنستخدمها التي اإلشارات مناقشة يف طويًال وقتًا
يف نأخذ أن دون املثال، سبيل عىل األساسية، املرئية الوسيلة لتقييم نميل لكننا ما. منتٍج
وموضوعية كفاءة من يقلل هذا أن 16-3 شكل يوضح منهجي. نحو عىل السياق االعتبار

السياق. عىل معتمد والتذكر، اإلدراك مثل تماًما املعنى، ألن املناقشات؛
األرجح عىل جميعنا فإن منفصلني، سطرين هيئة عىل الشكل هذا محتوى قرأنا إذا
السطر ويف B حرف أنها عىل العلوي السطر منتصف يف املوجودة اإلشارة شفرة سيفكُّ
املعنى يحدد السياق أن الواضح من متطابقتان. أنهما رغم ،١٣ رقم أنها عىل السفيل
التواصل. عملية يف رمًزا باعتبارها ماسة استخدام تريد أنك تخيل توصيله. يتم الذي
فأيٌّ والزواج. والفخامة والتألق للمتانة ترمز فهي معنًى؛ من بأكثر مرتبطة املاسة إن
فإذا فيه. تقدم الذي السياق عىل يعتمد املستهلك ِقبل من إدراكه سيتم املعاني تلك من
املعنى هي الغالب يف ستكون املتانة فإن البناء، معدات عن إعالن يف ماسة وضعت
ط تنشِّ أن املحتمل فمن شعر، صبغة عىل تحتوي عبوة عىل وضعتها إذا لكن السائد.
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السياق. عىل يعتمد املعنى :16-3 شكل

عملياتنا تنفيذ مناقشة عند االعتبار يف السياق وضع أن يتضح هكذا التألق. مفهوم
فاعلية. أكثر املناقشات تلك سيجعل التسويقية

∗∗∗

السياق. عىل يعتمد املعنى

حلها وكيفية والتجديد االتساق معضلة

الطرق من فقط واحدة الوردة الحب. أو املكانة مثل مفاهيم عن للتعبري عدة طرق هناك
أن يمكن سهم به الذي القلب أو فالخاتم الرومانسية؛ أو الحب عن املعربة الكثرية
الربط يف البرشي العقل بها يتميز التي املرونة تلك ر توفِّ العقيل. املفهوم لنفس يرمز
التي الكربى املعضالت إحدى عىل التغلب إمكانية نفسه واملفهوم مختلفة إشارات بني
جميًعا إننا واالتساق. التجديد بني املفاضلة وهي التجارية؛ العالمات إدارة يف نواجهها
تغيري يف نرغب إننا االتساق. نفسه الوقت ويف التجديد رضورة املتطلَّبنَي؛ هذين ندرك
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وأن السوق، من التجارية العالمة وحصة املبيعات نزيد أن نريد ألننا معينة جوانب
نريد نفسه، الوقت ويف سابقني. عمالء نستعيد أو الحاليني لعمالئنا جديدة حوافز نقدم
عمالئنا وقدرة اتساقنا عىل اإلبقاء ثَمَّ ومن والتاريخية؛ الحالية قوتنا نقاط عىل الحفاظ
جيدة أسباب هناك علينا. تعرفهم بعدم املخاطرة وعدم علينا التعرف عىل الحاليني
أننا إذن عجب ال التجديد. لرضورة جيدة أسباب أيًضا هناك لكْن االتساق، عىل للحفاظ
وما عليه؟ نحافظ أن يجب الذي ما بالذات؛ املوضوع هذا حول عديدة مناقشات نعقد

نغريه؟ أن بالفعل، يجب أو يمكن، الذي
عىل يتعلم املخ أن إىل طويلة فرتة منذ املعريف النفس علم اختصاصيو توصل
فإن ثَمَّ، من السابقة؛ واملعرفة الجديدة املعرفة بني الدمج يمكننا عندما أفضل نحو
لكن جيًدا، هذا نعرف نحن الدعاية. عمليات وكفاءة لفاعلية ا جدٍّ مهم االعتياد عامل
متعلق األمر الجديدة؟ األشياء تعلم يف شديدة صعوبة نجد ما عادًة البرش نحن ملاذا
بهولندا نايميجن يف رادبود جامعة من باحثون قاس للتحفيز. املخ استجابة بطريقة
املتوقعة؛ غري أْي والجديدة؛ املألوفة للمعلومات االستجابة عند العصبية الخاليا نشاط
تلك معالجة فستتوقف التوقعات، مع متسقة أْي متوقعة، اإلشارات إحدى كانت فإذا
تجاهلها؛ سيتم فإنه متوقع، هو ما مع املعلومة اتسقت ولو الحد. هذا عند املعلومة
أشياء مع الخاليا تلك تتعامل أو بها املرتبطة العصبية الخاليا تنشيط سيتوقف حيث
حوادث معظم وقوع أسباب من العصبية الخاليا لتنشيط التوقف هذا تأثري إن أخرى.
املعلومة، عىل كاٍف تركيز هناك يكون فلن جيًدا؛ نعرفها التي الطرق عىل السيارات
خالل من افرتاضنا ويتأكد شيئًا نتوقع أن فبمجرد الذاكرة، من املعلومة عقلنا وسيكمل
نقيض فلماذا للغاية؛ مفيد يشء هذا أخرى. ألشياء وينتبه املخ تحفيز يتوقف ما، إشارٍة
عملية تكون أن يجب لهذا بالفعل؟ هو ما نعرف أننا حني يف ليشء االنتباه يف أكرب وقتًا
بعبارة املستهلك. إىل بالنسبة التعلم عملية تتحقق حتى كاٍف نحو عىل جديدة التواصل
يشء؛ أي تعلم يتم ولن فقط، الحالية االرتباطات تنشيط سيتم تجديد، دون من أخرى،

جديدة. أشياء لتوصيل الباب يفتح فالتجديد
القابلة اإلشارات بني التمييز هو والتجديد باالتساق الخاصة املعضلة من امَلخرج إن
من كلٍّ من نستفيد فحتى التشفري؛ إعادة عملية خالل من تثريها التي واملفاهيم لإلدراك
اإلشارة. مستوى عىل وللتجديد املعنى، مستوى عىل لالتساق نحتاج والتجديد؛ االتساق
الجديد الزجاجة عنق فتصميم الشأن؛ هذا يف جيد مثال هارساودر جعة زجاجة إن
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املدركة القيمة يزيد ثَمَّ، ومن الرجولة؛ مفهوم ويدعم، بل يتناسب، لكنه جديدة، إشارة
آخر جيد مثال السبب». يعرفون الرجال «ألن التجارية للعالمة الكيل الوعد سياق يف
لينكس/أكس التجارية العالمُة املعضلة تلك مع التعامل بها يمكن التي الكيفية عىل
لكنها املفاهيمي، املستوى عىل ا جدٍّ متسقة التجارية العالمة تلك إن .(17-3 شكل (انظر
بنات العادي الشخص يجد إعالن، كل ففي مرة؛ كل يف ملفهومها جديدة ترجمة تَستخدم
البالغني إىل بالنسبة خاصًة عالية، مدَركة قيمة له بالتأكيد أمر وهو الجمال، فاتنات
الحمالت كل يف الخصوص وجه عىل املهم متعددة. بطرق تُرتَجم اآللية تلك لكن الشباب،
الذي الكيل الوعد مع وخصائصه للمنتج انسجاًما هناك أن التجارية للعالمة اإلعالنية
أو التجارية العالمة مستوى عىل االعتياد عامل يتحقق بهذا، وبالقيام العالمة. تقدمه

به. املنتج ويرتبط الرسالة

نفسه. املعنى تحمل دائًما لكْن جديدة إشارات لينكس/أكس: :17-3 شكل

∗∗∗

املعنى مستوى عىل االتساق هو والتجديد االتساق معضلة من امَلخرج إن
اإلشارة. مستوى عىل والتجديد

∗∗∗
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االعتياد مقدار وما معه؟ يتكيف أن للمستهلك يمكن الذي التجديد مقدار ما لكْن
بالفعل يجذب التوقعات تماًما يخالف الذي املألوف عن الخارج التواصل إن الرضوري؟
االتساق، عدم مع التعامل املستهلكون يحاول حيث أكرب؛ معرفيٍّا نشاًطا ويوِجد االنتباه
املتلقي من يتطلب وهذا استثنائية، حاالت يف إال طويلة لفرتة يستمر ال االنتباه هذا لكن
االنخراط من منخفض بمستًوى معه التعامل يتم ما عادًة اإلعالن لكن الشديد. االنخراط
أن األبحاث توضح اإلعالن). مجال يف الباحثني ِقبل من عليه إجماع هناك أمر (وهذا
معقولة درجة بوجود يقيض الذي املبدأ هو املجال هذا يف فاعليًة االسرتاتيجيات أكثر
تكون رسالة أي أن عىل كثرية دراسات تتفق االعتياد. بعض جانب إىل التجديد من
واإلعجاب االنتباه زيادة يف كفاءة األكثر هي معقول نحو عىل التوقعات مع متسقة غري
هو اإلشارة مستوى عىل والتجديد املعنى مستوى عىل االتساق إن والتعرف. والتذكر

السابق. املبدأ تنفيذ طرق إحدى

∗∗∗

بعض جانب إىل التجديد من معقولة درجة بوجود يقيض الذي املبدأ إن
بالتسويق. الخاصة التواصل عمليات يف فاعلية األكثر األسلوب يعد االعتياد

نريد ما نرى نحن القيمة: عىل القائم االنتباه

كيف أْي القرار: اتخاذ عملية يف األوىل الخطوة عن اآلن حتى النقاب كشفنا لقد
مفاهيم، إىل اإلشارات تشفري يعيد وكيف التجارية، والعالمات املنتجات عىل املخ يتعرف
كيف وهو: مهم؛ سؤال بقي لكن اإلشارات. تلك إدراك فيه يتم الذي السياق مستخدًما
أو املنتجات من ذاك أو لهذا انتباًها نويل كنا إن يحدد الذي وما لإلشارات؟ ننتبه
ننتبه أننا حقيقة هو معظمنا يصادفه ما إن األغلفة؟ أو العبوات تصميمات أو اإلعالنات
آباءً، نصبح فعندما الوقت. مع يختلف هذا وأن األخرى األشياء من أكثر األشياء لبعض
ذي من أكثر حولنا ع ورضَّ أطفال وجود نالحظ مفاجئ نحو عىل فإننا املثال، سبيل عىل
من النوع هذا مفاجئ نحو عىل نرى فإننا معينة، سيارة رشاء يف راغبني كنا وإذا قبل.
كذلك. عنه إعالنات وإنما فقط، السيارة من النوع هذا وليس األنحاء؛ جميع يف السيارات
ننتبه فإننا السيارات من معني نوع رشاء نقرر عندما أننا األبحاث أثبتت األمر، واقع يف

به. الخاصة لإلعالنات أكرب نحو عىل
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ستويل الحالية عمالئنا قاعدة أن ندرك أن يجب تواصلنا، وسائل تطوير عند لذا،
لواحد يقودنا هذا تحدث؟ وكيف التأثريات؟ لتلك األساسية اآللية ما لها. شديًدا انتباًها
فعندما االنتباه. وهو أال واإلعالن؛ التسويق مجاَيل يف تناولها تم التي املوضوعات أكثر من
لعقول منتجاتنا أو التجارية عالمتنا أو رسالتنا بها تصل التي بالكيفية األمر يتعلق
إىل بحاجة فنحن االنتباه؛ هو الغالب يف أذهاننا عىل سرَيُِد يشء أول فإن املستهلكني،
أرفف يف أكرب تأثري هناك يكون أن إىل نحتاج … بشدة األنظار تجذب إعالنية حملة
كل إىل بالنسبة مألوفة واألهداف املتطلبات تلك إن إلينا. االنتباه لجذب نحتاج … املتاجر

االنتباه. عمل آلية عن العلم به يخربنا أن يمكن ما عىل نظرة نلِق دعونا املسوقني.
حتى واآلن، والبؤري. املحيطي اإلدراك؛ من نوعني هناك أن قبل من ذكرنا لقد
أن ا جدٍّ الواضح من ممكنة، وضوح درجة بأقىص العالم من قدر أكرب رؤية نستطيع
هذا؟ يحدث كيف لكن يتحرك. البؤري انتباهنا فإن بهذا، وبقيامنا أعيننا. تحريك علينا
إننا حيث ذلك؟ بعد يأتي الذي املكان ثم أوًال، إليه النظر علينا الذي املكان نقرر وكيف
بالنوم، لنا يسمح (مما الثانية يف مرات ثالث إىل مرتني من القرارات من النوع بهذا نقوم
بحركات وعي عىل نكون ال أننا وبما اليوم)، يف مرة ألف ١٥٠ نحو يحدث هذا إن حيث
ومتحكم واعية قرار اتخاذ عملية عىل تعتمد أن يمكن ال القرارات تلك فإن هذه، العينني
نقرر خالله من الذي األسايس املبدأ ما إذن، وتلقائية؛ ضمنية عملية عىل وإنما فيها،
إن ثَمَّ ومن العالية؛ الوضوح درجة ذي الصغري إحساسنا جهاز إليه سنوجه الذي املكان
األسايس للمبدأ نعود أخرى، مرة ال؟ أم كامل برتكيز اإلعالنات أو املنتجات أحد نرى كنا

القيمة. عىل يعتمد أنه وهو القرار، اتخاذ لعملية
نظروا الخمور متناويل أن خارجي تسويق رشكة بها قامت التي األبحاث َوَجَدت
(وقد أضعاف ثالثة بمقدار الجعة متناويل من أكثر الخمور عن الخارجية لإلعالنات
وماذا يكون: قد هذا عىل لنا فعل رد أول إن العني). تتبُّع خالل من هذا قياس تم
تلك تأملنا إذا لكن الخمور؟ إعالنات إىل الخمور متناول ينظر أن يف الغريب وما بعد؟
متناويل قيام احتمال يزيد الذي ما وهو: ا؛ مهمٍّ سؤاًال نطرح فستجعلنا لثانية، النتيجة
أن ليست املسألة إن بالفعل؟ إليها ينظروا أن قبل الخمور إعالنات إىل بالنظر الخمور
نظرتهم أن وال الجعة، متناويل من أطول ملدة الخمور إلعالنات ينظرون الخمور متناويل
أن نفسه الوقت يف ا جدٍّ واملثرية األساسية النقطة أكثر؛ نحو عىل لإلعالن تذهب العريضة

أضعاف. بثالثة أكثر لإلعالن البؤري إدراكهم وجهوا الخمور متناويل
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أن لتوِّنا؛ ذكرناه ما عىل تعتمد اإلجابة األوىل؟ النظرة تلك أثار الذي ما السؤال:
عمل آلية ييل وفيما رصيح. بؤري وآخر ضمني، محيطي انتباه االنتباه: من نوعني هناك
الطيار نظام جانب من ضمني نحو عىل اآلتية املحيطية اإلشارات معالجة تتم االنتباه.
التي البيانات من بت مليون ١١ (من اتساًعا أكثر بنطاق البيئة بفحص يقوم الذي اآليل،
كل ومعالجة البرص) طريق عن منها باملائة ٩٠ نحو استقبال يتم النظام، هذا يعالجها
عالمة شعارات املثال، سبيل (عىل ما بيشء الخاصة املعلومات نقل يتم اآلتية. املعلومات
التي الدماغ منطقة إىل آنيٍّ نحو عىل تليفزيوني) إعالن أو خارجي إعالن أو تجارية
الجبهية). الحجاجية (القرشة القيمة أو املكافأة مركز السابق: الفصل يف لها عرضنا
املثري، ظهور بدء بعد ثانية ميلِّ ١٣٠ إىل ٨٠ من املركز هذا تنشيط يتم أنه لوحظ وقد
ندركه ما قيمِة تقييم هو العملية تلك من والهدف العني. طرفة وقت عن يقل وقت وهو

مبكر. وقت يف
وإذا بحواسنا، ندركه يشء كل بانتظام اآليل الطيار نظام يقيِّم للقيمة، كشاف ومثل
قيمة النظام هذا له يعني وأهدافنا، ورغباتنا احتياجاتنا مع يتوافق ندركه مما أيٌّ كان
عضالت بأمر اإلشارة لتلك البؤري انتباهنا توجيه يتم عالية، القيمة كانت وإذا عالية،
للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد األعصاب عالم يلخص باتجاهه. بالتحرك العني

ييل: كما العملية تلك الفصل، هذا يف ذلك قبل التقيناه الذي بار، موشيه

خطوة يف تحدث ال ما يشءٍ قيمة أو مالءمة أو ألهمية تشري التي االستجابات
الشعورية االستجابات تدعم ذلك، من بدًال اليشء. عىل التعرف بعد منفصلة

البرصي. التحفيز فيها يبدأ التي اللحظة من البرص

قيمته أيًضا يقيِّم وإنما شديدة، برسعة اليشء عىل فقط يتعرف ال املخ فإن ثمَّ، ومن
انتباهنا ومعها أعيننا، ستتحرك أين إىل بدوره يحدد التقييم وهذا الثانية، من جزء يف
نشعر كنا إذا ،18-3 شكل يف الظاهرة الفوتوغرافية الصور من يتضح وكما البؤري.
لإلشارات البؤري إدراكنا ه ويوجِّ البيئة يفحص خاصتنا اآليل الطيار نظام فإن بالجوع،
كنا إذا أما ماكدونالدز. عالمة باتجاه الحالة، هذه يف أهدافنا: مع بالتوافق تبرش التي
واجهات مثل أخرى إشارات باتجاه موجًها يكون البؤري انتباهنا فإن أحذية، عن نبحث

االنتباه. توجه القيمة أخرى، بعبارة باملحالت. العرض
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السفليان الشكالن يُظهر االنتباه. القيمة نوليه ما يحدد بعينها، لحظة أي يف :18-3 شكل
أو األيرس)، (الشكل بالجوع يشعرون كانوا الذين دراسة، يف املشاركني أعني تتبُّع نتائج
شعار عىل الجوعى املشاركون ركز األيمن). (الشكل الغداء بعد بالشبع يشعرون الذين
العرض لواجهات أكرب انتباًها بالشبع تشعر التي املجموعة وجهت حني يف ماكدونالدز،

وشعاراتها. باملحالت الخاصة

النقطة نريد. ما نرى فنحن االنتباه؛ توجيه يف مهم عنرص املالءمة أن هذا يعني
يمكن بطريقة عنها الناس يبحث التي للقيمة نشري أن إىل نحتاج أننا هي هنا األساسية

وإدراكها. اكتشافها اآليل الطيار لنظام
النتباهنا؛ التلقائي التخصيص توجه الحالية أهدافنا أن عدة دراسات أوضحت
بزيادة البرصي مدخلنا يف الحمراء املناطق معالجة تدعم كوكاكوال لعبوة فالنظر
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ِلْلُعلب النظر سيتم ثَمَّ، من بالذات؛ اللون لهذا العصبية بالخاليا الخاصة الحساسية
املثال، سبيل عىل مقارنًة، أرسع نحو عىل مالحظتها سيتم ثَمَّ ومن أعىل؛ بانتباه الحمراء
املنظفات رف عىل ثانية نظرة نلِق دعونا االعتبار، يف هذا وضع ومع الزرقاء. بالعلب

.(19-3 شكل (انظر

مع املنتجات ترسلها التي اإلشارات تتناسب أن يجب االنتباه، جذب أجل من :19-3 شكل
املستهلكني. أهداف

اإلدخال عىل بناءً تدلهم، إشارات عن املستهلكني عند اآليل الطيار نظام سيبحث
نحو عىل أهدافهم األرجح عىل تناسب العبوات تلك من أيٌّ ضبابيٍّا، معظمه يف كان الذي
يشري العبوات تلك من فأيٌّ السوداء، املالبس لغسيل مخصًصا منظًفا أرادوا فإذا أفضل.
فرنسا، يف قرنفيل. لونها التي العبوات األرجح عىل وملاذا؟ أقوى؟ نحو عىل امليزة لتلك
إىل القرنفيل عبوتها لون الصوفية املالبس بغسيل خاص ملنظف تجارية عالمة غريت
وذهب املبيعات انخفضت باملنتج. الخاص «العناية» مقرتح لزيادة كريمي أبيض لون
املستهلكون كان إذا نفسه األمر يصح قرنفيل. عبوته لون منافس منتج إىل العمالء معظم
التنظيف منتج عن تبحث كنت إذا برصك سيتجه أين معينة. تجارية عالمات عن يبحثون
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أحمر عنرص وعليها باملنتصف توجد التي الخرضاء العبوات تلك إىل الغالب يف إريال؟
مبهم. زاٍو

∗∗∗

العالمات ترسلها التي اإلشارات تتناسب أن يجب االنتباه، جذب أجل من
أكثر «جذب» اسرتاتيجية فاالنتباه املستهلكني؛ أهداف مع واملنتجات التجارية
أهدافنا. مع تتوافق كانت إذا رسالتنا يتقبلون فالناس «دفع»؛ اسرتاتيجية منها

∗∗∗

الباب يفتح فهو التسويقية؛ رسائلنا إىل بالنسبة البوابة حارس هو اآليل الطيار نظام إن
عىل عالية املدركة قيمتها كانت إذا فقط التجارية وعالماتنا ومنتجاتنا وعروضنا لرسائلنا
إيجاد عىل قادرة تكون لن طراز أحدث عىل املزينة الحضانة دور فحتى الكايف. النحو
وهذا عاًما. ٢٠ عمره َعَزٍب رجل مع التواصل خالله من وتستطيع تنشيطه، يمكن هدف
منها جانب أي لكن ضمني، نحو عىل ذهنه يف للحضانة تسجيله إمكانية يف السبب هو
وهو هنا؛ إدراكه املهم من واحد يشء هناك سلوكه. عىل أو عليه تأثري أي له يكون لن
من عدًدا عليهم نعرض أن بمجرد أْي الوعي؛ مستوى عىل توجيههم يمكن ال الناس أن
التجارية. عالمتنا ويشرتون املتاجر إىل إذعان بكل الفور عىل سيذهبون الرائعة، الصور
وتوجيههم الناس عىل التأثري يتم أن يمكن فال النحو؛ هذا عىل يسري ال األمر بالطبع،
أهدافنا مع متوافق غري يشء هناك كان فإذا ذاك. أو اليشء هذا يريدون يكونوا لم إذا
ليس رشائه، عىل نُْقدم لن فإننا السياق)، هذا ويف اللحظة تلك (يف الرصيحة أو الضمنية

حسيٍّا. ندركه لن حتى إننا بل فحسب، هذا

التباين عىل أيًضا يعتمد االنتباه «الربوز»: تأثري

أي لنا؛ مهم هو ما يخدم فانتباهنا القيمة: عىل تعتمد للتو لها عرضنا التي اآلليات إن
فقط. اإلشارة عىل يعتمد لالنتباه مساًرا أيًضا هناك لكن واحتياجاتنا. أهدافنا يخدم

اآللية. تلك تعمل كيف 20-3 شكل يوضح
رؤية السهل من الناس، معظم إىل بالنسبة الشكل. هذا يف Fو Q حرَيف عن ابحث
السادس، الصف يف موجود هو (باملناسبة، صعوبة أكثر F حرف إيجاد لكن ،Q حرف
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التباين. عىل أيًضا االنتباه يعتمد :20-3 شكل

حرف ألن E؛ الحرف عن مختلفان الحرفني هذين إن اليسار). من عرش الثاني الحرف
عىل مختلفان الحرفني فشكال أعىل؛ E الحرف وبني بينه البرصي التباين ألن بارز Q
والرتكيز املتباينة األشياء الكتشاف عاٍل نحو عىل مكيف البرصي جهازنا إن واضح. نحو
منذ حيويٍّا أمًرا كان وهذا والخلفية. اليشء بني التفريق يمكننا ال تباين، دون فمن عليها؛

املحيطة. والغابة النمر وجه بني للتمييز عام ألف ٥٠
ناحية املستهلكني انتباه نُلفت أن أردنا إذا أو حولنا، عما نتميز أن أردنا إذا لذا،
نقول عندما نقصده ما تماًما وهذا لإلدراك. القابلة التباين درجة إدارة فعلينا منتجاتنا،
أن نرغب فنحن املتاجر. أرفف يف منافسينا عن نتميز أن أو لنا االنتباه نجذب أن نريد إننا
ومتميزين. مختلفني نكون أن خالل من التباين، خالل من البؤري االنتباه عىل نستحوذ
أن نفرتض دعونا التجارية. عالمتنا يشرتون الناس يجعل لن االنتباه جذب مجرد لكن
فقط ،Q عىل التعرف فإن ،F عن يبحث شخص كان إذا منتجات. Qو Fو E الحروف

له. حايلٍّ هدٍف مع يتوافق يكن لم إذا يشرتيه يجعله لن بارزة، ألنها
فانيش البقع مزيل هو و«الدفع» «الجذب» اسرتاتيجيتَي بني التكامل عىل جيد مثال
بالحيوية. نابض متألق لون باستخدام الربوز تأثري يُحدث فهو :(21-3 شكل (انظر
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املنتجات؛ من الفئة هذه ميزة مع يتناسب القرنفيل) اللون (وهو اللون أن أهمية وأكثر
مع يتناسب ال لكنه مميز، أيًضا األصفر اللون استخدام إن القوي». التنظيفي «األداء أِي
القرنفيل للبقع، القوية لإلزالة لتشري ستستخدمه لون أي السبب؟ ما املستهلكني. أهداف
مفيد بالتأكيد وهذا القوة، بمفهوم فانيش منتج لون يرتبط الدول، معظم يف األصفر؟ أم

البقع. بإزالة خاص ملنتج

للبقع»؟ قوي «مزيل مع أفضل نحو عىل يتناسب لون أي :21-3 شكل

قيمة تضيف اإلدراكية الطالقة

الصورتني هاتني اختبار تم .22-3 شكل يف املعروضتني الكعك قطعة لصورتَي انظر
ستكون أيهما ملعرفة كريشنا وآرادنا إلدر رايان التسويق عاملا بها قام دراسة من كجزء

األعىل؟ هي ستكون اعتقادك يف أيهما األعىل. هي إليها بالنسبة الرشاء نية
فمقارنة صواب: عىل فأنت اليمني، عىل املوجودة الصورة أنها تعتقد كنت إذا
باملائة ٢٠ بنسبة الرشاء نية يف زيادة عنها نتجت اليسار، عىل املوجودة بالصورة
الوحيد االختالف السبب؟ ما لكن اليمنى). اليد يستخدمون الذين املشاركني إىل (بالنسبة
أن كهذا ا جدٍّ تافًها يبدو ليشء يمكن كيف تسأل: ربما الشوكة. مكان هو الصورتني بني
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نحو عىل ندركه ما مع أفضل نحو عىل يتناسب ألنه ببساطة اإلجابة سلوكنا؟ عىل يؤثر
إىل بالنسبة قيمة ذو ذاته، حد يف هذا، إن اليمنى). اليد مستخدمي من كنا (إذا طبيعي
ألن اإلدراكيَة؛ الطالقَة هذا عىل العلماء يطلق املعالجة. يف أسهل ألنه اآليل الطيار نظام
قيمته تكون ثَمَّ ومن معالجته؛ يف أقل ملجهود يحتاج إلينا بالنسبة ومعتاد مألوف هو ما

اآليل. الطيار نظام إىل بالنسبة بكثري أعىل

كتاب املصدر: إلدر. رايان من بترصيح (منقول اإلقناع عىل الشوكة مكان يؤثر :22-3 شكل
.((٢٠١١) اإلعالن» يف البرصي» التصوير ««تأثري

قيمة ر وتوفِّ االنتباه تجذب التي العوامل من اإلدراكية الطالقة تعد التسويق، يف
ضمنيٍّا ويتعرف الليايل إحدى يف تليفزيونيٍّا إعالنًا املستهلكني أحد يرى فقد للعمالء؛
البيع متاجر أحد يف املنتجات رف عىل الرمز نفس رؤية وعند معني. رمز عىل منه
معالجة إليه بالنسبة األسهل من تجعل ذلك قبل رؤيته فإن التايل، اليوم يف بالتجزئة
فارًقا. هذا األعىل اإلدراكية الطالقة مستوى ويصنع اإلدراكية التكلفة تقل املعلومة. هذه
املدركة القيم فيها تكون التي املنتجات فئات يف خاصًة مفيًدا التأثري هذا يكون أن يمكن
البرصي الرابط فإن هذا، ينجح وحتى ا. جدٍّ متشابهة التجارية والعالمات للمنتجات
يكون ما عادًة مهم. البيع ونقطة املنتج وعبوة التليفزيوني اإلعالن بني لإلدراك القابل
الخاصة التواصل بوسائل وآخر اإلعالم وسائل عرب التواصل بوسائل معني فريق لدينا
نقاط يف نستخدمها التي األساسية املرئية الوسائل من العديد أن والنتيجة البيع. بنقاط
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يتم ال ثَمَّ، ومن التليفزيونية؛ اإلعالنية بالحمالت األمثل النحو عىل مرتبطة تكون ال البيع
اإلدراكية. الطالقة تأثري من الكاملة االستفادة

∗∗∗

بني إدراكي نحو عىل للربط نحتاج اإلدراكية، الطالقة تأثري من لالستفادة
املثال، سبيل (عىل املسموعة أو املرئية اإلعالم وسائل يف اإلعالنية الحمالت

البيع. نقاط يف التواصل ووسائل التليفزيون)

∗∗∗

حملة أي إطالق يتم عندما التايل. املوقف اإلدراكية الطالقة تأثري عىل الجيدة املؤرشات من
ألرقامها ثانيًة املبيعات تعود الحملة، تتوقف أن بمجرد لكن املبيعات، ترتفع دعائية،
الدعائية فالحملة اإلدراكية؛ السالسة عىل تعتمد كانت املبيعات أن إىل يشري وهذا السابقة.
سهولة يف لزيادة أدى مما العقلية؛ الناحية من سالسة أكثر التجارية العالمة جعلت

البيع. نقاط يف العالمة تلك معالجة
حملة طالقة، أكثر التجارية العالمة جعلت حديثة دعائية حملة عىل ومثال
١٥٫٦ من أكثر لبيع أدت والتي ووكرز، البطاطس رقائق ملنتج الناجحة «سندوتش»
التجارية للعالمة املبتكرة الفكرة جسدت الحملة تلك إن املنتج. هذا من عبوة مليون
بإحضار وذلك إثارة» أكثر سندوتش أي يجعل أن «يمكنه ووكرز منتج إن تقول التي
بلدة إىل وايت بيري َوماركو باتون َوجينسون أندرسون باميال مثل شهرية شخصيات
زادت إثارة. أكثر نفسها البلدة جعل مما هناك؛ القاطنني ومفاجأة ِكنت يف سندوتش
يف وخاصة طالقتها، من ثَمَّ، ومن التجارية؛ للعالمة العقيل التوافر من الحملة تلك
زاد مما السندوتشات؛ قسم بجوار املنتج وضع تم البيع، نقاط ويف السندوتشات. سياق
الحملة. مع املفاهيمي التوافق عىل اعتماًدا اإلدراكية الطالقة تلك أكرب نحو عىل واستغل
كيفية وهو املعالجة، وكفاءة بسهولة يتعلق فيما اإلدراكية، للطالقة آخر جانب هناك
غالبًا ،(23-3 شكل (انظر كبرية بأحرف مكتوبة املعلومات نرى ما عادًة الكلمات. إدراك
هذا أن العلمية الدراسات أثبتت لألسف لكن بارزة). تكون حتى (أو جمالية ألسباب

املعلومات. بمعالجة يتعلق فيما اآليل الطيار نظام إىل بالنسبة عائًقا يمثل
أحرف نجمع ثم بمفرده حرف كل بقراءة نبدأ القراءة، نتعلم عندما أننا هو والسبب
بطيئة. عملية هذه تكون األطفال، مساعدة أو مراقبة خالل من نالحظ وكما مًعا. الكلمة
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Insurance documents

Cauliflowers

AUTOMATICALLY

Celebrations

INSURANCE DOCUMENTS

CAULIFLOWERS

CELEBRATIONS

Automatically

القراءة. يف أصعب الكبرية األحرف :23-3 شكل

قواعد ويطبق األمور زمام اآليل الطيار نظام يتوىل التكرار، ومع دائًما، الحال هو وكما
عىل معتمًدا الكلمات عىل التعرف يصبح وال والذاكرة. التجربة عىل تعتمد كفاءة أكثر
معلومة باعتبارها الكلمة هيئة أو شكل استخدام عىل وإنما حدة، عىل حرف كل إدراك
بأحرف الكلمات إحدى عرض تم إذا لكن ا. جدٍّ برسعة القراءة من يمكننا وهذا إضافية.
كما الترصف عىل املخ يجرب وهذا استخدامه. يمكن ال امُلتعلَّم الكلمة شكل فإن كبرية،
هذا يجعل ثَمَّ، من بحرف؛ حرًفا القراءة علينا يكون أْي القراءة: لتوِّنا تعلمنا أننا لو
لها سيكون أنها نعتقد وقد رائًعا، الكبرية األحرف شكل يبدو ربما نسبيٍّا. بطيئة القراءَة
تعتمد نرسلها التي الرسالة كانت إذا تأثريًا أقل ثَمَّ ومن طالقة؛ أقل لكنها أكرب، تأثري
اإلعالنات أو امللصقات أو املنتجات أغلفة يف املثال، سبيل عىل الفعال؛ الحيس اإلدراك عىل

التليفزيونية.

للوجوه العالية القيمة

األنشطة كل يف شيوًعا األكثر املرئية العالمات من واحًدا البرشي الوجه يعد التسويق، يف
وجه فرؤية البرشي؛ العقل إىل بالنسبة خاصة قيمة للوجوه األمر، واقع يف اإلعالنية.
الدماغ يف منطقة فهناك فحسب؛ هذا ليس الدماغ. يف املكافأة مركز ينشط (جميل)
كل يف املغزيل) التلفيف تسمى (التي املنطقة تلك تَنَْشط الوجوه. عىل للتعرف مخصصة
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الخاصة اإلدراكية املنطقة إن اإلعالنات. مشاهدة عند ذلك ومن وجوًها، فيها نرى مرة
املنطقة تلك أيًضا تَستخدم معينة إدراكية مجاالت هناك لكن ا، جدٍّ متخصصة بالوجوه
الكرتونية، الشخصيات أو الحيوانات مثل الوجوه تشبه سمات تَستخدم املجاالت تلك ألن
هوليدايز تومسون لرشكة التجارية العالمة شعار أو (-: الشهري املبتسم الوجه رمز أو
حتى املخ، منظور من «وجًها» تمثل األشياء تلك كل إن آي. يو تي ملجموعة التابعة
اعتربنا إذا السيارة، وجه إن البرشي. الوجه كثريًا األحوال أفضل يف تشبه ال كانت لو
املنطقة ط ينشِّ االبتسامة، بمنزلة الرادياتري وشبكة العينني بمنزلة األمامية املصابيح

نفسه. للسبب بالوجوه الخاصة
وجًها نَستخدم عندما لذا، آيل؛ نحو عىل إليها للنظر نميل للوجوه، املكانة لتلك نظًرا
ما هو إثارة واألكثر مبكًرا. إليه ه سيُوجَّ االنتباه أن افرتاض ثقة بكل يمكن إعالن، يف
إليه ينظر الذي االتجاه يف للنظر نميل أننا يعني الذي املشرتك»، «االنتباه بتأثري يسمى
مما السماء إىل ينظرون أشخاص خمسة فيه يقف الذي املوقف نألف كلنا آخر. وجه
يشء هناك يكن لم إذا حتى االتجاه، نفس يف وينظرون يقفون آخرين أشخاًصا جعل
منطقي آخرون أشخاص إليه ينظر الذي االتجاه يف للنظر امليل إن إليه. يُنظر مميز
أسد) املثال، سبيل (عىل يشء من آخر شخًصا شخٌص يحذِّر إذ التطورية؛ الناحية من
هذا إثبات تم االنتباه. لتوجيه التأثري هذا استغالل ويمكن بالعني. التحديق خالل من
فيه املوجودة املرأة نظرت عندما أعىل رشاء نية اإلعالن نفس أثار حيث قبيل؛ اختبار يف
الجعة عن ترويجي إعالن أثار لألمام. نظرت عندما الحال عليه كان بما مقارنًة للمنتج
يف الشخصية تلك حدقت عندما بكثري أعىل مبيعات شهرية شخصية لصورة باستخدامه

آخر. اتجاه أي إىل النظر من بدًال الجعة اتجاه
من فليس الوجوه، معالجة يف الخربة من ساعة آالف ١٠ من أكثر لدينا إن وحيث
الدقيق التضمني أدَّى دراسة، يف وضمنية. آلية عملية الوجوه عىل التعرف أن املدهش
تقنية خالل من مألوف، غري آخر وجه يف شخص وجه من لعنارص امللحوظ) (وغري
املألوف غري الوجه هذا يف الشخص هذا ثقة مستوى زيادة إىل «التحوير»، تسمى رقمية
األعمال، إلدارة ويسكونسن كلية من تانر روبني بها قام رائعة تجربة ويف له. وتفضيله
غري وجه يف وودز تايجر الشهري الجولف العب وجه من باملائة ٣٥ ل الرقمي الدمج أدى
وذلك األصيل، الوجه من اعتمادية أكثر أنه عىل إدراكه تم مركب وجه إنتاج إىل مألوف
التأثري هذا حدث تايجر. سمعة تدهور بعد التأثري وُعكس وودز، تايجر فضيحة قبل
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ووجه امُلحوَّر تايجر وجه بني تشابه أي إيجاد يف التجربة يف املشاركني جميع فشل رغم
.(24-3 شكل (انظر الحقيقي تايجر

ر املحوَّ الوجه اآليل، الطيار نظام إىل فبالنسبة االعتياد؛ هو التأثريات تلك أساس إن
ولو حتى أكرب، نحو عىل به الوثوق يمكن ثَمَّ ومن أكثر؛ مألوف الشهرية للشخصية
الطيار نظام باستخدام الوعي مستوى عىل الشهرية الشخصية وجه عىل نتعرف لم
صور وضع من بدًال — علينا أن هو التأثري هذا من النابعة االقرتاحات من البرشي.
التجارية للعالمة مؤيدين باعتبارهم املواضع أبرز يف ا جدٍّ املألوفة والشخصيات املشاهري
عامة صور يف لوجوههم دقيق بتحوير يشبهونهم) َمن كذلك األفضل (أو استخداَمهم —

معروفني. غري لعارضني
الرصيح االستخدام تفوق أن االسرتاتيجية تلك بإمكان يكون قد األمر، واقع يف
الرسميني للمتحدثني اإلقناعي التأثري أن األبحاث أثبتت األحيان. بعض يف املشاهري لصور
ل سيسهِّ التذكر هذا إن حيث السابق؛ ظهورهم مرات تذكُّر يمكن ال عندما تدعيمه يمكن
بعبارة الداعم. الشخص مع املخ تعامل أثناء تتم التي اإلدراكية للطالقة الخاطئ العزو
للطالقة تأثري أي فإن صحيح، نحو عىل الداعم الشخص عىل التعرف يتم عندما أخرى،
أو التجارية للعالمة وليس شكلهم، عىل واالعتياد لشهرتهم صحيح نحو عىل َعْزُوه يمكن

املنتج.

السادسة الحاسة باألسعار: الخاصة الحاسة

سادسة؛ حاسة عن بالحديث الحيس اإلدراك موضوع يتناول الذي الفصل هذا نختم
مبادئ باستخدام األسعار يعالج عقلنا أن ثبت لقد باألسعار. الخاصة الحاسة وهي
إدراك أن أهمية األكثر اللمس. أو السمع أو الرؤية عند يستخدمها التي لتلك ا جدٍّ مماثلة
فهو ثَمَّ ومن بالسياق؛ — الحواس كل إىل بالنسبة الحال هو كما — يتأثر األسعار
تقليلها يمكن املدركة التكلفة أن ذكرنا السابق، الفصل يف جوهري. نحو عىل نسبي
التمثيل أن فكرة استيعاب السهل من ترويجي. وميض مثل سياقية إشارات خالل من
سعرين بني التباعد أو املسافة هل ولكن إدراكه، كيفية عىل تأثري له للسعر الرسومي
كيث التسعري مجال املتخصصيف الباحث استكشفه الذي السؤال هو هذا تأثري؟ أي لهما
زادت كلما النتيجة؟ كانت وماذا سيكولوجي». كونسيومر أوف «جورنال دورية يف كولرت
السعرين بني املدرك الفرق زاد خصم، وسعر مرجعي سعر بني الفعلية األفقية املسافة
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تشكيل الوجوه ا&ستخدمة يف الدراسة األوىل

وجه عارض

٪٦٥

وجه تايجر وودز

٪٣٥

وجه عارض

٪٦٥

وجه شخص ضابط

٪٣٥

وجه تايجر بعد التحوير وجه الشخص الضابط بعد التحوير

من تانر روبني من بترصيح (مأخوذ ضمني مستًوى عىل يعمل االعتياد :24-3 شكل
والتفضيل» الثقة عىل املدركة غري املشاهري وجوه عالمات تؤثر ورئيس: «نمر البحثية ورقته

.(٢٠١٢ ديسمرب ريسريش»، كونسيومر أوف «جورنال دورية يف املنشورة

معه وتزيد الفعلية، املسافة زيادة مع املدرك السعر خصم يزيد .(25-3 شكل (انظر
الرشاء. احتمالية ثَمَّ، ومن الخصم؛ جاذبية

باملستوى مقارنًة األفقي املستوى يف ورسعة سهولة أكثر نحو عىل األعداد ندرك إننا
أن وراء السبب هو وهذا النحو، هذا عىل األعداد ومعالجة قراءة تعلمنا فنحن الرأيس.
يدينا؛ بني األفقية املسافة خالل من تشفريها يتم ما عادًة صغره أو اليشء لكرب اإلشارة
نمد كنا لو كما تماًما يدينا، بني املسافة نزيد فنحن كبري، رقم إىل اإلشارة أردنا فإذا

شيئًا.
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قاطع البيتزا الرائع

قاطع البيتزا الرائع

السعر ا�عتاد

٥٧
جنيهات اسرتلينيةجنيهات اسرتلينية

سعر البيع

السعر ا�عتاد

٥٧
جنيهات اسرتلينيةجنيهات اسرتلينية

سعر البيع

الخصم. وسعر املرجعي السعر بني باملسافة املدرك السعر خصم يتأثر :25-3 شكل

131



الشفرة فك

١٢٣٤٥٦٧٨٩

املدرك. الفارق قل الرقم، ازداد كلما فيرب-فخنر: قانون :26-3 شكل

وجود مع عقيل، عددي خط عرب توجد األعداد أن النفسية الدراسات أوضحت
من ويصبح .(26-3 شكل (انظر اليسار عىل واألصغر اليمني عىل األكرب املدخالت
املسافة نقصت كلما الخط هذا عىل موضعني بني التمييز متزايد نحو عىل الصعب
فيرب-فخنر، بقانون هذا ويعرف أقرب. بينهما املسافة كانت العددان، زاد وكلما بينهما.

والخصومات. األسعار تقييم ذلك يف بما الحجم، تقييم عمليات كل يف مهم وهو
حد يف هي، السعر بها املعروض الطريقة أن هذا من املستخلصة الرئيسية الفكرة
نعرف إننا املنتج. عن فضًال الفعيل، السعر لتغيري الحاجة دون حتى مهم، عامل ذاتها،
ويمكننا األسعار، ذلك يف بما األعداد، الناس بها ويعالج يمثل التي الطريقة عن الكثري
لألسعار. الفعيل التخفيض من بدًال األسعار إدراك تحسني يف املعلومات تلك استخدام

الجنيهات آالف أو مئات تبلغ عالية تكاليف أمام أنفسنا وجدنا إذا ثَمَّ، من
جزء بناء لسعر املقاول تحديد عند أو سيارة رشاء عند الحال هو كما — االسرتلينية
كنت إذا لكن اسرتلينيٍّا. جنيًها ٥٠ ب قل أو املبلغ زاد إن كبري فارق يحدث فلن — إضايف
ستُحدث هذه االسرتلينيَّة جنيًها ٥٠ ال فإن اسرتليني، جنيه ١٠٠ ب لنُقل حذاءً، تشرتي
األسعار يف املطلق النقصان أو الزيادة من القليَل مدرك فارق إحداث يتطلب كبريًا. فارًقا
عندما لذا، العالية؛ األسعار ذات بتلك مقارنًة املنخفضة األسعار ذات املنتجات فئات يف
فارًقا بالفعل يُحدث املقدم الخصم كان إذا فيما جيًدا نفكر أن يجب األسعار، نقلل
هامش من ثَمَّ، ومن دخلنا؛ من سنقلل الغالب يف فنحن هذا، يفعل يكن لم وإذا مدرًكا.
األسعار. يف الزيادات من االستفادة تعظيم أردنا إذا بالطبع نفسه املبدأ وينطبق ربحنا.
لكن جديدة عروض عمل يتم كان إذا التباين. تأثري يف نفكر أن يجب ذلك، إىل باإلضافة
ظل يف األمر. عىل سيعتاد ببساطة املستهلك فإن السوق، يف بانتظام األسعار تغيري دون
لأللم. املقلل تأثريه يفقد ثَمَّ، ومن للخصم؛ ذاتيٍّا املحسوس التباين يقل الظروف، تلك
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الفصل هذا يف الواردة النقاط أهم

السابقة. التعلم خربات عىل تعتمد املخ يف نشطة عملية اإلدراك •
التسويقية. أنشطتنا فاعلية لتعظيم أسايس املحيطي اإلدراك •

املميزة العالمات أهم خالل من يتحدد فالتعرف للصور؛ ذاكرة لدينا ليست •
والسياق.

وحتى األشكال إىل األلوان من بدايًة — نرسلها التي اإلشارات تشفري يعاد •
االرتباطات عىل اعتماًدا عقلية مفاهيم إىل — التجارية العالمات شعارات
املفاهيم تلك عىل أسايس نحو عىل الرشاء قرارات وتعتمد الذاكرة. يف املكتسبة

ذاتها. حد يف اإلشارات عىل وليس العقلية،

مسوقني باعتبارنا هذا لنا يعنيه ما

خالل من أسايس نحو عىل املستهلكني مع ومنتجاتنا التجارية عالماتنا تتواصل •
عىل ل توصِّ إشارات الستخدام نحتاج فنحن لذا، املحيطية؛ الضبابية رؤيتهم

الضبابية. الرؤية تلك عرب حتى رسائلنا فعال نحو
الذي التغيري مقدار املهم ليس إطالقها، إعادة أو تجارية عالمة تطوير عند •
تغيري عند بشدة حذرين نكون ألن نحتاج نغريه. ما هو املهم وإنما ندخله،
تكون أن يمكن ما، عقيلٍّ مفهوٍم توصيل يف نرغب كنا فإذا املميزة. العالمات
بديهي نحو عىل مرتبطة اإلشارات دامت ما توصيله، كيفية يف مرونة لدينا
يف لكنه التنفيذ، يف أكرب وحرية بمرونة هذا لنا يسمح املراد. العقيل باملفهوم

املفاهيمي. املستوى عىل االتساق يضمن نفسه الوقت
املحيطية اإلشارات بني التناسق هو االنتباه عىل األسايس املؤثر العامل إن •
املستهلكني انتباه جذبنا عاليًا، التناسق هذا كان وكلما املستهلكني. وأهداف

الجذب»). («اسرتاتيجية أكثر
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القرار اتخاذ واجهة أهمية

يف الشائع االعتقاد إن اآليل. الطيار نظام مع رحلتنا يف التالية الخطوة إىل سننتقل
هذا يبني املواقف. تغيري أوًال الرضوري من السلوك، تغيري أجل من أنه هو التسويق
السلوك. عىل القرار» اتخاذ «واجهة ل العميق التأثري ويوضح االعتقاد هذا َ خطأ الفصل
النحو عىل منها نستفيد كيف ونستكشف األساسية الضمنية القرار اتخاذ قواعد سنحدد

التسويق. يف األمثل

عىل نظرة الرشاء: قرارات عىل القرار اتخاذ واجهات تأثري
املدارسوالرشكات مقاصف

الغذائية عاداتهم تحسني يف وترغب طالبك، بصحة مهتم وأنك مدرسة مدير أنك تخيل
تفكر قد ذلك؟ لتحقيق طريقة أفضل ما يستهلكونها؛ التي الحرارية السعرات وتقليل
باآلثار وإخبارهم الصحي األكل بمزايا الطالب إلعالم داخلية «إعالنية» حملة إطالق يف
الدراسات من العديد أثبتت العالية. الحرارية السعرات ذات األطعمة عىل للحصول السلبية
املواقف من األمر واقع يف تغري قد الحمالت تلك مثل أن الصحي النفس علم مجال يف
أطعمة تناول يف الناس رغبة زيادة يف أيًضا تساعد وقد السعرات، العالية األطعمة تجاه
الحمالت تلك عن الناتج التأثري أن أيًضا ذكرت نفسها الدراسات تلك لكن أكثر، صحية

يذكر. ال الفعيل السلوك عىل
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بكثري أقل أعداًدا فإن نياتنا، عىل بناءً ترصفنا أننا لو بأنفسنا. هذا كلنا جربنا ربما
مديًرا باعتبارك ثمَّ، ومن نادًرا. ٢٥ يتجاوز الذي الجسم كتلة مؤرش وسيكون ستدخن،
حسم مستوى وذات أكثر مبارشة إجراءات اتخاذ هي التالية خطوتك ستكون للمدرسة،
غري أطعمة أي منع أو فقط الصحية األطعمة تقديم مثل املدرسة، مقصف بشأن أعىل
الطالب منع نستطيع لن إننا حيث محدود؛ تأثري سوى لهذا يكون ال قد لكن صحية.
سندوتشات متجر إىل املثال، سبيل عىل آخر؛ مكان يف واألكل املدرسة من الخروج من
األخرى الخيارات ما إذن، الطريق؛ من اآلخر الجانب عىل املوجود الصحية غري الهمبورجر

أمامك؟ املتاحة
الكتاب ومؤلف كورنيل جامعة يف االستهالكي السلوك أستاذ وانسينك، برايان تناول
بطريقة املوضوع هذا (٢٠٠٦) نفكر؟» مما أكثر نأكل ملاذا وعي: دون «األكل بيًعا األكثر
طريقة فقط غريَّ لكنه الطعام، قائمة يف عنارص أي يغري لم تجربته، يف ا. جدٍّ مختلفة
معروضة، كانت التي األشياء يغري لم أخرى، بعبارة املنتجات. وعرض املقصف ترتيب
بعض ييل فيما القرار. اتخاذ واجهة غري أْي بها؛ تُعرض كانت التي الكيفية غريَّ وإنما
(انظر األطعمة اختيار عىل وتأثرياتها بها قام التي الرتتيب إعادة عمليات عىل األمثلة

:(1-4 شكل

ترتاوح بنسبة تناوله معدل من زاد مما العرض؛ خط بداية إىل الربوكيل نقل تم •
باملائة. ١٥ إىل ١٠ بني

املقاوم الفوالذ من وعاء من بدًال جذابة حاوية يف والربتقال التفاح وضع تم •
الضعف. من ألكثر مبيعاتهما لزيادة أدى مما للصدأ؛

قلل مما شفاف، غري غطاء إىل كريم اآليس لثالجة الشفاف الغطاء تغيري تم •
باملائة. ١٤ إىل ٣٠ من كريم اآليس اختاروا الذين الطالب نسبة

اإللزام مع الوجبة، ثمن ضمن (الفاكهة) للتحلية صحية أطعمة تضمني تم •
الكعك، مثل صحية غري حلوى عىل الحصول أجل من منفصل نحو عىل بالدفع
تناول نسبة وتقليل باملائة ٧١ بمعدل الفاكهة تناول نسبة زيادة إىل أدى مما

باملائة. ٥٥ بمعدل الكعك
عىل الصعب من جعل مما السادة، اللبن خلف بالكاكاو املمزوج اللبن نقل تم •
الطالب عدد زيادة إىل أدى وهذا املساعدة؛ طلب دون إليه الوصول الطالب

السادة. اللبن اختاروا الذين
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املقصف تجربة يف إدخالها تم التي التغيريات من بعًضا يربز توضيحي رسم :1-4 شكل
بوانسينك. الخاصة

الدفع، ماكينة أمام الحائط عن بعيًدا ووضعها السلطات طاولة مكان تغيري تم •
أضعاف. ثالثة بنحو مبيعاتها زاد وهذا

التي الحرارية السعرات كمية يف كبري انخفاض إىل املجمل يف التغيريات تلك أدت
كانوا الذي الغداء يف املجمل يف صحية أكثر مكونات وجود جانب إىل الطالب، يستهلكها
أي بحدوث مدركني يكونوا لم الطالب أن حقيقة من بالرغم كله هذا عليه، يحصلون
تناول يف القديمة السلوكيات عادت التغيريات، تلك عكس بمجرد لكن املقصف. يف تغيري

أخرى. مرة الطعام
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أْي — القرار اتخاذ واجهة يف وتافهة بسيطة تبدو التي التغيريات لتلك يمكن كيف
أن — ذلك وغري عليها للحصول السلوكية والتكلفة رؤيتها وإمكانية األشياء وضع مكان
عندما الربوكيل من املزيد الطالب يشرتي وملاذا الرشاء؟ قرارات عىل كبري تأثري لها يكون
وضعه أْي القرار؛ اتخاذ واجهة يف تغيري هو املعتاد الرتتيب عن الوحيد االختالف يكون

ذلك؟ وراء تقف التي األساسية املبادئ ما العرض؟ بداية يف
عملية من مبكرة مرحلة يف عرضه تم أنه يعني التغيري كان الربوكيل، إىل بالنسبة
املقصف إىل يدخلون عندما الطالب فيه يكون الذي التحفيزي فالسياق ثَمَّ، من االختيار؛
لنظام داخيل دافع بمنزلة يعد وهذا بالجوع، يشعرون بأنهم االفرتاض املعقول من مهم.
أول ثَمَّ، من جوعهم؛ بسد الخاص هدفهم مع تتناسب خيارات عن للبحث اآليل الطيار
ثَمَّ، ومن إليهم؛ بالنسبة كبرية قيمة له تكون السياق هذا يف يرونه الطعام من نوع
مما أكثر فارغ طبق لديهم يكون عندما بكثري أعىل ستكون للربوكيل املدركة فالقيمة
يف الوضع كان كما املقلية، والبطاطس اللحم بقطع بالفعل ا جدٍّ ممتلئًا طبقهم كان لو
شعور بالفعل الطالب لدى سيكون ممتلئ، طبق وجود فمع القديم. املقصف ترتيب
الحقة مرحلة يف يأتي طعام نوع ألي املدركة القيمة سيقلل الذي األمر بالشبع؛ عقيل
بملء سنقوم أننا فاألرجح جوعى، نكون فعندما بهم. الخاصة القرار اتخاذ عملية من
التالية الطعام ألنواع أقل مساحة يعطي مما املشكلة؛ تلك يحل طعام نوع بأول طبقنا

ذلك. بعد سنختارها التي
ومن مختلف؛ نحو عىل الفاكهة بتأطري يقوم جذاب فاكهة وعاء يف الربتقال وضع إن
فستبدو الغالف، أو العبوة تفعلها التي نفسها بالطريقة املدركة قيمتها من يزيد ثَمَّ،
اآليس ثالجة عىل الشفاف غري الغطاء وضع تأثري ويعوق قيمة. وأعىل مذاًقا أطيب
اإلشارة إدراك يمنع فهو اإلدراك. وهي: أال القرار؛ اتخاذ عملية يف األوىل الخطوة كريم
كريم آيس عىل الحصول فكرة يحفز ال ببساطة ثَمَّ من وهذا كريم؛ باآليس الخاصة
مصطفني نكون عندما هذه مثل بتجربة جميًعا مررنا ربما عالية). ملتعة تحقيقها (رغم
إثارتها تتم االنتظار أثناء شوكوالتة قطعة عىل الحصول يف فالرغبة الدفع؛ ماكينة عند
تنطبق ا وحقٍّ تُثار؛ لن رغبتنا فإن اإلشارة، تلك دون ومن القطعة. رؤية طريق عن فقط

الخاطر. عن بعيد العني، عن البعيد املقولة: هنا
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أمام السادة اللبن وضع فإن وضعه. مكان وتغيري اللبن مثال يف نفسه املبدأ ينطبق
لطلب الحاجة أيًضا عنه وينتج الشوكوالتة، إشارة معالجة يعوق بالكاكاو املمزوج اللبن
إضافية سلوكية تكلفة له أمر وهو لك، يعطوه كي املقصف يف العاملني من املساعدة
ضغط تحت يضعك املوقف هذا إن حيث خلفك؛ آخرين طالب وجود مع خاصة مزعجة،
إن أْي إليه؛ الوصول يف أسهل ألنه السادة للَّبن الطالب اختيار النتيجة تكون الوقت. يف

أقل. سلوكية تكلفة له
اشرتوه سواء الكعك مقابل نفسه السعر دفع الطالب عىل يكون الكعك، إىل بالنسبة
باإلدراك، يتعلق فيما لكن ككل. الوجبة» «صفقة من جزءًا باعتباره أو منفصل نحو عىل
صفقة ضمن الكعك ثمن دفع حالة ففي تماًما؛ مختلفتان للدفع الطريقتني هاتني فإن
يعرف الرشاء. لحظة يف إدراكه يتم ال الخصوص وجه عىل الكعك سعر فإن الوجبة،
الدقة نحو عىل تشري إدراكها يمكن إشارة توجد ال لكن معينًا، سعًرا له أن الطالب
فيجعل منفصل، نحو عىل الكعك ثمن دفع أما قليلة. املدركة التكلفة فإن لذا، للسعر؛
هي والنتيجة املدركة. التكلفة من يزيد مما ملموًسا؛ األلم يجعل وهذا واضًحا؛ السعر

الكعك. رشاء احتمال يقل بحيث والتكلفة القيمة معادلة توازن ضبط
الخاصة الداخلية املقاصف يف مماثًال نهًجا جوجل رشكة تَبنَّت ،٢٠١٢ عام أوائل يف

بها: قامت التي للخطوات األمثلة بعض عىل نظرة نلِق دعونا بها.

الحصول عليك يكون وإنما شفافة، معلقة أوعية يف موجودة الحلوى تعد لم •
يف انخفاض إىل أدى مما وضوًحا؛ أقل أماكن يف شفافة غري أوعية من عليها
أسبوع يف باملائة ٩ بنسبة املوظفون يستهلكه الذي الحرارية السعرات معدل

فقط. واحد
عند تراه يشء أول فإن أوًال، يرونه بما أطباقهم مللء يميلون املوظفني إن حيث •

السلطات. طاولة هي الكافيرتيا دخول
وأغلب خرضاء، ملصقات لها فالخرضاوات للخيارات؛ ملونة ملصقات إعطاء تم •
من ألي واضحة إشارات هناك جعل مما حمراء؛ ملصقات لها الحلويات

صحي. غري وأيها صحي الخيارات
الصودا علب كانت حني يف الصنبور، من عليه يحصل املاء كان السابق، يف •
العني مستوى عند موجودة املعبأة املاء فزجاجات اآلن، أما الثالجة. يف موضوعة
هذا منها. السفيل الجزء يف وضعها تم الصودا علب أن حني يف الثالجة، يف

باملائة. ٤٧ بنحو املاء عىل الحصول نسبة زاد املواضع يف التغيري
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التغيريات وتأثري واضحة، وانسينك وتجربة جوجل رشكة تجربة بني التشابه نقاط
بواجهة بشدة يتأثر السلوك بأن القائل املبدأ إن الحالتني. يف واضح إدخالها تم التي
بها قام أخرى دراسة توضح كما وذلك التغذية، خرباء عىل حتى ينطبق القرار اتخاذ
بنجاح لالحتفاء كريم اآليس عىل قائًما حفًال يحرضون الخرباء كان وانسينك. برايان
كريم آيس ومغرفة كبرية أو صغرية تقديم عبوة عشوائي نحو عىل إعطاؤهم تم أحدهم.
كبرية، تقديم عبوة إعطاؤهم تم عندما التغذية، يف خرباء أنهم ومع كبرية. أو صغرية
زادت هذا. يدركوا أن دون باملائة ٣١ بنسبة أكثر كريم بآيس ألنفسهم بملئها قاموا
مغرفة إعطاؤهم تم عندما باملائة ١٤ بنسبة كريم اآليس من عليها حصلوا التي الكمية

أكرب. تقديم
عامة لنتيجة يشري فهو الطعام، تناول عىل مقصوًرا ليس األمثلة تلك توضحه ما
باليشء فقط ليس بشدة؛ تتأثر القرارات أن وهي القرار، اتخاذ بعلم خاصة وأساسية
النظرية تكن لم بها. تقديمه يتم التي بالكيفية كبرية بدرجة ولكن تقديمه، يتم الذي
املوضوعية والتكاليف القيمة ألن التأثريات تلك تفسري عىل قادرة الكالسيكية االقتصادية
أو العرض بداية يف وضعه تم سواء يتغري، لم فالربوكيل تتغري. لم الغداء وجبة لعنارص

وسطه. يف

∗∗∗

أيًضا وإنما تقديمه يتم بما فقط ليس القرار اتخاذ وعملية القيمة إدراك يتأثر
تقديمه. بطريقة

املواقف تغيري دون للسلوك الواجهات تغيري

عليها اعتمدنا طاملا التي االعتقادات أهم من هو السلوك تغيري أجل من املواقف تغيري إن
عن الكثري يعرفون ال بعمالئنا ليسوا هم من أن نعتقد إننا مسوقني. باعتبارنا عملنا يف
أنه نعتقد بما بإخبارهم املنتجات تلك برشاء إقناعهم نحاول نحن ثَمَّ، ومن منتجاتنا؛
ينعكس أن آملني ممتعة، تليفزيونية إعالنات بإنتاج إيجابي موقف إثارة ونحاول املهم،
مشاهدة عن ينتج الذي به) يمرون الذي النفيس الشعور خالل (من اإليجابي التأثري
استخدامها الشائع الطرق تقدم التجارية. العالمة تجاه مواقفهم عىل باإليجاب اإلعالن
السلوك بأن االعتقاد سيادة عىل قوية أدلة املنتجات لطرح السابقة االختبار مرحلة يف
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ونقيِّم املعلنة، املشاركني ومواقف نيات الغالب يف نقيس فنحن فقط؛ املواقف عىل يعتمد
فاعلية تحديد ويتم التجارية، العالمة صورة عن اإلعالن أو العبوة أو املنتج يقدمه ما
ال. أم تجاهه إيجابية مواقف يبدون املستهلكون كان إذا ما خالل من االختبار عنرص
القرار. الشخص هذا فيه يتخذ الذي السياق ال الشخص عىل باألساس الرتكيز يكون
مقنعة وحجج بمعلومات بعمالئنا ليسوا هم من لتزويد بحاجة أننا هو االفرتاض ويكون
مقابل تغيري إىل سيؤدي الذي األمر التجارية؛ وعالمتنا منتجنا تجاه مواقفهم يغريوا حتى

الرشاء. سلوك يف
يف املعادلة من الفرد جانب عىل نظرة وسنلقي خاطئًا، ليس بالتأكيد النهج هذا
تقول التي الحقيقة عىل بالفعل تعرفنا لقد اإلطالق. عىل كامًال ليس لكنه القادم، الفصل
الشخصية والعوامل جهة، من والخارجية املوقفية العوامل بني تفاعل هو سلوك أي إن
تعتمد ال القرار اتخاذ عملية أن السابق املقصف مثال يوضح أخرى. جهة من والداخلية
املوقفي والسياق اللحظة يف اإلدراكية املادية التجربة عىل وإنما والنيات، املواقف عىل
السلوكية والتبعات وامللموسة املحيطية اإلشارات أن حقيقة إن القرار. فيهما اتُّخذ اللذين
ال القرارات أن وهي أكثر؛ جوهرية أخرى نقطة تثري الرشاء قرارات عىل تؤثر الدقيقة
تغيري يسبقه أن يجب ال السلوك يف تغيري أي فإن ثَمَّ، من املواقف؛ عىل فقط تقوم
القرار»؛ اتخاذ «واجهة يف تغيري بحدوث تتأثر أن يمكن الناس فاختيارات املواقف؛ يف
اتخاذ فيها يتم التي للَّحظة لإلدراك القابلة الخصائص يحدد الذي السياق ثَمَّ، ومن

القرار.
املواقف. تغيري دون من السلوك تغيري يمكن أنه السلوكي االقتصاد مبادئ أهم من
وحدات اآلن تنشئان واألمريكية الربيطانية الحكومتني جعل ما العمق من املبدأ وهذا
لفهم تستخدمانها وهما العامة، للسياسة املختلفة املجاالت يف املعرفة تلك من لالستفادة
والرعاية الطاقة استهالك مجال يف أفضل نحو عىل فيها والتأثري املواطنني قرارات
السيارة رسعة تُظهر التي الطرق الفتات باستخدام الطرق. وسالمة والجريمة الصحية
جهاًزا نفسها: للرسعة أخرى إشارة املحلية السلطات أضافت منها، اقرتابها عند القادمة
حدود يف اإلشارة باتجاه سيارته شخص يقود عندما هكذا، مبتسم. وجه هيئة عىل
برسعة يقود كان إذا لكن ،(2-4 شكل (انظر مبتسم وجه له سيظهر املقررة، الرسعة
يلتزمون الذين السائقني عدد من اإلشارات تلك تزيد عابس. وجه له فسيظهر ا، جدٍّ كبرية
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فاعلية أكثر كانت اإلشارة تلك إن الحوادث. عدد من بشدة تقلل ثَمَّ ومن املرور؛ بقواعد
التكلفة. يف كبري توفري جانب إىل التقليدية، الرسعة مراقبة كامريات من حتى

م/
 س

رسعتك

السلوك. يف لتغيري اإلشارات تؤدي :2-4 شكل

املعروضة للرسعة معنًى قدَّم أنه إىل املبتسم الوجه شكل أحدثه الذي التأثري يرجع
نظام إىل بالنسبة الصعب من يكون مرجعية دون من معروض عدد أي إن حيث فيه؛
الفورية االستجابة أن إىل يرجع التقليدية الحلول عىل تفوقه أن كما فهمه. اآليل الطيار
أو أسابيع بعد بغرامة إخطار استقبال من أقوى نحو عىل السلوك يف تغيريًا تُحدث
ويُْعلمنا خاصتنا، اآليل الطيار نظام مبارش نحو عىل يخاطب العابس الوجه إن شهور.
أي عكس وعىل القرار. التخاذ فيها نحتاج التي اللحظة يف املقررة للرسعة بتجاوزنا
يتخذ التي اللحظة يف ملموسة تكون العابس الوجه إشارة فإن الحًقا، سندفعها غرامة

القرار. فيها
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∗∗∗

مسبق تغيري حدوث دون الرشاء وعملية القرار اتخاذ عملية عىل الواجهة تؤثر
سلوك عىل للتأثري إضايف بنهج املسوِّقني يزوِّد وهذا املستهلكني. مواقف يف
املواقف تغيري رضورة عىل يقوم الذي السائد النهج يتجاوز املستهلكني،

أوًال.

∗∗∗

السلوك. عىل تؤثر حتى اإلشارات إىل بالنسبة مهم عامل القرار اتخاذ لحظة من القرب إن
مؤهلة أنها فسنجد الرتويجية، العروض وهي الشهرية، التسويق أمثلة ألحد نظرنا إذا
عندما مبارش نحو عىل تتكون الواجهة إن حيث التأثريات؛ تلك إلحداث مثايل نحو عىل
مبيعات عىل املختلفة الرتويجية العروض تأثري العلماء بََحَث دراسة، يف القرار. اتخاذ يتم
بعض «اشِرت (مثل: للفعل دعوة يف فقط األول العرض تَمثَّل سنيكرز. شوكوالتة قطع
العرض غريوا ثم قطعة. ١٫٤ قدره مبيعات متوسط عنه نتج والذي لثالجتك»)، القطع
قد لثالجتك.» قطعة ١٨ «اشِرت التايل: النحو عىل سلوكية مرساة إليه وأضافوا الرتويجي
هذه بيعت التي القطع عدد متوسط وكان عظيًما. كان التأثري لكن سخيًفا، هذا يبدو
باعتباره أعىل عدد بإضافة لكن الحالتني، كلتا يف السعر تخفيض يتم لم .٢٫٦ هو املرة
خطوة وجود دون املبيعات؛ مضاعفة تقريبًا استطاعوا لإلدراك، وقابلة ملموسة مرساة

املواقف. تغيري تتضمن سابقة
الوسائط مجال خاص نحو عىل فيها مفيدة الرؤى تلك تكون التي املجاالت من
دون األيام هذه تجارية عالمة اسرتاتيجية كتابة املستحيل من يكون فيكاد التفاعلية،
يف للويب. الثاني الجيل ومواقع التفاعلية والوسائط االجتماعي التواصل وسائط تضمني
حملة ألي املتكامل للتنفيذ امتداًدا التفاعيل العالم يمثل االسرتاتيجيات، وثائق من العديد
وقناة الفيسبوك عىل صفحة إنشاء يتم جديد، تليفزيوني إعالن أي إطالق فعند إعالنية؛
نقاط أدوار بني التمييز السلوكي االقتصاد منظور من اآلن ويمكننا له. اليوتيوب عىل

املثىل. بالطريقة منها االستفادة يمكننا حتى أكرب بدقة التفاعل
نحول أن يمكن كيف امللصقات، أحد إىل وتنظر القطار قدوم بانتظار أنك تخيل
يف وبيبود كوريا يف تيسكو تستخدم تفاعلية؟ أخرى إىل هذه السلبية التفاعل نقطة
تقديم للمستهلكني يمكن حيث افرتاضية؛ أرفف بمنزلة تفاعلية إعالنية لوحات شيكاجو
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الحصول الحًقا يمكنهم بحيث القطار انتظار أثناء الذكية الهواتف باستخدام طلبهم
املتجر. من طلبهم عىل

اتخاذ واجهات للمسوقني الحايل الوقت يف التفاعلية للوسائط الواسع االنتشار يوفر
القدرة تلك إن القرار. اتخاذ لحظة من لالقرتاب فرًصا يتيح مما قبل؛ ذي من أكثر قرار
مدركة قيمة تُوجد كي التفاعلية الوسائط يؤهل القرار اتخاذ لحظة من االقرتاب عىل
اتخاذ واجهات إلنشاء حتى أو الرشاء، قرار اتخاذ عملية يف املدركة القيمة تقلل و/أو
إيه إم إس رشكة تنتجه الذي سولرتشيكر ى يسمَّ الذي التطبيق إن تماًما. جديدة قرار
يكن لم القرار اتخاذ عملية يف جديدة تفاعل نقطة عىل مثاٌل قبُل من له عرضنا الذي
بنك يقدمه هذا عىل آخر ومثال ذلك. قبل منها االستفادة التجارية العالمة بإمكان
ألقاها التي والتصميم» والرتفيه «التكنولوجيا محارضات إحدى من فبإلهام ويستباك؛
املال، من املزيد توفري عىل عمالئهم تشجيع البنك عىل القائمون أراد ساذرالند، روري
الذي التوفري عند االندفاعي السلوك نفس إبداء من الناس تمكني هي فكرتهم وكانت
ال ببساطة لكنهم التوفري، نية الناس لدى يكون ما فدائًما األشياء؛ رشاء عند يبدونه
االتصال أو للبنك الذهاب أن يبدو إذ ذلك؛ من تمنعهم السلوكية التكلفة ألن هذا يفعلون
ابتكر لذا، كبري. لجهد تحتاج مهمة اإلنرتنت عرب بها القيام حتى أو املعاملة إلجراء به
خالله من للعمالء يمكن سيفار، إمبالس ى يسمَّ املحمول الهاتف عىل تطبيًقا البنك
طريق عن فقط التوفريي حسابهم إىل الحايل حسابهم عرب املال من محدد قدر تحويل

.(3-4 شكل (انظر هاتفهم يف كبري أحمر افرتايض زر عىل الضغط
فهو املحمول؛ الهاتف عرب إضافية تفاعل نقطة مجرد من أكثر التطبيق هذا إن
عىل نيتهم مع بالتوافق الترصف للعمالء يتيح إنه جديدة. قرار اتخاذ واجهة ينشئ
للذهاب حاجة فال السلوكية. التكاليف بتقليل القرار اتخاذ لحظة نفس ويف مبارش نحو
اإلنرتنت. عرب بنكية بمعاملة تقوم حتى االنتظار أو به االتصال أو البنك فروع ألحد
عنه ينتج الذي األمر ا؛ جدٍّ صغرية تكون أن رها توفِّ التي للمبالغ يمكن ذلك، إىل باإلضافة
القيادة من أحد يقلق فلن أقل. سيكون معاملة كل يف العميل به يشعر الذي «األلم» أن
حساب من اسرتلينيني جنيهني ليحول فقط نموذج استيفاء عليه يكون ثم للبنك للذهاب
الواجهة نجاح رس كان لذا، اليشء؛ بنفس للقيام اإلنرتنت عىل دقائق ١٠ قضاء أو آلخر،
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بالتوفري. تقوم لكي الضغط إال عليك ما :3-4 شكل

نحو عىل التوفري من مكننا مما التوفري، بعملية القيام قرار اتخاذ لحظة يف وجودها هو
اندفاعي.

∗∗∗

تكون فعالة واجهات التفاعلية الوسائط مجال يف الحديثة التطورات ر توفِّ
قرار اتخاذ واجهات بإنشاء هذا لنا ويسمح القرارات. اتخاذ لحظة يف موجودة

املستهلكني. مع ومبتكرة جديدة

∗∗∗

يتأثر أن يمكن املستهلكني سلوك أن اآلن حتى عرضناها التي األمثلة أوضحت لقد
بالفرص؛ امليلء الجديد املجال هذا يف مهم آخر تحول هناك لكن مواقفهم. تغيري دون
املواقف. تغري أن بدورها يمكن الناتجة األفعال لكن بالواجهة، فحسب تتأثر ال فالقرارات
سيئ) (أو جيد ما شيئًا أن نعتقد عندما الذاتي»؛ القطيع «سلوك هذا عىل آرييل دان يطلق
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قدم ،٢٠١٠ عام يف نرش الذي متوقعة» «العقالنية كتابه ويف السابق. سلوكنا أساس عىل
التايل: املثال آرييل

املفضل فريقك فاز لنُقل، والفخر؛ بالسعادة تشعر جعلك َحَدَث شيئًا أن تَخيَّْل
حماتك، منزل يف العشاء لتناول ُدعيَت الليلة، تلك يف البيسبول. دوري ببطولة
دون قررَت الرائعة، املزاجية الحالة تلك يف أنت وبينما إليها تذهب أن وقبل
العظيم، باالنتصار الشعور َخَفَت شهر، بعد وروًدا. لها تشرتي أن تفكري
يف لحماتك جديد من زيارتك وقت وحان محفظتك، يف النقود قلَّت وأيًضا
وتتذكر ذاكرتك تستشري الطيب، للصهر األمثل السلوك يف تُفكِّر منزلها.
السابقة؛ زيارتك يف لحماتك ورد طاقة برشاء فيه قمَت الذي الرائع ترصفك
حتى مرة من أكثر اليشء نفس تكرر أخذت ثم السلوك، نفس كررَت لهذا
منها). التخلص عليك سيئة بعادة ليست هذه عام، (وبوجه عادة أصبحت
فريقك) انتصار بسبب (الفرح األول لترصفك األسايس السبب كان إذا حتى
أن يجب ملا مؤًرشا باعتبارها السابقة األفعال اتخذت فقد موجوًدا، يعد لم
يشرتي الذي (الصهر عليه تكون أن يجب الذي الصهر ونوع ذلك بعد تفعله
تؤثر أن األوىل الشعور بتأثريات األمر انتهى الطريقة، بهذه وروًدا). لحماته

القرارات. من طويلة سلسلة عىل

من كبرية مجموعة به يقوم ما تقليد من بدًال أننا، هو الذاتي القطيع سلوك إن
إلرشادنا املايض يف بها قمنا التي السابقة ألفعالنا نعود عام، مكان يف موجودة الناس
تأمل قراراتنا؛ عىل املحيطية املوقفية العوامل تؤثر الحايل. سلوكنا يف ضمني نحو عىل
بداية يف وجوده بسبب للربوكيل الطالب تناول زاد عندما ذلك قبل عرضناه الذي املثال
املرة ويف الربوكيل، تجاه مواقفهم بدوره سيشكل القرار هذا املقصف. يف األطعمة عرض
السابقة. املرة يف اختاروه ألنهم فقط أكرب نحو عىل سيقدرونه فيه، يختارونه الذي التالية
مع أكرب تفاعل معدل هناك سيكون سهولة، وأكثر جديدة قرار اتخاذ واجهة وبإنشاء
تكرر كلما ألنه تجاهه؛ موقفنا يف لتحسن يؤدي الذي األمر املنتَج؛ أو التجارية العالمة
عىل بالخدمات الخاصة التجارية بالعالمات يتعلق فيما له. تقديرنا زاد ليشء، استخدامنا
تكرار معدل ويكون ملموسة غري الغالب يف املقدمة القيمة تكون حيث الخصوص وجه

عظيمة. فرصة التسويقية األدوات تلك ر توفِّ منخفًضا، معها التفاعل
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إذ أيًضا؛ التجارية العالمة بصورة الخاصة األبحاث يف التأثري هذا إدراك يمكننا
استخدموها التي القوية التجارية العالمات تجاه أكرب إيجابية مواقف املستهلكون أَْظَهَر
ال واألفعال الرشاء، قرارات نتيجة هو املواقف تغيري إن حياتهم. يف مرات بضع األقل عىل
أن يرى الذي املنظور هذا منطلق ومن توجدها. أيًضا وإنما التفضيالت عن فقط تكشف
املتحيزة، والذكريات التفضيالت توِجد أن يمكن األفعال فإن األفعال»، عن تنتج «املواقف
الربوكيل أكل يف الطالب يبدأ أن بمجرد ثَمَّ، ومن تعززها؛ ثم بالفعل، توجدها وهي
النهاية يف سيتغري تجاهه موقفهم فإن املدريس، املقصف يف العرض بداية يف يوجد ألنه
لتغيري مهم التجربة معدل زيادة أن هو التسويق إىل بالنسبة ذلك مردود إن لألفضل.

التجارية. العالمة تجاه املوقف عىل للتأثري وسيلة االخرتاق فزيادة املواقف؛

∗∗∗

العالمة تجاه املوقف عىل للتأثري وسيلة االخرتاق) (أي التجربة معدل زيادة إن
بديًال هذا يعد أخرى، مرة املوقف. يف تغيري إىل يؤدي السلوك ألن التجارية؛
املواقف لتغيري يحتاج السلوك تغيري بأن القائل التقليدي لالعتقاد وفعاًال جديًدا

أوًال.

∗∗∗

تستحقه. الذي االهتمام عىل تحصل ال عادة لكنها ا، جدٍّ مهمة القرار اتخاذ واجهات إن
الرشاء؛ لعمليات محركة عوامل بمنزلة لتكون بعينها وسياقات واجهات نحدد ال عادًة إننا
للقيمة الضمني املنظور تطبيق لكن اإلدارة. ِقبل من كبري باهتمام تحظى ال فهي لذلك
جديدة فرص عن يكشف أن يمكن الرشاء عملية يف خطوة كل يف املدَركتني والتكلفة
من تحسينها تم إذا للتقدم ا مهمٍّ مصدًرا الفرص تلك تكون أن ويمكن املبيعات. لزيادة
خاص. بوجه السلوكي االقتصاد وعلم عام بوجه النفس علم لنا يقدمها التي الرؤى خالل
مواقفه، أو وأهدافه الفرد عىل يركز الذي لذلك مكمل السلوكي للتغيري النهج هذا إن
و/أو املدركة القيمة زيادة أْي الرشاء؛ عملية مسار تحسني يف تكمن األساسية وميزته
تستفيد أن يمكن التي التسويق واجهات عىل نظرة نلِق دعونا لذا، املدركة؛ العوائق تقليل
فيها يتفاعل الذي املواقف عىل سنتعرف التناول، هذا وخالل السلوكي. االقتصاد علم من

معينة. لحظة يف قرار اتخاذ أو لالستجابة يحتاج أو مبارش نحو عىل املستهلك
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التأثري العالية الرتاكمية االبتكارات

منافسينا عىل تنافسية ميزة عىل للحصول فرص عن باستمرار نبحث التسويق، يف
وتحسني الحالية منتجاتنا يف جديدة سمات وإدخال جديدة منتجات تطوير طريق عن
فرصة هناك أن إىل يشري للتوِّ عرضناه ما لكن عنه. غنى ال أمر بالطبع، هذا، جودتها.
بسيطة أمور تغيري عرب القرار اتخاذ واجهة بتحسني تنافسية ميزة عىل للحصول كبرية
االستثمار مع كبري نحو عىل متناسب غري يكون أن يمكن والتأثري منخفضة. بتكلفة
املعتمد املنهج عن الوزراء مجلس ومكتب للحكومة الربيطاني املعهد تقرير يف املطلوب.

يقولون: واضعوه كتب السياسات، صنع يف السلوكي االقتصاد علم مبادئ عىل

فيها نتخذ التي البيئة — السياقات» «تغيري عىل املعتمدة للمناهج يمكن
السلوك يف مهمة تغيريات تُْحدث أن — لإلشارات فيها ونستجيب القرارات
عىل أكرب نحو عىل اعتماًدا السياسات تشكيل ويوفر نسبيٍّا. منخفضة بتكلفة
الفرد رفاهية زيادة يف فعالة تكون ربما طريقًة للعالم الداخلية استجاباتنا

املجتمع. وسعادة

عىل أيًضا تنطبق النتيجة نفس أن لنرى التخيل من كبري لقدر األمر يحتاج ال
املستهلكني استجابات عىل أكرب نحو عىل اعتماًدا التسويقية أنشطتنا نسجنا إذا التسويق.
تحقيق من تُمكِّنُنا إضافية أداة لدينا وتكون أكرب، نجاًحا فسنحقق للعالم، الفطرية
بها يفيدنا أن يمكن التي الكيفية عىل الضوء من مزيًدا نلِق دعونا لذا، أكرب؛ مبيعات
«بطاقات مستخدمي وعمالئها للسيارات مغسلة عىل ميدانية تجربة العلماء أجرى هذا.
يستخدم مرة كل يف بالبطاقة طابع لصق يتم القرار. اتخاذ واجهة باعتبارها الوالء»
لسيارته. مجانية غسيل مرة عىل للحصول الطوابع تجميع ويمكنه املغسلة، العميل فيها
غسيل مرة عىل يحصلوا كي طوابع عرشة إىل العمالء قاعدة يف كانوا من نصف احتاج
لثماني حاجة هناك كانت أْي طابعان؛ بها البطاقة كانت بسيطة، وكهدية مجانية.
األخرى، العمالء قاعدة نصف أما مجانية. غسيل مرة عىل للحصول أخرى غسيل مرات
يف «مجانية» طوابع أي هناك تكن لم أنه عدا فيما ا، جدٍّ مماثلة بطاقة عىل فحصلوا
من لذا، 4-4)؛ شكل (انظر عرشة من بدًال طوابع ثمانية فقط مطلوبًا وكان البداية،
للحصول للسيارة غسيل مرات بثماني القيام املجموعتني عىل كان املوضوعية، الناحية

مجانية. غسيل مرة عىل
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اجمع نقطة يف كل مرة تستخدم فيها ا�غسلة.
احصل عىل مرة غسيل مجانية عند إكمال البطاقة!

اجمع نقطة يف كل مرة تستخدم فيها ا�غسلة.
احصل عىل مرة غسيل مجانية عند إكمال البطاقة!

مرة غسيل مجانيةمرة غسيل مجانية

األخرى. البطاقة مبيعات ضعَفي تمثل ملبيعات طابعان بها التي البطاقة أدت :4-4 شكل

مكافأة لديهما املجموعتني إن حيث النتيجة؛ لنفس ستؤديان البطاقتني أن نعتقد قد
مرات ثماني عىل الحصول أجل من الدفع عليه كليهما وأن عليهما، معروضة مماثلة
الواقع؛ يف تماًما مختلف يشء حدث لكن املكافأة. تلك عىل يحصل حتى للسيارة غسيل
احتمال زاد مجانيان طابعان بها بطاقات عىل حصلوا الذين العمالء أن العلماء وجد إذ
بالذات املغسلة تلك يف الضعف بمقدار اإلضافية الثماني الغسيل مرات عىل حصولهم
هنا؟ حدث الذي ما مجانية. طوابع أي ببطاقاتها تكن لم التي األخرى باملجموعة مقارنًة
بالفعل البطاقة حامل كان العملية»: «ملكية عليه يطلق ما إىل «الطابعني» إشارة أدت
باعتبارها املهمة تأطري إن العملية. إكمال هدف ط نشَّ وهذا البطاقة، الستيفاء طريقه يف
التزاًما الناس لدى ولَّد قد بعُد تبدأ لم مهمة من بدًال مكتملة غري وهي بالفعل بدأت قد
البسيط التغيري هذا إن أكرب. برسعة إكمالها إىل باإلضافة هذا املهمة، إكمال تجاه أكرب
املبيعات. عىل كبري تأثري له كان القرار اتخاذ واجهة يف التكلفة ناحية من املؤثر وغري
عملية الستكمال انتظارنا احتمال زيادة وراء األسباب من أيًضا تعد العملية ملكية إن
يف نرغب ثَمَّ، ومن العملية؛ بدأنا بالفعل إننا التقدم. رشيط يظهر بينما تثبيت أو تنزيل

إنهائها.
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إدخالها يتم والتي وبسيطة، تافهة تبدو التي التغيريات أن التايل املثال يوضح
ْل تَأمَّ واملبيعات. الدخل عىل إيجابي تأثري لها يكون أن يمكن القرار، اتخاذ واجهة عىل
فحص يوميٍّا! تخفيًضا يقدم بمطعم الطعام قائمة يف ملموس ولكن بسيط تغيري تأثري
مطعم. أي مبيعات عىل األسعار عرض طريقة تؤثر كيف كورنيل جامعة يف الباحثون

:(5-4 شكل (انظر مختلفة طرق بثالث الطعام قائمة يف األسعار عرض تم

.€١٠٫٠٠ اليورو: رمز وبجانبه باألرقام السعر
.١٠ اليورو: رمز دون من باألرقام السعر
يوروهات. عرشة باألحرف: مكتوبًا السعر

هي ستكون باألحرف املكتوب السعر نسخة أن العلماء توقع املبيعات، إىل بالنسبة
يجعل األعداد من بدًال الكلمات استخدام إن حيث للمبيعات؛ تحقيًقا واألعىل نجاًحا األكثر
لم لكن طلبه. يتم ما مقداِر يف التحكم ثَمَّ ومن حسابية؛ بعمليات القيام أكثر الصعب من
األكثر النسخة هو اليورو رمز دون من باألرقام السعر عرض كان الحال. هو هذا يكن
دون من أسعار بها القوائم كانت كلما كاملة يوروهات ٥ رصفت طاولة فكل نجاًحا.
الدماغ، يف األلم منطقة تُنشط األسعار إن األُْخريني. باملجموعتني مقارنة اليورو، رمز
كتابة أو اليورو رمز عرض تم كلما أعىل أنه عىل األلم إدراك تم أنه توضح النتيجة وتلك
تم للتكلفة، لإلدراك قابلة ثَمَّ ومن ملموسة، إشارة وجود دون من وهكذا يورو. كلمة
تنفيذه السهل من كان الذي البسيط، التغيري هذا إن تكلفة. أقل أنه عىل السعر إدراك
دخل زيادة إىل وأدَّى العمالء رشاء قرارات عىل كبري تأثري له كان يشء، أي يتكلف ولم

املطعم.

∗∗∗

عىل كبري تأثري القرار اتخاذ واجهات يف البسيطة للتغيريات يكون أن يمكن
املبيعات. عىل ثَمَّ ومن املدركة؛ اإلجمالية القيمة

∗∗∗

لدينا التي التفاعل نقاط تحديد هي واألفكار االبتكارات الستلهام االنطالق نقطة إن
مع الحال هو كما الطاقة. تزويد مجال يف تعمل رشكًة مثاًال نأخذ دعونا املستهلك. مع
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القائمة:

جوالش مجري

 ١٠٫٠٠ يورو

القائمة:

جوالش مجري

١٠

القائمة:

جوالش مجري

عرشة يوروهات

الدخل. عىل كبريًا تأثريًا األسعار بها تُعرض التي للطريقة إن :5-4 شكل

إننا كبري. حد إىل نادرة التفاعل نقاط تكون الخدمات، تقدِّم التي الرشكات من العديد
يرام. ما عىل يسري يشء كل كان إذا خاصتنا الطاقة تزويد رشكة مع نتواصل ال عادًة
أوباور األمريكية الرشكة أثبتت الفاتورة. تكون ربما انتظاًما األكثر التواصل نقطة إن
سلبية ارتباطات لها تكون ما عادًة التي هذه، التفاعل نقطة من االستفادة يمكن كيف
عىل رشيطية تخطيطات الرشكة طبعت العمالء. سلوك وتغيري قيمة إلضافة بالتكلفة،
اآلخرين العمالء استهالك بمتوسط مقارنًة الطاقة من العميل استهالك توضح الفواتري
مقارنًة األقل الستهالكه العميل عىل للثناء إما بسيطة؛ رسائل جانب إىل الشارع، نفس يف
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استهالكه تقليل خاللها من للعميل يمكن للطاقة توفريًا أكثر طرق القرتاح وإما بجريانه،
.(6-4 شكل (انظر جريانه استهالك مع متوافًقا استهالكه يكون بحيث املستقبيل

ا�قارنة مع استهالك الج#ان يف الشهر ا�ايض

لقد استهلكت يف الشهر ا&ايض كهرباء أقل بنسبة ١٥ با&ائة مقارنًة بج(انك ا&وفرين للطاقة.

استهالكك

استهالك ج(انك
ا&وفرين للطاقة

استهالك كل الج(ان

٥٩٦

١٠٩٢

وضعك بالنسبة إىل التوف( يف الطاقة
عظيم
جيد 

أقل من ا&توسط

٭ ٥٠٤ك. و/س

ك. و/س: تستهلك &بة قدرتها ١٠٠ واط تتم إنارتها &دة ١٠ ساعات 
كيلو واط واحًدا يف الساعة.

٭

سلوكه عىل جريانه باستهالك مقارنًة الطاقة من العميل استهالك عرض يؤثر :6-4 شكل
كبري. حدٍّ إىل املستقبيل

نفس هو الطاقة استهالك تقليل عىل تأثريه كان املكلف غري البسيط اإلجراء هذا إن
مع يتضاءل لم السلوك يف التغيري هذا أن كما باملائة. ٢٠ بنسبة األسعار زيادة تأثري
ليس هنا املتبع النهج أخرى، مرة األجل. الطويلة الدراسات أوضحت كما وذلك الوقت،
هو الحالة تلك يف استخدامه تم ما وإنما واملعلومات، الحمالت عرب الناس إقناع مفاده
الناس يفعله ما لفعِل نميل فإننا االجتماعية؛ األعراف يتبعون ما عادًة الناس أن إدراك
اليومية. حياتنا خالل من االجتماعي للتأثري التي السطوة هذه يعرف كلنا حولنا. من ا حقٍّ
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أي عميًال؟ ٢٠ أم فقط عميالن به الذي ذلك أكثر: تدخله أن املحتمل من مطعم فأي
أم فقط شخصني من استجابة عىل املعتِمد ذلك أكثر: فيه تثق أمازون موقع عىل تقييم
اآلخرون به يقوم ما توصيَل أن إىل العلمية األبحاث من العديد تشري شخص؟ ٢٠٠ من
عىل الفنادق بأحد الغرف احتوت عندما السلوك. لتغيري قوية طريقٌة املماثلة املواقف يف
فعل البيئة، حماية يف للمساعدة مناشفهم تدوير بإعادة السماح النزالء من تطلب الفتة
الفندق يف النزالء معظم أن إىل أيًضا الالفتة أشارت عندما لكن منهم. باملائة ٣٥ ذلك
من باملائة ٤٤ أذعن بالفندق، إقامتهم فرتة أثناء مرة األقل عىل مناشفهم تدوير أعادوا
السابقني الشاغلني معظم أن إىل الالفتة أشارت وعندما التدوير. إعادة ملسألة النزالء
وافق إقامتهم، أثناء ما وقٍت يف مناشفهم تدوير أعادوا الخصوص وجه عىل الغرفة لتلك
األعراف سطوة تزيد التدوير. إعادة عملية عىل الغرفة تلك يف النزالء من باملائة ٤٩
الحال هو كما اإلمكان، قدر مبارش نحو عىل املستهدف بالجمهور ربطناها إذا االجتماعية
فإن أوباور، رشكة حالة ويف جريانه. استهالك مع للطاقة العميل استهالك مقارنة عند
أْي حالتك؛ مثل يف هم الذين اآلخرين سلوك مع املقارنة ط نشَّ االجتماعي التأثري هذا
لسلوكه؛ الفرد تقييم إلعادة تؤدي املقارنة تلك فإن نسبية، القيم كل إن وحيث جريانك.

سلوكه. يف تغيري إلحداث ثَمَّ ومن
اآلن حتى لها عرضنا التي األمثلة معظم من استخالصها يمكن التي املبادئ أحد
لتجنب نميل إننا أْي القدر؛ بنفس الذي الربح نفضل مما أكثر الخسارة نكره أننا هو
لذا، البرشي؛ القرار اتخاذ عملية يف الجوهرية الجوانب من الخسارة تجنُّب إن الخسارة.
عىل الناس ع نشجِّ كي التسويق. بمجال صلتها مدى عىل قربًا أكثر نظرة نلِق دعونا
الرتكيز الشائع من يكون حيث للتحرك؛ دعوة لهم نوصل ما عادًة املنتجات، أحد رشاء
من يقلل ألنه األسلوب هذا وينجح مال. من توفريه يمكن بما املستهلكني تعريف عىل
أمريكية رشكة َوَجَدت فارًقا. تحدث التوفري هذا بها يتم التي الكيفية لكن املدرك. األلم
توفري لوضع التحول أن مفادها رسالة لعمالئها توصل عندما أنها الطاقة مجال يف تعمل
املبلغ)، هذا يربحون قد فإنهم ثَمَّ، (ومن العام يف دوالر ٢٠٠ لعمالئها سيوفر الطاقة
التحول بهذا القيام عدم أن إىل لتشري رسالتها غريت عندما لكن ا. جدٍّ ضعيًفا املردود كان
التي اآللية إن للغاية. إيجابية االستجابة كانت دوالر، ٢٠٠ يخرسون العمالء سيجعل
من بكثري أعىل قيمة يوىل الخسارة فتجنُّب الخسارة؛ تجنب هي النجاح هذا وراء كانت
سيدخلون كانوا إن تحديُد عليهم يكون عندما فالناس املالية؛ القيمة نفس له يشء ربح
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التي الرهانات عىل فقط يقبلون ما عادًة والخسارة، الربح نسبة فيها تتساوى مقامرة يف
يخرسوه أن يمكن الذي املبلغ ضعف األقل عىل يربحوه أن يمكن الذي املبلغ فيها يكون
خسارة أو دوالر ١٠٠ ربح يتم أن متساٍو احتمال هناك يكون أن املثال، سبيل (عىل
نستعد التي التكلفة أن وجدت الخسارة تجنب قياس عمليات معظم إن دوالًرا). ٥٠
سبيل يف لتحملها نستعد التي التكلفة ضعف تبلغ الخسارة تجنب سبيل يف لتحملها
عرشة من خري اليد يف «عصفور تقول: التي الحكمة يف الحال هو وكما الربح. تحقيق
إىل يشري مما ستختل؛ اآليل الطيار نظام يف والتكلفة القيمة معادلة فإن الشجرة»، عىل
سيحفزهم معني بفعل القيام بعدم الناس سيخرسها التي املالية املبالغ عىل الرتكيز أن

يوفروه. أن يمكن بما إخبارهم من أكثر
لعالمات بالتحول األمر يتعلق الناسعندما إىل بالنسبة مهم عائق الخسارة تجنب إن
يشء خسارة فخطر جديدة؛ ابتكارات تبنِّي أو يفضلونها التي تلك غري جديدة تجارية
نصادف إننا قيمته. ضعف له مقابل يشء تقديم خالل من فقط تجاوزه يمكن نقدِّره
خدمة أو منتج عن بإيجابية املستهلكون يتحدث إذ الرتكيز؛ مجموعات يف أحيانًا هذا
باملنتج الجديد املنتج استبدال يف يرغبون كانوا إذا عما سؤالهم يتم عندما لكن جديدة،
الحايل. املنتج لصالح الجديد املنتج رفض يف الفور عىل يبدءون حاليٍّا، يستخدمونه الذي
تكبد خطر تجنب يف وإنما ممكنة، قيمة أفضل عىل الحصول يف األمر يتمثل ال كثريًا

أمل. بخيبة اإلصابة أو خسارة

∗∗∗

بطاقة أو الطاقة استهالك فاتورة مثل منها البسيطة حتى الواجهات، ط تُنشِّ
السلوك. يف تغيري إىل تؤدي ضمنية قرار قواعد طابعان، بها التي الوالء

القرار اتخاذ لواجهات اإلقناعية القدرة تزيد التي املبادئ أهم

قرارات عىل كبري تأثري لها يكون أن القرار اتخاذ واجهة يف بسيطة لتغيريات يمكن
التأثري أو العملية ملكية مثل السابقة، األمثلة يف املتضمنة اآلليات إن واملبيعات. الرشاء
تعتمد استداللية طرق أْي — آلية قرار قواعد عن عبارٌة الخسارة، تجنب أو االجتماعي
إدراكنا عىل تؤثر بدورها التي الواجهة، خالل من إثارتها قصد عن يمكن — الخربة عىل
يف العقل يستخدمها خربة أحكام عن عبارة هذه االستداللية والطرق والتكلفة. للقيمة
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القرار باتخاذ تسمح فهي ثَمَّ، ومن بالكامل؛ آلية وهي والبيئات. للمواقف االستجابة
القواعد تلك أهمية إن الجهد. من قليل بذل مع اآليل الطيار نظام جانب من الرسيع
للتفكري الحاجة دون حديس نحو وعىل ا جدٍّ برسعة القرار اتخاذ لنا تتيح أنها يف تكمن

لجهد. يحتاج الذي التأميل
واجهات من واجهة كل بإدارة االستداللية للطرق املنهجي االستخدام لنا يسمح
إيجاد عىل تساعد ثَمَّ ومن االختيار؛ عملية عىل تؤثر حتى الرشاء مسار عرب القرار اتخاذ
السلع حالة يف العميل مع األساسية القرار اتخاذ واجهة إن املبيعات. يف للنمو فرص
ما فإن السلعة، فئة عىل واعتماًدا ماركت. السوبر يف البيع نقطة هي املعبأة االستهالكية
تخطيط وجود دون البيع، نقطة يف تُتخذ الرشاء قرارات كل من باملائة ٧٠ إىل ٤٠ بني
ثَمَّ، من املوجودة. باإلشارات كثريًا يتأثر القرار أن إىل يشري مما كبري؛ نحو عىل مسبق
بشأن محددين املستهلكون يكون أن الغالب يف املفرتض من حيث البيع نقطة يف حتى
روري إليه أشار ما هذا فارًقا. تُْحدث امللموسة اإلشارات فإن رشائه، يف يرغبون ما

التايل: االقتباس يف ساذرالند

بخصوص املهمة، غري أو املهمة الواعية، غري أو الواعية القرارات، اتخاذ عند
القرار اتخاذ وواجهة واإلطار للسياق يكون قد ونفعله؛ نشرتيه وما حياتنا
القرارات عىل أكرب تأثريٌ للقرارات خاللها من نصل التي واملسارات والوسط

للقرار. األجل الطويلة التبعات من نتخذها التي

التي الضمنية القرارات قواعد من عرشات فعليٍّا فهناك مهم؛ تحدٍّ أمامنا يبقى لكن
املمارسني إىل بالنسبة كلها القواعد تلك دراسة تكون وقد عنها، النقاب العلم كشف
سهولة أكثر واملهم املثري املجال هذا جعل أجل من لذا، األوقات؛ بعض يف صعبة مهمة
اإلقناعية القدرة زيادة يف تساعد التي املبادئ أهم عىل الضوء نلِق دعنا معه، التعامل يف

منهجي. نحو عىل عمالئنا وبني بيننا التي القرار اتخاذ لواجهات
الذي بالسلوك العمالء قيام عدم سبب فهم عىل التالية الثالثة العامة املبادئ تساعد
خاصتنا القرار اتخاذ واجهات تطوير عىل ثَمَّ من يساعدنا مما به؛ يقوموا أن نريدهم

نحو: أفضل عىل

ملموسة إشارات هناك تكون أن يجب االستداللية، الطرق لتنشيط املحسوسية: (١)
لإلدراك. وقابلة
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املستقبلية. باملكافآت مقارنًة الفورية املكافآت اآليل الطيار نظام ل يفضِّ الفورية: (٢)
واألكيد. اآلمن االختيار اآليل الطيار نظام ل يفضِّ اليقني: (٣)

تحسني يف كبري نحو عىل مفيد املبادئ تلك فهم فإن الفصل، هذا باقي يف سنرى كما
الصلة. ذات القرار اتخاذ وواجهات الرشاء عملية مسار

فعل ال إذن إشارة، ال املحسوسية:

إىل بالنسبة كبرية أهمية ذات تقنيٍة عىل نظرة نلِق دْعنا باملحسوسية، املقصود لتوضيح
بعرض يسمح معزٍز واقٍع نظاَم ليجو رشكة ابتكرت امُلعزَّز. الواقع وهي أال التسويق؛
بأعىل تجميعها بعد النهائي اللعبة شكل عرض ثم املتجر، يف شاشة عىل ليجو لعب علبة
رؤية من وأبنائهم اآلباء تمكني يف هذا من الهدف يتمثل .(7-4 شكل (انظر العلبة هذه
رشائها. قبل وذلك رشائها، يف يفكرون التي اللعبة عليه ستكون الذي النهائي الشكل
احتمال زاد املنتجات، أحد الشخص فيه يلمس الذي الوقت زاد كلما أنه األبحاث أثبتت
ذاتها. حد يف ميزة الشاشات أحد عىل النهائي املنتج شكل عرض يَُعدُّ لذا، له؛ رشائه
ألن املبيعات يزيد أن يمكن هذا فإن املستهلكني، عىل افرتايض ملنتج الرشكة وبعرض

أكثر. ملموسة أصبحت املنتج، قيمة وهي أال امليزة؛
وذلك املبدأ؛ هذا من أيًضا تيسو السويرسية الساعات تصنيع رشكة استفادت
وهم الفخمة ساعاتها يجربوا أن متاجرها واجهات يف ينظرون الذين األشخاص بتمكني
تقنيٌة ل تُحوِّ حيث تفاعلية؛ ق تسوُّ تجربة إىل املتاجر واجهات فتحولت الرصيف، عىل
تيسو؛ ساعات إحدى إىل ورقيٍّا ِسَواًرا ملس، شاشة ونظام كامريا باستخدام األبعاد، ثالثية
سمات أيًضا يجربون وإنما رسغهم، عىل الساعات ستبدو كيف فقط يرون ال فالعمالء
الخاصة والرتمومرت، االرتفاع ومقياس البوصلة املثال، سبيل عىل املقابلة، اللمس شاشة
يلتقطوا أن الساعات يجربون الذين لهؤالء يمكن ذلك، إىل باإلضافة الساعات. بتلك
للحصول إنستجرام أو تويرت إىل ويرسلونها الساعات تلك يرتدون وهم ألنفسهم صورة
نجاًحا أكثر الحملة تلك كانت الحملة. يف أسبوع كل يف الساعات بتلك الفوز فرصة عىل
رشكة منفذ يف املبيعات وارتفعت بريطانيا، يف السابقة الرشكة حمالت من حملة أي من

باملائة. ٨٣ بنسبة األقسام املتعدد ريدجز سيلف بمتجر تيسو
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حسيًا. املدركة قيمته من ويزيد محسوسية أكثر املنتج االفرتايض الواقع يجعل :7-4 شكل

بتجربة للمستهلكني بورشون الشهري الفرنيس املجوهرات متجر موقع سمح كما
أدى الذي األمر الذكي؛ الهاتف أو املنزل من افرتايض» نحو «عىل الفخمة مجوهراته

باملائة. ٥٠ بنسبة املوقع عىل الحركة لزيادة
تقول بالتجزئة. البيع متاجر لكل مفيًدا يكون وربما مهم أيًضا املعزز الواقع إن
املنتج بتجربة للعمالء يُسمح تيسكو، «يف تيسكو: يف االبتكار قسم رئيسة ماورر، أنجيال
التي املنتجات تصور بإمكانهم ألن العمالء يَُطْمنئ ألنه مهم؛ أمر وهذا رشائه. قبل
تلك يجعلوا أن بالتجزئة البيع متاجر عىل يجب إنه قائلة تحذر لكنها رشاءها.» يريدون
متوافقة التجربة تكون أن يجب أخرى، بعبارة العمالء. إىل بالنسبة بسيطة التجربة
أن يجب ال فنحن حقيقية؛ قيمة سيضيف فقط فحينها خاصتنا؛ اآليل الطيار نظام مع
لتجربة قيمة إلضافة ذلك نفعل أن يجب بل شائعة، ألنها فقط التكنولوجيا نستخدم
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أحد تنزيل املثال، سبيل (عىل إضافية سلوكية تكاليف تتضمن إنها حيث خاصة العميل،
التكنولوجيا). استخدام يف الوقت بعض وقضاء التطبيقات

∗∗∗

ملموسة. إلشارات نحتاج ما، ليشءٍ املدركة اإلجمالية القيمة عىل نؤثر حتى
االستداللية. الطرق تنشط أن يمكن ال إشارة، أي وجود دون فمن

∗∗∗

ركنًا تخيل الناس. ق تسوُّ طريقة عىل البيع نقطة يف امللموسة اإلشارات تؤثر أن يمكن
الركن؛ هذا من يحتاجونه ما عادًة، يعرفون، الناس بالفم. العناية بمنتجات ا خاصٍّ
باملتجر األركان أحد كان إذا أنه األبحاث أثبتت لكن أسنان. فرشاة أو أسنان معجون
ليس يشرتون العمالء فإن األسنان»، «صحة مثل أوسع مفهوًما تنشط إشارات يرسل
املستهلكون اقرتب فإذا إضافية. مكملة منتجات أيًضا وإنما منتجات، من يريدونه ما فقط
أسنان»)، معجون «أريد املثال، سبيل (عىل ا جدٍّ محدد عقيل ه توجُّ ولديهم الركن من
وأكثر نطاًقا أوسع عقيل توجه لديهم كان لو أما فقط. املنتج هذا لرشاء يميلون فإنهم
قيامهم احتمال يزيد فإنه أسناني»)، صحة تحسني «أريد املثال، سبيل (عىل عمومية
إشارات خالل من نطاًقا األوسع العقلية تلك تنشيط يمكن أيًضا. مكملة منتجات برشاء
بداية يف الصحية» «األسنان ب متعلقة إشارات بوضع املثال، سبيل عىل البيئة؛ يف ملموسة
تلك عىل اعتماًدا املنتجات متعدد ترويجي عرض صياغة أو بالفم، العناية منتجات ركن

نطاًقا. األوسع العقلية
املدركة؛ التكلفَة أفضل نحو عىل نفهم كي مهمٌة مبدأً، باعتبارها املحسوسية، إن
املثال يف أوضحنا كما املدركة، التكاليف من تزيد إشارات إرسال لعدم نحتاج فنحن
يتمثل آخر مثال الوجبات. أسعار قائمة من اليورو رمز حذف تأثري يوضح الذي السابق
املجانية، الخدمة تلك خالل من أمريكا. أوف بنك يديره الذي بالفكة» «احتِفْظ برنامج يف
توفري. لحساب الفارق إضافة وتتم صحيح، مبلغ ألقرب املشرتيات كل قيمة تقريب يتم
وإنما إضافية، سلوكية تكلفة دون من فقط ليس بالتوفري القيام يمكن بهذا، وبالقيام
مقصف يف الكعك مثال مع الحال هو وكما محسوسية. أقل التوفري ألم بجعل أيًضا
ومنذ فارًقا. يُْحدث ال أم محسوًسا نوفره) (أو ننفقه الذي املايل املبلغ كون فإن الغداء،
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وأكثر جديد عميل مليون ١٢ من أكثر لجذب أدى ،٢٠٠٥ عام يف الربنامج هذا إطالق
لهم. كمدخرات دوالر مليارات ٣٫١ من

دفع طرق بشأن التفكري عند باالهتمام جديرة تكون التكاليف محسوسية إن
األلعاب صاالت إحدى يف لالشرتاك الدفع آلية بشأن قرار اتخاذ عليك أن تَخيَّْل الرسوم.
مقابل الناس بها يدفع التي الطريقة افرتاضأن املحتمل غري من األوىل، للوهلة الرياضية.
عىل فإننا تأثريًا، لها أن افرتضنا لو فحتى عملنا. عىل تأثري لها يكون أن يمكن االشرتاك
لباقي محسوس غري األلم سيجعل مقدًما سنوي اشرتاك رسم دفع أن سنعتقد األرجح
ما اآلن: السؤال األفضل. هي تكون قد الطريقة تلك أن نعتقد هذا وسيجعلنا السنة،
يشرتكون الذين األشخاص عدد زيادة إىل تؤدي أن املحتمل من التي الدفع طريقة نوع
سنوي اشرتاك لرسم املقدم الدفع تتطلب التي تلك هي هل الرياضية؛ األلعاب صالة يف
٥٠ قدره شهري اشرتاك رسم دفع تتطلب التي تلك أم اسرتليني، جنيه ٦٠٠ قدره
يُذكَّرون شهريٍّا اشرتاًكا يدفعون الذين األشخاص أن إىل األبحاث تشري اسرتليني؟ جنيه
وهذا — أكثر محسوسة التكاليف يجعل هذا — الصالة يف املادية االشرتاك بتكلفة أكثر
الزيارات، عدد تزيد دفع، مرة كل وبعد أكثر. متكرر نحو عىل الصالة يزورون يجعلهم
أكثر محسوسة التكلفة جعل إنَّ األسايس. للمستوى تدريجيٍّا الزيارة معدل ليعود فقط
مدركة قيمة ثَمَّ ومن أكرب؛ لياقة تعني الزيارات عدد فزيادة مفيد؛ تأثري له الحالة تلك يف

الشهري. االشرتاك ينشطها التي تكراًرا األكثر الزيارات خالل من الوالء ويزيد أكرب،

∗∗∗

أن يمكن القرار، اتخاذ واجهات تحسني يف املحسوسية مبدأ من لالستفادة
الرشاء؟ قرار اتخاذ عملية عرب املحسوسة اإلشارات هي ما التالية. األسئلة تفيد
من تغيريه يجب وأيها محسوسني؟ واأللم املكافأة عامَيل تجعل اإلشارات وأي

والتكلفة؟ القيمة بني املدركة العالقة تحسني أجل

∗∗∗

محسوسية مع تتوافق التي الغارقة» «التكلفة االستداللية الطريقة عىل التأثري هذا يعتمد
دفعنا فإذا مقابل؛ أي عىل نحصل أن دون مايل مبلغ دفع تجنُّب يف نرغب إننا التكلفة:
املفيد من يكون ربما السبب، لهذا اليشء. هذا استخدام يف نرغب يشء، مقابل ماًال
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نريد الذي السلوك عىل هذا يعتمد الحاالت. بعض يف إخفائها، من بدًال التكاليف، توضيح
التسويقية. أهدافنا مع يتوافق سلوك أفضل أْي القرار؛ اتخاذ واجهة تنشطه أن

املبارشة املكافآت تفضيل الفورية:

القرار. اتخاذ لواجهات اإلقناعي التأثري لزيادة األخرى األساسية املبادئ من الفورية تَُعد
التبعات فإن لذا، الحالية؛ اللحظة يف يدركه ملا للحارض، بقوة اآليل الطيار نظام يتحيز
فالتكاليف قراراتنا؛ عىل أقل تأثري لها يكون اآلن لإلدراك قابلة ليست التي املستقبلية
تنشط بعيدة مسافة عىل يوجد نمر رؤية املثال، سبيل عىل املسافة. بزيادة يقالن والقيمة
عام يف أجريت تجربة يف منا. بالقرب فيه يوجد الذي بالوقت مقارنًة مختلفة استجابات
للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد من رانجل أنطونيو العصبي االقتصاد عالم أثبت ،٢٠١٠
إذا الرسيع الطعام أصناف أحد عىل للحصول باملائة ٦٠ حتى أكثر يدفعون الناس أن
له. نيص أو مرئي تمثيل بوجود مقارنًة أمامهم، محسوس وبشكل فعليٍّا موجوًدا كان
بدًال البلكسيجالس زجاج من فاصل خلف عرض إذا الصنف أن أيًضا الدراسة ووجدت
للدفع العميل استعداد فإن مبارشًة، عليه الحصول العميل أمام متاًحا يكون أن من
للحصول املدركة العوائق وقلَّت املدركة القيمة زادت املسافة، قلَّت فكلما تقل؛ لرشائه

الصنف. هذا عىل
غضون يف باملرض اإلصابة فإن الزمن؛ يف بالبعد يتعلق فيما أيًضا صحيح هذا
األصغر املكافآت نفضل عادة إننا الغد. يف بصداع اإلصابة مثل مقلًقا ليس عاًما عرشين
بقيمة الذي العرض تفضيل يتم قد الزمن. يف واألبعد األكرب تلك عىل فورية األكثر
جنيًها ١٢٠ قيمته آخر عىل بالحصول الوعد عىل اليوم م يقدَّ الذي اسرتليني جنيه ١٠٠
املغاَىل «الخصم باسم هذا إىل السلوكي االقتصاد علماء يشري القادم. العام يف اسرتلينيٍّا
من نقلل يجعلنا ما وهذا بالحارض. مقارنة للمستقبل ا جدٍّ كبري خصم سعر لدينا فيه»؛
الحارض؛ يف تضحيات منا مطلوبًا يكون عندما كبري نحو عىل للمستقبل الحالية القيمة
خالل من هذا نعرف إننا البدني. النشاط معدل زيادة أو التدخني عن التوقف مثل
املستقبل، نمرضيف ال حتى أكثر صحيٍّا حياة نمط نتبع أن يجب أننا نعرف كلنا خربتنا:
تدخني نختار يجعلنا ما وهذا حاليٍّا؛ إلينا بالنسبة لإلدراك قابلة ليست النتيجة تلك لكن
السبب هو املستقبيل الخصم هذا إن اآلن. لنا متاحة قيمتهما ألن الجعة وتناول السجائر
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تأجيله يتم الدفع فألم االئتمان؛ بطاقات استخدام عند أكرب نحو عىل لإلنفاق ميلنا وراء
املستقبل. يف ما ِلَلحظٍة

∗∗∗

تأجلت وكلما أفضل؛ ذلك كان فورية، املكافأة كانت كلما بإدراكنا، يتعلق فيما
أفضل. ذلك كان التكلفة،

∗∗∗

حيث جيد؛ مثال السيارات فئة إن التسويق؟ مجال يف هذا من االستفادة يمكننا كيف
الخصم؛ آليات عىل يعتمد أغلبها خاصة؛ عروًضا بانتظام يقدمون السيارات مصنِّعي إن
الطيار لنظام املستقبيل الخصم مع ٢٠١٢ عام يف فيات رشكة تعاملت املثال، سبيل عىل
نصف بدفع العميل يقوم أن يف يتمثل عرضهم كان فقد ا؛ جدٍّ واضح نحو عىل اآليل
ركزوا التليفزيونية، إعالناتهم ويف عامني. عىل اآلخر النصف يدفع ثم اآلن الرشاء ثمن
منخفضة. املحسوسة التكلفة جعل مما يورو)؛ ٥٩٠٠ كانت (والتي األوىل الدفعة عىل
لبعد نظًرا العمالء جانب من عقيل نحو عىل قيمتها من التقليل فتم الثانية، التكلفة أما

الزمنية. املسافة
االقتصاد علماء َوَضَعه الرياضية» األلعاب صالة «ميثاق يسمى مماثل ابتكار هناك
بانتظام الذهاب وهو: أال ا؛ جدٍّ معروًفا عائًقا يتناولون كانوا هارفرد. جامعة يف السلوكي
سلوكية تكاليف نواجه لكننا مستقبيلٌّ، العائُد ثانيًة، هنا، الرياضية. األلعاب لصالة
بعدد بالقيام األعضاء يلتزم حيث اللعبة؛ قواعد امليثاق هذا يغري الحارض. يف ومالية
معني، مبلغ دفع عليهم فإن االلتزام، بهذا أوفوا إذا أسبوع. كل التدريبات من معني
أكثر يدفعوا أن عليهم وسيكون بتعهداتهم، اْلتزموا إذا استعادته أيًضا يمكنهم لكن
من فسيزيدون منهم، مطلوب هو بما األعضاء يلتزم لم إذا لذا، بها؛ يلتزموا لم إذا
مرتبطة السابق يف كانت التي السلبية، النتائج يجعلون بهذا وبقيامهم اليوم، تكاليفهم
بإضافة الخاص األسايس املبدأ تطبيق بفاعلية نجح وهكذا اليوم. محسوسة باملستقبل،
بآلية يتعلق فيما الطريقة بهذه «الفورية» مبدأ تفعيل طريق عن التكلفة وتقليل القيمة

الرياضية. األلعاب صاالت يف العضوية
هذا تطبيق فإن املجانية، الجوائز سحوبات مثل ترويجية عروض يف فكرت إذا
يف ما لوقٍت املحتملة الجائزة تأجلت إذا االستجابات. يف االختالفات يفرس أن يمكن املبدأ

161



الشفرة فك

األسلوب وهذا الزمني. التأخر هذا بسبب شأنها من التقليل يتم القيمة فإن املستقبل،
مبتكرة. ترويجية لوسائل التوصل محاولة عند مفيد

∗∗∗

أن يمكن القرار، اتخاذ واجهات تحسني يف الفورية مبدأ من لالستفادة
يتعلق فيما والزماني املكاني البعد مدى ما التالية: األسئلة عن اإلجابة تفيد
أجل (من البعد هذا تقليل يمكن وكيف والتكلفة؟ للقيمة امللموس باإلدراك
أطول لفرتة التكلفة إدراك إبعاد أجل (من زيادته أو أكثر) فورية القيمة جعل

املستقبل)؟ يف

∗∗∗

الهاتف تطبيق هو املبدأ هذا يتيحها التي الفرص من االستفادة عىل الناجحة األمثلة أحد
املتسوقني إىل بالنسبة البيع بنقطة خاص تطبيق هذا إن «فيشني». األملاني الذكي
صورة املتسوقون يلتقط الكربى. التسويق مراكز يف بالتجزئة البيع متاجر وأصحاب
إنتاج أداة توضح للتطبيق. ويرسله التطبيق يف مشرتك متجر من يريدونه الذي للمنتج
يتعلق فيما خصًما هذا يكون ربما املتسوق. «كسبه» ما الفور عىل التطبيق يف عشوائية
يف مجانية بقهوة خاصة قسيمة حتى أو به، مرتبط آخر أو الخصوص عىل املنتج بهذا
من التطبيق هذا يقلل أكرب. جوائز عىل سحوبات أيًضا هناك القريب. ستاربكس مقهى
املكافأة عىل الحصول يتم إذ تقريبًا؛ الصفر إىل الجوائز عىل سحب أي استجابة ر تأخُّ
القيمة يزيد التطبيق هذا فإن لذا، البعيد؛ املستقبل يف ما وقٍت من بدًال فوري نحو عىل
ووقت املبيعات من كلٍّ زيادة يف نجح وقد ا، جدٍّ صغرية سلوكية تكلفة مقابل يف املدركة
أن يمكن املدركتني والقيمة التكلفة أن األمثلة هذه أوضحت املجمل، يف املتاجر. يف البقاء

والتكلفة. القيمة إدراك فيه يتم الذي الفعيل بالوقت كبري نحو عىل يتأثرا

اليد يف الذي العصفور اليقني:

باالحتمال اليقني يتعلق عام، بوجه والفورية. املحسوسية بعد الثالث املبدأ هو اليقني إن
هو اليقني بهما. املتعلق املدرك والخطر األلم، وتحمل املكافأة عىل للحصول املتوقع
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السبب هو وهذا التكلفة. تجنب و/أو القيمة عىل بالحصول الخاص املدرك االحتمال
فاعلية؛ األكثر هي كبرية فيها الفوز فرصة تكون التي الرتويجية العروض كون وراء
من فاعلية أقل يكون عميل مائة كل يف واحًدا الفوز فرصة فيه تكون الذي فالعرض

عمالء. عرشة كل يف واحًدا الفوز فرصة فيه تكون الذي ذلك
بالتسوق قيامك تَخيَّْل اليقني. مبدأ توضح التي األمثلة بعض عىل نظرة نلِق دعونا
تجارية عالمة أيَّ التجارية. العالمات من أيٍّ عىل معتاًدا لست وأنت أجنبية دولة يف
حيث األرفف؛ عىل مساحة أكرب عىل تستحوذ التي التجارية للعالمة تذهب ربما ستختار؟
األرجح عىل وهذا اآلخرين، العمالء من العديد ِقبل من تُستخدم أنها إىل يشري هذا إن
يزيد ثَمَّ ومن الرشاء؛ لقرار املدرك الخطر كبري نحو عىل يقلل هذا إن الغرض. سيؤدي
تقديًرا نعطي أننا وهو اليقني؛ مبدأ عىل آخر مثال القيمة. عىل بالحصول املتعلق اليقني
اإلمساك من يقينًا أكثر يشء يوجد ال بالفعل. نمتلكها التي لألشياء خاص نحو عىل كبريًا
التخيل أجل من طلبوا فيه القهوة لتناول كوبًا أُعطوا الذين فاملستهلكون أيدينا؛ يف بيشء
يطلق عليه. للحصول لدفعه مستعدين آخرون مستهلكون كان الذي املبلغ ضعف عنه

الهبة». «تأثري امليل هذا عىل السلوكي االقتصاد علماء
الندرة». «قيمة عليه يطلق ما هو السنني آلالف به محتفظني نظل الذي اليشء إن
متاحة ستكون متى نعرف ال ألننا نادر مصدر من أنها يبدو التي األشياء نقدر إننا
حقيقة كانت الندرة أن من الرغم عىل عليها. حصولنا ضمان يف نرغب ثَمَّ ومن ثانيًة؛
الطريقة تلك فإن اليوم، حياتنا عىل يؤثر يكاد ال يشء لكنها أجدادنا، إىل بالنسبة حياتية
املدركة القيمة تزيد الندرة إشارات فإن لذا، اآلن؛ حتى نشطة زالت ما االستداللية
عرض مع املرة هذه لكن االستداللية، الطريقة تلك استُخدمت دراسة، ففي يشء؛ ألي
تخفيض مبارشة: للعرض األوىل الطريقة كانت املعلَّب. كامبلز بحساء خاص ترويجي
الثاني، الشكل أما ُعَلب. ٣٫٣ قدره رشاء متوسط إىل هذا أدى باملائة»؛ ١٢ «بنسبة السعر
لكل أقىص بحد علب ٤ باملائة. ١٢ بنسبة «تخفيض بالندرة: خاصة إشارة فأضاف
ملتوسط املبيعات يف محدودة زيادة إىل وأدى محدودة الكميات أن إىل هذا أشار شخص»؛
١٢ بنسبة «تخفيض ييل: كما كان العرض من الثالث الشكل لكن ُعَلب. ٣٫٥ قدره رشاء
املبيعات، متوسط عىل ملحوظ تأثري لهذا كان شخص». لكل أقىص بحد علبة ١٢ باملائة.
إىل باإلضافة لكن مرساة، بمنزلة كان األرجح عىل ١٢ رقم إن ُعَلب! ٧ إىل ارتفع والذي
العرض استغالل تحاول الناس جعلت بالندرة الخاصة االستداللية الطريقة فإن ذلك
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وقيمة قيمته من زاد مما نادًرا؛ يبدو الحساء من النوع هذا جعلت اإلشارة إن الرتويجي.
اقتنائه.

مرة متاًحا سيكون متى نعرف ال و/أو نقص فيه املنتجات أحد كان إذا لذا،
أشُهر يف بالطعام السنني آالف منذ فعلنا (كما ندخره بأن تخربنا غريزتنا فإن ثانية،
«ملء ب السيارات سائقي الربيطانية الحكومة نصحت ،٢٠١٢ عام ربيع يف الشتاء).
الوقود نقل شاحنات سائقي بقيام الوشيك االحتمال بسبب بالكامل»؛ الوقود خزانات
أصحابها أراد التي السيارات من بطوابري الوقود محطات الفور عىل ازدحمت بإرضاب.
يكون ربما املحطات. تلك من الوقود نفد ما ورسعان األزمة، حدوث قبل الوقود تخزين
اإلشارة أن تدرك لم السلوكي االقتصاد مبادئ اتباع عىل تشجع حكومة أن املفارقة من
السائقني رؤية بمجرد متحققة نبوءة أصبح هذا وأن الندرة، تأثري نشطت أرسلتها التي

الوقود. عىل الحصول أجل من يتزاحمون وهم لآلخرين
متعلًقا األمر كان فسواء الثابت؛ السعر تحيز هي اليقني مبدأ عىل تقوم أخرى حالة
عادًة الثابتة. لألسعار تفضيل لدينا فنحن املنزل، خارج األكل أو اإلنرتنت أو باالتصاالت
سبيل عىل األمثل؛ الخيار بالرضورة تكن لم إن حتى الثابتة األسعار الناس يفضل ما
سوق يف الثابتة األسعار يفضلون الذين العمالء نصف من أكثر املايل، الجانب من املثال،
إذن ملاذا االستخدام؛ حسب الدفع أسلوب اتبعوا لو لهم األفضل من سيكون االتصاالت
هناك لذا، املستقبلية؛ التكلفة ستكون كم املستهلكون يعرف ال الثابتة؟ األسعار يفضلون
االتصاالت فاتورة زادت إذا أنه األبحاث تؤكد بها. التنبؤ يمكن ال أعىل تكلفة تكبُِّد خطُر
سيبالغ والفعلية املتوقعة التكلفتني بني الفارق فإن عميل، أي يتوقعه الذي املبلغ عن
بكثري؛ أعىل مدركة تكلفة عنها ستنتج الفجوة فإن لذا، كبري؛ نحو عىل تقديره يف العميل
الرسوم يفضلون هم ثَمَّ، من املوقف؛ هذا حدوث منع إىل العمالء سيدفع هذا فإن لذا،

التكاليف. بشأن متأكدين يكونوا حتى الثابتة

∗∗∗

بشأن اليقني زاد وكلما أفضل؛ هذا كان املدركة، املكافأة بشأن اليقني زاد كلما
أفضل. هذا كان التكاليف،

∗∗∗
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بالتأثري يسمى ما أو — اآلخرون به يقوم ما باتباع الخاصة االستداللية الطريقة إن
اآلخرين سلوك نقلد إننا املبدأ. هذا عىل األخرى هي كبري حد إىل تعتمد — االجتماعي
ندفعه؛ الذي املال مقابل يف قيمة عىل بالحصول يتعلق فيما اليقني ولزيادة الخطر لتجنب
أحد تقييم عند سفريات موقع يف أو كتاب، رشاء عند أمازون موقع عىل ذلك كان سواء
يف أيًضا اآلمن االختيار نقدر أننا حقيقة تتأكد القادمة. اإلجازة يف فيه لإلقامة الفنادق
مطلًقا يغريون ال الناس فمعظم الجميع؛ عليها يُْقبل التي االفرتاضية لألمور تفضيلنا
املحمولة. هواتفهم أو يستخدمونها التي الويب تصفح برامج يف االفرتاضية اإلعدادات
اليشءَ الوقت ومعظم األحيان معظم يف ألنَّ افرتايض؛ يشء أي مع نتوافق األغلب يف ونحن
للمخ يسمح فإنه ذلك، عىل وعالوة اآلمن. االختيار وهو جيد، نحو عىل يعمل االفرتايضَّ

أقل. جهًدا تستهلك املعرفية «السهولة» ف اآليل، الطيار بنظام يعمل بأن
قراراتنا عىل االفرتاضية باألمور الخاصة االستداللية الطريقة تلك تأثري مدى يتضح
عضو إيجاد إمكانية عدم بسبب األشخاص آالف يموت عام كل التايل. املثال خالل من
من العديد يف الطبية والهيئات السياسيون يقوم املناسب. الوقت يف لهم به التربع يتم
الرسم عىل نظرة ألِق البرشية. باألعضاء التربع معدالت لتحسني كبرية بجهود الدول
البرشية باألعضاء التربع عىل املوافقة معدالت يوضح الذي 8-4 شكل يف املوجود البياني
النمسا املثال، سبيل (عىل ا جدٍّ عالية املعدالت تلك فيها تكون بعضها مختلفة. دول يف
اململكة املثال، سبيل (عىل ا جدٍّ منخفضة املعدالت فيها تكون أخرى أن حني يف وفرنسا)،

وأملانيا). املتحدة
االجتماعية توجهاتهم أو مواطنيها لدى األخالق مستوى يف ليس الدول بني الفارق
التربع عىل باملوافقة الخاصة النماذج تصميم طريقة يف ببساطة يتمثل إنه الدينية؛ أو
اململكة ففي مدخالت؛ باعتباره اآليل الطيار نظام عليه يحصل ما ثَمَّ ومن باألعضاء؛
عىل الرصيحة «املوافقة (أي: متربًعا باعتبارك نفسك بتسجيل القيام عليك املتحدة،
ذلك غري يقرروا لم ما افرتايض، نحو عىل متربعني يكونون الناس النمسا، يف املشاركة»).

.(9-4 شكل (انظر املشاركة») «عدم (أي:
القرار؛ اتخاذ عملية عىل كبري تأثري وله الوحيد، االختالف هو االفرتايض األمر إن
بحملة تقوم أيًضا لكنها مواطن، لكل رسالة الصحة وزارة فقط ترسُل ال هولندا، ففي
زيادة إىل هذا أدى بأعضائهم. بالتربع القيام منهم لتطلب املواطنني ملنازل فيها تذهب
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الدول. بني كبري نحو عىل تختلف باألعضاء التربع عىل املوافقة معدالت :8-4 شكل

يف مكلف وغري بسيًطا تغيريًا أن الواضح من التربع. عىل املوافقة معدل يف باملائة ٢٨
بكثري. فاعلية أكثر كان التربع، هو االفرتايض األمر لجعل النموذج

لقائمة االنضمام عىل مجربين كانوا الذين املستهلكني أن أخرى دراسات أظهرت
الذين بالعمالء مقارنًة القائمة، يف الضعف بمقدار بقائهم احتمال يزيد إلكرتوني بريد
إننا تلقيها. وعدم اإللكرتوني الربيد رسائل ي تلقِّ بني رصيح نحو عىل االختيار يمكنهم
كان إذا عما النظر بغض يشء؛ عىل واملوافقة مربع يف عالمة وضع بني تلقائيٍّا نربط
نحن الخربة، عىل واعتماًدا ذلك، عىل عالوة املوضوعية. الناحية من ً خطأ أم صحيًحا هذا

اآلمن. االختيار هو االفرتايض الخيار أن نفرتض
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ا�شاركة

ضع عالمة يف ا�ربع إذا

كنت ترغب يف االنضمام

لربنامج التربع باألعضاء.

عدم ا�شاركة

ضع عالمة يف ا�ربع إذا 

كنت ال ترغب يف االنضمام

 لربنامج التربع باألعضاء.

نموذج يف املشاركة عدم خيار مقابل يف املشاركة عىل املوافقة خيار وضُع يُحدث :9-4 شكل
كبريًا. فارًقا باألعضاء التربع

∗∗∗

لإلجابة نحتاج القرار، اتخاذ واجهات تحسني يف اليقني مبدأ من لالستفادة
زيادة يمكن وكيف والتكلفة؟ للقيمة املدرك اليقني مدى ما التالية: األسئلة عن

املدركة؟ التكلفة وتقليل املدركة القيمة

∗∗∗

ففي املبيعات؛ عىل حقيقي تأثري له يكون أن يمكن االفرتاضية لألمور الذكي التصميم إن
بطاقات استخدام قبول بدء عىل األجرة سيارات سائقي نيويورك أجربت ،٢٠٠٧ عام
الدفع. بعملية للقيام ملس شاشة به نظام تركيب يتضمن كان الذي األمر االئتمان؛
بدفع خاصة افرتاضية خيارات أو أزرار ثالثة املستخدم أمام يظهر الدفع، أثناء يف
الدفع يتم عندما .(10-4 شكل (انظر باملائة و٣٠ باملائة و٢٥ باملائة ٢٠ البقشيش:
تقريبًا كان البقشيش متوسط فإن فقط، النقدي الدفع بطريقة األجرة سيارات لسائقي
فنظام باملائة. ٢٢ إىل البقشيش نسبة ارتفعت النظام، هذا إدخال وبعد باملائة. ١٠ يبلغ

العام! يف دوالر مليون ١٤٤ قدرها البقشيش يف زيادة إىل أدى الثالثة األزرار
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مًعا هذا كل من االستفادة كيفية

واجهات تحسني يف السلوكي االقتصاد لنا يقدمها التي املعرفة من االستفادة يمكن كيف
التي للمبادئ ملخًصا 11-4 شكل يعرض عمالئنا؟ وبني بيننا توجد التي القرار اتخاذ

اآلن. حتى لها عرضنا
عدة استخدام يمكن واحدة قرار اتخاذ واجهة خالل من أنه التايل املثال يوضح
ويب موقع كوم دوت جروبون الرشاء. عملية مسار لتحسني استداللية وطرق مبادئ
لرشائه دوالر مليارات ٦ جوجل موقع عرض عندما االهتمام من كبريًا قدًرا إليه َجذََب
تواجهها التي املشكالت إن للموقع). املالكة الرشكة ِقبل من رفضه تم عرٌض (وهو
تصميم بينها من ليس لكن أسباب، عدة لها تكون ربما مؤخًرا املوقع لهذا املالكة الرشكة
هذا فإن الويب، عىل دعائية كوبونات لبيع تسعى كنت فإذا .(12-4 شكل (انظر املوقع
حتى لها عرضنا التي املبادئ نطبق دعونا وجه. أكمل عىل املهمة بهذه لك سيقوم املوقع

األكمل. الوجه عىل ذلك يف السبب نفهم
عليه؛ يحصلون ما يرون فاملستهلكون القيمة؛ محسوسية يف األول املبدأ يتمثل
ال هذا إن املطعم. من الطعام رشاء وشك عىل يكونون الناس ألن ا جدٍّ بارزة فالقيمة
إليها مشار فالقيمة مرئي؛ نحو عىل أيًضا موضًحا وإنما النسخة، يف فقط مذكوًرا يكون
وليس «قيمة» هيئة عىل املعتاد السعر تأطري بإعادة وذلك العادي، السعر خالل من أيًضا
الخاصة االستداللية الطريقة تنشط محدودة» املتاحة «الكمية فالكلمات املعتاد»؛ «السعر
جانب عن ماذا املدركة. القيمة يزيد — املحدود الوقت عامل جانب إىل — وهذا بالندرة،
نحو عىل يَظهر توفريه تم الذي املبلغ فإن املوضوعية، التكلفة تقليل جانب إىل التكلفة؟
يعد العادي السعر إن بالدوالر. املدخر واملبلغ املئوية، بالنسبة الخصم وبشكلني: بارز
الفورية عامل تحقيق تم كبريًا. توفريه تم الذي املبلغ خاللها من يبدو مرساة بمنزلة
ومن الجذاب. الزر هذا عىل بنقرة اقتناصها يمكن فاملكافأة البارز؛ الرشاء زر خالل من
الدفع زر يجعل مما ملحة؛ حاجة بوجود اإلحساس إثارة تم املحدود، الوقت عامل خالل
إىل يشري املنتج هذا بالفعل اشرتوا الذي األشخاص عدد إىل اإلشارة أن كما بروًزا. أكثر
بائع من بالرشاء املتعلق املدرك والخطر اليقني عدم من يقلل الذي االجتماعي التأثري
رغبتنا مع ويتناقض املدركة التكاليف من هذا يقلل للشخص. معروف غري يكون ربما
يقني وجود ألن الفعل عىل يحفزنا الندرة عامل ذلك، إىل باإلضافة الخسارة، تجنب يف

اآلن. بفعل بالقيام فقط تعظيمه يمكن القيمة بشأن لدينا
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نيويورك يف األجرة سيارات يف البقشيش دفع سلوك غريت االفرتاضية الخيارات :10-4 شكل
http://goodexperience.com/2011/02/how-a-taxi-button-cha موقع (املصدر:

.(.php

االدخار وهو كبري؛ بنجاح السلوكي االقتصاد بمبادئ االستعانة فيه تم مجال هناك
عىل نعيش حتى اآلن أموال الدخار نحتاج أننا يعرف فالجميع التقاعد؛ معاش أجل من
حتى االدخار؟ بعملية قيامنا إىل بهذا معرفتنا تؤدي ال ملاذا لذا، املستقبل؛ يف جيد نحو
حيث اآلن. حتى لها عرضنا التي املبادئ من بعًضا نطبق دعونا األمر، هذا مع نتعامل
القابلتني والتكلفة القيمة إىل النظر فعلينا لإلدراك، القابلة باإلشارات متعلق كله األمر إن
الوحيدة امللموسة اإلشارة إن خاصتنا. التقاعد معاشات أجل من ندخر عندما لإلدراك
التي املحددة اللحظة يف اآلخر. بعد شهًرا ادخاره علينا يكون الذي (التكلفة) املبلغ هي
أمواًال. سنفقد ألننا باأللم سنشعر ادخاره علينا سيكون الذي املبلغ تحديد علينا يكون
تلك نفس يف القيمة جانب أن غري هذا. فعل يف قيمة رؤية علينا األمر، هذا نقبل وحتى
لكننا الصحيح، األمر وأنه جيد، أمر االدخار أن نعرف نحن لإلدراك؛ قابل غري اللحظة
إىل بالنسبة القيمة أهمية من يقلل وهذا املستقبل، يف بعيدة فالقيمة قيمة؛ أي نرى ال
التكلفة التكلفة. جانب مواجهة يف يرتكنا هذا فإن لذا، الحارض؛ يف اآليل الطيار نظام
ألهم العميل؟ إىل بالنسبة محسوسة تصبح أن من منعها يمكننا كيف لذا، فعلية؛ تكون
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َقلِّل الوقت الذي سيتم بعده الحصول عىل 
ا2كافأة

َعظِّم من عامل اليق4 ا2تعلق با2كافأة
تأث= ا2لكية والتأث= االجتماعي 

وقيمة الندرة

َقلِّل من االحتمال ا2درك/خطر 
تكبد خسارة

األمور االفرتاضية والرضا 
وعدم الخسارة

العوامل ا2حركة
التخاذ القرار ا2بادئ

ا2ستخلصة من
االقتصاد السلوكي

التكلفة القيمة

ا'حسوسية

ما هو القابل لإلدراك؟
(اآلن أم الحًقا)

اإلشارات التي تجعل القيمة ملموسة
(يف مقابل ما هو مزعوم)

َقلِّل اإلشارات الخاصة بالتكلفة
أَِعد التأط=

الفورية

متى يتم الحصول عىل
القيمة أو تكبد التكلفة؟

التخفيض ا2ستقبيل
(تخفيض يف الحارضأفضل منه يف ا2ستقبل)

ما مدى يق4 الحصول عىل 
القيمة أو تكبُّد التكلفة؟

اليق(

ط العمليات ا2تضمنة يف ذلك بَسِّ

الدفع ا2ستقبيل أفضل 
من الدفع الحايل

عليك تأخ= دفع العميل للتكلفة

املحركة العوامل السلوكي االقتصاد من املستخلصة العامة للمبادئ ملخص :11-4 شكل
السلوكي. االقتصاد من املستخلصة القرار/املبادئ التخاذ

وناجحة رائعة آلية يبتكر وجعله ثالر ريتشارد السلوكي االقتصاد عاِلَم السؤال هذا
ال للمستقبل». أكثر ر «وفِّ برنامج تسمى تقاعدهم ملعاشات لالدخار الرشكات ملوظفي
مبلغ تحويل ويتم راتبه. يف التالية الزيادة مع إال يشء أي النظام يف املشرتك يدفع
إىل بالنسبة يختلف ال الناتج موضوعيٍّا، التقاعد. صندوق إىل تلقائيٍّا الزيادة من محدد
وإنما للتكلفة، مبارشة إشارة أي توجد ال فأوًال: ا؛ جدٍّ مختلفة التجربة لكن املوظف
يشء عن التخيل املوظف عىل ليس ثانيًا: قيمة. أْي املزيد»؛ «توفري هي املدركة اإلشارة
ذلك، إىل باإلضافة املدرك. األلم كبري نحو عىل يقلل وهذا ملكه)، (أْي بالفعل بحوزته هو
التالية الزيادة بمناسبة فقط مرتبطة (ألنها املستقبلية اإلضافية املدفوعة املبالغ بتأخري
وباستخدام إجماًال، لذا، املؤقت؛ بعدها بسبب التكاليف أهمية من تقليل حدث املرتب)، يف
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طرق عدة كوم دوت جروبون بموقع الخاصة القرار اتخاذ واجهة توظف :12-4 شكل
استداللية.

اإلجمالية القيمة زيادة ثَمَّ ومن العوائق؛ تقليل تم واليقني، والفورية املحسوسية مبادئ
القرار. التخاذ

تدريب

خاصتك. القرار اتخاذ واجهات لتحسني واليقني) والفورية (املحسوسية الثالثة املبادئ استخِدم

الدويل املستوى عىل وتطبيقها االستداللية الطرق

أن وهو للمسوقني؛ ا جدٍّ جذابة الضمنية القرار اتخاذ قواعد يجعل آخر جانب هناك
يف املتمثل التحدي نواجه ما كثريًا املسوقني فنحن الدويل؛ املستوى عىل ينجح تطبيقها
كفاءة بني الصحيح التوازن إيجاد محاولة مع دولية تجارية عالمات إلدارة الحاجة
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نطبقها التي االستداللية والطرق القرار اتخاذ واجهات فهل اإلقليمي. والرتكيز الحجم
الدراسات إحدى يف الباحثون حاول السؤال، هذا ل تأمُّ عند الدويل؟ املستوى عىل تنجح
وقد أفضل. نحو عىل وذلك عرض، أي ببنية املبيعات بها تتأثر أن يمكن التي الكيفية َفْهم
إضافة إما املشاركني من ُطلب وإيطاليا. املتحدة الواليات يف البيتزا طلب مثال استخدموا
مكونات) أي وجود عدم هو املفرتض إن (حيث أسايس منتج عىل املكونات من املزيد
انظر املكونات). من العديد هناك أن املفرتض من (حيث كامل منتج مكونات تقليل أو
بمقدار أكثر مكونات بإضافة باملستهلكني األمر انتهى الدولتني، كلتا يف .13-4 شكل
بالطبع وهذا إضافتها؛ من بدًال العرض من مكونات حذف منهم ُطلب عندما الضعف

البائع. إىل بالنسبة أكرب وربًحا دخًال يعني

٠

٢

٤

٦

٨

الحذف اإلضافة

زا
يت

لب
ت ا

ونا
مك

د 
عد

ط 
س

تو
م

الدويل. املستوى عىل بفاعلية القرار اتخاذ قواعد تعمل :13-4 شكل

فرصَة وأعطوا كاملة، ِبِسمات سيارة املستهلكني عىل ُعرض صلة، ذات دراسة يف
سمات مجموعة باختيار بهم انتهى األمر لكن املال، بعض لتوفري اختيارية سمات َحذْف
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فقط األساسية السمات بها سيارة لهم ُقدمت الذين املستهلكني جانب من قيمة أعىل
عمليٌة مكونات أو سمات حذف أو إضافة إن إليها. سمات إضافة فرصة لهم وأعطيت
عىل االنتباه تركز فاإلضافة ا؛ جدٍّ مختلفة بتأثريات لكن كبري نحو عىل لإلدراك قابلٌة
التسويق عىل ذلك تأثريات إن التكاليف. بتقليل يتعلق الحذف أن حني يف السعر، زيادة
يؤدي بتقليلها للمستهلكني والسماح السمات أو املكونات من كبري بعدد فالبدء واضحة؛
للمستهلكني والسماح أسايس منتج من البدء من أكثر سعًرا األعىل للمنتج قبولهم إىل

إليه. باإلضافة
كل عىل تقريبًا تنطبق أخرى مثرية نتيجة عن بالبيتزا الخاصة الدراسة تكشف
القرار اتخاذ فقواعد الثقافات؛ وكل الدول كل يف تنجح أنها وهي االستداللية؛ الطرق
الحيس اإلدراك بها يعمل التي الطريقة عىل تعتمد الفصل هذا يف لها نعرض التي اآللية
معظم إىل بالنسبة متطابقة، تكن لم إن متشابهة، تكون أن يجب ثَمَّ، ومن البرش؛ لدى
نظرنا إذا مفهوم وهذا الخسارة، تجنب يف رغبة لديهم البرش كل إن القول يمكن البرش.
العالم. أنحاء جميع يف موجودة التأطري تأثريات أن كما تطوري. منظور من لألمر
أكثر آخر مستًوى عىل الشفرة فك عملية عىل الثقايف للتعلم الحقيقي التأثري ويحدث
ويكون اليشء ماهية عن اآليل الطيار نظام يسأل عندما هذا يحدث املعالجة. من داللية
تسويقية حمالت تطوير إن الثقافات. بني كبرية اختالفات وتوجد بكثري أكرب دور للثقافة
الرموز أو العمالء تزكية شهادات مثل تُستخدم، التي اإلشارات ألن صعبة عمليٌة دولية
ينجح قد أنه حني ويف املختلفة. الثقافات يف مختلفة معاٍن لها تكون أن يمكن األلوان، أو
اململكة أو فرنسا أو أملانيا يف شوكوالتة ملنتج رمًزا باعتبارها أرجوانية بقرة استخدام
مقدًسا. رمًزا البقرة تكون حيث الهند؛ يف جيدة فكرة استخدامها يكون ال فقد املتحدة،
عمل طريقة عىل عميق نحو عىل وتعتمد كبري نحو عىل آلية االستداللية الطرق ألن لكن
الدول مختلف عرب استغاللها يمكن عظيمة فرًصا ر توفِّ فهي الحيس، اإلدراك عملية

والثقافات.
القرار اتخاذ وقواعد االستداللية الطرق لعالم الرسيع استعراضنا يكمل هذا إن
سؤال يبقى لكن التسويقية. التفاعل نقاط تحسني يف معامله أبرز واستخدام الضمنية
موقع املثال، سبيل عىل تزور، ألْن الناس يدفع الذي ما وهو: عنه؛ اإلجابة تتم لم مهم
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هناك أن الواضح من ذلك؟ وراء الرئييس الدافع ما األول؟ املقام يف كوم دوت جروبون
املكافآت. ويقني والفورية املحسوسية غري الرشائية قراراتنا وراء يقف الذي الكثري
زيارة بمجرد الرشاء عملية إتمام احتمال من كبري نحو عىل تزيد املبادئ تلك أن صحيح
املقام يف الواجهة تلك زيارة عىل يُْقبلون يجعلهم الذي ما لكن الواجهات، إلحدى الناس
خالل من سياراتها يشرتون الذين املستهلكني عدد من فيات رشكة تزيد أن يمكن األول؟
يجعل الذي ما لكن عامني»، بعد باملائة ٥٠ «دفع عىل ينص الذي الرتويجي عرضها
حال؟ أي عىل سيارة الناس يريد وملاذا لفيات؟ التجارية العالمة يف يفكرون الناس
أال الرشائية؛ قراراتنا وراء يقف آخر أسايس عامل يف للنظر نحتاج ذلك، عن لإلجابة

والخدمات. املنتجات رشاء عند املستهلكون وراءها يسعى التي األهداف وهو:

الفصل هذا يف الواردة النقاط أهم

السلوكي التغيري وهذا املواقف، تغيري دون السلوَك القرار اتخاذ واجهاُت تُغريِّ •
املواقف. بدوره يغري

اإلجمالية القيمة فإن الحيس، باإلدراك بقوة اآليل الطيار نظام لتأثر نظًرا •
وكل حواسهم. خالل من املستهلكون يدركها التي باإلشارات تتأثر املدركة

اآليل. الطيار نظام عىل تؤثر ولن مزعومة أمور األخرى األشياء
باالستعانة القرار اتخاذ واجهات خالل من القرار اتخاذ عملية عىل التأثري يمكننا •

واليقني. والفورية املحسوسية التالية: الثالثة العامة باملبادئ

مسوقني باعتبارنا هذا لنا يعنيه ما

مبارش نحو عىل يمكننا القرار، اتخاذ واجهة يف نستخدمها التي اإلشارات عْرب •
وسيطة خطوة أي وجود دون الرشاء عمليات ثَمَّ، ومن السلوك، عىل التأثري
الخاص األسايس النهج مع يتكامل وهذا املستهلكني، مواقف بتغيري متعلقة
واملسموعة) املرئية اإلعالم وسائل املثال، سبيل (عىل التفاعلية غري التفاعل بنقاط

املواقف. تغيري عىل عام، بوجه الرتكيز، يكون حيث
وهو: عنه؛ اإلجابة يجب أسايس سؤال هناك للتسويق، اإلقناعية القدرة لتعظيم •
أخرى، بعبارة قرار؟ اتخاذ واجهات إىل التفاعل نقاط تحويل يمكننا كيف
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سبيل (عىل تفاعل لنقطة سلبي مالحظ مجرد من املستهلك تحويل يمكننا كيف
نشط؟ قرار متخذ إىل تليفزيوني) إعالن املثال،

خاصتنا القيمة عروض فإن لذا، شيئني؛ أهم هما والتجربة الحيس اإلدراك •
وإال الحواس، عرب والتجربة لإلدراك قابلة تكون أن يجب لعمالئنا املقدمة

كبري. نحو عىل منقوًصا اآليل الطيار نظام عىل تأثريها فسيكون
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الخامس الفصل

األهداف
الرشاء لقرارات املحركة القوى

لرشاء الناس يدفع ما لفهِم نحتاج الرشائي، السلوك األكمل الوجه عىل نفهم حتى
أو منتجات من برشائه نقوم ما نشرتي ملاذا األول. املقام يف التجارية والعالمات املنتجات
يف مهم موضوع األهداف األهداف. مفهوم سنعرض السؤال، هذا عن لإلجابة خدمات؟
للقيمة تعقيًدا املستويات أكثر الهدف عىل املعتمد فالتقييم العصبية؛ والعلوم النفس علم
بأسباب املتعلق السؤال عن لإلجابة رحلتنا يف أسايس مفهوم وهو البرشي، العقل يف
وقيمة أهمية ملدى الفصل هذا يعرض وخدمات. منتجات من برشائه نقوم ملا رشائنا

التسويق. إىل بالنسبة األهداف مفهوم

املحفز السلوك وراء الدافع الهدف: قيمة

اتخاذ واجهات تطوير خاللها من يمكننا التي املفيدة الطرق من العديد عىل تعرفنا لقد
االقتصاد من مستمدة رًؤى وباستخدام الرشاء. قرار اتخاذ أمام الطريق تمهد التي القرار
طرق استخدام ويمكننا التكلفة. وتقليل قيمة إلضافة رائعة احتماالت هناك السلوكي،
نبيع، عندما الرتويجية وعروضنا الدعائية ومطوياتنا أسعارنا هياكل لتحسني استداللية
ومن األول؟ املقام يف سيارة رشاء شخص يريد ملاذا لكن سيارات. املثال، سبيل عىل
مستًوى هناك أن الواضح من معلومات؟ عىل للحصول سيسعى التجارية العالمات أي
املستوى وهذا االستداللية، الطرق جانب إىل والتكلفة، القيمة معادلة وراء يقف إضافيٍّا
السلوك أنماط كل وراء تقف التي األساسية الدافعة القوة هو فالحافز الحافز؛ هو



الشفرة فك

من الحافز أهمية عىل عمًقا أكثر نظرة نلِق دعونا لذا الرشائي؛ السلوك ثَمَّ ومن البرشي؛
عصبي. نفيس منظور

الثقافية» للشعبية العصبية «املؤرشات عنوان تحمل رائعة بحثية ورقة هناك
بعض تلقي وهي إيموري، جامعة من مور وسارة برينز جريجوري تأليف من (٢٠١٢)
املغناطييس بالرنني التصوير الباحثان استخدم ز. املحفَّ االختيار طبيعة عىل الضوء
يستمعون كانوا الذين املراهقني من مجموعة لدى الدماغ استجابة لقياس الوظيفي
املشاركني من طلبا الدماغ، تصوير عملية انتهاء بعد نسبيٍّا. معروفني غري فنانني ألغاني
الخاصة املؤرشات تحديد هو البحث هذا من الهدف وكان باألغاني. إعجابهم مدى تقييم
التالية الثالث للسنوات األغاني تلك مبيعات إجمايل حساب تم لذا، املستقبلية؛ باملبيعات
للمبيعات العصبية املؤرشات الباحثان حدد ثم الدماغي، التصوير عمليات إجراء عقب
تتنبأ التي الدماغية املناطق هي ما إذن، الفعلية. واملبيعات الدماغ استجابات بني بالربط

املستقبلية؟ باملبيعات أكرب نحو عىل
والتي ،(٢٠٠٧) وآخرون كنوتسون برايان بها قام التي للدراسة قبُل من عرضنا لقد
يف األشخاص، إىل بالنسبة الرشاء بعمليات يتنبأ الدماغ يف املكافأة مركز تنشيط أن أثبتت
(٢٠١٢) َومور برينز بحثها التي النقطة إن السعر. يحفزه األلم من معني مستًوى ظل
للناس الرشاء بقرارات أيًضا تتنبأ أن يمكن املكافأة عىل املعتمدة اآللية نفس كانت إن هي
املكافأة جهاز تنشيط بني واضًحا ارتباًطا هناك أن وجدا األمر، واقع يف عام. بوجه
أثارت التي األغاني املستقبلية؛ واملبيعات البطني) املخطط الجبهية، الحجاجية (القرشة
باألغاني مقارنًة بكثري أعىل مبيعات لها كانت املكافأة جهاز يف التنشيط من كبريًا قدًرا
نحو عىل ارتبط الدماغ يف املكافأة مركز نشاط أن حني ويف الجهاز. هذا تنشط لم التي
باملبيعات. يتنبأ لم باألغاني الذاتي اإلعجاب عامل فإن املتحقق، املبيعات بحجم كبري
قد الرتكيز ملجموعات البسيطة الشخصية التقارير أن إىل هذا «يشري ومور: برينز يقول

التجاري.» للنجاح جيدة مؤرشات تكون ال
دوائر تنظمهما به واإلعجاب اليشء يف الرغبة أن قصرية فرتة منذ اكتُشف لقد
متجر نحب فنحن حياتنا؛ يف هذا نصادف أيًضا ونحن الدماغ. يف مختلفة عصبية
املخدرات ومدمنو أمازون، موقع من كتبنا نشرتي لكننا منا القريب القديم الكتب بيع
يرجع مؤملة؛ الحقن عملية أن من الرغم عىل باملخدرات متكرر نحو عىل أنفسهم يحقنون

و«الرغبة». «اإلعجاب» من لكلٍّ الدماغ يف مختلفة دوائر وجود إىل ذلك يف السبب
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الرغبة، وليست الرشائي السلوك وراء تقف والرغبة املكافأة توقعات كانت إذا لذا،
أجل من للدفع الستعدادنا األساسية املحركات أحد أيًضا ستكون املكافأة أن فسنتوقع
االقتصادية الدراسات من الكثري إليه توصلت ما هذا األمر، واقع يف ما. منتٍج عىل الحصول
حيث العصبية؛ االقتصادية األبحاث يف مهم عامل للدفع فاالستعداد الحديثة؛ العصبية
التجارية؟ والعالمات املنتجات الناس يشرتي ملاذا وهو: االقتصاد؛ أساس مع يتعامل إنه
أنطونيو الرواد، العصبي االقتصاد علماء من ثالثة بها قام ٢٠٠٨ عام أُجريت دراسة يف
تصوير جهاز يف أشخاصجائعني مراقبة تمت بالسمان، َوهيلكه أودهريتي َوجون رانجل
عىل يحصلوا حتى (بالدوالر) مزايداتهم تقديم فيه املشاركني عىل كان مزاد أثناء دماغي
هناك كانت حني يف غذائية، منتجات تكن لم املزاد يف كانت التي املنتجات بعض منتجات.
املكافأة مركز أن يف الرئيسية النتيجة تمثلت حلوى. قطع مثل أطعمة عن عبارة أخرى
املنتجات عىل الحصول أجل من للدفع االستعداد يحدد الجبهية الحجاجية القرشة يف
عىل الحصول أجل من أكرب مقابل لدفع استعداد عىل الجوعى املشاركون وكان الغذائية.
واعتمد قيمة، أكثر باعتباره الغذائي املنتج يقيِّم الجائع الشخص دماغ ألن غذائي؛ منتج
الجوعى، غري املشاركني إىل بالنسبة الجبهية. الحجاجية للقرشة الكبري التنشيط عىل هذا
وهو أقل، للدفع استعدادهم كان ثَمَّ، ومن إليهم؛ بالنسبة أقل املنتجات تلك قيمة كانت
إذا أننا املعقول من يبدو لذا، الجبهية؛ الحجاجية القرشة يف بكثري أقل تنشيط قابله ما
هذا مع يتناسب منتج ألي كبرية قيمة نعطي فإننا األكل، هدف لدينا ثَمَّ ومن جوعى، كنا
ومثرية رائعة التجربة تلك للدفع. استعدادنا من يزيد — بدوره — وهذا النشط، الهدف
كلما وهو: أال للدفع؛ استعدادنا وراء يقف الذي الرئييس املبدأ عن النقاب تكشف ألنها
للدفع استعدادنا وزاد املتوقعة القيمة زادت نشط، هدف مع الخدمة أو املنتج تناسب

الهدف». «قيمة هذا عىل األعصاب علماء ويطِلق عليه. للحصول
وبفضل البرشي، العقل يف القيمة مستويات أعقد األهداف عىل املعتمد التقييم يعد
األساسية املبادئ شفرة فك تم البارعة، النفسية والتجارب الجديدة الدماغ تصوير تقنيات
ومن عالية؛ هدف قيمة تقدِّم التجارية والعالمات فاملنتجات للتقييم؛ املهم املستوى لهذا
والعالمات املنتجات تلك تتناسب عندما للدفع كبري استعداد املستهلكني لدى يكون ثَمَّ،
الهدف بقيمة الخاصة العمومية العملة لتلك فقط الفضل يرجع أهدافهم. مع التجارية
املثال، سبيل عىل — بينهما عالقة أي توجد ال شيئني من أيٌّ تحديِد عىل املخ قدرة يف
أموالنا استثمار يف سنرغب — الصحية املنتجعات ألحد الذهاب أو جديدة سيارة رشاء
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أهداف دائًما لدينا ليست بالطبع، متنافستني. تجاريتني عالمتني بني التفضيِل أو فيه،
اآلخرين، تقدير عىل والحصول لإلنجاز نسعى العمل، ففي املواقف؛ كل يف ثابتة نشطة
هدف لتحقيق شفاه أحمر إصبع لدينا فنحن أهم؛ والصحبة التناغم يكون املنزل، ويف
سيارة اختيار عند مختلفة نشطة أهداف ولدينا «الجاذبية»، لهدف وأخرى «العناية»،
للقرار املخ بها يتوصل التي والطريقة أسنان. فرشاة أو غسيل مسحوق برشاء مقارنة
ثم النسبي. هدفها قيمة عىل اعتماًدا للخيارات نسبي ترتيب وضع يف تتمثل النهائي
املعني. السياق مع واملتناسبة األعىل اإلجمايل الهدف قيمة ذي الخيار باختيار املخ يقوم
ال النهاية يف لكنهم التجارية، عالمتنا رشاء يف املستهلكني بعض تفكري سبب يفرس وهذا
قيمة، أفضل ليست لكنها جيدة، هدف قيمة يقدم الحالة، تلك يف منتجنا، إن يشرتونها.
سيتم يشء». كل عىل يستحوذ «الفائز تأثري النفيس االقتصاد علماء عليه يطِلق ما وهذا
أن كافيًا وليس املستهلك. أهداف ترتيب يف األوىل للمرتبة املحتلة التجارية العالمة اختيار
بجدية املستهلك فيها يفكر التي التجارية العالمات مجموعة يف التجارية عالمتك تكون
بمناسبات يتعلق فيما األوىل املرتبة يف تكون أن املهم بها؛ يقوم رشاء عملية أي عند
بقيمة يتعلق فيما أو الثاني الفصل يف كريم اآليس مثال يف رأينا كما معينة، ومواقف

السيارات. فئة يف األمن مثل معينة
يتعلق األمر كان إذا عما النظر بغض — للرشاء واالستعداد الهدف قيمة حساب إن
أسايس نحو عىل معالجته تتم — السيارات أو الخدمات أو املوسيقى أو الطعام من بنوع
عالم أشار البطني). املخطط الجبهية، الحجاجية (القرشة املخ يف املكافأة مركز يف
باعتبارها األهداف إىل الذكي» «الالوعي كتاب مؤلف ديكسرتهوس، آرت الشهري النفس
واعتماًدا لنا.» مكافأة بمنزلة التي السلوكية النواتج أو للسلوكيات الذهنية «التمثيالت
يف ويساعدنا أهدافنا مع ما منتٌج يتالءم مًدى أي إىل املخ يحسب والتوقعات، الخربة عىل

تحقيقها.

∗∗∗

املنتج يختارون املستهلكني أن يشء» كل عىل يستحوذ «الفائز تأثري يعني
معني. موقف يف األسايس هدفهم مع تالؤًما األكثر

∗∗∗
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إلينا؛ بالنسبة كبرية قيمة لها التي األهداف تحقيق يف ز امُلحفَّ السلوك طبيعة تتمثل
ونحرتف معني، وظيفي ومسار مهنة لنا تكون أن يف نرغب ألننا للجامعة نذهب فنحن
جنوب يف سفاري برحلة ونقوم املجتمع، عىل التمرد نريد ألننا روك البانك موسيقى
قيمة له الطعام فسيكون بالجوع، نشعر كنا وإذا اإلثارة. وراء نسعى ألننا أفريقيا
مطعم أقرب عن البحث أو ماركت لسوبر للقيادة يدفعنا مما إلينا؛ بالنسبة كهدٍف كبرية
إلحدى تناولنا بعد الشديد بالشبع نشعر ونحن املطاعم أحد غادرنا وإذا ماكدونالدز.
من قيمة أي له تكون لن للمنزل طريقنا يف عليه سنمر الذي التايل فاملطعم الوجبات،
الذين األشخاص لدى واضحة تصبح الهدف قيمة نقص وتأثريات هدًفا. كونه حيث
هدف قيمة أي إعطاء عىل قادر غري يكون حينئٍذ فاملخ اكتئابية؛ اضطرابات من يعانون
عىل يحفزهم ما يوجد فال فراشهم؛ من يقومون وال يأكلون ال حتى إنهم بل يشء، ألي

اإلطالق.
يمكننا الذي األسايس املفهوم هي األهداف التسويق؟ إىل بالنسبة هذا يعني ماذا
نروي حتى مرشوبات نشرتي فنحن برشائه؛ نقوم ملا رشائنا وراء السبب َفْهم خالله من
أفضل نريد ألننا إريال املنظف ونختار مالبسنا ننظف حتى منظفات ونشرتي عطشنا،
ونختار نريدها، التي األماكن إىل االنتقال نريد ألننا سيارة ونشرتي للنظافة، مستًوى
هدف لديهم آخرون هناك أمانًا. املمكنة الطرق بأكثر القيادة نريد ألننا الفولفو سيارات
الجنيهات بآالف رولكس ساعة أو بورش سيارة يشرتون ثَمَّ ومن بثرواتهم؛ التباهي
الذي الحياتيِّ الجانب عن النظر وبغضِّ نفعله الذي اليشء عن النظر بغضِّ االسرتلينية.
التايل االقتباس من هذا يتضح نفعله. ما تحدِّد أهدافنا فإن اليشء، هذا بخصوصه نفعل

فيه: يقول الذي داندرادي، روي الشهري األنثروبولوجيا لعالم

يفهم وحتى يفعلونه. ما لفعِل يدفعهم الذي ما لفهِم املرء يحتاج الناس، لفهم
أهدافهم. ملعرفة يحتاج هذا،

أستاذ يقول أهدافهم. املستهلكون بها يحقق أدوات التجارية والعالمات املنتجات
مثقاب رشاء يف يرغبون ال «الناس الشأن: هذا يف ليفيت ثيودور الشهري هارفرد جامعة
ريفيو» بيزنس «هارفرد بدورية رائع مقال يف بوصة!» ربع ثقبًا يريدون هم بوصة؛ ربع
أستاذ أشار ،(٢٠٠٩) والعالج» السبب التسويقية: املمارسات «سوء ا مهمٍّ عنوانًا تحمل
املهمة باعتباره املتطلب هذا إىل كريستنسن، إم كاليتون هارفرد، بجامعة التسويق
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يحتاجون مهمة الناس لدى يكون فعندما منتج؛ أي املستهلكون يختار أجلها من التي
بتلك تقوم كي منتجات يشرتون تحقيقه، يف يرغبون هدف لديهم يكون وعندما لتنفيذها،
باملنتجات خاصة تجارب البتكار ثَمَّ من نحتاج مسوقني، وباعتبارنا أجلهم. من املهمة

هذه. املستهلكني أهداف تحقق
لتحقيقها؟» املستهلكون يسعى التي املهمة أو الهدف «ما قبيل من سؤال طرح إن
لها وتجزئتنا األسواق يف تفكرينا طريقة عىل كبريًا تأثريًا له فإن سهًال، يبدو أنه رغم
كاليتون مقال من املأخوذ التايل املثال من يتضح كما وذلك املنتجات، تطوير مع وتعاملنا

.(٢٠٠٩) كريستنسن
عن خاصته الحليب مخفوق مبيعات زيادة الرسيعة الوجبات مطاعم أحد أراد
حددوا حيث الشأن؛ هذا يف املعتاد األسلوب اتبعوا البداية، يف املنتج. تحسني طريق
الخصائص حسب رشائح إىل املستهلكني بتقسيم وقاموا املنتج، فئة باستخدام السوق
املرغوبة املنتج سمات لتحديد الرشائح تلك عرب بحثوا ثم الشخصية، وسمات السكانية
املستهلكون أشار الذي والسعر حجًما) أكرب أو سمًكا أكثر يكون أن املثال، سبيل (عىل
تأثري أي املنتج عىل املدخلة للتحسينات يكن لم الحظ، لسوء به. سيشرتونه أنهم إىل

املبيعات. عىل إيجابي
ففي املشكلة؛ مع التعامل بها تم التي الطريقة من الهدف عىل املعتمد األسلوب َ َغريَّ
حلََّلت الحليب، مخفوق خالل من تأديتها يف املستهلك يرغب التي املهمة تحديد محاولة
واالستهالك. الرشاء عمليتا إطاره يف تحدث الذي املوقفي والسياق الرشاء سلوك الرشكة
مختلفة. أهداًفا يحقق الحليب مخفوق أن اكتشفوا الفعيل، السلوك دراسة خالل ومن
الوقت وتجعل بالشبع املستهلك تُشِعر خفيفة وجبة بمنزلة يعد املنتج هذا أن أحدها
لهم الذين الرشيحة هذه أفراد يشرتي بامللل). الشعور من الفرد تُخلص (أْي يميض
قيادة رحلة أثناء ويتناولونه — عادًة بمفرده كلٌّ — الصباح يف املنتَج معني هدف
عىل املوقف هذا يف املحتملة البدائل عن املستهلكون هؤالء سئل وعندما العمل. إىل طويلة
أنهم إىل وأشاروا امُلحىل. الكعك أو الباجل أحيانًا يأكلون أنهم ذكروا الخصوص، وجه
وقت قبل بالجوع الشعور يتجنبوا أن يريدون لكنهم الرشاء وقت يف جوعى يكونون ال
ويأخذ سميك ألنه األخرى؛ البدائل من أفضل املهمة بهذه يقوم الحليب ومخفوق الغداء.
أن كما للعمل. رحلتهم فرتة طوال التناول عملية تستمر ثَمَّ، ومن تناوله؛ يف طويًال وقتًا
السيارة يف وتناوله املرح، من نوًعا يعطي أمر املاصة باستخدام الحليب مخفوق تناول

مالئم. أمر
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الحليب مخفوق تستخدم حيث معني؛ هدف لها أخرى رشيحة إىل البحث ل تَوصَّ
املالحظة عملية وأظهرت ألطفالهم. املنتج هذا اآلباء يشرتي الحلوى. من نوًعا باعتباره
يستغرقون األطفال إن حيث لآلباء؛ عالية سلوكية تكاليف تتضمن هذه الرشاء عملية أن
ال الطويلة الفرتة وتلك رفيعة، ماصة عرب املنتج لتناول — ما حدٍّ إىل — طويًال وقتًا
باختصار، األطفال. مصطحبًا رسيعة وجبات ملطعم للذهاب اإلجمايل السياق مع تتناسب
مختلفتان مهمتان هناك ثَمَّ، ومن ا؛ جدٍّ مختلفان هدفان لهما رشيحتني الرشكة اكتشفت

الحليب. مخفوق أجلهما من يُشرتى
املنتجات، تطوير لعملية إرشادية خطوًطا األهداف عىل القائمة الرشائح تقدم
املبيعات. لزيادة عليها الرتكيز التواصل وسائل عىل يجب التي املهمة النقاط أيًضا وتحدد
الفرد تجعل خفيفة وجبة رشاء هدَف نحٍو أفضل عىل الحليب مخفوق يحقق وحتى
رفيعة. املاصات تكون أن ويجب سميًكا يكون ألن يحتاج امللل، ويتجنب بالشبع يشعر
قطع عىل املكونات احتواء املثال، سبيل (عىل املفاجأة عنارص أحد تضمني فإن كذلك،
الهدَف نحٍو أفضل عىل املنتج يحقق حتى لكن بامللل. الشعور تجنب يف سيساعد كبرية)
رسيع. نحو عىل تناوله يتم ألن يحتاج لألطفال، الحلوى من نوًعا باعتباره رشائه من
كل يحملها التي باملهمة يتعلق فيما التفاصيل ينقصها كان األوىل البحث عملية إن
تحسني بشأن اقرتاحات إىل هذا أدى وقد الحليب. مخفوق رشائه عند ذهنه يف مستهلك
يريد حني يف سمًكا، أكثر منتًجا يريد البعض املثال، سبيل (عىل تنويعه خالل من املنتج
وسمات االجتماعية للخصائصالسكانية الرشكة استخدام عند سمًكا). أقل منتًجا آخرون
اللتني السابقتني الرشيحتني بني التمييز عىل قادرة البحث عملية تكن لم فقط، الشخصية
الرشيحتني من أيٍّا تخدم لم املنتج تطوير متطلبات أن إىل أدى مما مختلفان؛ هدفان لهما

كاٍف. نحو عىل
تحسني عىل تركز ال عادًة فهي االبتكارات؛ فشل وراء األساسية األسباب أحد هو هذا
طريق عن التسويُق يستطيع املطلوبة. املهمة أداء جودة مدى أْي معينة؛ هدف قيمة
يثري أن األسايس، املرجعي اإلطار باعتبارها معني، موقف يف األساسية األهداف استخدام
باإلعجاب. اإلحساس إثارة من بدًال الرشاء) عمليات ثَمَّ من يحفز (مما بالحاجة اإلحساس
يف املتمثل — املستهلك هدف أن وهو مهم؛ آخر يشء إىل الحليب مخفوق مثال يشري
ألن نحتاج الذين الفعليني املنافسني وكذلك السوق يُحدد — لتنفيذها يحتاج التي املهمة
اإلطار هذا يف عقلنا يف يوجد الذي األسايس املبدأ إن عليهم. نتفوق تجعلنا ميزة لدينا تكون
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وتفاحة محالة كعكة أمامنا أن تَخيَّْل الهدف». عىل املعتمد «التصنيف نسميه ما هو
التفاحة من تتكون فئة سنوجد إننا الصحية. املنتجات تصنيف منا وُطلب وبرتقالة،
فئة سنوجد فإننا رسيعة، خفيفة وجبة هدف باستخدام تصنيفها عند لكن والربتقالة.
ستعتمد للمنتجات املستهلكني تصنيف طريقة إن والتفاحة. املحالة الكعكة من تتكون
الحليب، بمخفوق الخاص السابق املثال ويف لتحقيقه. يسعون الذي الحايل الهدف عىل
سبيل عىل — أيًضا ولكن األخرى، الحليب مخفوق أنواع يف فقط تتمثل ال املنافسة كانت
للقيام نسعى التي املهمة أو األهداف يف التفكري إن والباجل. املحىل والكعك املوز — املثال
الفرص عن ويكشف الحقيقيني، وللمنافسني للسوق رؤيتنا يغري معني موقف يف بها
اإلشارة سبقت الذي مقاله يف اإلطار هذا يف كريستنسن يقول النمو. احتماالت وكذلك

إليه:

املعرَّفة تلك من عام بوجه أكرب تكون املستهلكني أهداف حسب املعرَّفة األسواق
بني يربط الذي العقيل الفخ يف يقعون الذين واملسوقون املنتجات. فئات حسب
املستهلك. نظر وجهة من منافسيهم يعرفون ال املنتجات وفئات السوق حجم

∗∗∗

األساسية الوحدة هو — املنتج فئة أو نفسه املستهلك وليس — املستهلك هدف
ناجح جديد منتج تطوير واستلهام السوق تعريف خاللها من يمكن التي
عندما عالية هدف قيمة لها تكون واملنتجات تسويقية، اسرتاتيجيات وتطوير
آخر منتج أي من أفضل نحو عىل لتنفيذها املستهلك يسعى التي باملهمة تفي

معني. بموقف يتعلق فيما

االنتباه تحفز األهداف

األهداف أن منطقيٍّا فسيبدو حاليٍّا، النشطة األهداف وراءه تقف ز املحفَّ السلوك كان إذا
إليه. القادمة اإلشارات فلرتة يف العقل يستخدمها التي األساسية املعايري بمنزلة تَعد
نحن جوعى؛ نكون عندما العالم بها ندرك التي بالكيفية الخاص املثاَل قبُل من عرضنا
اآليل الطيار نظام إن ماكدونالدز. شعار مثل بالطعام املرتبطة اإلشارات عىل أكثر نركز
كان فإذا وأهدافنا؛ إليه القادمة اإلشارات بني ويطابق املحيطة البيئة يف يبحث خاصتنا
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يسعى اآليل الطيار نظام فإن بالطاقة، ممدٍّ تأثري ذي استحمام ِجل رشاء هو هدفنا
عىل أعيننا تقع وعندما الهدف. هذا يحقق كي املحيطة البيئة يف إشارات عن للبحث
املطابقة عملية فإن بالس، ديناميك اسم وتحمل املوتور بزيت الخاصة تلك تشبه عبوة
ننتبه ما األهداف تحدد أخرى، بعبارة املنتج. هذا تجاه انتباهنا ونحول عالية تكون
بنتيجة ليس ذاته حد يف هذا عالية. هدف قيمة إىل أشارت إذا األشياء نالحظ فنحن إليه؛
انتباهنا يف األهداف تتحكم كيف َدَرَس يارباس ألفريد الرويس النفس فعاِلم جديدة؛
الذين املشاركني من طلب كالسيكي، سيكولوجي بحث ففي عاًما؛ ٤٠ من أكثر منذ
إحدى املثال، سبيل عىل — معينة لصورة النظَر عقولهم يف مختلفة أهداًفا يحملون
يف — الصورة يف املوجودين األشخاص عمر تحديد هي منهم مطلوبة كانت التي املهام
العينني). تتبع أسلوب طريق (عن إليها ينظرون كانوا التي األماكن قاس نفسه، الوقت
الصورة؛ يف ا جدٍّ مختلفة ألشياء املشاركون انتبه الهدف، عىل بناءً أنه 1-5 شكل يوضح
الصورة، يف املوجودة لألرسة املادية الظروف عىل التعرف محاولة هو الهدف كان فإذا
املهمة كانت عندما لكن الحائط. عىل املوجودة للصور أكرب انتباًها املشاركون أبدى
أوجه عىل املشاركني تركيز انصبَّ الصورة، يف املوجودين األشخاص عمر تخمني هي

الناس.
واملجالت، بالصحف املوجودة لإلعالنات ننظر عندما االنتباه أيًضا األهداف تحدد
ييل وفيما فيدل. ومايكل بيرتز ريك التسويق أستاذا بها قام دراسة من اتضح كما

التجارب: من مختلفة مجموعة خالل من إليها َخَلَصا التي النتيجة

عىل األهداف تمارسه الذي واملنهجي الرسيع التأثري الدراسة تلك نتائج توضح
املحتوى أن إىل الدراسة تلك تشري ذلك، عىل عالوة لإلعالن. البرصي االنتباه
ورغم املالحظة. عملية أثناء املستهلكني أهداف عىل يعتمد لإلعالن املعلوماتي
حددت أهدافهم فإن املتوسط، يف فقط ثواٍن ٤ ملدة اإلعالن تابعوا املستهلكني أن

اإلعالن. ونص والصورة التجارية بالعالمة الخاصة املالحظة عملية مدة

يف التفصيل من بمزيد الهدف عىل املعتمد االنتباه بها يتم التي الكيفية تتضح
ما الدراسُة بحثت بلجيكا. يف جنت جامعة من فوكت جوليا بها قامت حديثة دراسة
التي الوسيلة تمثل التي املثريات تجاه االنتباه النحياز تؤدي الحالية األهداف كانت إذا
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٢

١

٣

ألفريد الرويس النفس عاِلم بها قام كالسيكية تجربة يف االنتباَه األهداُف ه توجِّ :1-5 شكل
التالية: باملهام يتعلق فيما العينني تتبع أسلوب باستخدام االنتباه تحديد تم يارباس.
الصورة. يف املوجودين األشخاص كل أعمال تخمني (٢) لألرسة. املادية الظروف تقييم (١)

األرسة. عن فيها غائبًا الزائر كان التي املدة تخمني (٣)

الباحثة أثارت عالية. هدف قيمة لها التي تلك ثَمَّ ومن خاللها، من األهداف تحقيق يمكن
رصصار مثل زائفة، منفرة أشياء يلمسون املشاركني جعل طريق عن باالشمئزاز الشعور
املجموعة يف املشاركون ملس بالستيكي. براز أو بسكويت قطعة عىل موضوع بالستيكي
الصور من ملجموعة االنتباه يقيم الحق اختبار نتائج كانت منفرة. ليست أشياء الضابطة
التي الصور تجاه موجهة كانت مقززة ملثريات تعرضوا الذين هؤالء انتباه أن إىل تشري
تسقط التي املاء قطرات أو صابون قطعة تحمل التي األيدي مثل النظافة إىل تشري
كانوا الذين للمشاركني كبرية هدف قيمة ذات النظافة عىل الدالة الصور كانت املاء. يف
خاصتهم اآليل الطيار نظام وجه ثَمَّ، ومن باالشمئزاز؛ الشعور أثارها التي الحالة يف
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التي املنتجات أن يف الدراسة تلك من األساسية النتيجة تتمثل الصور. لتلك أكرب انتباًها
عىل تحصل التي تلك هي نحو أفضل عىل بها للقيام تسعى التي باملهمة بالقيام تَِعد
عىل منتجاتنا وتأثري إعالناتنا فاعلية من نزيد حتى لذا، االنتباه؛ من األكرب النصيب
منتجنا خالل من لتحقيقها املستهلكون يسعى التي األهداف نفهم أن يجب األرفف،
يف تتحكم التي األساسية العوامل أحد ستكون الهدف قيمة إن حيث التجارية؛ وعالمتنا

التجارية. عالمتنا أو ملنتجنا املخصص االنتباه قدر
أن يجب التجارية العالمة أن يف يتمثل التسويق يف شائع أسايس أداء مؤرش هناك
تأتي التي التجارية العالمة تحديد منهم ُطلب إذا املستهلكني لدى األوىل املرتبة يف تكون
التي التجارية العالمة املثال، سبيل (عىل معينة منتجات فئة يف يفكرون عندما ذهنهم عىل
إىل ضمنيٍّا الهدف عىل املعتمد االنتباه يشري السيارات). يف تفكر عندما بالك عىل تخطر
فإذا للمستهلك؛ النشطة األهداف عىل ستعتمد الذهن عىل تَِرُد التي التجارية العالمة أن
عىل ُد فسَرتِ ممتعة، قيادة تجربة هدف مع نحو أفضل عىل تتناسب سيارة يف نفكر كنا
ونحن سيارة يف نفكر عندما الحال عليه يكون بما مقارنًة مختلفة تجارية عالمات الذهن
العالمات تنشيط يمكنها األهداف أن يتضح هكذا األمن. أو االجتماعية الوجاهة إىل نسعى
ولالسرتاتيجيات التجارية لعالمتنا الذهنية الصورة لبناء مهم وهذا ذاكرتنا، يف التجارية
التجارية، العالمة بها املرتبطة الخصائص عن نسأل أن من فبدًال عملنا؛ يف نضعها التي
التي األهداف عن نسأل أن العينني) تتبع أسلوب خالل من املثال، سبيل (عىل يمكننا
العالمة أهمية مدى ما أخرى، بعبارة املستهلكني. أذهان يف التجارية العالمة تنشط

ومحدد؟ معني رشائي موقف يف الهدف لتحقيق وسيلة باعتبارها التجارية
املواقف «تتعلق يقول: التسويق لعلم إرنبريج-باس معهد مدير شارب، بايرون كتب
تتعلق األهمية أن حني يف جيدة؟) تجارية عالمة أنها تعتقد (هل التجارية العالمة بتقييم
أو تالحظ أن املحتمل من (هل فيها التفكري فرصة لديك تكون بأن كبري نحو عىل

الرشائي؟)» املوقف هذا يف التجارية العالمة ذاكرتك يف تسرتجع
أذهان يف التجارية للعالمة الذهنية الصورة ببناء الخاصة الجهود إىل بالنسبة
املستهلكني ألهداف مالئمة التجارية عالمتنا تكون لكي أنه عىل هذا يؤكد املستهلكني،
تجارية عالمة أيُّ بعُد تحققه لم لهم مهم هدف وبني بينها للربط نحتاج ومتميزة،

أخرى.
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∗∗∗

البيئة يف املوجودة اإلشارات بني ضمني نحو عىل اآليل الطيار نظام يطابق
لإلشارة االنتباه تخصيص يتم العملية، لتلك ونتيجة حاليٍّا. النشطة واألهداف

النشطة. األهداف مع نحو أفضل عىل تتناسب التي

ومراقبتها تنشيطها يمكن األهداف األهداف: وراء الضمني السعي
اآليل الطيار نظام ِقبل من

كيف أفضل نحو عىل نفهم دعونا يوم، كل نتخذها التي القرارات من الكبري للكم بالنظر
لو كما األوىل للوهلة يبدو «هدف» مصطلح إن هذه. األهداف إدارة بعملية عقلنا يقوم
نحو عىل لكننا ِبَرويَّة، األمر جوانب كافة يف والتفكري التأمل بعد فقط قراًرا نتخذ كنا
ال فنحن التأمل؛ أو التدبر من كبري قدر بعد ما قراًرا اتخذنا قد بأننا نشعر ال ذاتي
دقيقة كل يف حتى أو اليوم من دقيقة كل يف املهنية بحياتنا الخاص الهدف يف نفكر
يف اآليل. الطيار وضع يف بديهي نحو عىل نترصف األحيان، معظم يف العمل. يف ونحن
مستًوى عىل ومراقبتها تنشيطها يمكن األهداف أن إىل الحديثة األبحاث تشري األمر، واقع
وراء الضمني «السعي العصبي النفس علم اختصاصيو عليها يطِلق عملية وهي ضمني،

األهداف».
نظام يف األهداف وراء هذه الضمني السعي عملية بها تعمل التي الكيفية تتضح
قيمة له املال أن حقيقة من الدراسة تلك استفادت التالية. الدراسة خالل من اآليل الطيار
األهداف من العديد تحقيق يمكننا أننا تَعلَّمنا مستهلكني، باعتبارنا ألننا، عالية هدف
مقدار شاشٍة عىل لهم وُعرض متعددة مهام إكمال املشاركني من ُطلب فقد خالله؛ من
املكافأة كانت إذا صحيح. نحو عىل مهمة كل أكملوا إذا عليه الحصول يمكنهم الذي املال
بعملهم مقارنًة أقل بجهد يعملون كانوا فإنهم فقط، يورو ٠٫٠٥ املهمة بإكمال الخاصة
تلك لكن للدهشة، مثريًا ليس األمر هذا واحًدا. يورو فيها مكافأتهم كانت التي املهام أثناء
حدقة اتساع مثل الضمنية االستجابات كذلك تؤكدها كانت للمكافأة املختلفة االستجابة
الحصول هدف أن أكثر للدهشة واملثري الفسيولوجية. االستجابات من وغريها العينني
الشاشة عىل املالية املكافأة الباحثون َعَرَض عندما حتى تنشيطه تم مالية مكافأة عىل
يتم الوعي. مستوى عىل حسيٍّا يدركوها أن للمشاركني يمكن ال بحيث ا جدٍّ قصرية لفرتة
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نحو عىل صغريًا أم كبريًا املايل املبلغ كان إذا بما الخاصة األساسية املعلومة تسجيل
وراء السعي مستوى نفس بدوره يثري الذي األمر اآليل؛ الطيار نظام ِقبل من ضمني
املايل. للمبلغ الواعي اإلدراك عن يَنتج الذي املصاحبة الفسيولوجية واالستجابات األهداف
الدراجات قيادة اعتاد َمن بينهم كان الذين املشاركني تهيئة تمت أخرى، دراسة يف
مدى تقيس مهمة إكمال منهم ُطلب ثم املدينة). أرجاء (يف السفر بهدف كذلك ليس ومن
الذين املشاركني بني من أن النتائج أوضحت أذهانهم. عىل دراجة كلمة ورود سهولة
عىل دراجة كلمة ورود سهولة مدى كان السفر، بهدف ضمني نحو عىل تهيئتهم تمت
املجموعتني أن املدهش األخرى. باملجموعة مقارنًة أفضل الدراجات قيادة معتادي أذهان
السفر. هدف تهيئة تتم لم عندما أذهانهم عىل الكلمة ورود سهولة مدى يف تختلفا لم
معينة وسيلة متكرر نحو عىل يستخدمون الذين الناس إىل بالنسبة أنه إىل هذا يشري
املعلومات تكون أن يمكن آلخر، مكان من لالنتقال الدراجة قيادة مثل ما هدٍف لتحقيق
التي الكيفية أهمية سبب هو وهذا الهدف. تهيئة بعد الذاكرة عىل وروًدا أكثر املقابلة
َقِوَي فكلما املستهلكني؛ أذهان يف األوىل املرتبة تحتل التي التجارية العالمة عن بها يُسأل
األوىل للمرتبة التجارية العالمة احتالل احتمال زاد والهدف، التجارية العالمة بني الرابط
ضمني). مستًوى عىل الهدف تنشيط تم وإن (حتى الهدف تنشيط بمجرد أذهانهم يف
وروًدا أكثر التجارية العالمات أو املنتجاِت ضمنيٍّا املنشطة األهداُف فقط تجعُل ال
تمت التجارب، من سلسلة يف أكثر. إيجابي موقف إىل أيًضا تؤدي وإنما الذهن، عىل
اإلنجاز املثال، سبيل (عىل ما بهدٍف صلة ذات بكلمات ضمني نحو عىل املبحوثني تهيئة
أن النتائج أظهرت ضمنية. مواقف لديهم ِقيَست ثم والتعاون) معني غذائي نظام واتباع
تجاه كبري نحو عىل إيجابية أكثر ضمنية مواقف أبدوا بالهدف تهيئتهم تمت الذين هؤالء
املثال، سبيل عىل للهدف؛ تحقيقهم يف كبري حد إىل ومفيدة صلة ذات كانت التي املثريات
نحو عىل أظهروا نحفاء» يصبحوا «أن بهدف ضمني نحو عىل تهيئتهم تمت الذين هؤالء

و«السالطة». الرياضية» األلعاب «صالة تجاه إيجابية أكثر ضمنية مواقف كبري
قصرية قصة املشاركون قرأ األهداف، وراء الضمني السعي عن أخرى دراسة يف
توقع معها. جنسية عالقة إلقامة الحانات إحدى يف سيدة عىل التعرف يحاول رجل عن
جنسية عالقة بإقامة الخاص الهدف الرجال املشاركني بني سينشط هذا أن الباحثون
باحثة. أو باحث إىل حاسوبية مهمة عن تقرير رفع ذلك بعد املشاركني من ُطلب عابرة.
مع بكثري تعاونًا أكثر القصرية القصة خالل من تهيئتهم تمت الذين املشاركون كان
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بني فارق هناك يكن لم عمليٍّا، تهيئتهم. تتم لم الذين هؤالء من الرجل) (وليس املرأة
مما متعاونني؛ بكونهم بوعيهم يتعلق فيما واآلخرين املهيَّأة الحالة يف كانوا الذين هؤالء
لها تقريًرا يقدمون كانوا التي املرأة تجاه سلوكهم عىل يؤثر كان الهدف أن إىل يشري

وخفي. ضمني نحو عىل
تجعل التي العقلية العمليات من العديد أن عام بوجه يفرتض كان طويل، لوقت
ذلك، نحو أو املايض العقد يف لكن واعيًا، إدراًكا تتطلب ممكنًا األهداف وراء السعي
تتم أن يمكن العمليات تلك أن األهداف وراء بالسعي الخاصة العلمية الدراسات اكتشفت
،٢٠١٠ عام يف «ساينس» دورية يف نُرشت بحثية ورقة ففي واٍع؛ إدراك دون من أيًضا
إليه خلص ما أوترخت جامعة من آرتس َوهنك كاسرتز رود النفس علم أستاذا أورد

ييل: كما بحثهما

عىل يثار أن يمكن األهداف وراء السعي أن إىل األبحاث من كبري كمٌّ يشري
يف متاحة تكون سلوكيات وتفعيل لبدء الناس تحفيز فيتم الالوعي، مستوى
نتائج باعتبارها تمثيلها يتم التي األهداف تهيئة تتم عندما سلوكياتهم مخزون
دافعيتهم عىل تأثريه أو املهيأ بالهدف وعي عىل يكونوا لم إذا حتى مرغوبة،

وسلوكهم.

دوًرا تلعب إنها حيث الفصل؛ هذا يف الحًقا الضمنية األهداف عىل أكرب نظرة سنلقي
التسويق. يف ا مهمٍّ

∗∗∗

تحقيقها. أجل من ويسعى األهداف ينشط أن اآليل الطيار لنظام يمكن

محددة غاية لخدمة وسيلة باعتباره الرشاء املالءمة:

لرشائه، استعدادنا وزاد الهدف هذا يحقق الذي املنتج قيمة زادت ا، مهمٍّ الهدف كان كلما
الذي بالس ديناميك االستحمام ِجل مثال ثانيًة نستخدم دعونا مالءمته. مدى ثَمَّ ومن
وأخذ نشاطهم تجديد يف يرغبون الذي للناس مالئم الجل هذا إن أديداس. رشكة تقدمه
فهو االسرتخاء هدف مع يتوافق املنتج أن يبدو ال لكن االستحمام، من بالطاقة ممد تأثري
إذا لذا، الطاقة؛ تجديد من بدًال االسرتخاء هو األسايس الهدف كان إذا بكثري مالءمة أقل
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يتوافق الذي للمنتج أكرب انتباًها فسنبدي االستحمام، جل بمنتجات الخاص الركن يف كنا
أكرب. لرشائه استعدادنا وسيكون االستحمام، عند النشطة أهدافنا مع نحو أفضل عىل

∗∗∗

التسويق. يف املالءمة عليه نطلق ما أساُس هو األهداف تحقيق إن

∗∗∗

املشاركني من ُطلب املبدأ. لهذا العميل التطبيق كولورادو بجامعة خاصة دراسة توضح
يرونه الذي املنتج تحديد مجموعة من ُطلب األسمدة. من مختلفني نوعني بني ما االختيار
اختيار اآلخرين من ُطلب حني يف أقل. جهد بذل هو الهدف أِي االستخدام؛ يف األسهل
أِي صحية؛ خرضاء نباتات نمو إىل نحو أفضل عىل سيؤدي أنه يعتقدون الذي املنتج
االستخدام. طريقة وصف يف فقط املنتجان اختلف أفضل. نتائج تحقيق هو الهدف
من «استخدم املثال، سبيل (عىل أقل جهد بذل هدف مع املنتجني أحد وصف تالءم
أفضل تحقيق هدف مع اآلخر تالءم حني يف السماد»)، من كامل كوب إىل كوب نصف
سم ٣٠ حتى طولها يصل التي للنباتات كوب نصف «استخدم املثال، سبيل (عىل نتائج
اختالف أي يحدث هل اآلن: السؤال ذلك»). عن طولها يزيد التي للنباتات كامًال وكوبًا
املشاركني من باملائة ٨٢ للغاية: واضحة النتائج املستهلك؟ هدف املنتج وصف طابق إذا
هدفهم. مع وصفه يتطابق الذي املنتج اختاروا جهد» أقل «بذل هدف لديهم كان الذين
اختاروا نتائج، أفضل تحقيق هو هدفهم كان الذين هؤالء من باملائة ٩٠ أن حني يف

هدفهم. مع يتالءم الذي الوصف ذا املنتج
التي املواقف وكتابة تذكُّر املشاركني من ُطلب تورونتو، جامعة بها قامت دراسة يف
القدم كرة بلعب لهم يسمح لم عندما املثال، سبيل عىل اجتماعيٍّا؛ فيها استبعادهم تم
ُطلب الحفالت. إلحدى دعوتهم تتم لم الذين الوحيدين األشخاص كانوا أو املدرسة يف
سبيل عىل جيدين؛ أصدقاء مع فيها كانوا مواقف كتابة الدراسة يف أخرى مجموعة من
ُطلب ملا املالئمة االجتماعية الذكريات يف املشاركون فكر أن بعد معهم. إجازة يف املثال،
عنهم. الرتويح بحجة مختلفة منتجات بني من االختيار عليهم ُعرض وكتبوها، منهم
كان وحساءً. القهوة من وقدًحا البسكويت من وقطًعا كوكاكوال كوب كانت االختيارات
عىل ستؤثران املختلفتان االجتماعيتان التجربتان كانت إن معرفِة يف يرغبون الباحثون

للمنتجات. املشاركني اختيار
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ا&ستبعدون اجتماعي�ا

٣

٤

٥

٦

ا&قبولون اجتماعي�ا

أن توضح (٢٠٠٨) ليوناردييل َوجيفري تشونج تشني-بو بها قام دراسة :2-5 شكل
دافئ. منتج عىل الحصول يف الرغبة يزيد االجتماعي االستبعاد

املنتجات. اختيار عىل واضح نحو عىل تأثري له كان االجتماعي املوقف تذكُّر مجرد إن
نتأمل دعونا اإلطار؟ هذا يف يحدث الذي ما إذن مصادفة، ليس األمر ذلك؟ يف السبب ما
فبخالف الحرارة؛ درجة هو الجوانب هذه أحد والقهوة. الحساء بني املشرتكة الجوانب
التي االختيارات عىل تأثريًا أكثر هذا أن سيتضح دافئان. كالهما والبسكويت، الكوكاكوال
العالقة تكون أن عساها فما غريبًا؛ هذا يبدو األوىل، للوهلة منتج. كل مذاق من عملها تم
تم قد كانوا إذا إذن، كيف االجتماعي؟ واالستبعاد بالدفء الخاصة املادية الصفة بني
املادية الحرارة درجة إن ساخن؟ مرشوب عىل للحصول يسعون اجتماعيٍّا، استبعادهم
رعايتك عىل يقوم شخصمحب بقرب رضيع طفل وأنت وجودك ألن عاطفية؛ تبعات لها
االندماج بني واالرتباط آخر. إنسان أْي دافئ، يشء مع الجسدي بالتالمس أيًضا يرتبط
التعلم قاعدة خالل من عقولنا يف مطبوًعا ويصبح الطفولة منذ ينشأ والدفء االجتماعي
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حياتنا يف االرتباط هذا أيًضا نالحظ أن ويمكن مًعا». ترتبط مًعا تنطلق التي «األشياء
الحنونة» الدافئة القلوب «ذوي األشخاص عن املثال، سبيل عىل نتحدث، عندما اليومية
أن هو حدث ما إذن، املشاعر»؛ «فاِتِري نراهم ألننا نحوهم «بالدفء» نشعر ال الذين أو
ط نشَّ اجتماعيٍّا مستبعدين كانوا بأنهم املشاركون فيها شعر التي اللحظات تذكُّر مهمة
الذي وهو به)، يشعرون كانوا الذي االجتماعي» «الفتور تعويض (وهو هدًفا لديهم
وليس دافئة قهوة أو حساء وتناول اختيار خالل من نحو أفضل عىل تحقيقه يمكن
اجتماعيٍّا» «املستبعدين لدى كان «الدفء». هذا مثل يوفران ال اللذين اآلخرين املنتجني
وهو أنفسهم؛ عن به يروِّحون الذي املنتج نوع اختاروا عندما عقلهم يف إضايف هدف
لتوِّهم. أكملوها التي املهمة لتأثري نتيجة به يشعرون كانوا الذي الدفء» «نقص تعويض
التي لألهداف مالئًما كان للمنتجات املشاركني اختيار أن عن الدراسة هذه تكشف
والكوكاكوال، البسكويت يحبون كانوا بأنهم االفرتاض فيمكن لتحقيقها، يسعون كانوا
لم ثَمَّ ومن سائًدا؛ كان الذي الهدف مع متوافقني يكونا لم االختيارين هذين لكن
به يحسون كانوا الذي االرتياح بعدم الشعور تقليل هو هدفهم كان لقد يختاروهما.
أفضل عىل تناسب منتجات اختاروا ولذلك، االجتماعي؛ االستبعاد ملواقف تذكُّرهم بسبب
املنتجات قدرة إن الدفء. عامل قدَّمت التي تلك االجتماعي، بالقبول الخاص هدفهم نحو
يف كما فقط رمزي نحو عىل لو حتى — أهدافنا تحقيق من قربًا أكثر جعلنا عىل هذه

«الذرائعية». تسمى — الحالة تلك

∗∗∗

لتحقيق الذرائعية وتلك غاية، لتحقيق وسيلة واملنتجات التجارية العالمات
وسيلة باعتبارها املنتجات نختار إننا الحقيقية. التحفيزية قوتها هي األهداف

إلنجازها. نسعى التي املهمة لتنفيذ

املستهلكني ألهداف التجارية العالمات خدمة

مثل ِقيًَما التجارية للعالمات الذهنية الصورة ببناء الخاصة البيانات من العديد تتضمن
التجارية العالمات كانت إذا لكن «الصدق»، أو «الثقة» أو «االعتمادية» أو «التعاطف»
العالمات من ا حقٍّ يشرتون الناس كان إن أنفسنا نسأل أن فيجب غاية، لتحقيق وسيلة
عند تحقيقه يف نرغب هدف األمر واقع يف «التعاطف» فهل شخصية. سمات التجارية
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مختلفني؟ أشخاًصا باعتبارها املختلفة التجارية العالمات نرى هل املنتجات؟ ألحد رشائنا
أشخاص؟ بني عالقة التجارية بالعالمات عالقتنا اعتبار يمكن وهل

التجارية العالمات يرى عقلنا كان إذا بما الخاص السؤال عن اإلجابة يمكن
تنشط التي الدماغية املناطق نعرف إننا مبارش. نحو عىل أشياءَ أم أشخاًصا باعتبارها
سيارة املثال، سبيل (عىل األشياء أن أيًضا ونعرف عليهم، ونحكم أشخاًصا نرى عندما
بني واضح فرق هناك لذا، املخ؛ من مختلفة منطقة يف معالجتها تتم أسنان) فرشاة أو
مع املخ يتعامل هل اآلن: السؤال أيًضا. معقوًال هذا يبدو املخ. يف واألشخاص األشياء

أشخاص؟ أم أشياء أنها عىل التجارية العالمات
وقاَدتْها ميشيجان جامعة بها قامت العصبية العلوم مجال يف دراسٌة ذلك تناولت
جهاز يف املوضوعني املشاركني عىل ُعرض .(٢٠٠٦) يون كارولني التسويق أستاذة
املثال، سبيل (عىل قبل من واستخدموها يعرفونها كانوا تجارية عالمات دماغي تصوير
يستخدموها. لم لكن يعرفونها كانوا أخرى تجارية عالمات جانب إىل وماكدونالدز) أبل
إىل كلينتون بيل مثل معروفة شخصيات أسماء املشاركني عىل ُعرض ذلك، إىل باإلضافة
مجموعة مع مًعا واألسماء التجارية العالمات عرض تم املشاركني. هؤالء أسماء جانب
املثال، سبيل عىل التجارية؛ العالمات لتقييم قيايس اختبار من الصفات من متنوعة
كانت إن تحديُد املشاركني من ُطلب «مرح». أو «جذاب» أو «أمني»، أو فيه» «موثوق
زرٍّ عىل بالضغط وذلك ال، أو ما شخٍص أو تجارية عالمة مع تتناسب الصفات إحدى

الدماغي. لنشاطهم قراءات أخذ يتم كان نفسه، الوقت ويف معني.
األشخاص(سواء عىل يحكمون املشاركون كان عندما للغاية؛ واضحة النتيجة كانت
من الجبهي. الفص من اإلنيس الجزء ط ينشِّ هذا كان أنفسهم)، عىل أو املشاهري عىل
العالمات مع حدث ماذا األشخاص. مع تتفاعل الدماغ من املنطقة تلك أن املعروف
التجارية فالعالمات املادية؛ األشياء مع تتفاعل أنها يعرف منطقة نشطت إنها التجارية؟
وهكذا املادية. واألمور لألشياء تنتمي يشء كل رغم فهي املخ، إىل بالنسبة أشياء إذن
كتب شخصية. سمات ذات أشخاًصا ليست التجارية العالمات املخ بمنظور أنه يتضح
تلك «تُلِقي يقول: الدراسة لنتائج ملخًصا يون كارولني قادته الذي البحثي الفريق
التجارية والعالمات املنتجات أن ترى التي النظر وجهة عىل الشك من بظالل النتائج

األشخاص.» مثل
إطار يف فقط لكن التجارية، العالمات مع ما نوٍع من عالقة نكوِّن نحن بالطبع،
أكثر الهدف كان وكلما ما. هدٍف تحقيق من التجارية العالمة به تُمكِّنُنا الذي القدر
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أن يعني ال هذا لكن البحث. محل التجارية بالعالمة ارتباطنا زاد إلينا، بالنسبة أهمية
والخدمات املنتجات نشرتي فنحن األشخاص؛ مثل التجارية العالمات مع يتعامل املخ
أو ما شيئًا نكون أو نصبح أن أو ما يشءٍ فعل عىل قادرين نكون أن نريد ألننا فقط
صادقني نصبح أو نكون أن نريد ألننا للجلد مرطبًا نشرتي ال فنحن ما؛ شيئًا نمتلك
هذه «برشاء جملة باستخدام — تسويقيٍّا — بدأنا إذا لذا، متعاطفني. أو مؤتمنني أو
وأدرجنا «… ب يقوموا أو يمتلكوا أو يكونوا أن يف عمالؤنا يرغب التجارية/املنتج، العالمة
الصورة بناء بيان كان إذا مما التحقق بسهولة أمكننا التجارية، بعالمتنا الخاصة الِقيَم

الهدف. عىل املعتمدة القيمة عىل يقوم التجارية للعالمة الذهنية

تدريب

الخاصة القيم املثال، سبيل عىل االسرتاتيجية؛ التسويقية وثائقك يف املوجودة للكلمات انظر
عالمتك رشاء خالل من لتحقيقها املستهلكون يسعى أهداف أي وحدِّد التجارية، بعالمتك

التجارية؟

معينة، تجارية عالمة بصحبة املقاهي ألحد الذهاب يف نرغب ال نحن حال، أي عىل
وتلك غاية، لتحقيق وسيلة التجارية فالعالمات لنا؛ قريبًا أو صديًقا نصحب مثلما
العالمات استُخدمت إذا وحتى التجارية. العالمات مع نُِقيمها التي العالقة طبيعة هي
إعالم ما؛ هدٍف لتحقيق نستخدمها زلنا ما فنحن لذاتنا، امتداًدا باعتبارها التجارية
منظمة مؤيدي أحد كنا فإذا نفعله. الذي وما نمتلكه الذي وما نحن َمن وأنفسنا العالم
مسئولون أننا إىل نشري بها الخاصة شريتات التِّي ألحد بارتدائنا فإننا األخرض، السالم

البيئة. عىل بالحفاظ ومهتمون

∗∗∗

شخصني؛ بني عالقة ليست التجارية والعالمة املستهلك بني العالقة طبيعة
تعدنا ما ولكن ما، تجاريٍة لعالمٍة الشخصية السمات يشرتون ال فاملستهلكون

معني. هدف تحقيق عىل قدرة من به

∗∗∗
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مرتبطة األمر واقع يف التجارية العالمات أن ديوك جامعة عليها أرشفت تجربة أثبتت
ضمني. مستًوى عىل فيها والتحكم تنشيطها يتم أن يمكن األهداف وأن األهداف، بتحقيق
وُعرضت شاشة، أمام وضعهم تم بالعينني، خاص الختبار املشاركني إخضاع بحجة
األيمن الجانب عىل رؤيتها يمكن الصورة كانت إن تحديُد عليهم وكان صور عليهم
البرشي الطيار نظام أن يضمن هذا كان نفسه. الوقت يف أعداد جمع مع األيرس، أم
الباحثون َعَرَض الفور، عىل الصور َعْرض قبل طاقته. بكل يعمل السعة) (املحدود
نحو عىل فقط معالجتها يمكن بحيث ا جدٍّ قصرية لفرتة ولكن تجارية، عالمات شعارات
تلك يف املشاركني من متقابلتان مجموعتان هناك كانت اآليل. الطيار نظام يف ضمني

أبل. شعار واألخرى إم، بي آي شعار عليها ُعِرَض واحدة الدراسة؛
عىل منهم، ُطلب ابتكاري؛ الختبار الخضوع املشاركني من ُطلب مبارشة، ذلك بعد
استخدامه غري طوب لقالب تلقائي نحو عىل ممكنة استخدامات تحديد املثال، سبيل
أن املدهش مطرقة. أو ورق كثقالة القالب هذا استخدام فيمكن الحوائط؛ بناء يف املعتاد
شعار رأوا الذين املشاركني من بكثري أكثر أفكاًرا قدموا أبل شعار رأوا الذين املشاركني
مستقلة حكام لجنة ِقبل من أبل مجموعة أفكار تقييم تم ذلك، إىل باإلضافة إم. بي آي
نكون أن كمبيوتر جهاز لرشاء نسعى ونحن هدفنا كان إذا لذا، ابتكاًرا؛ أكثر أنها عىل
لكن الصحيح. االختيار هو أبل فكمبيوتر كذلك)، أننا عىل اآلخرون يرانا (أو مبتكرين
تناسبًا األكثر االختيار يكون ربما إم بي آي كمبيوتر فإن الكفاءة، وراء نسعى كنا إذا
تنشيطها يتم أن يمكن األهداف أن إىل الدراسة تلك تشري ذلك، إىل باإلضافة هدفنا. مع
سلوك من أبل شعار غريَّ فقد اآليل؛ الطيار نظام جانب من ضمني نحو عىل وإدارتها

العملية. بتلك واعني يكونوا أن دون املشاركني،

املتوقع الهدف تحقيق نشرتي نحن

عادي شاب فيه يَظهر الذي الجديد لينكس/أكس إعالن ورأيت مراهق شاب أنك تخيل
وينزلون السماء فيرتكون أنفسهم، املالئكة إليه يجذب جذاب رجل إىل يتحول مثلك
بالتأكيد ان يَُعدَّ إليك الجميالت الفتيات وانجذاب الجاذبية وألن أجله. من األرض عىل
معطر تستخدم عندما لكن املنتج. هذا لتشرتي ستذهب فإنك إليك، بالنسبة ا مهمٍّ هدًفا
من مجموعة تتسلق وال املالئكة تنزل فال األمر؛ واقع يف يشء أي يحدث فلن الجسم،
هذا لكن كبرية، تكون أملك خيبة أن البد بك. لتلحق الجبال أحد الجمال الرائعات النساء
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فلماذا األهداف، بتحقيق تتعلق واملنتجات التجارية العالمات رشاء كان إذا لذا، يحدث؛ ال
وراءه؟ يسعون الذي الهدف لهم يحقق ال أنه رغم رشائه يف املنتج هذا مستخدمو يستمر
العالمات تحقيق كيفية عىل أعمق نظرة إللقاء نحتاج املهم، السؤال هذا عن لإلجابة

املستهلكني. ألهداف التجارية
قوة: أكثر نحو عىل املخ ستنشط خطوة أيُّ زبادي، عبوة أكل نريد أننا افَرتِض
فيها املوجودة الفاكهة وتقليب فيها امللعقة إدخال أم فتحها أم التقاطها أم العبوة رؤية
طرحنا الذين الناس معظم التالية؟ امللعقة تناول أم منها ملعقة أول أكل أم شمها أم
يف فيها. املوجودة الفاكهة وتقليب العبوة يف امللعقة إدخال اختاروا السؤال هذا عليهم
االستهالكية للبحوث نريوفوكس لرشكة التنفيذي املدير براديب، كيه إيه لنا نقلها دراسة
نشاط قياس تقنية باستخدام الزبادي تناول اختبار تم العصبية، العلوم عىل القائمة
ينشطان يعلوها الذي الغطاء وفتح الزبادي عبوة التقاط أن هي النتيجة كانت الدماغ.
الخطوة تلك أن يعني وهذا الزبادي؛ تناول عملية كل عرب قوة أكثر نحو عىل املستهلك مخ
مع هذا يتسق الزبادي. من األوىل امللعقة تناول من قوة أكثر نحو عىل العقل تنشط
ينشط املكافأة مركز أن إىل تشري التي العصبية بالعلوم الخاصة الدراسات من العديد
عليها الحصول نتوقع التي فاملكافآت «التوقعات»؛ عىل اعتماًدا وملحوًظا قويٍّا نشاًطا
ألننا مفاجأة ليس األمر هذا إن الرشاء. عملية تحفز ثَمَّ ومن التقييم عملية تقود التي هي
عىل التقييم هذا نبني أن علينا فسيكون باالختيار، القيام قبل الهدف قيمة حسبنا إذا
بالرضورة األمر بهم ينتهي ال لينكس/أكس منتج يستخدمون الذين فالشباب توقعاتنا؛
بعد السماء من تنزل مالئكة يشاهدوا أن وال جاذبية الفتيات أكثر عىل يحصلوا بأن
واستخدامها. التجارية العالمة رشاء يف يستمرون لكنهم باملنتج. أجسادهم يعطروا أن
يف والسبب اإلعالن؛ يقرتحه ما بالضبط املنتج يقدِّم ال عندما أمل بخيبة يصابون ال إنهم
وهدف املنتج استخدام بني ارتباًطا املستهدف الجمهور يشكِّل الحملة خالل من أنه ذلك
الهدف؛ هذا لتحقيق أداة التجارية العالمة يجعل االرتباط وهذا إليه، الفتيات انجذاب
التجارية العالمة تلك فإن األسايس، الهدف هو للشخص الفتيات انجذاب كان إذا لذا،
قوي نحو عىل ترتبط ال التي التجارية بالعالمات مقارنًة هدف قيمة أعىل لها تكون

شور/ريكسونا). املثال، سبيل (عىل الهدف بهذا الدرجة بنفس
امرأة اإلعالن يعرض .(3-5 شكل (انظر باونتي ملنتج إعالن عىل نظرة نلِق دعونا
باونتي منتج من قضمة املرأة تأخذ اليشء. بعض وبعيد منعزل، شاطئ عىل تجلس
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الواقع. من الهروب وهدف املنتج بني ارتباًطا اإلعالن يشكِّل :3-5 شكل

يدخل النهاية، ويف والغريب، واملبهج الرائع االزدهار يف املنعزلة القاحلة الجزيرة وتبدأ
املظهر. جذاب رجل

األمر يبدو املنتج. هذا نتناول عندما الواقع يف يحدث أن يمكن هذا أن يصدق أحد ال
التجارية فالعالمات املطلوب؛ هو تماًما وهذا رواية. أو خيالية، قصة من جزء أنه لو كما
وتحقيق للمنتج. املادي للتأثري إطاًرا تضع خيالية رمزية مكافآت وتقدِّم احتماالت تخلق
االرتباط عىل بناءً الخيال يف يَحدث ألنه الواقع يف يَحدث أن يُشرتط ال ثَمَّ من الهدف

الهدف. وتحقيق التجارية العالمة استخدام بني الحادث
رشكة يف التسويق خرباء أحد يقول ذلك. توضح التي باألمثلة ميلء التسويق عالم إن
عمره محاسب يقوم أن إمكانية هو نبيعه ما «إن البخارية: للدراجات هاريل-ديفيدسون
الصغرية القرى يف البخارية بدراجته ويتجول سوداء جلدية مالبس بارتداء عاًما ٤٣

يخشونه.» اآلخرين ويجعل
منتج تناولنا إذا أطول لفرتة بحيويتنا االحتفاظ نستطيع ال األمر واقع يف إننا
من نحبهم الذين من جسديٍّا نقرتب ال ونحن كذلك؛ لنا األمر يبدو بالتأكيد لكن سنيكرز،
يجب املسكرة الكحولية املرشوبات وأسماء كذلك؛ لنا يبدو األمر لكن نصية، رسالة خالل
تحول طقوس من تعد املسكرة املرشوبات ألن تقليدية أكثر بطريقة دائًما تصمم أن
املرحلة، هذه إىل انتقلوا أنهم االعتقاد عىل تساعدهم واألسماء البلوغ، مرحلة إىل الشباب
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التخيالت هي تلك رمزي. مستًوى عىل كان وإن هذا، يحدث املرشوبات تلك وبتناولهم
تعمل التجارية فالعالمات التجارية؛ والعالمات باملنتجات نربطها التي اإلمكانيات أو
وسلوكهم املستهلكني حكم عىل دائًما تأثريًا تمارس لكنها الخلفية يف ضمني نحو عىل

واملحسوسة. املدركة القيمة عىل بدورها تؤثر توقعات بتنشيط

∗∗∗

متوقع. هدف تحقيق عىل بناءً محتملة رشاء عملية قيمة عىل املستهلكون يحكم

∗∗∗

أن يمكن التي القوة مدى يتضح الوهمية. األدوية مثل تماًما التجارية العالمات تعمل
األسربين. تتضمن دراسة خالل من التوقع عىل املعتمدة التأثريات أو األدوية لتلك تكون
كان إن ملعرفِة معهم للصداع جديد دواء تجريب سيتم إنه الدراسة يف للمشاركني قيل
يصاب أن بمجرد أنه يُفرتض وكان السوق. يف بالفعل املوجودة األدوية من أفضل
كانت إن ساعٍة بعد يحددون ثم قرصني عىل سيحصلون فإنهم بصداع، املشاركون
أسربين أقراص عىل املشاركني بعض حصل هذا. حدث قدر وبأي تحسنت قد حالتهم
حصلت هذا. يعرفوا أن دون آلخرين معينة وهمية أدوية إعطاء تم حني يف حقيقية،
فإنهم لذا، أسربين؛ عبوة شكل يف لكن فعالة غري أقراص عىل الوهمية األدوية مجموعة
قللت العبوة، بسبب فقط النتيجة؟ كانت ماذا حقيقي. أسربين عىل حصلوا أنهم اعتقدوا
كبري؛ نحو عىل الصداع من فعالة) مكونات أي بها تكن لم (التي الوهمي الدواء أقراص
فسيولوجية استجابات أيًضا ذكروا ولكن لديهم، َقلَّ األلم أن فحسب املشاركون يذكر لم
األلم، بتخفيف الخاصة التوقعات نشطت األسربين شعار عليها التي العبوة إن فعلية.
ما الحقيقي. األسربين تناول تم لو كما العصبي النشاط أنماط غريت بدورها والتي
األفعال ردود عىل تؤثر القوية التوقعات أن كيف هو األمر نهاية يف هذا عنه يكشف
كولومبيا، جامعة من واجر تور وهو املجال، هذا يف الخرباء أحد يقول البرش. لدى املادية
مجرد وليس مهم، وتقييمي معريف مكون ذات نشطة دماغية عملية الوهمي «الدواء إن

سلبي.» تكيف أو تقريري تحيز
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أقراص، شكل يف وليس الحقن طريق عن تناولها تم إذا املادة نفس تأثري يتضاعف
ويغري الحقن. بطريقة املرتبطة املتزايدة للتوقعات وإنما طبية، ألسباب يرجع ال وهذا
غري كانت وإن حتى — الحمراء فاألقراص الفسيولوجي؛ التأثري أيًضا األقراص لون
غري قرصني تأثري يكون الزرقاء. األقراص تقلله حني يف الدم، ضغط من ترفع — فعالة
تناول أن ع توقُّ بسبب النوع نفس من واحد قرص من أقوى أحمر لون ذََوي فعاَلنْي
أن أيًضا نعرف الرسطانية، األبحاث مجال ومن أكثر. العالج عىل يساعد الدواء من املزيد
ففي جانبية؛ آثار يف أيًضا وإنما عالجية، تأثريات يف فقط ليس تتسبب الوهمية األدوية
وهمي، دواء عىل تحصل إحداهما مجموعتني: إىل املرىض تقسيم تم إكلينيكية، دراسة
للمجموعة ينتمي من املرىض وال األطباء يعرف ال الحقيقي. الدواء عىل تحصل واألخرى
النتيجة وكانت التعمية). املزدوجة بالتجربة يعرف (ما الوهمي الدواء عىل تحصل التي
األعراض عليهم ظهرت الوهمي الدواء عىل حصلوا الذين املرىض من باملائة ٣٠ نحو أن
وحتى بالغثيان الشعور من بدءًا الكيميائي، للعالج — املتوقعة أِي — التقليدية الجانبية

ملحي. بمحلول فقط ُحقنوا قد أنهم رغم الشعر، وتساقط باملرض الشعور
صلة ذات نفسه الوقت يف هي مبادئ إىل التوقع عىل القائمة اآلليات تلك تستند
حقيقية قهوة عىل حصلوا أنهم اعتقدوا الذين الدراسات يف املشاركون أظهر بالتسويق.
عىل تحتوي ال قهوة األمر حقيقة يف أُْعطوا عندما حتى القلب رضبات معدل يف زيادة
عىل قل طاقة مرشوب ألي الفسيولوجي التأثري أن أخرى دراسة وأوضحت كافيني.
املرشوب بأداء الخاصة فالتوقعات مخفض؛ بسعر عليه الحصول تم عندما كبري نحو
فاعليته. تقليل إىل هذا وأدى ثمنًا، أرخص أنه عىل املنتج إدراك تم عندما انخفضت
الطاقة مرشوب فاعلية عن إعالن مشاهدة تزيد إذ العكيس؛ االتجاه يف أيًضا هذا ويعمل
(املنتج نشط مكون أي العملية، الناحية من به، يكن لم لو حتى الفسيولوجي، تأثريه من
وغريهما والتسعري التجارية العالمة بناء إن وهمي). طاقة مرشوب مجرد كان املخترب
تكون أن يجب التي الجودة مدى بشأن توقًعا توجد أن يمكن التي التسويق أنشطة من
العمليات عىل أيًضا وإنما االستهالك، تجربة إدراك عىل فقط ليس تؤثر ما؛ تجربٌة عليها
معني مستًوى وجود هذا يعني التسويق، إدارة إىل بالنسبة بها. هذا املرتبط الدماغية
يمكن الذي التوقع فإن هذا، جانب إىل لكن العمالء، رضا لضمان مهم املنتج جودة من

مساوية. أهمية له تكون قد تنشطه أن التجارية للعالمة
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∗∗∗

وتحقيق واستخدامه املنتج بني ارتباطات بناء التسويق يف األساسية املهام من
عىل القدرة لديه املنتج أن املستهلكون يعرف هذا، خالل ومن صلة. ذي هدف

هذه. قدرته وراء السبب ويدركون لتحقيقها يسعون التي باملهمة القيام

∗∗∗

نعد لم ورمزيٍّا، عقليٍّا األهداف بتحقيق يتعلق فيما للبرش املطورة القدرة عىل واعتماًدا
بيننا؛ فيما األقوى الرجل َمن نثبت حتى بعض مع بعضنا رصاٍع يف للدخول بحاجة
والتنافس هذا إلثبات العالية الفئة من مرسيدس سيارة أو رولكس ساعة رشاء فيمكننا
نتناول فإننا دافئ، لحضن بحاجة كنا وإذا وإيذاءً! خطورة أقل هذا رمزي، نحو عىل
تلك من حالة كل ويف الهدف. هذا تحقيق يف يساعدنا كي باتشلوِرس حساء من كوبًا
يساعدنا ما لنا سيقدمان املعنيني واملنتج التجارية العالمة أن نتوقع أن يكفينا الحاالت،
من بالتوقع الخاصة األحكام تلك نُْصدر إننا األسايس. هدفنا تحقيق عىل نحو أفضل عىل

التجارية. العالمة أو باملنتج يتعلق فيما وجربناه تعلمناه ما كل خالل
جوتفريد جاي اإلنجليزي العالم بها قام دراسة خالل من هذا يتم كيف يتضح
يف املوجودين دراسته يف املشاركني بتعريض جوتفريد بدأ الجامعية. لندن كلية من
ثواٍن بضع وبعد ثواٍن. عرش ملدة الورد ماء مثل طيبة لرائحة دماغي تصوير جهاز
كانت خشبيٍّا. صندوًقا أو كرة أو خوذة أحيانًا، رمًزا: مشارك كل عىل عرض الحقة،
إبداعي نحو عىل تربط قصرية قصة ابتكار يف تتمثل التالية القليلة الثواني يف مهمتهم
ورمز التالية الرائحة عىل الدور يأتي ثم املثال. سبيل عىل والخوذة الورود رائحة بني
نحو تقديم فيها تم التي التعلم مرحلة انتهاء وبعد أخرى. مبتكرة قصرية وقصة جديد
الغرض، هذا أجل من الفعيل. الذاكرة اختبار بدأ مختلفة، روائح و٩ مختلًفا رمًزا ١٣٠
تم التي الرموز تذكر املشاركني من وطلب والجديدة. القديمة الرموز بني جوتفريد مزج

بالفعل. عليهم عرضها
قبل، من رأوه قد رمز عىل يتعرفون املشاركون كان فعندما مدهشة؛ النتيجة كانت
التصوير جهاز يف أيًضا تضاء للروائح بالفعل تستجيب التي الدماغية املنطقة كانت
أُطِلَق هذه. االختبار فرتة أثناء أخرى روائح أي إطالق يتم لم أنه حقيقة رغم الدماغي،
مثل ذلك. قبل إيجاده تم الذي االرتباط عىل اعتماًدا «االفرتاضية» الرائحة من نوع
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فإن لذا، املتوقعة؛ التجربة تخلق بالتعلم الخاصة االرتباطات لذاتها، املحققة النبوءة
البني لونه بسبب الشوكوالتة بودنج املستهلكون ق» «تذوَّ عندما نصادفه الذي املبدأ نفس
فنحن كذلك؛ الهدف قيمة عىل ينطبق فانيليا) بودنج األمر واقع يف أنه من الرغم (عىل

نتوقعه. ما نستشعر
التوقع؛ عىل القائمة اآلليات تلك أعراض نصادف ما غالبًا التسويقية، أنشطتنا عرب
مشاركون فيها يتذكر التي املرات عدد كم اإلعالنات، بتتبع يتعلق فيما املثال، سبيل عىل
كمثال عقود؟ حتى أو سنوات، لعدة الهواء عىل يعرض لم تجارية لعالمة معينًا إعالنًا
١٥ من ألكثر تيبس جي بي ِبشاي الخاص «الشمبانزي» إعالن عرض يتم لم هذا، عىل
املستهلكون يعتقد حديثة. دراسات يف به االستشهاد يتم ما كثريًا اإلعالن هذا لكن عاًما،
لذا تعلمناه؛ يشء أي عىل الذاكرة، عىل توقعاتنا تعتمد رؤيته. يتوقعون ألنهم رأوه أنهم
تجربتنا وليس توقعاتنا ضوء يف نردَّ أن السهل فمن حثنا)، يتم ثَمَّ، (ومن نُسأل عندما

الفعلية.

الهدف بقيمة الخاصان املستويان

هو والتكلفة القيمة معادلة يف القيمة لجانب األسايس املحرك أن اآلن حتى لنا اتضح
مرة نتأمل دعونا االعتبار، يف هذا وضع مع التجارية. بالعالمة الخاصة الهدف قيمة
املنتج هذا يكون حتى أديداس. رشكة من بالس ديناميك االستحمام ِجل منتج أخرى
الحالة تلك يف املالئمة واألهداف املستهلكني. أهداف مع متوافًقا يكون ألن يحتاج مالئًما،
األهداف تلك تحقيق يؤهل بالجلد. والعناية والرتطيب الرائحة أخرى، أهداف ضمن هي،
ناجح استحمام جل فكل صعبًا؛ يكون بينها التمييز لكن السوق، يف للمنافسة منتج أي
والطاقة بالرجولة املرتبطة اإلشارات باستخدام لكن ما. بدرجٍة االرتباطات هذه يشكِّل
قيمته من املنتج هذا يرفع املحرك)، زيت عبوة شكل عىل التي املنتج عبوة (شفرات

املدركة.
تلك إرسال خالل فمن اآلن؛ أفضل نحو عىل هذا وراء السبب نفهم أن يمكن
األكثر اإلضايف الهدف تحقيق بإمكاننا أنه اآليل الطيار نظام املنتج يخرب اإلشارات،
املنتجات فئة أهداف جانب إىل هذا والحيوية، الطاقة بتجديد والخاص سيكولوجية
املستهلكني لدى اإلجمالية القيمة من الهدف لقيمة الرمزي املستوى هذا يزيد العامة.
فقط ليس يختلف؛ أن يمكن بالطبع هذا الطاقة. عىل الحصول هو األسايس هدفهم الذين
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أساسية أهداف لديه تكون أن يمكن الواحد املستهلك حتى ولكن آلخر، مستهلك من
هدف الطاقة عىل الحصول فإن الصباح، حمام إىل فبالنسبة موقفه. عىل بناءً مختلفة
قيمة له يكون أكرب عناية يقدم لطيًفا استحمام جل فإن املساء، يف لكن شائع، أسايس

العمل. يف شاقٍّ يوم بعد االستجمام بعض عىل نحصل أن نريد ألننا أعىل هدف
بعض من تعاني كانت تويوتا رشكة أن من الرغم عىل آخر. مثاًال نتأمل دعونا
تلك لسيارات اختيارهم سبب عن املستهلكني تسأل عندما فإنك مؤخًرا، املشكالت
هؤالء نفس سألت إذا لكن الرئيسية، األسباب أحد االعتمادية أن يزعمون فإنهم الرشكة،
فإىل أيًضا. االعتمادية عامل يذكروا أن املرجح فمن آخر، سيارات نوع عن املستهلكني
هناك تكون أن يجب والجودة، االعتمادية مثل (أساسية) رضورية عوامل توفري جانب

معينة. تجارية عالمة اختيار عىل املستهلكني لتشجيع أخرى مميزة أهداف
عن املزيد كوروال تويوتا بسيارة الخاص 4-5 شكل يف املعروض اإلعالن يخربنا
طريق يف سيارة يقودان صديقني اإلعالن يعرض تويوتا. رشكة حالة يف املميز الهدف
املحرك غطاء عىل تنحني مغرية مالبس ترتدي جذابة امرأة الشخصان يرى ريفي.
اقرتب ترقب. يف لآلخر منهما كلٌّ وجيزة لفرتة الرجالن ينظر بسيارة. الخاص املفتوح
وال بسيارته السائق يرسع بسيارتهما، يقفا أن وقبل السيارة من بسيارتهما الرجالن
«كان واثقة: بابتسامة ويقول مصدوًما السائق بجانب يجلس الذي الرجل يبدو يتوقف.
الحقيقة يف كانت الجميلة املرأة أن نرى النهاية، يف تتعطل.» ال تويوتا فسيارات ا؛ فخٍّ هذا

الغضب. قمة يف وهو مستعاًرا َشعًرا يخلع قبيًحا، أصلع رجًال
ضمنية أكثر آخر جانبًا هناك لكن اإلعالن، يف االعتمادية هدف تناول تم بالطبع،
نفسه يف وتَحكَّم اإلغراء قاوم السائق أن فكرة القصة تتضمن اإلعالن. هذا يف متضمنًا
تويوتا ق تُحقِّ وحصيف. وحكيم عقالني فهو الوهم، قاوم إنه عقالني. نحو عىل وترصف
أجل من فقط رشاؤها يتم ال السيارات أن الواضح فمن الضمني؛ النفيس الهدف هذا
العجالت ذات روبن ريالينت سيارة الجميع الشرتى وإال املرادة، لألماكن االنتقال هدف
األساس يف ذلك يرجع إلينا؛ بالنسبة مهم هو ملا ورمز لهويتنا امتداد السيارات إن الثالث!
نحو عىل تحقق أن يمكنك تويوتا، سيارة بقيادة لذا، اآلخرون. يراها سيارتنا أن إىل
أيًضا أخرى تجارية عالمات هناك وحصيًفا. حكيًما تبدو، أو تكون، أن هدف رمزي
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بني ضمني نحو عىل ويربط االعتمادية، عامل رصيح نحو عىل اإلعالن ينقل :4-5 شكل
والعقالنية. والحكمة لتويوتا التجارية العالمة

درجة أعىل لديها التجارية العالمة تلك لكن املوضوعية، الناحية من باالعتمادية تتصف
تقاوم وأن عقالنيٍّا تكون بأن الخاص النفيس اإلضايف الهدف هذا لتحقيق الذرائعية من
لكن بالسيارات. الخاصة األخرى التجارية العالمات تقدمها التي الرضورية غري املغريات
يف األسايس هدفهم يتمثل الذين األشخاص إىل بالنسبة فقط عالية الهدف قيمة تكون
الحرية أو املتعة عىل الحصول هدف تحقيق يريدون الذين فالناس عقالنيني؛ يكونوا أن
تجارية؛ كعالمة وتويوتا اإلعالن هذا يف كبرية قيمة يجدوا لن سيارة رشاء خالل من

جيب. أو ميني سيارات يف بكثري أعىل قيمة سيجدون
هناك الهدف، وقيمة باألهداف األمر يتعلق عندما أنه األمثلة تلك توضحه ما
ترطيب املثال، سبيل (عىل ككل املنتج بفئة تتعلق التي الرصيحة األهداف مستويان:
عمومية أكثر تكون التي الضمنية واألهداف البقع)، وإزالة السيارة واعتمادية الجلد
العقالنيني بمظهر والظهور الطاقة تجديد املثال، سبيل (عىل نفيس مستًوى عىل وتعمل
الخاصة الرصيحة األهداف عىل كثريًا للرتكيز نميل التسويق، يف املكانة). وإظهار واملرح
أو تأمني رشكة وأي للجلد؟ مغذٍّ أنه يدعي ال للجلد مرطب أي لكن منتجاتنا. بفئات
الرصيحة األهداف إن طيبة؟ سمعة وذا وكفئًا فيه موثوًقا يكون أن يحتاج ال خدمة مقدِّم
تريد التي املتنافسة الرشكات كل فإن لذا، معينة؛ منتجات فئة ظهور وراء السبب هي

األهداف. تلك تحقق أن يجب السوق يف البقاء
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مستوى عىل سريكزون واملنتجات، التجارية العالمات عن املستهلكني نسأل عندما
الساعات حالة يف (حتى السعر أو االعتمادية أو الجودة عن ويتحدثون الرصيحة األهداف
يأتي وال الخلفية يف يعمل الضمني املستوى أن هو بالطبع والسبب رأينا)؛ كما الفاخرة،
بسيًطا اختالًفا هناك لكن الرصيحة. األسئلة تلك مثل املستهلكني نسأل عندما املقدمة إىل
الناضجة. األسواق يف خاصة الرصيح، املستوى عىل املجال نفس يف املتنافسة الرشكات بني
األهداف مع التعامل علينا صلة، ذي وتميز ممكنة هدف قيمة أعىل تقديم أجل ومن
يقول تواصلنا. ووسائل ومنتجاتنا التجارية عالماتنا خالل من الصلة ذات الضمنية
إىل يؤدي املستهلكني رغبات تتبع مجرد «إن لإلدارة: كيلوج كلية أستاذ براون، ستيفن
األهداف تعمل راكدة.» وأسواق مقلَّدة وإعالنات بها أخرى استبدال لهم يمكن منتجات
عىل تساعد أن يمكن ثَمَّ ومن الرصيحة؛ املستهلكني رغبات من أعمق نحو عىل الضمنية

وملموسة. مالئمة بصورة أخرى عىل منتجات تميز
الخاصة الطبيعي» «الجمال بحملة خاص وهو آخر مثال عىل نظرة نلِق دعونا
بودي فمنتج مميًزا؛ ليس لكنه مالئم، هدف الطبيعي الجمال .(5-5 شكل (انظر ِبدوف
الحملة؟ تلك تنقلها التي املميزة الهدف قيمة ما لذا، أيًضا؛ طبيعيٍّا جماًال يوفر شوب

التجارية. العالمة إشارات عىل متأملة نظرة نلِق دعونا

ا�وقع اإلعالن

املتعلق الرصيح بالهدف التجارية العالمة تربط ِلدوف الطبيعي» «الجمال حملة :5-5 شكل
االرتياح. بتحقيق

بمفردهن. مطلًقا يكنَّ لم لذا، مجموعات؛ يف الغالب يف النساء إظهار تم بدايًة،
البيجاما، حفالت تشبه خلفيات عىل الحملة تلك أثناء الخاصِبدوف الويب موقع واحتوى
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والقوام األرداف حجم فيها يمثل يكن لم التي حياتها من بالفرتة امرأة أي تذكِّر والتي
باالرتياح»، «الشعور يف املتمثل النفيس الهدف تحقيق عىل دوف منتج يساعد مشكلة. أي
الذي ذلك وإنما ما، يشءٍ عن االعتذار أو ما بيشءٍ االعرتاف عن الناتج ذلك ليس وهو
أيًضا إنه وتحسينها. أنفسنا يف التحكم دائًما علينا يتعني أن من تحررنا عن يَنتج
منتج يشبه يواجهها. التي املشكلة يف وحده ليس الشخص أن إىل يشري باالرتياح شعور
أفضل؛ بأننا نشعر حتى قليًال تعديلها يمكن التي القديمة الوزن قياس موازين دوف
وعامل عاديات لنساء إظهارها إىل فقط إرجاعها يمكن ال الحملة تلك نجاح فإن لذا،

الصدق.
قد فهو هدًفا؛ ليس ذاته حد يف فالصدق ينجح؛ لم ولكن مرات عدة هذا تكرار تم
إن رشائها. عىل يُقبلون املستهلكني يجعل ال هذا لكن مرغوبة، التجارية العالمة يجعل
تم عندما بالجسم العناية منتجات فئة يف ومالئًما مميًزا كان هذا باالرتياح الشعور هدف
فئات يف القدر بنفس مالئًما ليس هدًفا باعتباره باالرتياح الشعور لكن الحملة. إطالق
األسايس الهدف حيث بالشعر؛ العناية منتجات أو التجميل مستحرضات مثل منتجات
بكثري األقل دوف نجاح سبب تفسري عىل يساعدنا ما وهو وتغيريها، الذات تحسني هو

هاتني. املنتجات فئتَي يف

∗∗∗

التجارية العالمات خالل من لتحقيقها نسعى التي لألهداف مستويان هناك
الضمنية واألهداف املنتجات بفئة الخاصة الرصيحة األهداف وهما: واملنتجات؛

داخيل. نفيس مستًوى عىل تعمل التي عمومية، األكثر

∗∗∗

املنتج تجربة باونتي، منتج حالة ففي مهم؛ والضمنية الرصيحة األهداف بني الربط
الهند. جوز مع الشوكوالتة الواقع: من الهروب يف املتمثل الضمني الهدف أساس هي
الخاص الضمني للهدف معقوًال َمَعربًا تقدم الهند جوز مع لدينا التي واالرتباطات
والرائع الفريد امللمس باملثل، الصحراوية. والجزر النخيل أشجار الواقع؛ من بالهروب
قاِرن الضمني. بالهدف معقوًال ارتباًطا أيًضا يوفران بتناوله املرتبط واإلحساس للمنتج
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واالرتباط قضمها، عليك يتعني مكرسات عىل يحتوي الذي سنيكرز بمنتج مثًال هذا
بهدف يرتبط الذي ذلك من بكثري مصداقية أقل هنا الواقع من الهروب بهدف

األداء.

∗∗∗

تحدد املنتج فتجربة عشوائيٍّا؛ ليس والضمنية الرصيحة األهداف بني الربط
الرصيح. الهدف مع معقول نحو عىل ترتبط أن يمكن التي الضمنية األهداف

الضمنية األهداف شفرة فك

قيمة زيادة يجب للرشاء، املستهلك استعداد ثَمَّ ومن املالءمة، عنرص زيادة أجل من
ضمني ومستًوى معنية، منتجات بفئة خاص رصيح مستًوى مستويني: عىل الهدف
السبيل هو لألهداف النفيس املستوى وهذا طويلة. بفرتة املنتجات وجود قبل ظهر نفيس
بكثري صعوبة أكثر أنه غري الرصيح، الهدف قيمة تتجاوز عروضمميزة لتطوير األسايس
املستهلكني. عنه نسأل أن ببساطة يمكننا ال بدايًة، منهجي. نحو عىل معه التعامل يف
نفس وعلم الشعورية العصبية العلوم يف الحديثة التطورات لنا تُقدِّم الحظ، لحسن
الضمني التحفيزي للمستوى املنهجية لإلدارة وصحيًحا ا مهمٍّ أساًسا البرشي التحفيز
التي النتائج أهم عىل نظرة نلِق دعونا ومالئمة. مميزة أهداف تطوير نستطيع حتى

التسويقية. األنشطة يف استخدامها يمكننا وكيف املجال هذا من إلينا وصلت
هما: التكاثر) مثل الرئيسية الدوافع (بعد البرشي السلوك دوافع أبسط إن

ذلك. وغري واملكسب واالرتقاء واملواجهة والتحرك االقرتاب بمعنى «التقدم»: (١)
ذلك. وغري الخسارة وتجنب والحماية االبتعاد بمعنى «التجنب»: (٢)

عندما القديمة للعصور يرجعان وهما فينا، بشدة متأصالن الدافعني هذين إن
إن (التجنب). الهروب أو (االقرتاب) املواجهة بني البقاء أجل من االختيار علينا تَعنيَّ
لصبغ الشامبوهات أحد مستخدمي جذب أردنا فإذا واحدة؛ لعملة وجهان األمرين هذين
كان إذا يلمع الشعر يجعل الشامبو هذا أن بادعاء تقدمي دافع مخاطبة يمكننا شعرهم،
هذا أن يف املتمثل التجنبي للهدف تحقيقه نزعم أن يمكن أو الزاهية. األلوان أحد لونه
للحد املالءمة ولزيادة ممكنان. الهدفني كال إن الشعر. فقدان تجنب يف يساعد الشامبو
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إىل بالنسبة أكرب نحو عىل السائد هو السابقني الجانبني أي معرفة علينا يكون األقىص،
املستهلكني. غالبية

تدريب

التقدم؟ أم التجنب عىل منهما أيٌّ يركز هل منافسيك، عرض أو عرضك يف تفكر عندما

هدفنا هو هذا ثقوب؛ لعمل نستخدمه إننا مثاًال. الكهربي املثقاب نتخذ دعونا
ولكن البدنية، الطاقة يوفر فهو أكثر؛ ضمنية أخرى أهداًفا له لكن الرصيح. األسايس
الدافع هي فالقوة التقدم)؛ هدف (أْي ملستخدمه الذاتية والكفاءة القوة من يرفع أنه األهم
جيًدا املثقاب أداء كان وكلما الصلبة. الخرسانة هزيمة فيمكنه للعامل: األسايس الضمني
ضمنية أهداًفا اآلالت تلك تخدم وهكذا مستخدمه. إىل بالنسبة قيمته زادت قوة، وأكثر
إعالن يف بارع نحو عىل تشفريه تم الطرح أو العرض وهذا بالتقدم. متعلقة أساسية

.6-5 شكل يف املوضح ميتابو آالت
الهدف عىل التعرف يف صعوبة لدينا ليست أننا غري األملانية، باللغة الرئييس العنوان
الطرح: هذا العنوان يدعم أسلحة. أنها عىل اآلالت عرض توصيله: املراد بالطرح الخاص
مختلًفا سيبدو التجنب محوره إعالنًا إن لضحايا.» وليس خصوًما تحتاج «الخرسانة
مبارشة تبعات له التجنب أم التقدم دافع عىل يركزون عمالؤنا كان إن ومعرفة بالتأكيد،
دافع كان إذا املستهلكني أن األبحاث أوضحت خاصتنا. التواصل وسائل فاعلية عىل
بالتأكيد سيجعلها ذلك عىل بناءً املطبوعة اإلعالنات تصميم فإن السائد، هو لديهم التقدم

بالتجنب. الخاص الدافع عىل نفسه األمر وينطبق إقناًعا، أكثر

∗∗∗

والتجنب. التقدم هما البرشي السلوك دوافع أبسط

∗∗∗

من العديد أشارت والتجنب. التقدم مجرد من أكثر تضم بالطبع البرشي السلوك دوافع
أنه إىل البرشي، التحفيز نفس وعلم الشعورية العصبية العلوم ذلك من العلمية، املجاالت
اإلطالق، عىل البرشية الدوافع أهم نعتربه أن يمكن ما األساسيني الدافعني هذين من ينشأ
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الذاتية. والكفاءة بالقوة الخاص الضمني الهدف عىل اإلعالن هذا يركز :6-5 شكل

عامة وهي داخلنا عميق نحو عىل تعمل والتي الفسيولوجية، العمليات عليها تقوم التي
كالتايل: وهي الطبيعة، يف

الشعورية. العصبية العلوم يف والخوف» الفزع «جهاز أيًضا ويسمى األمن: •
الرعاية، عىل الحصول أجل من والسعي الخوف تجنب هو الجهاز هذا وهدف
وااللتزام واالهتمام والتآزر والثقة (االرتباط االجتماعي االختالط أجل ومن
الوالدين قيام لضمان ضمانات العقل تطور ر وفَّ ذلك). إىل وما بالعرف
إىل لإلشارة قوية شعورية أجهزة لديهم الذين أوالدهما برعاية األم) (وخاصة
يطِلق أن يفضل كما أو البكاء خالل من يظهر (كما للرعاية بحاجة أنهم
للعديد التحفيزي األساس هو الجهاز هذا إن االفرتاق»). «صيحات العلماء عليه
الخسارة، تجنب السابق: الفصل يف عرضناها التي االستداللية الطرق من
األهداف تتمثل االفرتايض. والوضع الراهن الوضع إىل وامليل االجتماعي، والتأثري
الواقع، عىل والحفاظ التغيري، وتجنب الخطر، تجنب يف الجهاز هذا من األساسية

الجهد. إهدار وعدم االستقرار، أجل من والسعي اليقني، عدم وتجنب
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طريق عن والغضب الهزيمة لتجنب الغضب» «جهاز يسعى االستقاللية: •
الهدف األداء). أو باملكانة يتعلق فيما املثال، سبيل (عىل اآلخرين عىل التفوق
املقاومة يتجنب وأن اآلخرين من مكانة أرفع الفرد يكون أن يف يتمثل األسايس
الهدف، هذا يخدم الكهربي املثقاب إن ذلك). إىل وما والرصاع واألداء (القوة
والحفاظ ل تحوُّ عملية بحدوث يَِعُد الذي للتجاعيد، املضاد املرطب يفعل كما
نوبل جائزة عىل هيس فالرت السويرسي األعصاب عاِلم حصل الجمال. عىل
املوجودة املناطق بعض بتحفيز أنه وإثبات بالتفصيل الجهاز لهذا لتحليله
الهرمونات أحد الغضب. إثارة يمكن الحيوانات، يف الدماغية القرشة تحت
أنه األبحاث توضح التستوستريون. هو الغضب جهاز تحفز التي األساسية
تزيد. الهرمون هذا مستويات فإن املثال، سبيل عىل تنس، مباراة يف نفوز عندما
وزيادة الذات، وتأكيد اآلخرين، عىل التفوق هو الجهاز لهذا األساسية واألهداف
والحفاظ األمور، مجريات يف والتحكم السيطرة نطاق وتوسيع والتأثري، القوة

التحكم. ذلك عىل
السعي طريق عن بامللل الشعور تجنب هو السعي» «جهاز هدف إن اإلثارة: •
ارتباًطا مرتبطة للَّعب الدافعية إن ذلك. إىل وما واالبتكار والتغيري التحفيز وراء
ترك عىل ليشجعنا الجهاز هذا تطور تطورية، نظر وجهة فمن بهذا؛ وثيًقا
هذا فإن لذا، معها؛ نختلط جديدة جينات وراء أسايس نحو عىل سعيًا أماكننا
وراء بقوة يقف وهو املراهقة، مرحلة أثناء كبري نحو عىل نشًطا يكون الجهاز
عىل الجهاز هذا ويعتمد املوضة). وحتى املخدرات من (بدءًا االستهالك أهداف
الحيوانات أحد أُعِطي إذا للتعلم. الرئييس الهرموني األساس وهو الدوبامني،
بسهولة فسيتعلم الجهاز، هذا يف الدماغي التحفيز إطالق يف تتحكم ذراًعا
حتى طويلة، لفرتات الذاتي تحفيزه يف بحماس وسيستمر الذراع، هذه دفع
البحث يف الجهاز لهذا األساسية األهداف تتمثل وينهار. البدني اإلنهاك يصيبه
واستكشافها، البيئة واكتشاف املألوف، وكرس مألوفة وغري جديدة مثريات عن

اآلخرين. عن والتميز امللل، وتجنب التغيري، وراء والسعي

أهم هي الثالثة الدوافع تلك أن منفصل نحو عىل العلم من مختلفة مجاالت أثبتت
عصبية ِبنًى تتضمن معقدة عصبية شبكة من يتكون منها وكلٌّ البرشي، السلوك دوافع
مليالدنا. األول اليوم من سلوكنا وراء تقف وهي الدماغية، القرشة تحت توجد ا جدٍّ قديمة
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من األوىل القليلة األشهر يف أنه فسنجد بالرتتيب، األخرى تلو الواحدة تناولناها وإذا
األشياء أهم هي الخطر من والحماية واألمن الوالدين من القرب يكون طفل أي عمر
عندما قصرية، فرتة وبعد واالرتباط. الثقة هي النتيجة وتكون األمن)، (هدف إليه بالنسبة
واقف وهو البيئة استكشاف يف يبدأ خاصة، يميش أن وبمجرد الحبو، يف الطفل يبدأ
(هدف بالفضول هنا مدفوع وهو مختلفة، أشياء يجرب أن يف يرغب فهو قدميه؛ عىل
الطفل يبدأ املرحلة، هذه يف وأبيه. أمه عن فأكثر أكثر يبتعد هو بهذا، بقيامه اإلثارة).
االستقاللية). (هدف والديه عن استقالليته من ويزيد به يحيط ما استكشاف يف بالفعل
بالقوة مدفوع هنا وهو الكبار؛ مع رصاع يف الدخول يف يبدأ املدرسة، قبل ما مرحلِة ويف
ترتاوح سنٍّا نبلغ عندما لذروتهما واالستقاللية اإلثارة جهازا يصل السيطرة. يف والرغبة
من األوىل الفرتة يف ذروته يف األمن جهاز يكون حني يف عاًما، والثالثني العرشين بني

نهايتها. وقرب الحياة
البرشي التحفيز بأجهزة يتعلق فيما اآلن حتى عرضناه ما 7-5 شكل يوضح
نبني ثم والتجنب، التقدم يف املتمثلني األساسيني الدافعني البداية يف نطور األساسية.

الدافعني. هذين عىل واملعتمدة وتطوًرا تعقيًدا األكثر الثالثة التحفيزية األجهزة
نظرة. نلِق دعونا الضمنية؟ األهداف التجارية والعالمات املنتجات تخدم كيف
ويمكن املاهر. العامل تمكني طريق عن االستقاللية هدف الكهربي ميتابو مثقاب يحقق
السمات عىل بالرتكيز باإلثارة خاصة بأهداف مثقابها تؤطر أن أخرى تجارية لعالمة
ومتانته الطويل املثقاب عمر عىل ثالثة تجارية عالمة تركز وقد اإلبداع. وهدف املبتكرة
هدف عىل أكثر يركزون الذين املستهلكني تخاطب ثَمَّ، ومن منها؛ املصنوع القوية واملواد
األمان، عىل القائم تأطريها خالل من األمن أهداف تخدم التجارية فولفو عالمة األمن.
تخاطب بينما (اإلثارة)، القيادة متعة عىل تركز التجارية دبليو إم بي عالمة أن حني يف
كارلسربج جعة إن (االستقاللية). اآلخرين عىل والتميز املكانة التجارية مرسيدس عالمة
هدف كارلينج تخاطب حني يف (االستقاللية)، العالم» يف جعة نوع أفضل تعد «ربما
األجنبية الجعة أنواع يف الجاذبية عنارص أهم يتمثل بينما الذكورية)، (الصداقة األمن
الهند). مثل «غريبة» دول من إنها املثال، سبيل (عىل اإلثارة مجال يف َوتايجر كوبرا مثل
طريق عن تلك الثالثة األساسية األهداف أنواع من املثىل االستفادة يمكن عمليٍّا،
االستقاللية أهداف من مزيج املثال، سبيل عىل الصخور، فتسلُّق منها؛ خليط استخدام
يف واالستكشاف). واملتعة (الحيوية اإلثارة وأهداف ذلك)، إىل وما واألداء للقمة (الصعود
وأهداف ذلك)، إىل وما والعناية (التزين األمن أهداف من مزيج بالصحة العناية أن حني
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اإلثارة االستقاللية

التقدم

التجنب

األمن

البرشي. العقل يف األساسية الضمنية األهداف أجهزة :7-5 شكل

جهاز إىل هذا يؤدي ذلك). إىل وما والتدليك الزيوت بسبب باالنتعاش (اإلحساس اإلثارة
الذي الضمنية األهداف يتضمن كبري، حد إىل فيه التحكم يمكن الوقت ذات ويف متأصل
األهداف يف منهجي نحو عىل التفكري خاللها من يمكننا ستة دافعية مجاالت من يتكون

ييل: كما وذلك ،(8-5 شكل (انظر الضمنية

… والدفء واألمان والقرب والثقة الرعاية األمن: •
… واللذة واالنفتاح واالبتهاج االسرتخاء االستمتاع: •

… والتغيري واالبتكار والفضول واملتعة الحيوية اإلثارة: •
… واملخاطرة واالستكشاف والتمرد والشجاعة الحرية املغامرة: •

… اآلخرين تقدير عىل والحصول والتفوق والسلطة والنجاح الفخر االستقاللية: •
… والعقالنية واملنطق والتنظيم الدقة النظام: •

فئة منتجات أحد رشاء عرب لتحقيقه يسعون الذي الهدف حيث من الناس يختلف
باختياره النظام هدف تويوتا نوع من سيارة لديه الشخصالذي يحقق السلع. من معينة
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التسويق. إىل بالنسبة الصلة ذات الضمنية األهداف يوضح الضمنية األهداف مخطط :8-5 شكل

لآلخرين االجتماعية مكانته رولكسإلظهار ساعة رشاء يمكنه لكن التجارية، العالمة لتلك
فيشرتون عكيس؛ بشكل ولكن اليشء بنفس آخرون يقوم حني يف االستقاللية). (هدف
األهداف إن وحيث الرياضية. ِسُكوندا ساعة ويلبسون يملكون ولكنهم مرسيدس سيارة
كبري بقدر نتمتع فنحن عديدة؛ بطرق تحقيقها يمكن فينا، ومتأصلة عامة الضمنية
من معينة فئة يف متأصلة ليست ألنها الضمنية لألهداف تحقيقنا كيفية يف املرونة من
فيمكننا األساسية. البرشية الدوافع يف متأصلة فهي الوظيفية؛ األهداف مثل املنتجات
باالستقاللية متعلق هدف لتحقيق املناصب أو األحذية أو الساعات أو السيارات استخدام
قصرية برحلة القيام يمكننا االستمتاع)، (هدف االسرتخاء يف نرغب وعندما املكانة. مثل
يدَّعي استحمام جل استخدام أو الصحية املنتجعات ألحد الذهاب أو اليوجا ممارسة أو
تحقق أن معينة منتجات لفئة يمكن لذلك، نتيجة بالروائح. بالعالج خواصشبيهة له أن
(هدف التحلية من كنوع عمليٍّا اختياًرا كريم اآليس يكون أن فيمكن مختلفة؛ أهداًفا
ومميز، حرصي نوع من كان إذا االستقاللية هدف بتحقيق يرتبط أن ويمكن النظام)،

213



الشفرة فك

من الهروب أو الذات تدليل عىل يساعد أو اإلثارة) (هدف لالنتعاش يؤدي أن يمكن كما
املغامرة). (هدف الواقع

تدريب

املنتجات فئات وما التجارية؟ عالمتك أو منتجك فئة به املرتبطة األسايس الضمني الهدف ما
الهدف؟ هذا تحقيق يف املستخدمة األخرى

املرشوعات من املئات يف الضمنية األهداف مخطط نستخدم االستشارية، أنشطتنا يف
ومستحرضات املنظفات من بدءًا مختلفة؛ منتجات فئات وعرب الجنسيات املتعددة
أن األنشطة تلك من املستخلصة النتائج أهم من االتصاالت. خدمات وحتى التجميل،
النظر بغض األساسية، دوافعنا تعكس ألنها الستة األبعاد بديهي نحو عىل يفهم جميعنا
ومن آخر. مكان أي أو العظمى بريطانيا أو الهند أو املكسيك يف نعيش كنا إذا عما
األمر يتعلق عندما مهم يشء أي ينقصه ال أنه بمعنى متكامل؛ املخطط أن األخرى النتائج
وثمة التواصل. ووسائل التجارية والعالمات املنتجات لفئات األساسية الدوافع بتحليل
الصورة وبناء التجارية العالمات تحليل يف ا جدٍّ مفيد أنه يف تتمثل ثالثة مهمة نتيجة
املحددة الرصيحة باألهداف ربطه يمكن أخرى أشياء ضمن من ألنه وإدارتها؛ لها الذهنية

املنتجات. لفئة

∗∗∗

املعلومات تلك تتيح األساسية. البرشي السلوك دوافع عن النقاب العلم َكَشَف
اتخاذ عملية من العميق الضمني املستوى لهذا املنهجية اإلدارة للمسوقني

القرار.

التجارية بالعالمات عروضخاصة تقديم والتمييز: املالءمة زيادة
األهداف عىل معتمدة

بالهدف البدء علينا نبدأ؟ أن يجب أين من والضمنية. الرصيحة األهداف من العديد هناك
أساًسا سنخرج األهداف، هذه بمثل الوفاء دون فمن املالءمة؛ أساس هو فهذا الرصيح،
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الرصيح الهدف ق تحقِّ التي التجارية العالمة أن واألهم فيه. نعمل الذي املجال من
مزيالت سوق ففي به؛ تعمل التي السوق تقود التي هي نحو أفضل عىل أهمية األكثر
لهدفها تحقيقها يف األفضل أنها عىل إليها النظر يتم التي التجارية العالمُة العرق،
وكذلك السوق. يف الرائدة هي تكون رائحته إظهار وعدم العرق بتقليل املتعلق الرصيح
من قدر أكرب ر توفِّ التي للمالبس واملعطرة املنعمة املنتجات فئة يف التجارية العالمة
التي الكيفية عىل نركز ما عادًة التسويق، يف سوقها. يف الرائدة تكون التي هي النعومة
األساسية الرصيحة األهداف ننىس ما أحيانًا لذلك، ونتيجة أنفسنا؛ تمييز بها يمكننا
هذا اتباع يف يكمن الذي الخطر إن التجارية. عالمتنا إليها تنتمي التي املنتجات لفئة
عدم باحتمال املخاطرة ثَمَّ ومن تماًما؛ األسايس الهدف نسيان احتمالية هو األسلوب

منتجاتنا. مالءمة
مثال خالل من يتضح املستوى هذا عىل الرصيحة األهداف تحقيق عدم خطر إن
ثمانينيات شهدت صحي». شوكوالتة «قالب عن عبارة هو الذي باليستو، مارس منتج
أن يشء كل عىل يجب كان فقد الخرضاء»؛ «املوجة من األوىل الحقبة العرشين القرن
إلخ) … عنه الناتجة للبيئة امللوثة الفضالت وتقل الطاقة يوفر (أْي للبيئة صديًقا يكون
صحية مكوناته منتج فهو دقيق؛ نحو عىل االتجاه هذا مع باليستو منتج تَناَسب وصحيٍّا.
عن به الخاصة التواصل وسائل أعلنت مواٍز، نحو عىل بالشوكوالتة. ومغطٍّى وطبيعية
حصان ومعه مزارع للمنتج التليفزيوني باإلعالن ظهر فقد الطبيعة»؛ من «صحي منتج
مقرمش» طعمه طبيعي «منتج عبارتا اإلعالن بنهاية وظهرت بالقمح، محملة وعربة
العالمة صاحبة الرشكة الحظت الوقت، بعض مرور بعد ولكن ومختلف». و«طبيعي
املختارة الذهنية الصورة من املستهدفة الفئة من محدود لعدد وصلت أنها التجارية

محدوًدا. نجاًحا إال التجارية العالمة وال املنتج يحقق لم ثَمَّ ومن التجارية؛ للعالمة
حل إىل ووصلت ملنتجها جديدة ذهنية صورة عن الرشكة بحثت السبب، لهذا
قوالب الناس يشرتي ملاذا وهو: ظاهريٍّا؛ بسيًطا يبدو سؤال بطرح وذلك للغاية، بسيط
السؤال، هذا عن اإلجابة خالل ومن لرشائها؟ دوافعهم وما األساس؟ يف الشوكوالتة
االستمتاع وهو: أال الشوكوالتة؛ منتجات لفئة األسايس الهدف إىل برسعة الرشكة توصلت
صحية حياة تعيش «أن من باملنتج الخاصة األساسية الرسالة تغريت الرائع. باملذاق
مارس أدركت وطبيعية». صحية بمكونات «شوكوالتة إىل الشوكوالتة» هذه مع وطبيعية
أجل من يشرتونها هم صحية؛ تغذية عىل يحصلوا كي الشوكوالتة يشرتون ال الناس أن
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الشوكوالتة؛ تناول خالل من تحقيقه يجب الذي األسايس، الهدف هو هذا االستمتاع.
أولوية. باعتباره الهدف هذا مع التعامل املهم من كان السبب، ولهذا

صحية تكون أن يجب ولكنها االستمتاع، أجل من الشوكوالتة تناول هو االتجاه كان
لكنها االستمتاع، أسايسهدف نحو عىل الجديدة الذهنية الصورة خدمت نفسه. الوقت يف
وأصبح املبيعات تضاعفت أن النتيجة كانت الصحي. بالجانب مهم نحو عىل أكملته
الحقة. سنوات بضع مدى عىل األملانية السوق يف الشوكوالتة قوالب قطاع يف األول املنتج
املنتجات لتمييز كافية فرصة الرصيحة األهداف عىل فقط الرتكيز يعطي ال عادة لكن
بياًضا أكثر يغسل ما منتٍج إىل فقط يشري املثال سبيل عىل فهو بعض؛ عن بعضها
عىل مدرك تمييز توصيل الصعب من كان إذا لذا، آخر؛ من أفضل ينظف أو آخر من
يدعم ال الضمني املستوى فإن تحقيقه، الرصيحة لألهداف يمكن بما الخاص املستوى
عالمتنا لتمييز الفرصة يعطي وإنما الضمنية)، األهداف (بتحقيق فحسب املالءمة درجة

مالئمة. بطريقة ومنتجاتنا التجارية
املالءمة عنَرصي يوفر — لعمالئنا ممكن قيمة عرض أفضل نقدم حتى لذا،
فعل يمكن كيف وملعرفة والضمنية. الرصيحة األهداف بني الجمع علينا — والتمييز
بالسيارات. خاص جديد فرامل لنظام عرض لتطوير بحاجة أننا نتخيل دعونا ذلك،
السيارة. ويوقف السائق ينبه الحاجة عند أنه يف النظام هذا يف األساسية امليزة تكمن
السيارة بجعل الحوادث وقوع منع واضح: النظام هذا يخدمه الذي الرصيح الهدف إن
قيمة من نزيد حتى بهذا ربطه يمكن الذي الضمني الهدف ما واآلن برسعة. تقف
بمنع وعائلتنا أنفسنا نحمي أن نريد فنحن اإلطار؛ هذا يف واضح مرشح األمن الهدف.
فيمكننا الرصيح؛ والهدف امليزة بهذه اإلثارة جانب ربط أيًضا ويمكن الحوادث. وقوع
يتيح النظام ألن ديناميكية أكثر نحو عىل بالقيادة واالستمتاع أرسع نحو عىل القيادة
التقنية تلك امتالك ألن بهذا ربطها أيًضا يمكن واالستقاللية أرسع. نحو عىل التعامل لنا
األهداف بني الناتجة القيمة عروض وستجمع اآلخرين. عىل أفضلية الفرد يعطي املتقدمة

.(9-5 شكل (انظر الضمنية النفسية واألهداف الرصيحة الوظيفية
الصحيح العرض نختار كيف محتملة، قيمة عروض ثالثة لدينا صار اآلن لكن
معقوًال القيمة عرض يكون فحتى الصورة. يف التجارية العالمة تظهر هنا بينها؟ من
سيكون فولفو، سيارة إىل فبالنسبة التجارية؛ العالمة مع يتناسب أن يجب ومقبوًال،
الفرامل نظام سمة بتقديم الخاص التايل التليفزيوني اإلعالن ربط مقبوًال. األمن عامل
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اإلشارة

نظام فرامل
أوتوماتيكي

نظام فرامل
أوتوماتيكي

نظام فرامل
أوتوماتيكي

الهدف الضمنيالهدف الرصيح

مسافة فرملة أقرص

مسافة فرملة أقرص

األفضليةمسافة فرملة أقرص

متعة القيادة

األمن

سمات إلحدى والضمنية الرصيحة األهداف بني الجمع القيمة: عىل قائم عرض :9-5 شكل
السيارة.

االختبار. مسار يف فولفو وسيارة مختربًا نرى نحن األمن. بهدف املنتج األوتوماتيكي
فعالة إشارة (وهي املعتاد يف األطفال يجلس حيث الخلفية املقاعد يف املستهلكون يجلس
سيقومون الذي ما القيادة، مقعد يف الجالس املهندس، يرشح األمان/األمن). لعامل
عىل نفسها سيارتهم ستوقف ثم أخرى، سيارة باتجاه مبارشة السيارة سيقودون به:
االختبار يبدأ بقوة. مًعا أيديهم ويشبكون قليًال خائفني العمالء يبدو أوتوماتيكي. نحو
عالمات عليهم بدت وقد العمالء ويظهر الفرامل، نظام بفضل نفسها السيارة وتوقف

باألمن. والشعور االرتياح
العامل سيكون األسبقية أو األفضلية عامل املقابل، يف مرسيدس، سيارة إىل بالنسبة
شكل (انظر التليفزيوني األرواح» «حاصد إعالن يف رائع نحو عىل هذا ترجم وقد األهم،
َمَلك يجلس وفجأة الغابة، عرب املرسيدس سيارته يقود رجل باإلعالن يظهر .(10-5
قائًال الضحك يف األرواح حاصد يبدأ ثم فيه الرجل يحدق بجانبه. األرواح حاصد املوت
تماًما تقف السيارة جاعًال الفرملة يف الفرامل نظام يبدأ اللحظة، تلك يف «معذرة!» له:
ملك إىل السائق تحول الصدمة، من لحظات بضع وبعد الطريق. تسد كانت شاحنة أمام
الرجل التمثيلية الصورة هذه خالل من أعطى النظام هذا إن «معذرة.» له: قائًال املوت

يموت. يرتكه ولم أفضلية
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الضمني والهدف األوتوماتيكي الفرامل نظام بني يربط مرسيدس لسيارة إعالن :10-5 شكل
األسبقية. أو باألفضلية الخاص التجارية للعالمة

وفجأة الغابة أرجاء يف سيارته يقود رجل آخر: بإعالن اإلعالن هذا مرسيدس أتبعت
استطاع الفرامل، نظام بفضل .(11-5 شكل (انظر الطريق منتصف يف تقف غزالة يرى
جون مثل ترقص األخرى الغابة وحيوانات الغزالة بدأت لهذا، ونتيجة يقف؛ أن السائق

جيز». «بي لفريق الحياة» قيد عىل «البقاء فريق أغنية تغني وهي ترافولتا
الضمني. املستوى ينقصه لكن درامية، صورة يف الرصيح الهدف اإلعالن هذا يقدم
الناتجة، األقرص الفرملة مسافة ثَمَّ ومن الفرامل، نظام أن توضح بطريقة يُقدَّم لم إنه
التسلية وأن ، مسلٍّ اإلعالن أن أحد يرى أن املمكن من ما. ضمنيٍّ هدٍف لتحقيق مهمان
نشاهد يجعلنا ما وهذا محتمل، هدف التسلية بالتأكيد أيًضا. الناس إىل بالنسبة هدف
بني االرتباطات عىل تعتمد املدركة الهدف قيمة لكن للتسلية، بحاجة فنحن التليفزيون؛
بالعالمة املرتبط الهدف كان فإذا لذا، املستهلكني؛ وأهداف التجارية والعالمة املنتج
مالئم غري وهذا والتسلية. الفرامل نظام بني يربط أن املخ فسيتعلم التسلية، هو التجارية
اإلعالن هذا أن علمنا إذا نتفاجأ فلن املنظور، هذا من لألمر نظرنا وإذا الحالة. تلك يف

عرضه. من فقط أسبوعني بعد توقف
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دون املرة هذه لكن األوتوماتيكي الفرامل لنظام مرسيدس من آخر إعالن :11-5 شكل
ضمني. لهدف إشارة

∗∗∗

الرصيحة األهداف بني تجمع عندما للمستهلك قيمة أعىل تقدم القيمة عروض
والضمنية.

الفصل هذا يف الواردة النقاط أهم

البرشي، العقل يف للقيمة مستًوى وأهم أعقد هو األهداف عىل القائم التقييم •
نشرتيه ما نشرتي ملاذا التايل: السؤال عن لإلجابة رحلتنا يف أسايس مفهوم وهو

منتجات؟ من
األهداف تحقيق يف الذرائعية وتلك لغاية، وسيلة واملنتجات التجارية العالمات •

لها. الحقيقية الدافعة القوة هي
عىل تقوم األهداف تحقيق يف للمساعدة التجارية بالعالمات الخاصة الذرائعية •
تثري االرتباطات تلك واألهداف. التجارية العالمات بني املكتسبة االرتباطات
الخاصة القرارات وتقوم ما، تجاريٍة لعالمٍة املتوقعة الهدف قيمة تحدد توقعات

هذه. الهدف قيمة عىل بالرشاء
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الهدف، قيمة نعظم فحتى والضمني. الرصيح الهدف: لقيمة مستويان هناك •
عروض وتقدم والضمني. الرصيح باملستويني التجارية العالمات ربط يجب

والضمنية. الرصيحة األهداف بني تربط عندما للمستهلك قيمة أعىل القيمة

مسوقني باعتبارنا هذا لنا يعنيه ما

الذهنية الصورة وبناء السوق تحديد من بدءًا — اسرتاتيجية ألي يكون حتى •
— السوق وتجزئة والتطوير والبحث املستهلكني أذهان يف التجارية للعالمة
املهمة األهداف من االسرتاتيجية تلك تُستقى أن يجب املبيعات، عىل قوي تأثري
مناَسبة مَدى تقييم لنا يتيح سوق أي األهدافيف تلك وفهم فتحديد للمستهلكني؛
املستهلكني عدد كم التجارية؛ لعالمتنا الذهنية بالصورة الخاصة اسرتاتيجيتنا
خاصتنا؟ املنتجات لفئة رشائهم وراء األسايس املحرك هو ما هدف يكون الذين
كما األقل عىل السوق يف الرئيسية الرصيحة األهداف خدمة هو املالءمة أساس •
القدرة يمنحنا الرصيحة األهداف مع قوية ارتباطات وجود إن املنافسون. يفعل
العالمة إن تقول عامة قاعدة وهناك منتجات. فئة أي سوق يف االستمرار عىل
التي الفئة يف األسايس الرصيح الهدف نحو أفضل عىل تخدم التي التجارية

بها. الخاصة السوق يف الرائدة هي ستكون إليها، تنتمي
مستوى يوفر الرصيحة، األهداف عىل اعتماًدا التميز باإلمكان يكن لم إذا •
الضمنية األهداف تدعم أن يجب بهذا، وبالقيام لذلك. فرصة الضمنية األهداف

املناسب. التمييز وتضمن املالءمة درجة املحددة
(عىل والرصيحة الضمنية األهداف بني ربط من قيمة طرح أو عرض أي يتكون •
يعطي بحيث أكرب برسعة السيارة أوتوماتيكي فرامل نظام يوقف املثال، سبيل
ليس والرصيحة الضمنية األهداف بني الربط إن األسبقية). أو األفضلية السائق
يمكن التي الضمنية األهداف تحدد التي هي بالكامل املنتج تجربة عشوائيٍّا:

الرصيح. الهدف وبني بينها الربط معقول نحو عىل
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السادس الفصل

لالسرتاتيجيات الفعال التنفيذ
األهداف عىل القائمة

القيمة تفعيل

من بدءًا للتسويق، الضمني املستوى من عديدة أوجًها السابقة الفصول يف عرضنا
والكفء الفعال التنفيذ كيفية عىل سنركز الفصل، هذا يف السلوك. تحفيز وحتى اإلدراك
باملنتجات، الخاصة والتجارب التواصل وسائل إلنشاء األهداف عىل القائمة السرتاتيجيتنا
نحو عىل تتناسب ما تنفيٍذ عملية كانت إذا ما عىل الحكم لكيفية أيًضا وسنتعرض

ال. أم االسرتاتيجية تلك مع معقول

التنفيذ فجوة إنهاء

حدٍّ إىل بسيًطا ظاهره يف التسويق يبدو السابق، الفصل يف تعلمناه ما ص نلخِّ عندما
والربط والضمنية الرصيحة األهداف من كلٍّ من يتكون قيمة عرض إنشاء فعلينا كبري؛
ذهنية مفاهيم تنشط إشارات إىل العرض هذا وترجمة األهداف من النوعني هذين بني
أفضل نحو عىل النشط املستهلك هدف مع املفاهيم تلك تناسبت إذا ثم املستهلك، لدى
(انظر منتجنا أو التجارية عالمتنا فسيشرتون منافسينا، منتجات تنشطها التي تلك من

.(1-6 شكل
تطوير يفرضه الذي التحدي مدى يعرف كلنا لكْن ما، نوًعا بسيًطا هذا يبدو
شهوًرا، األمر يستغرق أن فيمكن التفاعل. نقاط كل عرب وتنفيذها جذابة اسرتاتيجية
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يتعلق وفيما الساعات. ومئات االجتماعات لعرشات وحدها االسرتاتيجية مناقشة وتحتاج
األفضل؟ هي ستكون اإلبداعية األفكار فأي حدة؛ املناقشات تزداد االسرتاتيجية، بتنفيذ
شهادات أو موسيقي مقطع وأي األمثل؟ النحو عىل األساسية املزايا توصيل يمكننا وكيف
االسرتاتيجية ستنفذ التي اإلشارات أي تحديد ومسألة اختيارها؟ يجب التي هي عمالء
وعادًة الوطيس. وحامية مطولة ومجادالت نقاشات محل تكون ما كثريًا أفضل نحو عىل
تعمل العنارص فبعض السوق؛ بحوث من تقييًما نتلقى أن بمجرد سوءًا األمر يزداد ما
لكنه الدول، إحدى يف مجديًا ما مساٌر يكون وقد فال. اآلخر البعض وأما جيد، نحو عىل

أخرى. يف يفشل

∗∗∗

عدم األول: التسويق؛ يف النجاح من مزيد تحقيق دون يَُحوالن عائقان هناك
اإلشارات تنشيط عدم والثاني: املستهلكني، أهداف عىل االسرتاتيجية اعتماد
يف املطلوبة واألهداف الذهنية للمفاهيم القيمة عرض توصيل يف املستخدمة

املستهلك. ذهن

∗∗∗

املهمة هذه مثل يجعل الذي وما اسرتاتيجيتنا؟ تنفيذ يف التحدي يكمن بالضبط إذن أين
نستفيد أن يمكن كيف نَر دعونا منعها؟ يمكننا وكيف الفخاخ؟ تكمن أين صعبة؟ مهمة
الكتاب. يف اآلن حتى له عرضنا وما والضمني الرصيح القرار اتخاذ مستويَي من هنا

تروبيكانا، عصري عبوة تصميم إطالق إعادة عملية عىل ثانية نظرة بإلقاء سنبدأ
توضح إنها حيث فقط؛ شهرين غضون يف يورو مليون ٣٠ قدرها لخسارة أدت والتي
الهدف فإن الربتقال»، «عصري منتجات بفئة بدأنا إذا األساسية. الفخاخ من بعًضا
نحو عىل به توحي كانت ما هو هذا ولذيذ. طازج مرشوب عىل الحصول هو الرصيح
عصري رشب من أكثر وألذ طزاجة أكثر يكون أن يمكن الذي ما األصلية: العبوة مثايل
األمر وهو فاكهة، ثمرة من مبارشة مأخوذ عصري إنه فاكهة؟ ثمرة من مبارشة استُخلص
ضوء يف خاص نحو عىل مالئم هذا إن الصحية. باملزايا حديس نحو عىل يرتبط الذي
الرصيح الهدف إن الصباح. وقت وهو الربتقال، عصري فيه يُتناول ما عادًة الذي الوقت
املمكنة بالبدائل مقارنة لكْن، مرشوب، أي مع يتحقق أن يمكن الصباح يف يشء لتناول
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ا)ستهلكالعالمة التجارية

األهدافاإلشارةاالسرتاتيجية

املستهلكني. أهداف تُخاِطب إشارات إىل االسرتاتيجية ترجمة التنفيذ: :1-6 شكل

أنه عىل إليه ويُنظر طزاجة أكثر الربتقال عصري فإن الغازية، املرشوبات أو املاء مثل
أكثر. صحي

ألرسته؟ برتقال عصري بإعطاء اآلباء أحد يحققه الذي الضمني الهدف ما إذن،
وفعل باألرسة العناية «األمن»؛ ب الخاصة الضمنية األهداف بمجال املنتج هذا يرتبط
الهدف هذا يتحقق الوقت، نفس يف فيتامينات. بإعطائهم وحمايتهم ألفرادها جيدة أشياء
(مقارنًة قليلة سلوكية وبتكاليف برسعة تحقيقه يمكن ألنه وعملية بسيطة بطريقة
األهداف عىل املعتمد القيمة عرض يكون قد وعرصها). الربتقال ثمار بعض بقطع
الضمني) (الهدف باألرسة للعناية طريقة «أسهل ييل: كما الربتقال عصري إىل بالنسبة
إىل اآلن نظرنا إذا الرصيح).» (الهدف ولذيذًا طازًجا برتقال عصري أفرادها إعطاء هي
اإلشارات ألن األهداف؛ هذه مع االتساق يقلل أنه لنا فسيتضح الجديد، العبوة تصميم
من للطزاجة؛ يشري يعد لم الزجاجي فالكوب جوهريٍّا؛ اختالًفا مختلفة يرسلها التي
وحجمه جيد التصميم وألن بكثري. أقل بنسبة يتحقق الرصيح الهدف هذا فإن ثَمَّ،
التصميم نمط مع يتناسب فإنه األنيق»، الحديث «التصميم معايري مع ويتناسب أصغر
لكن والحرصية. التميز لعامل بدوره يشري مما الفاخرة، التجارية بالعالمات الخاص
األهداف مع يتناىف ثَمَّ من وهو واالنفصال، للبعد رمز الحرصية الضمني، املستوى عىل
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العالمة وضع قد التصميم تغيري أن 2-6 شكل يوضح «األمن». ب الخاصة الضمنية
االعتبار يف وضعنا (إذا بكثري مالءمة وأقل ا جدٍّ مختلف ضمنية أهداف مجال يف التجارية

التجارية). والعالمة املنتجات فئة

منتج يتناوله
الجميع كل

يوم وهو
طازج وطبيعي

منتج 1ناسبة
معينة ويعرب

عن ا1كانة
ومعلَّب

للمستهلكني. ا جدٍّ مختلفة أهداًفا تخاطب تروبيكانا ملنتج الجديدة العبوة :2-6 شكل

ذات التجارية للعالمة فقط الفشل هذا إرجاع بالتأكيد الخطأ من سيكون لذا،
العديد يف يوم كل تحدث مماثلة أخطاءً ألن األمر؛ يف شاركوا الذين األشخاص أو الصلة
املصمم أرنل، بيرت يقول الحالة؟ تلك من إذن نتعلمه أن يمكن الذي ما الرشكات. من
من كلٍّ وإعادة «التجديد كان التصميم تغيري هدف إن الجديد، التصميم عن املسئول
املستهلكني.» مع العاطفي و«التواصل الشائعة» الثقافة يف واالشرتاك والتصميم التفكري
الخاصة فالوثائق التسويق؛ السرتاتيجيات الكفء التنفيذ أمام ا مهمٍّ عائًقا هذا يوضح
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التي (الداخلية) أهدافنا عىل تشتمل ما عادًة التسويقي، املوجز وخاصة باسرتاتيجيتنا،
والضمنية. الرصيحة وأهدافه املستهلك عىل الرتكيز من بدًال نحققها أن نريد

ا جدٍّ غامض املستهلكني مع العاطفي التواصل هدف أن وهو كبري؛ آخر عائق هناك
الذاتي. للتأويل كبرية مساحة ويرتك

والتسويق العاطفة

املستهلكني»، مع العاطفي «االرتباط إىل حاجتنا هدف عن وسمعنا جميًعا استخدمنا لقد
إن ومنتجاتنا. التجارية عالماتنا عىل العاطفي الطابع وإضفاء معهم التواصل وإىل
إنه عليه. كثب عن نظرة نلِق دعونا لذا، التسويق؛ يف ا جدٍّ مهم مفهوم «عاطفة» مصطلح
خاصة التسويق، وكفاءة فاعلية من تقلل التي العوائق أكرب من واحًدا األمر واقع يف يَعد

والعمالء. التجارية العالمة بني التفاعل نقاط عرب اسرتاتيجيات تنفيذ عند
كثريًا نهتم ال نحن التسويق، يف العاطفي؟ بالجانب املقصود ما بدء، ذي بادئ
األمور عىل ذلك من بدًال نركز ولكن الفسيولوجية، النفسية أو العصبية بالجوانب
من يُستوحى أخرى، أشياء بني من هذا، إن الرشاء. قرارات وراء تقف التي العاطفية
أو السعادة إىل املستهلكون يشري ما عادًة إذ السوقي؛ البحث يف املستهلكني أفعال ردود
مشاعر فإن لذا، منتجات؛ من يشرتون ما رشائهم أسباب توضيح محاولة عند الرضا
ما لكن الرشائي. للسلوك معقولة دوافع أنها يبدو اإليجابية واملشاعر والسعادة الرضا
تشارلز الشهريان النفس عاِلما يقول السلوك؟ تحفيز يف العواطف دور يف العلم رأي
أن للعاطفة «يمكن اإلنساني»: للفعل أكسفورد «دليل يف شاير إف ومايكل كارفر إس
وذلك األهداف؛ عىل معتمد فعل أي عىل سلبي أو محايد أو إيجابي تأثري لها يكون
عن تقييًما تعطي العواطف أخرى، بعبارة للهدف.» الفعل تحقيق مدى عىل اعتماًدا

األهداف. ق تحقُّ مدى
أشواط بضعة خسارتنا فإن اإلنجاز)، (هدف تنس بمباراة الفوز نريد كنا إذا
تخربنا تقريرية إشارات عن عبارة املشاعر وتلك اإلحباط. أو بالغضب شعورنا ستثري
والرضا. بالسعادة شعورنا يثري ما هو الهدف فتحقيق الفوز؛ لهدف تحقيقنا مدى عن
فإنهم الضمنية، ألهدافهم محدودة وصول إمكانية سوى لديهم ليس املستهلكني وألن
رشائهم، عمليات وراء تقف التي األسباب عن يُسألون عندما قرارهم ناتج عن يتحدثون
عن اإليجابية املشاعر تَنتُج العمليات. تلك وراء الدافع تَعد التي الحقيقية القوة من بدًال
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أو بورش، سيارة نقود كنا إذا عما النظر بغض بالسعادة نشعر فنحن األهداف؛ تحقيق
الواعية التجربة إنها لدينا. مفضل قميص من بقعة نزيل أو لذيذة، شوكوالتة قالب نأكل

اآليل. الطيار نظام يف تحدث التي الضمنية التقييم عمليات عن لدينا التي الوحيدة
اإليجابية، املشاعُر تَُعد ما عادًة أنه فسيتضح الحالية، اإلعالنية الحمالت يف نظرنا إذا
الخاصة التواصل لوسائل األساسية األهداف أحَد اإلعالنات، أحِد مشاهدُة تثريها التي
وسيساعد الناس إعجاب عىل فسيستحوذ ومضحًكا، مسليًا اإلعالن دام فما بالتسويق؛
نطلب تسويقية موجزات إىل هذا يؤدي له. يروج الذي املنتج برشاء الناس إقناع يف ذلك
اإليجابية املشاعر إن وجذابة. ومسلية مبتكرة إعالنات تصميم اإلعالن رشكات من فيها
جزءًا سيكوِّن فاالستمتاع بالطبع؛ سيِّئًا شيئًا ليست ما إعالٍن مشاهدة أثناء تثار التي
ألن فقط منتًجا مستهلك أي يشرتي ال لكن التجارية، للعالمة االرتباطية الشبكة من
تثري تجارية عالمات أي تقريبًا توجد ال كذلك، مسلية. كانت خاصته الدعاية َحْملة
عىل بناءً التجارية عالماتنا تمييز يمكننا كيف نسأل: يجعلنا ما وهذا سلبية، مشاعر
أو مرًحا أكثر التسويقية تواُصلنا وسائل تكون بأن فقط هل اإليجابية؟ املشاعر إثارة

بمنافسينا؟ الخاصة تلك من تسليًة
شديدة. عملية جوانب له العاطفة مصطلح فإن العلمية، التفاصيل جانبًا يْنا نحَّ إذا
العاطفية؟ امليزة أم واملنتج السعر ميزة هل أهمية: األكثر هو ما حول نقاش دائًما هناك
البيع عىل تركِّز حملة أو التجارية العالمة صورة عىل تركِّز حملة يف االستثمار نريد هل
تلك تقوم الرشاء؟ قرار وراء يقف الذي هو املنتج أو التجارية العالمة هل باإللحاح؟
املنتج وسمات (السعر «األساسية» الحقائق أن مفاده أسايس افرتاض عىل النقاشات
املنتج) وصورة التجارية (العالمة «الناعمة» العنارص أن حني يف «عقالنية»، ذلك) وغري
إليهما ننظر ألننا التجارية؛ والعالمة املنتج بني مقايضة هناك تكون «عاطفية». أكثر

العاطفي. مقابل يف العقالني القرار اتخاذ نموذج باستخدام
يكون أن ينبغي ما حول نتجادل وملاذا النقاشات؟ من العديد يف ندخل إذن ملاذا
عنهما تَنتج الجانبني هذين أن إىل هذا يرجع عقالنية؟ أو عاطفية من إعالن أي عليه
اإلعالن عن تماًما مختلًفا «عقالني» تليفزيوني إعالن أي فيبدو تماًما؛ مختلفة إشارات
عن تماًما يختلف ما لعبوٍة عاطفي تصميم أو بجريدة عاطفي إعالن فأي «العاطفي»؛
املزايا كانت إذا ما حول نجادل ال إننا حقائق. يقدم الذي العقالني التصميم أو اإلعالن
من أيٌّ خاليف، نحو عىل وغالبًا التسويق، يف نناقش إننا ال؛ أم مهمة والعقالنية العاطفية
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إىل عادًة هذا ينتهي النهاية، ويف للمستهلك. األولوية ويمثل أهمية أكثر الجانبني هذين
آخر يؤمن حني يف العاطفة، بقوة األشخاص أحد يؤمن قد شخصيٍّا: نحن به نؤمن ما
الوحيدة املشكلة إن اإلقناع. عىل وبقدرتها حقائق تقدم التي العقالنية املعلومات بقوة
شكل يف املعروض اإلعالن يوضح ما. نقطٍة يف لقرار نصل أن يجب أننا هي هذا كل يف
تم تبنِّيه: يتم ما عادة الذي الوسط الحل الشكل يوضح كما النقاش، هذا عىل مثاًال 3-6

(العقل). معلومات يقدم أن املفرتض من دعائي ونص (العاطفة) صورة عرض

عن ينتج والذي تبنِّيه، يتم ما عادة الذي الوسط الحل اإلعالن هذا يوضح :3-6 شكل
العقالني. مقابل يف العاطفي التفكري

فعادة اإلطالق؛ عىل رابط بينهما يوجد فال مفقود، املستويني بني االرتباط لكن
حول مطولة ونقاشات وسط حلول العاطفي مقابل يف العقالني النموذج عن ينتج ما
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الجانبني بني الجمع يكون الدقة وجه عىل ملاذا تليفزيوني. إعالن يف املنتج عرض مدة
نظرة إن هذا؟ حول كثريًا نتجادل ملاذا ا؟ جدٍّ صعبًا أمًرا مًعا و«العقالني» «العاطفي»
التحدي هذا فهم عىل تساعدنا أن يمكن التفكري هذا فيه ينشأ الذي املكان عىل رسيعة
اليوناني، الفيلسوف إىل ترجع خصمان والعقل العاطفة أن فكرة إن أفضل. نحو عىل
يَكبح ألن يحتاج الذي األسود الحصان إياها معتربًا العاطفة عن تَحدَّث الذي أفالطون،
عرب استمرت االزدواجية تلك إن والعقالنية. للعقل يرمز الذي األبيض الحصان جماحه
يظهر التفكري من النوع فهذا اليوم، أما َوكانط. لديكارت وصلت حتى الفكر، تاريخ
للميزة وآخر العاطفية للميزة قسًما نضمن ألن نميل فنحن التسويقية؛ موجزاتنا يف

متداخلني. أو مرتبطني غري القسمان يكون ما وكثريًا الوظيفية،
تخدم أنها عىل للمنتجات نظرنا فإذا االزدواجية؛ بهذه يهتم ال األهداف مفهوم لكن
توجد فال الضمنية، األهداف تخدم أنها عىل التجارية وللعالمات الرصيحة األهداف

والضمنية. الرصيحة األهداف مستويا فيه يتضافر قيمة عرض وضع يف مشكلة

∗∗∗

تنفيذ عملية عليه تقوم أن يمكن ال بحيث ا جدٍّ غامض املشاعر مفهوم
االعتماد يمكن ال بحيث ا جدٍّ عامة أيًضا واملشاعر التسويق، اسرتاتيجيات

سوق. أي يف للمنتجات املالئم التمييز يف عليها

باإلشارات الرتباطها التنفيذ عملية تقود األهداف

املنتج غالف تصميَمي من فأيٌّ الخفيف»، «البسكويت صورة توصيل هو الهدف كان إذا
أكثر؟ املناسب هو 4-6 شكل يف املعروضني

األشياء؟ تلك تذهب أين إىل الخفيفة»؟ «األشياء ب يتعلق فيما املخ تَعلَّمه الذي ما
األشياء حتى تجعل الجاذبية أن الواضح من ألعىل». تطفو «أنها هي العفوية اإلجابة
تدفعنا الثقيلة األشياء أن اليومية خرباتنا خالل من تعلمنا لكننا ألسفل؛ تهبط الخفيفة
حالة يف العكس ويحدث ثقيلة، حقيبة نحمل عندما املثال، سبيل عىل ألسفل؛ تسحبنا أو
الخفيفة األشياء فيها تبدو لها حرص ال مواقف خالل من املخ يتعلم الخفيفة. األشياء
هناك االرتباطية، ذاكرتنا يف لذا، مًعا؛ تقرتنان اإلشارتني أن مًعا، بأعىل املوجودة واألشياء
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أفضل؟ نحو عىل الخفيف» «البسكويت صورة ينقل التصميمني أي :4-6 شكل

«بأعىل» اليشء وجود أخرى، بعبارة بأعىل. وموجوًدا خفيًفا اليشء يكون أن بني رابط
اإلشارة عند الذكرى تلك «استعارة» يمكننا التسويق، يف «خفيًفا». اليشء هذا لكون يرمز
غذائي نظام باتباع الخاص املستهلك لهدف مهمة تعد التي البسكويت دسامة عدم إىل
يف باحثون بها قام لدراسة طبًقا أنه مفاجئًا ليس لذا، الصحية؛ باإلرشادات االلتزام أو
الذي التصميَم الدراسة، يف سؤالهم تم الذين املشاركني، أغلُب اعترب أوهايو والية جامعة
بناءً — يعني هذا هل دسامة. أكثَر املنتج عبوة من السفيل الجزء يف البسكويت فيه يظهر
عىل تعتمد خطأ أو صحيح هو عما اإلجابة إن «أفضل»؟ األخرى العبوة أن — ذلك عىل
تُعترب قد التي املنتجات إىل بالنسبة املنتج. خالل من تحقيقه العمالء ينشد الذي الهدف
ل فضَّ بالشوكوالتة)، البسكويت املثال، سبيل (عىل إيجابية سمة إليها بالنسبة «الدسامة»
«الخفيفة» املنتجات مع أما أسفلها. يف املنتج فيها يعرض التي التصميمات املشاركون
يف املنتج فيها يظهر التي العبوات فضلوا املشاركني فإن الوزن، إنقاص يف تساعد التي
العميل، لعني إمتاًعا أكثر أو أفضل نحو عىل يبدو بما يتعلق ال األمر أن ويبدو أعالها.
منتٍج خالل من لتحقيقه العمالء يسعى الذي بالهدف الخصوص وجه عىل يتعلق وإنما

ما.
نحو عىل يرتبط أنه وهي األهداف؛ عىل للرتكيز أخرى عملية ميزة املثال هذا يوضح
دامت ما التجارية، العالمات اسرتاتيجيات تنفيذ يف يساعد ثَمَّ ومن باإلشارات؛ مبارش
نحو عىل هذا نفهم وحتى االعتبار. يف املستهلكني أهداف تضع االسرتاتيجيات تلك
العاطفة مجال يف البارزين العلماء أحد املشاعر. عىل أخرى نظرة نلِق دعونا أفضل،
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عنها التعبري يمكن أساسية مشاعر ستة هناك أن أبحاثه أوضحت وقد إكمان، بول هو
والدهشة. والحزن والفرح والخوف واالشمئزاز الغضب العالم: مستوى عىل وفهمها
نتيجة والدهشة. الفرح هما إيجابيني، شعورين هناك أن يتضح القائمة، لتلك بالنظر
التجارية»، العالمة عىل العاطفي الطابع «إضفاء اإلعالن وكاالت من نطلب عندما لهذا،
إذا عما النظر بغض سعداء، أشخاًصا تعرض إعالنات عنه ينتج ما عادًة هذا فإن
يكون وهكذا آخر. يشء أي أو سيارة أو بالتجزئة للبيع متجر أو بنك عن تعلن كانت
ممتعة املستهلك تجربة يجعل حتى التليفزيوني لإلعالن الرتفيهي الطابع عىل الرتكيز

مشاهدته. عند
عبوة فهل الوطيس؛ حامية ملجادالت الباب تفتح «املشاعر» نقل يف الرغبة إن
تشعر كانت إذا املرأة تبدو أن يجب وكيف ال؟ ولم وملاذا؟ عاطفية؟ الجديدة تروبيكانا
غامض «عاطفة» فمصطلح كذلك؟ أليس التحديد، صعب األمر هذا إن عاطفية؟ بميزة
محددة األهداف أن حني يف فعال، نحو عىل التنفيذ عملية توجيه يمكنه ال بحيث ا جدٍّ
تلك مع تتناسب التي املنتجات لتحديد كفالتر األهداف يستخدم عقلنا إن وحيث ا. جدٍّ
األهداف بني االرتباطات من العديد عىل بالفعل تحتوي االرتباطية شبكتنا فإن األهداف،
اآليل، الطيار نظام خالل من تحقيقها ومراقبة األهداف تحقيق أجل ومن واإلشارات.
معينة. بأهداف املرتبطة اإلشارات نتعلم ثَمَّ، ومن عنه؛ نبحث أن يجب ما ملعرفِة نحتاج
األهداف، باستخدام ومنتجاتنا التجارية لعالمتنا الذهنية الصورة بناء خالل ومن
من بالهدف املرتبطة اإلشارات خالل من التنفيذ لعملية واضحة إرشادات لدينا تكون

.(5-6 شكل (انظر للمستهلكني االرتباطية الذاكرة يف التجارية العالمة رشاء وراء
يمكنهم الذي بالهدف املستهلكني والحجم والشكل اللون مثل املنتجات إشارات تخرب
ضمني نحو عىل املستهلكون يبحث النشطة األهداف إىل وبالنسبة خاللها، من تحقيقه
مثال يف رأينا الخصوص. وجه عىل األهداف هذه بتحقيق تقرتن التي اإلشارات عن
عالمة عىل بأعينهم يركزون كانوا جوع حالة يف الذين الناس أن كيف العينني تتبُّع
معالجة يدعم كوكاكوال علبة عن فالبحث نريد. ما نرى أعم نحو عىل فنحن ماكدونالدز،
تحديًدا. اللون لهذا العصبية الحساسية بزيادة البرصي مدخلنا يف الحمراء املناطق
يف ا جدٍّ مفيد وهذا باإلشارات. وفوري مبارش نحو عىل مقرتنة األهداف أخرى، بعبارة
اإلشارات باختيار يتعلق فيما واضحة توجيهات عنه ستنتج ألنه التسويقية ممارساتنا

التواصل. عملية يف
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الهدفاالرتباطات ا"كتسبةاإلشارة

املكتسبة. االرتباطات خالل من واألهداف اإلشارات بني العالقة :5-6 شكل

يثري فهو الرشاء؛ لعملية الحقيقية الدوافع عن يرصفنا «عاطفة» مصطلح فإن لذا
نحو عىل يساعدنا وال اسرتاتيجيتنا توجيه يف مفيًدا يكون وقلما تمثيلية مقايضة صورة
«العقالني النموذج لكن خاصتها. التفاعل نقاط عرب التجارية عالمتنا إدارة يف منهجي
واقع يف الواقعي غري من يبدو بحيث فينا شديد بعمق مغروس العاطفي» مقابل يف
الثنائي النموذج ثَمَّ ومن «عاطفة»، كلمة استخدام يف مضينا إذا لذا، برسعة؛ تغيريه األمر
العاطفية املزايا نعترب أننا من نتأكد أن يجب املنتج»، مقابل يف التجارية «العالمة ل

أهداًفا.

∗∗∗

فحسب، املالءمة عنرص األهداف عىل معتمدة اسرتاتيجية استخدام يضمن ال
يف السبب إشارات؛ إىل االسرتاتيجية لرتجمة واضًحا توجيًها أيًضا يوفر وإنما

واألهداف. اإلشارات بني املخ يف مكتسبة ارتباطات هناك أن ذلك

أوًال املنتجات فئات الناسيشرتون

يف يتمثل التجارية العالمات اسرتاتيجيات وتنفيذ تصميم يف األساسية التحديات أحد
نجاح مفتاح التميز هذا أن نعلم فنحن املنافسة؛ التجارية العالمات عىل التميز تحقيق
يمكننا ال أننا افرتاض غالبًا املعقول من ويكون تجارية. عالمة بأي الخاصة االسرتاتيجية
ثَمَّ ومن الرصيحة؛ األهداف مستوى عىل متميزة التجارية وعالمتنا منتجاتنا نجعل أن
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يف الخطر يكمن األولويات. من باعتباره أخرى نواٍح يف التميز هذا وراء للسعي نحتاج
بفقدان املخاطرة ثَمَّ ومن تماًما، الرصيح الهدف نسيان احتمال يف الطريقة تلك اتباع
أوضحنا كما وذلك الصحي، الشوكوالتة نوع باليستو، منتج مع ذلك رأينا عنرصاملالءمة.
هذا ويتضح يشء، أي وقبل أوًال املنتجات فئات يشرتون الناس إن السابق. الفصل يف
فأغلب التجارية. العالمة يكتبون ما نادًرا إنهم حيث خاصتهم؛ الرشاء قوائم خالل من
أو نسكافيه وليس نباتي سمن أو حساء أو قهوة فيكتبون املنتجات؛ فئة يكتبون الوقت

فلورا. أو هاينز
فالعالمة رضوري؛ أمر األساسية الرصيحة األهداف تحقيق عىل فالرتكيز لذا،
سوقها. يف الرائدة تكون التي هي نحو أفضل عىل الرصيح الهدف تحقق التي التجارية
منظفات كانت سواء حللناها، التي املنتجات فئات كل يف يتحقق املبدأ هذا رأينا عملنا، ويف
من الناضجة، غري األسواق يف لذلك، نتيجة اتصاالت. خدمات أم تجميل مستحرضات أم
السوق يف الثاني املركز فاحتالل فيه. التميز ومحاولة الرصيح الهدف عىل الرتكيز املهم
التجارية العالمة من تقرتب بحيث الرصيحة باألهداف التجارية العالمة ارتباط وزيادة

السوق. اخرتاق نسبة زيادة يف يساعد السوق يف الرائدة

تدريب

اإلجابة حاول منتجك، إليها ينتمي التي املنتجات لفئة الرصيحة األساسية األهداف تحدد حتى
عليها يجب األهداف فأي هذه، املنتجات فئة يف تجارية عالمة هناك كانت «إذا التايل: السؤال عن
هذه يف منه بدًال يشرتونه أو الناس سيفعله الذي فما الخدمة، أو املنتج يوجد لم إذا تحقيقها؟»

الحالة؟

مثال املناسبة. اإلشارات لتحديد نحتاج أساسية، أهداًفا تستهدف حمالت تنفيذ عند
مالبسها ترتدي أرسة نرى .6-6 شكل يف املوضح ِبلينور الخاص اإلعالن ذلك عىل جيد
املنتجات لفئة األسايس الهدف هي التي النعومة فكرة املشاهد تلك تريس الصباح. يف
املنشفة يف منها. كل عىل خوخ قرشة ُحكت منشفتني شكل كل يوضح للمالبس. املنعمة

الخوخ. قرشة تتأثر لم ِبلينور غسلت التي
بحك اإلطالق عىل امرأة تقوم لن ألنه واقعي غري اإلعالن هذا إن البعض يقول قد
عىل مسليًا أو مبدًعا ليس أنه اآلخر البعض يرى قد حني يف منشفة. عىل خوخ قرشة
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بفئة الخاص الرصيح والهدف التجارية العالمة بني االرتباط اإلعالن هذا يريس :6-6 شكل
للمالبس. مة املنعِّ املنتجات

نجاًحا حقق اإلعالن هذا لكن مرة. من أكثر ملشاهدته يميلوا لن املستهلكني وأن اإلطالق
وكفاءة: بفاعلية وأداه به يقوم أن يفرتض ما التواصل أدى املخ، ناحية من كبريًا.
وهو املنتج؛ إليها ينتمي التي للفئة الرصيح والهدف املنتج بني ارتباًطا أسس فقد
فعالة: تواصل وسائل لتطوير نطمح كنا إذا نفعله أن يجب ما تحديًدا هذا النعومة.
ارتباطات إنشاء محاولة من بدًال واألهداف اإلشارات بني حالية ارتباطات نستخدم أن
مصدر يعد وهذا املرات، آالف بالفعل دقتها من التحقق تم الحالية فاالرتباطات جديدة؛

مواجهتها. اإلعالم وسائل عىل الضخم اإلنفاق لعمليات حتى يمكن ال قوة
تقوي بذلك وبقيامها النعومة، عرض لينور إعالن يف املوجودة اإلشارات تنقل
نعرف ألننا موجود ارتباط عىل هذا ويعتمد والهدف. التجارية العالمة بني االرتباط
وارتبط أثري قد النعومة مفهوم فإن ثَمَّ، ومن وطرية؛ حساسة الخوخ قرشة أن بالفعل
لم ألنه مبتكر أمر الحساس للجلد رمًزا باعتباره الخوخ استخدام إن التجارية. بالعالمة
استغل أنه غري مبتكر، أمر فهو لذا، للمالبس؛ مة املنعِّ املنتجات فئة يف قبل من يُستخدم

والنعومة. الخوخ قرشة بني الحالية االرتباطات
عىل فقط ليس مفاهيم، نقل يمكننا بحيث باملرونة أدمغتنا تتمتع الحظ، لحسن
«راكب إعالن إن مجازية. أكثر مستًوى عىل أيًضا لكن لينور، إعالن يف كما مبارش نحو
شكل (انظر هذا عىل جيد مثال جينيس التجارية بالعالمة الخاص التليفزيوني األمواج»

.(7-6
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االرتباط ألن مقبول لكنه مبتكر أمر للقوة إشارة باعتبارها الخيول استخدام :7-6 شكل
االرتباطية. الذاكرة يف راسخ

باملنتج؛ الخاصة للتجربة الفريد الجانَب درامي نحو عىل التليفزيوني يَعرضاإلعالن
الجعة، صب يتم فعندما الجعة. وقوة صبها يتم حتى الجعة تأخذها التي الفرتة وهو
لوقت بحاجة فنحن التأخري، سبب هو وهذا الرغوة، من كبريًا قدًرا البداية يف تنتج
درامي نحو عىل هذه املنتج سمة عرض تم رشبها. بإمكاننا يكون أن قبل تستقر حتى
الفكرة وتلك صرب». لديه ملن تأتي الرائعة «األشياء الحملة مفهوم خالل من ومجازي
من بنجاح تنفيذها تم — مجازي نحو عىل ولو حتى — املنتج بتجربة بشدة املرتبطة
مجموعة يف الفكرة تلك نعرض أن لنا كان لو اإلعالنات. من عدد يف التجارية العالمة ِقبل
بالجعة؟» هذا عالقة «ما أو معقوًال»، ليس «هذا مثل: أفعال ردود نسمع فربما تركيز،
اقرتحت األمر، واقع يف واقعية». غري «الخيول أو األمواج»، لراكب هنا معنًى أجد «ال أو
املستهلكني إن حيث اإلعالن من الخيول استبعاد يتم أن السوقي بالبحث خاصة وكالة
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ليست التعليقات تلك فإن أكثر، ضمني منظور من لألمر نظرنا إذا واقعية. غري وجدوها
وهذا وعاتية، قوية األمواج أن إىل تشري بها املعروضة والطريقة فالخيول صلة؛ ذات
للعالمة الناس تناول سبب مع يتوافق مما والسيطرة، القوة بمفهوَمي مرتبط شك بال

جينيس. التجارية

∗∗∗

دمنا ما خاصتنا التنفيذ عمليات يف بشدة مبتكرين نكون أن املمكن من
واألهداف. اإلشارات بني حالية ارتباطات نستخدم

الشكلية الطرق يتجاوز فيما التوجيه

ميالني نكون ما عادة فإننا عديدة، ومخاطر نقاشات يتضمن اسرتاتيجيتنا تنفيذ ألن
أدلة خالل من التنفيذ عملية بتوجيه والخطأ الصواب عىل والحكم االتساق ضمان لفكرة
لكننا باإلشارات. الخاصة الشكلية التحقق وقوائم األساسية البرصية والوسائل التصميم
يف بريي هايل دراسة عىل نظرة ألقينا عندما هذا من أكرب بمرونة يتمتع املخ أن علمنا
سواء مهمة، غري بريي بهايل الخاصة التجارية العالمة تشفري كيفية إن الثالث. الفصل
عليه، التعرف يمكن بريي» «هايل معنى دام ما نص؛ مجرد أو صورة هيئة عىل كانت
العالمة تشفر عصبية خاليا هناك املخ، يف لذا، إطالقها؛ سيتم العصبية الخاليا فإن
عن النظر وبغض املحتوى يف للتشابه تبًعا — بريي هايل الحالة، هذه يف — التجارية
االتساق إدارة كيفية عىل تفصيًال أكثر نظرة نلِق دعونا لذا، املحتوى؛ هذا عرض طريقة

الشكلية. الطرق استخدام مع تحدث التي الفخاخ يف الوقوع منع وكيفية
هي االسم وترجمة يونيليفر لرشكة تابعة أملانية تجارية عالمة دارفست دو
قليل َفرد كجبن التجارية العالمة إطالق تم البداية، يف لك». «مسموح أو «بإمكانك»
املنخفضة الغذائية املنتجات من ملجموعة شاملة تجارية عالمة اآلن ولكنها الدهون
والذي (8-6 شكل (انظر العرشين القرن لتسعينيات يعود بإعالن نبدأ دعونا السعرات.

بنجاح. التجارية العالمة أطلق
اإلشارات: تلك معالجة أثناء عقلنا عنها يجيب التي األساسية األسئلة نسأل دعونا
عمرها من الثالثينيات عقد بداية يف امرأة رؤية يمكننا إليه؟ يرمز الذي وما هذا؟ ما
للعمل. ذاهبة أنها إىل يشري مما مجلًدا، تحمل وهي بالخارج. تسري أحمر رداءً ترتدي
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انعكاًسا ترى وباملصادفة مطعم بواجهة تمر وهي رشيقة. بطريقة وتسري تضحك إنها
تشري التي األهداف ما اآلن: السؤال طريقها. يف وتستمر تراه بما وتعجب لصورتها
ونطاق التقدم، دافع عن ينم الناس أمام ضيق أحمر رداء ارتداء إن القصة؟ تلك إليها
إن بالنفس. الثقة يتطلب السلوك ذلك إن حيث االستقاللية؛ هو إليه املشار األهداف
ال (أْي نفسها تتفحص ال أنها يشري مما باملصادفة حدث املطعم واجهة زجاج يف نظرها
بالذات. لالفتخار الضمني بالهدف يرتبط وهذا تراه بما سعيدة إنها املنع). دافع يدفعها
عىل تعتمد بنفسها ثقتها أن يعني مما حولها؛ أحد يكون أن دون بمفردها أنها املدهش
أهداف نطاق يخدم أخرى مرة هذا اآلخرين. عن استقاللية لها وأن نفسها، عىل حكمها
املوسيقى أكثر تدعمها والتي الحيوية، إىل الرشيقة مشيها طريقة وتشري االستقاللية.

التحفيزية.

التجارية. دارفست دو لعالمة االنطالق نقطة يعد الذي اإلعالن :8-6 شكل

العالمات من واملزيد املزيد إطالق مع املنافسة اشتدت التجارية، العالمة إطالق بعد
يف رسالتها تغيري يف التجارية العالمة بدأت لذا، الدهون»؛ «قليلة واملنتجات التجارية
السوق، يف حصتها انخفاض ومع لذا ناجحة؛ التالية الحمالت تكن لم تواصلها. وسائل

.(9-6 شكل (انظر إلعالناتها األحمر الرداء التجارية العالمة أعادت
يحكي اآلخر. هو نجاًحا سيحقق الجديد اإلعالن هذا أن يبدو قد األوىل، للوهلة
يف باملصادفة نفسها ترى أحمر. رداءً وترتدي للعمل تذهب جذابة امرأة عن اإلعالن
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ما وهو ثانيًة»، نفسك حب يف «فلتقع اإلعالن: يف املعلق ويزعم تراه. بما وتعجب املرآة
الضمنية الرسالة فإن الرصيح، املستوى عىل التشابه أوجه رغم لكن الرسالة. تلك يدعم
وهي مختلفة، املرأة بدء، ذي بادئ األصيل. باإلعالن الخاصة تلك عن تماًما مختلفة الكلية
سن بنفس ليست وأنها سنها إىل شعرها بها تصفف التي الطريقة وتشري سنٍّا أصغر
أكمام بال هو أيًضا؛ مختلف والرداء السابق. اإلعالن يف موجودة كانت التي املرأة وأناقة
ليسا حياكته وطريقة طرازه أن كما حاشيته. يف طولية فتحة وبه الصدر من ومفتوح
وبتأويل بالعمل. متعلًقا شيئًا وليس يد حقيبة تحمل وهي اآلخر. كالرداء كالسيكيني
األحمر الرداء فإن خاصته، بت مليون ١١ مع اآليل الطيار نظام يفعل وكما مًعا، هذا كل
تنظر الذي املشهد أن أيًضا املالحظ ومن بالنفس. للثقة يرمز ال هذه التنفيذ عملية يف
يف بمفردها كانت عندما لكن املرة هذه الناس أمام يَحدث ال نفسها فرتى املرآة يف فيه
تخرج أن وقبل بالنفس. بالثقة الخاص املطلوب الهدف يتعارضمع أيًضا وهذا املصعد.
طبيعيٍّا يبدو وهذا جيد. شكلها أن من لتتحقق ثانية شعرها تفحص أخذت املصعد، من
املطلوب: الهدف بتوصيل يتعلق فيما مفيدة ليست الجوانب تلك لكن التعاطف، ويثري
االستقبال، موظف من مجاملة عىل تحصل ثم بالنفس. الثقة وهدف يتفق ال سلوكها
يقلل آخر شخص من األناقة إدراك لكن يبدو. ما عىل بالسعادة تشعر يجعلها والذي
موظف مثل شخص من مجاملة هل ذلك، عىل عالوة واستقاللها. تحررها احتمالية من

نفسها؟ من واثقة امرأة تسعد أن ا حقٍّ املحتمل من استقبال
عىل كثرية تشابه أوجه وجود من الرغم عىل أنه هذه الحالة دراسة توضحه ما
الرداء مثل باإلعالن» الخاصة اإلجبارية «الجوانب املثال، سبيل (عىل الشكيل املستوى
أن الواضح من السعرات)، املنخفضة (األطعمة الرصيحة األهداف نفس وتناول األحمر)،
معتمد عرض استخدام تم لو مختلفة. ضمنية أهداًفا يخاطبان التليفزيونيني اإلعالنني
خالل من «أوضح يقول: والضمنية الرصيحة األهداف بني يربط عرض األهداف، عىل
— الثاني اإلعالن فإن تراه»، بما وفخور ومستقل بنفسك واثق أنك دارفست دو منتج

أبًدا. الهدف ليحقق كان ما — قصري وقت بعد وقفه تم الذي

∗∗∗

يضمن وإنما املالءمة، عامل األهداف عىل قائم عرض استخدام فقط يضمن ال
التنفيذ. لعملية الدقيق التوجيه أيًضا
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مختلفة. أهداًفا اإلعالن هذا يخاطب الشكلية، التشابه أوجه رغم :9-6 شكل

∗∗∗

ضمان يف الضمنية األهداف تساعد أن يمكن كيف يوضح آخر مثال كادبوري إعالن
«الغوريال» إعالن عن الكتاب هذا بداية يف ثنا تَحدَّ وعربها. الدعائية الحمالت داخل االتساق
وأُوِقف ناجحة (10-6 شكل (انظر له الالحقة اإلعالنات يَعترب لم العميل أن وكيف

رسيًعا. عرضها
الليلة» الهواء «يف أغنية مقطع إن أوًال. «الغوريال» إعالن عىل نظرة نلِق دعونا
معتاًدا. أنثويٍّا نطاًقا يمثل — داخيل مشهد وهو — واملكان هادئًا/لطيًفا، سياًقا ينشئ
الشوكوالتة سياق مع متوافق غري هذا غوريال. من بالكامريا اقرتابًا نرى ذلك وبعد
يشري ما مرفوع؛ وأنفها مغلقتان عينيها إن وقوي. خطري حيوان فالغوريال واملوسيقى؛
تستمتع أنها يبدو فوريٍّا. تهديًدا تمثل ال ثَمَّ ومن يبدو؛ ما عىل للموسيقى تستمع أنها إىل
وكتفيها عنقها الغوريال ترخي لذروتها، لتصل تتصاعد املوسيقى وبينما باملوسيقى،
تلك بجانب يشري وهذا بمفردها، الغوريال إن يشء. بانتظار تسرتخي أنها يوضح مما
الغوريال وتظهر لقمتها املوسيقية املقطوعة تصل بالذات. واالنفراد الفردية إىل األفعال
طريقة تشبه وملهمة صاخبة بطريقة عليها ترضب وأخذت الطبول أمام جالسة وهي
نشوتها. من ذلك كان لو كما مرات عدة للخلف رأسها الغوريال تلقي البرش. عزف
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تاله. الذي «العربات» وإعالن بكادبوري الخاص «الغوريال» إعالن :10-6 شكل

املوسيقى تخفت ومسليان. ومثريان غريبان أنهما عىل يَُريَان هذان والنشاط التصوير
بكادبوري الخاص ميلك ديري منتج غالف فيها يبدو لقطة الغوريال من بدًال ويظهر

البهجة». من ونصف «كوب تقول عبارة مع
كادبوري رشكة «الغوريال» إعالن أثارهما اللذان الكبريان والجدل الصخب دفع
هي الجديد اإلعالن من املستهدفة الرسالة وكانت «العربات». باسم له تاٍل إعالن إلطالق
بدأ وقد «الغوريال». بإعالن الخاصة لتلك مطابقة كانت التي املرح»، اكتشاف «إعادة
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وهما ولييل، خارجي واملشهد طريان. مدرج من تقلع لطائرة بصورة الجديد اإلعالن
مع كوين الغنائي للفريق توقفني» «ال أغنية مقطع تشغيل ويبدأ الرجولة. لنطاق رمزان
أخرى، ومرة بيشء. للقيام تستعد وهي باملطار الخاصة العربات من لعدد صور ظهور
تصطف رجولية. رموز مع السباق سيارات قائدي ومالبس العادم أنابيب صور تتسق
حركة تبدأ لالستقاللية). يرمز ما (وهو التسابق يف وتبدأ الطريان مدرج عىل العربات
وبعض بها، تقوم التي واملناورات العربات رسعة لتبني رسيعة ولقطات للكامريا رسيعة
عربة لكل للمغامرة). يرمز ما (وهو الحركة أفالم يف املطاردات بمشاهد تذكرنا اللقطات
أن يمكن الذي ما عليها. التقدم من منعها و/أو األخرى العربات عىل التقدم يف وسيلتها

اإلعالنني؟ هذين عىل األهداف شفرة فك مخطط تطبيق من نتعلمه
تماًما؛ مختلفة اإلعالنني كال يثريها التي االرتباطات أن بوضوٍح 11-6 شكل يكشف
مثل أهداف ينشط «العربات» فإعالن مختلفة؛ أهداف نطاقات يخاطبان اإلعالنني فكال
االستقاللية نطاقي يف عظيمة نتائج تحقيق إىل يؤدي مما والعدوانية، واملنافسة الرجولة
قوة أكثر نحو عىل واألمن االستمتاع مثل أهداًفا «الغوريال» إعالن ينشط حني يف واملغامرة،
إن واحدة؟ اإلعالنني من املستهدفة الرسالة تكون أن يمكن كيف «العربات». إعالن من
منها؛ املرجوة باألهداف يتعلق فيما دقيقة مستهدفة رسالة ليست املرح» اكتشاف «إعادة
فكال التأويالت؛ من العديد لها «مرح» كلمة ألن التنفيذ عملية توجيه يف تساعد ال فهي
استخدام إن للمرح. مختلفة مدلوالت يعطيان لكنهما املرح، فكرة مع يتناسبان اإلعالنني
عىل باإلعالنني الخاصة االرتباطات تحديد من فقط يمكننا ال الضمنية األهداف مخطط
أو االكتشاف مرح مثل للمرح املختلفة املدلوالت بني التمييز أيًضا ولكن الدقة، وجه

املنافسة. مرح أو املغامرة أو التسلية
شكل (انظر التجارية للعالمة املناسب الضمنية األهداف نموذج نعرف كيف
باللبن. املمزوجة الشوكوالتة قوالب املنتجات: فئة عىل رسيعة نظرة نلِق دعونا 6-12)؟
بالذوبان ويوحي دسًما يجعله والذي الدهون، نسبة يف عاٍل اللبن من بمحتًوى تتميز إنها
نجد أن مستغربًا فليس باللبن، الشوكوالتة قوالب نتناول وملاذا متى تأملنا إذا الفم. يف
نهاية يف أنها عىل إليها يشار ما عادًة فالشوكوالتة واألمن؛ االستمتاع لنطاَقي تنتمي أنها
ملنتج الضمني التجارية العالمة نموذج درسنا دراسة، ففي للراحة؛ جالب طعام األمر
األساسية األهداف تمتلك التجارية العالمة أن النتائج أظهرت وقد ميلك، ديري كادبوري
التقاليد يف املتمثلة األساسية الضمنية باالرتباطات تمتعها مع باللبن، الشوكوالتة ملنتج
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لإلعالنني. مختلفني أهداٍف نموذَجي وجود البحث يؤكد :11-6 شكل

التجارية العالمة تقدِّم االجتماعية. واملخالطة واالستمتاع واالسرتخاء والدفء والثقة
منتجها فئة يف األول املركز تحتل يجعلها ما وهذا الشوكوالتة، لقوالب األساسية املكافآت
نموذَجي مع التجارية العالمة أهداف نموذج مقارنة وتكشف الربيطانية. السوق يف
بإعالن مقارنة التجارية بالعالمة أكرب عالقة له «الغوريال» إعالن أن اإلعالنني أهداف
تتضمن ال والتي املرح»، اكتشاف «إعادة هي املستهدفة الرسالة ألن فنظًرا «العربات».
يتناسب مبتكر إعالن هو املطلوب كان فقد التجارية، للعالمة الذهنية الصورة بناء إعادة
املغامرة هديف لنطاقي االنتقال أرادت التجارية العالمة أن فلو التجارية. العالمة مع
األهداف استخدام فإن ثَمَّ، ومن تناسبًا؛ أكثر «العربات» إعالن ألصبح واالستقاللية،
يف يساعدنا أن يمكن استهدافه نريد الذي األهداف نطاق لتحديد كمرجعية الضمنية
مستوى عىل مرونة لنا يوفر الوقت نفس ويف املقدم، العرض مستوى عىل االتساق ضمان

لإلبداع. نهائيٍّا ال مجاًال يعطي ثَمَّ ومن اإلشارات؛

241



الشفرة فك

ا�غامرة

اإلثارة

االستمتاع

األمن

النظام

االستقاللية

نطاقات
األهداف

١٠٠
١٥٠

١١٠

٧٠

١١٤

٨٣١٢٦

١٠٦١١٣

١٣١٩٧

١١٨٨٧

٦٢٦٣

إعالن
الغوريال

إعالن
العربات

إعالن الغوريال
إعالن العربات

العالمة
التجارية

العالمة التجارية

٩٧

٦٥

١٠٥

١٤٠

١٢٩

٦٤

اإلعالنني. مع التجارية العالمة نموذج مقارنة :12-6 شكل

∗∗∗

عمليات أيُّ تحديد يف — كبري نحو عىل — الضمنية األهداف مستوى يساعدنا
نحو. أفضل عىل االسرتاتيجية تخدم التنفيذ

األهداف تخفيف تجنُّب كيفية عديدة: أهداف استهداف

اإلعالنات يف اتساق وجود ضمان مجرد من أعقد التسويق مهمة أن الواضح من
وتواجه بالكامل. التسويقي املزيج عنارص بني توافق هناك يكون أن فيجب التليفزيونية؛
نحو عىل منتج لكل الذهنية الصورة بناء تحدَِّي املنتجاِت املتعددُة التجارية العالمات
األهداف ملنظور يمكن كيف اآلن: السؤال الجامعة. التجارية العالمة مظلة ضمن مختلف
أحدث وكيف التجارية مولر عالمة عىل نظرة نلِق دعونا الشأن؟ هذا يف يساعدنا أن

.(13-6 شكل (انظر والتغليف التواصل وسائل يف توافًقا مسوِّقوها
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اإلثارة؛ أهداف نطاَق بوضوٍح ٢٠١١ عام يف ظهر الذي التليفزيوني اإلعالن يخاطب
للبهجة مكان إىل وسلبيٍّا مبهج غري خطًرا عامًلا يحول زبادي كوب أن كيف يوضح فهو
املعنى وهذا واملخاطر، الضغوط كل إبعاد بعد ثانيًة ملعبًا يصبح فالعالم واملرح؛
لقسمني. وينقسم مربًعا فسنجده أعىل، من إليه نظرنا فإذا املنتج. يف أيًضا «ُمضمن»
عىل مهيمنة تكون أن ال مكملة، تكون أن منها الهدف «الركن» يف اإلضافية املكونات وألن
املربع القسمان يقسم اإلضافية. للمكونات صغري وآخر للزبادي كبري قسم هناك املوقف،
ونحن القسمني. محتوى يظهر العبوة، فتح فعند متساويني؛ ليسا لكنهما جزأين، إىل
ينكرس األكرب. القسم يف الصغري القسم محتويات بوضع أوًال الزبادي هذا لتناول نميل
الركن، بطي نقوم وعندما طقطقة. صوت محِدثًا الركن ِبَطيِّ الصلب املربع الشكل هذا
غري مجاور وشكل الشكل مثلث منفصل قسم لدينا يكون وبذلك، انكسار. صوت نسمع
حاجز نكرس نحن املجازي، وباملعنى ثابت. غري شكل إىل منتظم شكل فيتحول منتظم،

اإلثارة. أهداف نطاق إىل يشري وهذا والثبات، االستقرار

عبوته. وشكل مولر لزبادي تليفزيوني إعالن :13-6 شكل

الخاص التليفزيوني اإلعالن يف املقدم العرض مع عام بوجه التجربة تلك تتناسب
يناسب ال املنتج لعبوة األبعاد الثنائي التصميم لكن .٢٠١١ عام يف ظهر الذي باملنتج
العبوة مع ٢٠١١ عام يف التجارية العالمة إطالق أعيد فقد اإلطالق؛ عىل العرض هذا
الرصيح الهدف تمتلك أنها إىل تشري بحيث ُصممت قد العبوة أن يبدو الجديدين. واإلعالن
وأماكن عبواتها عىل (األزرق) للَّون واضح استخدام طريق عن املتاجر يف املنتجات لفئة
وهي للجميع، السائد االتجاه تمثل التجارية العالمة أن إىل ضمنيٍّا يشري وهذا عرضها.
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يساعد وال الداخيل املبيعات هدف هو هذا لكن الزبادي. منتجات فئة يف وسائدة ناجحة
واضح فهو للبساطة؛ يشري األبعاد الثنائي فالتصميم املستهلكني؛ أهداف عىل الداللة يف
ينطوي الذي للمرح التام النقيض وهو النظام، أهداف بنطاق مرتبط والتصميم وجاد.

والجدية. القواعد كرس عىل
نطاَقي يغطيان والعبوة اإلعالن ألن زادت الكلية الهدف قيمة إن القول يمكن واآلن
يقدمها التي الرؤى ما لكن معقول، افرتاض هذا واحًدا. نطاًقا وليس متمايزين أهداف
األهداف». «تخفيف عليها يطلق األساسية الرؤية إن االفرتاض؟ هذا الختبار العلم لنا
رسم تم إذا مستوياتها أعىل يف تكون منتج أو تجارية عالمة أي قيمة إن القول يمكن
يرغب قد ببعض بعضها مرتبطة غري عدة أهداف عىل اعتماًدا لها الذهنية الصورة
هو العكس أن األمر واقع يف يوضح الهدف تخفيف نموذج لكن تحقيقها. يف املستهلكون

الصحيح.
عالمة بني ارتباط أي أهمية أن َوكروجالنسكي َوفيشباك جونج النفس علماء يرى
تجاريٌة عالمٌة ارتبطت إذا أخرى، بعبارة الهدف. تفرُّد عىل تعتمد ما وهدٍف تجارية
عنه مشهور جوجل إن إضعافها. سيتم االرتباطات تلك من كالٍّ فإن أهداف، بعدة ما
كونه جانب إىل إلكرتونية بوابة بأنه باألذهان فمرتبط ياهو، أما فقط، بحث محرك أنه
البحث هدف ألن ياهو من أفضل بحث محرك جوجل أن الناس يرى بحث. محرك
عىل نركز أن يجب لذا، تحقيقها؛ ياهو يحاول التي اإلضافية األهداف بسبب ُخفف قد
يُرى ألن الوحيدة الفرصة هي هذه ألن واحد؛ هدف لتحقيق موجه هدف قيمة عرض
التمسك ا جدٍّ الصعب فمن فقط، واحًدا منتًجا ندير وعندما النطاق. هذا يف األفضل أننا
كاملة قائمة بتضمني نقم لم إذا شيئًا نفقد قد أننا من دوًما نخاف ألننا النهج؛ بهذا
ألنه النهج؛ هذا بالتأكيد باملفاهيم الخاصة االختبارات نتائج تدعم عرضنا. يف املزايا من
األهداف إن حيث لكن االختبار. نتائج تحسنت املفهوم، يتضمنها التي املزايا زادت كلما

فعال. غري لتنفيذ سيؤدي النهج هذا مثل فإن مختلفة، إلشارات تحتاج املختلفة
يكون عندما سنفعل إذن فماذا فقط، واحدة تجارية عالمة إدارة عند الحال هو هذا
يتضمن الحالة، هذه يف منتجات؟ عدة تحتها تضم جامعة تجارية عالمة إدارة علينا
الجامعة التجارية العالمة هدف قيمة عىل الحفاظ أجل من أنه األهداف تخفيف مفهوم
مرتبطة لكنها مختلفة أهداف استخدام علينا مستوياتها، أعىل يف بها الخاصة واملنتجات
يف حدية منفعة توفري أجل من مختلفة تكون أن يجب ببعض. بعضها قويٍّا ارتباًطا
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عىل تأثريه فإن مختلًفا، هدًفا يستهدف ال املنتجات أحد كان فإذا االستثمارية. املحفظة
السوق. يف التجارية للعالمة أكرب كيل فعيل حضور من فقط ناتًجا سيكون املبيعات

عىل جيد مثال الجماعي» «العناق اسم تحمل التي اإلعالنية كوكاكوال حملة إن
(انظر التفاعل نقاط عرب متسق نحو عىل نفسه الهدف تطبيق بها يمكن التي الكيفية
نقاط يوفر وأن اإلعالمي، التخطيط توجيه يف يساعد أن يمكن هذا إن .(14-6 شكل
األمن؛ أهداف بنطاق بشدة مرتبطة التجارية كوكاكوال عالمة أخرى. تفاعل لنقاط انطالق
مثايل نحو عىل النطاق هذا مع يتناسب الدعائية الجماعي» «العناق حملة تنفيذ فإن لذا،
http://www.forbes.com/sites/anthonykosner/2012/04/11/hug- (املصدر:
.(me-coca-cola-introduces-gesture-based-marketing-in-singapore/

فإن لذا، الخارجية؛ اإلعالنات عىل كبريًا اعتماًدا اعتمدت الحملة أن الشكل يوضح
موقف يف الحملة مع التواصل يحدث أيًضا وإنما األمن هدف فحسب تناسب ال اإلشارات
من جمع وسط نقف أنفسنا ونجد بالخارج نكون عندما نشًطا؛ الهدف هذا فيه يكون
عدد وجود مع حتى بالوحدة نشعر ثَمَّ ومن اإلطالق؛ عىل نعرفهم ال نحن الغرباء.
تم أنه كيف األيمن العلوي الجانب يف املوجودة الصورة توضح بجانبنا. الناس من كبري
عىل ُطورت العناق فكرة إن الرؤية. تلك عىل للرتكيز الخارجية اإلعالن وسائل استغالل
عىل الرتكيز إن املاكينة. ُعونقت إذا فقط الزجاجة تُخرج بيع ماكينات بإنشاء أكرب نحو
يف تكمن األساسية امليزة إن أْي املستهلك؛ يهم ملا استخدامنا إمكانية يضمن األهداف
وإدارة بتوجيه للمسوقني يسمح فإنه بهذا، وبالقيام التنفيذ. لعملية دقة األكثر التوجيه

والصواب. الخطأ بني التمييز عىل قدرة أكثر يصبحوا وأن التنفيذ، عملية

∗∗∗

والدول التفاعل نقاط عرب بفاعلية التنفيذ توجيه يمكنها الضمنية األهداف
نقاط تتجاوز للسلوك دافعة وجوهرية عاملية عوامل ألنها املنتجات؛ ونطاقات

معينة. تجارية عالمات أو منتجات أو تفاعل

املوضوعية مصدر املستعارة: الذكريات

من املزيد بإضافة التنفيذ عملية توجيه يف تساعد أن يمكن األهداف أن سبق مما اتضح
ما؛ تحديًا يواجه التسويق يزال ما األعمق، االسرتاتيجي األساس مع حتى لكن الدقة.
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التفاعل. نقاط عرب األمن نطاق أهداف ألحد املتسق التنفيذ :14-6 شكل

يف نرغب الذي الطرح أو العرض تنقل ما إشارٌة كانت إن الحكم يمكننا كيف وهو: أال
معالجات أو مخططات كانت سواء مقرتحات؛ التسويقية الوكاالت م تقدِّ عندما توصيله؟
من كبري قدر غالبًا هناك يكون اجتماعي، تواصل وسائل أو خارجية إعالنية حمالت أو
إىل يؤدي مما املقرتحات؛ تقييم يف املتضمنة الذاتية واملعتقدات واألذواق واآلراء التخمني
للمقرتح. الكاملة اإلمكانات من تستفيد ال ما عادًة تسويات إىل واألسوأ جدلية، نقاشات
أم صحيحة اإلشارة تلك كانت إن للحكم موضوعي أسلوب وجود هو املفقود العنرص إن

االعتبار. يف املستهدف القيمة عرض أخذ مع ً خطأ
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عبوة أو لإلعالن املسبق باالختبار للمستهلك النقاش هذا ننقل الوقت أغلب يف إننا
ملاذا واضًحا يكون ال ما فعادًة االختبار، يف العبوة أو اإلعالن هذا فشل إذا لكن املنتج.
البحث وكاالت من توصيات نسمع ما عادًة ذلك. يمكننا كيف أهمية واألكثر تعديله، علينا
من الشكل هذا أن غري إلخ»، … للتذكر/عاطفية اختالًفا/قابلية أكثر األمر «اجعل مثل
بذلك. القيام بكيفية الخاص السؤال عن لإلجابة يحتاج يزال ما املتطلبات عىل الرتكيز
هذا عام، بوجه للتذكر؟ قابلية أو اختالًفا أكثر اإلعالن يجعل الذي التحديد وجه عىل ماذا
يتطلب فالتعلم أداؤها؛ يتحسن ال ثَمَّ ومن التعلُّم؛ من التسويق ووكاالت ِفَرق يمنع املوقف
وحمالت منتجات إنتاج فيها تم عديدة حاالت بالطبع هناك دقيقني. وتفاعًال توجيًها
يف املشاركني الخرباء حدس عىل معتمدة تكون األحيان أغلب يف لكن ناجحة، إعالنية
من ثَمَّ ومن للناس، إظهاره يتم أن الصعب من لكن عظيم، يشء الحدس إن العملية.
الحدس إن تحديه. عند عنه ينتج ما تربير الصعب من وكذلك عليهم، عرضه الصعب
طوال االتساق تحقيق أمام عائًقا يعد وهذا العملية، يف املشارك الشخص عىل يعتمد
املختلفة. التشغيلية والوحدات الدول عرب وكذلك العمل)، فريق يف للتغيري (نظًرا الوقت
وإشارات بأطروحات يتعلق فيما موضوعية أكثر نصبح أن إذن يمكننا كيف
املعادلة يف نلخصها عقلية مفاهيم إىل اإلشارات يرتجم املخ إن عام؟ بوجه الوكاالت
اإلشارات تحويل وأن به، الخاصة معادلته لديه الجميع أن نزعم أن يمكن ص». = «س
بالكامل، ذاتيان أمران الصلة، ذي الهدف مع تعاملها فاعلية مدى ثَمَّ ومن مفاهيم إىل
فعملية صحيًحا؛ ليس هذا الحظ، لحسن الفردية. والتفضيالت األذواق عىل معتمدان
أو اعتباطية تكون أن عن البعد كل وبعيدة معينة، قواعد عىل قائمة ليست التحويل

طبيعتها. يف ذاتية
مدهشة؛ بطريقة الحقيقة هذه جوزلنج النفسصامويل عالم بها قام دراسة توضح
منهم وطلب يعرفونهم ال طالب ملساكن صوًرا الدراسة يف املشاركني عىل عرض فقد
من وموثقة مقننة قائمة استيفاء طريق عن منها مسكن كل صاحب شخصية عىل الحكم
مقارنة تمت .(15-6 شكل (انظر للشخصية األساسية الجوانب تحدد النفسية العلوم
جانب إىل املساكن، تلك أصحاب الطالب أكملها التي الشخصية اختبارات بنتائج النتائج
الطالب عن الغرباء املشاركون استطاع مذهلة. النتيجة كانت أصدقاؤهم. أكملها التي تلك
يف دقة أكثر وكانوا سكنه، صورة خالل من فقط بدقة طالب كل شخصية شفرة فك
فهم االختبار؛ يف أبعاد خمسة من ثالثة يف الطالب أصدقاء بتقييمات مقارنًة تقييماتهم
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شكََّلت التي هي الصورة يف اإلشارات أو العنارص أيُّ تحديد الدقة وجه عىل يستطيعوا لم
الشخصية. نمط شفرة فك استطاعوا ذلك مع لكنهم صاحبها، عن تصوُّرهم

ِصْف صاحب
السكن!

أن يعرفونهم ال طالب مساكن صور عليهم ُعرضت الذين املشاركون استطاع :15-6 شكل
بإذن (منقول مساكنهم. صور عىل بناءً الطالب هؤالء شخصية شفرة دقيق نحو عىل يفكوا

عنك؟») متعلقاتك تقوله الذي ما «التطفل: كتابه من جوزلنج صامويل من

اإلشارات؛ ملعنى أغلبه يف وضمنيٍّا عميًقا فهًما لدينا أن املذهلة النتيجة تلك توضح
هذا ليس النتيجة، تلك تظهر أن يمكن فال وذاتيٍّا، اعتباطيٍّا اإلشارات معنى كان فإذا
بالباب شخص أمسك إذا مًعا. بفاعلية التواصل عىل أيًضا قادرين نكون لن بل فحسب،
فقط ليس مشرتًكا فهًما لدينا إن بل والطيبة، للود يرمز هذا أن نعرف فنحن له، لزميل
شكل انظر قبل. من نََرها لم التي لإلشارات وإنما الكلمات، أو الرموز أو لإليماءات

«كيكي»؟ وأيهما «بوبا» الشكلني أيُّ ،16-6
«بوبا» كلمتَي قبل من سمع وال قبل، من بالتحديد الشكلني هذين منا أيٌّ يََر لم
أن أحد يخمن أن املحتمل غري من لكن األساس). من لهما وجود ال إنه (حيث و«كيكي»
للكلمة املتقطع والنطق الكاف حرف أن والسبب كيكي؛ هو االنسيابي املستدير الشكل
الحرفني أن حني يف اليمني، عىل املوجود الزوايا» و«الحاد «املتعرج» الشكل مع يتسقان
عىل املوجود املنحني االنسيابي الشكل مع أكثر يتشابهان الكلمة ونطق و«الواو» «الباء»
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أي الشكل� «بوبا»
وأيهما «كيكي»؟

«كيكي»؟ وأيهما «بوبا» الشكلني أي :16-6 شكل

عىل املوجود بالشكل «بوبا» الناس ربط تقريبًا، استثناء دون ومن ثَمَّ، ومن اليسار؛
رأيك ذلك هل اليشء؟ نفس فعلت هل اليمني. عىل املوجود بالشكل و«كيكي» اليسار
القاعدة إىل املستند املبدأ يتبع الذي املخ إنه ذاك. وال هذا ال اعتباطي؟ األمر أن أم الذاتي
املستوى عىل يتالءمان والنطق املستدير الشكل إن أْي ص»؛ = «س بأن تقول التي
النفس عالم يد عىل ١٩٣٣ عام يف أجريت تجربة هو املثال هذا مصدر إن املفاهيمي.
«بوبا» كلمة ارتباط التأثري: نفس تُظهر دائًما نتائجه وكانت كوهلر، فولفجانج األملاني

املتعرجة. باألشكال «كيكي» وكلمة استدارة، األكثر باألشكال
بتجاربنا الخاصة اإلحصائيات من ملجموعة مناظًرا شيئًا املخ يتعلم نكرب، ونحن
ذاتيٍّا نطور الطريقة، بهذه خاصتنا. البيئية» «اإلحصائيات عليه يطلق ما أو وبيئتنا؛
تحدث مًعا». ترتبط مًعا تنطلق التي «األشياء التعلم قاعدة باستخدام االرتباطية ذاكرتنا
كوفمان سكوت يقول بالكامل. ضمني نحو عىل األنماط تلك بها نتعلم التي العملية
«كوجنشن» األكاديمية الدورية يف نُرش بحٍث يف العجيبة القدرة تلك عن ييل جامعة من

:(٢٠١٠)

بيئتنا يف والقواعد األنماط عىل وضمني تلقائي نحو عىل التعرف عىل القدرة
البرشي. اإلدراك عملية يف أسايس جانب
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من املستهلكني مع فعال تواصل وجود لضمان الفرصة لدينا كمسوقني، نحن
املستهلكني وأهداف التجارية عالمتنا بني للربط الضمنية الذكريات تلك استعارة خالل
جديدة صالت نقيم أن ا جدٍّ الصعب من التجارية. عالمتنا بها ترتبط أن يف نرغب التي
فقط محدوًدا قدًرا التسويقية تواصلنا وسائل تمثل اإلحصائية، الناحية من ألنه بالكامل؛
هذا وسيكون البيئية»، «إحصائياته عىل للتأثري كافية تكون ولن مستهلك، أي تجارب من
املثال: سبيل عىل جوهري؛ نحو عىل جديد من يتعلمون املستهلكني جعل بمحاولة أشبه
للحب؟ وليس للمرح ترمز الوردة بأن اآليل الطيار نظام إلقناع املطلوب الجهد مقدار ما
يف املستعارة الذكريات استخدام بها يمكن التي الكيفية من املستفادة الدروس أحد
فقد بالشعر. بالعناية الخاصة سيوس التجارية العالمة من تأتي ناجحة ابتكارات عمل
اآلن يمكنه املستهلك أن فكرة عىل يقوم جديًدا منتًجا العالمة هذه صاحبة الرشكة أطلقت
مصفف عند من إال عادة عليها يُحصل ال التي بالشعر العناية منتجات عىل الحصول
كبريًا. نجاًحا هذه اإلطالق عملية حققت وقد ماركت. السوبر من معقول بسعر الشعر

.(17-6 شكل (انظر املنتج عبوة عىل نظرة نلِق دعونا

املألوف االحرتايف بالبرشة العناية منتج نمط سيوس منتجات مجموعة استعارت :17-6 شكل
بالشعر. والعناية التجميل صالونات يف

بمفهوم قويٍّا ارتباًطا املرتبطة املميزة العالمات عىل املنتج عبوة تصميم يشتمل
خالل من ويعرفونها الناس يراها التي بالخرباء الخاصة االحرتافية املنتجات مجموعات
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االحرتافية. للمنتجات النمطي التصميم مع يتناسب إنه خاصتهم. التجميل صالون
هذا إن وحيث املنشود. االحرتافية» «العناية ملفهوم ممهًدا طريًقا اإلشارات تستخدم
اإلطالق عملية كانت فقد كبري، حدٍّ إىل وفريًدا مالئًما كان الهدف عىل القائم االفرتاض

ناجحة.
الذاتية املجادالت محل واالسرتاتيجية املوضوعية القراراُت تَِحلَّ أن فرصة تصبح
والهدف اإلشارات) خالل من تنشيطه يتم (الذي العقيل املفهوم لدينا كان إذا أكرب املطولة
وموضوعية واضحة مبادئ أمامنا تتضح وهكذا للتقييم. كأساس املقابل االستهالكي
اإلعالن أو التعبئة طريقة كانت إذا بما يتعلق فيما — البيئية اإلحصائيات بفضل —
من أفضل نحو عىل املنشودة االسرتاتيجية أو الهدف ل توصِّ أخرى تفاعل نقطة أي أو
فحسب مرتوًكا أو اعتباطيٍّا ليس اإلشارات معنى أن هذا يبينه ما بدائلها. من أو سابقتها
مجال من أشخاص فيها قال التي املناقشات تذكُّر يمكنك هل الشخيص. امليل أو للتذوق
الذي بالجزء أُْعَجب ولم وكذا كذا فيه ُقدِّم الذي بالجزء «أُعِجبُْت قبيل من أشياء العمل
هذا يعجبني ولم التصميم يف وكذا كذا بعنرص بالفعل «أُْعِجبُْت أو وكذا»، كذا فيه ُقدِّم
للحكم موضوعية طريقة بالتأكيد ليست عدمه من بيشء إعجابنا مسألة لكن اللون»؟
عىل ترمز ما إشارٌة كانت إذا ما هو املهم املهم. باألمر ليس فاإلعجاب اإلشارات؛ عىل
«نمطي»؛ كلمة هو هنا املفتاح إن ال. أم ثقافتنا يف املستهدف القيمة لعرض نمطي نحو
فعاليتها فإن والعرض، اإلشارة بني ضعيفة ارتباطات عىل تواُصِلنا وسائل أقمنا إذا ألننا
من وإنما تأميل، نحو عىل ليس الرسالة يعالجون املستهلكون كان إذا خاصة ستقل،

اآليل. الطيار نظام خالل

∗∗∗

العقلية واملفاهيم اإلشارات بني االرتباطات يف نتشارك معينة، ثقافة إطار يف
تثريها التي املفاهيم ليست لذا، املشرتكة؛ االجتماعية للتنشئة نظًرا واألهداف
وموضوعية واضحة مبادئ لنا ر توفِّ البيئية فاإلحصائيات اعتباطية؛ اإلشارات

ال. أم املراد الهدف تخاطب اإلشارات كانت إذا عما
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ما بثقافٍة املستعارة الذكريات ارتباط

تكون أن املؤكد من ظلها، يف وعشنا نشأنا التي الثقافة يف جذور لها ذكرياتنا ألن نظًرا
بثقافة — جزئيٍّا األقل عىل — كذلك مرتبطة اإلعالنية حمالتنا يف املستعارة الذكريات
الجنسيات متعددة حمالت إطالق هو التجارية العالمات إدارة يف السائد فاالتجاه معينة؛
نحو عىل يستقي اآليل الطيار فنظام الدول؛ عرب متطابقة حتى أو كبري، حدٍّ إىل متشابهة
يتضمن وهذا اليومية، تجاربنا من العقلية واملفاهيم اإلشارات بني للربط قواعد ضمني
الشهري البرصي الوهم عىل نظرة ألِق فيهما. نرتعرع اللتني والثقافة البيئة من كالٍّ
واقع يف أنهما حني يف اآلخر من أطول الخطني أحد أن يبدو .18-6 شكل يف املوضح

بالضبط. الطول نفس لهما األمر
أبًدا، الوهم بهذا ينخدعون ال أفريقيا جنوب يف الزولو قبيلة أفراد أن هنا املدهش
ويحرثون مستديرة كهوف يف يعيشون أنهم السبب ذلك؟ يف السبب ما تسأل: ربما
ذات فهي ومنازلنا، غرفنا أما حواف. ملمتلكاتهم تكون ما ونادًرا منحٍن نحو عىل األرض
«الشكل يمثل املنظور عىل اعتماًدا الشكلني أحد أن ضمني نحو عىل نتعلم لذا، زوايا.

.(19-6 شكل (انظر البعيد» «الشكل اآلخر يمثل حني يف القريب»،

الشهري. مولر-الير وهم :18-6 شكل

القواعد تحديد يف أساسيٍّا دوًرا تلعبان فيهما ننشأ اللتني والبيئة الثقافة أن إدراكنا
يعطينا أن يمكن اإلشارات؛ شفرة فك خاصتنا اآليل الطيار لنظم خاللها من يمكن التي

252



األهداف عىل القائمة لالسرتاتيجيات الفعال التنفيذ

(املصدر: لإلشارات إدراكنا كيفية البيئية اإلحصائيات تشكل :19-6 شكل
.(shutterstock.com

َمن فكل اليومية؛ التسويقية عملياتنا يف خاصتنا القرار اتخاذ عملية يف الحرية بعض
الصالت نعرف نحن لذا، البيئية. اإلحصائيات نفس لهم واحدة ثقافة أو دولة يف نشأ
ضمني. نحو عىل تعلمناها وقد اآليل الطيار نظام يف موجودة إنها البيئة؛ بهذه الخاصة
دولة ثقافة أو الشباب ثقافة مثل معينة ببيئة علم عىل نكن لم إذا الفجوات ستوجد
الذين األشخاص مثل ص» = «س باملعادلة الخاصة الصالت نفس نتعلم لم ألننا أجنبية؛
الرشكات إىل بالنسبة واضحة نتيجة هناك أن إىل هذا من نخلص الثقافات. تلك عايشوا
أال يجب باملفاهيم اإلشارات ارتباط مدى عىل الحكم أن يف تتمثل الجنسيات، املتعددة
فيه يحدث الذي باملكان الخاصة البيئية اإلحصائيات لديه ليست شخص ِقبل من يَصدر

النشاط.
أجل من معينة ثقافات يف مختلفة إلشارات حاجة هناك تكون أن املحتمل من
يكون عدة حاالت وهناك لتوصيله. التجارية العالمة تسعى الذي باملفهوم االرتباط
التجارية العالمة تَستخدم املثال، سبيل فعىل تماًما؛ مختلفة ارتباطات لإلشارات فيها
البقرة/اللبن بني االرتباط أن حني ويف غالفها. عىل بقرة صورة ميلكا لشوكوالتة
يكون لن فإنه الثقافات، بعض يف مثايل نحو عىل ومقبول واضح والشوكوالتة/الصحة
حالة مقدًسا. حيوانًا البقرة تعد حيث الهند؛ يف اإلشارة نفس استخدام املمكن من
والنظافة اإلسالمية. الثقافة يف مقدس لون وهو األخرض اللون استخدام يف تتمثل أخرى
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(رائحة إسبانيا عن الليمون) (رائحة وأملانيا املتحدة اململكة يف مختلفة برائحة لها يُرمز
الكلور).

يزال ال حيث مختلفة؛ إعالني تنفيذ لعملية تحتاج دولة كل أن يعني ال هذا لكن
املطلوب إن كافية. مشرتكة قواسم بيئاتها بني تُوجد دولية حمالت تنفيذ املمكن من
وجود مدى أْي الصلة؛ ذات البيئية اإلحصائيات بني التشابه َمَواطن عىل التعرف هو
الحكم يف تساعد أن يمكن عامة قاعدة هناك واملفاهيم. اإلشارات بني نفسها االرتباطات
كانت كلما وهي: أال الثقافات؛ عرب متسق أو مختلف نحو عىل تُْفهم قد ما إشارٌة كانت إن
لذا، الثقافات؛ عرب متسق معنًى لها يكون أن احتمالية زادت أكثر، محسوسة اإلشارة
محسوسة ليست فالرائحة بالروائح؛ مقارنًة واأللوان األشكال معنى يف االختالف يقل
الجيش جعل ما وهذا عديدة. أشياء شكل يف بسهولة تشفريها يعاد ثَمَّ ومن اإلطالق عىل
فعال تأثري ذات تكون أن يمكن الكريهة للرائحة قنبلة تطوير عىل قادر غري األمريكي
ما رائحٍة بشاعة مدى عىل الحكم مثل أساسيٍّا شيئًا إن حيث العالم؛ أنحاء مختلف عرب
مثًال، كالرائحة محسوسية أقل اإلشارات كانت فإذا الثقافات؛ بني يختلف أمر عدمها من
زجاجات يف ملنتج الرائحة نفس اختربنا فإذا بسهولة، أخرى إشارات عليها تتغلب فقد
تأثري (تَذكَّْر مختلف. نحو عىل حسيٍّا الرائحة فستُدَرك مختلفة، أسماء أو بألوان مختلفة،

للطعام.) حسيٍّا املدَرك املذاق عىل الطعام لون
وضع يف يساعدنا التعلم ومبادئ البيئية اإلحصائيات عىل املعتمد األسلوب فإن لذا،
النظر وبغض اإلعالن. ووكاالت التسويق داخل املوضوعيَّني والنقاش للتقييم أساس
هؤالء األقل عىل نفسها، القواعد جميًعا تعلمنا فإننا بًرشا، باعتبارنا اختالفنا مدى عن
العقلية. واملفاهيم اإلشارات بني االرتباطات نفس تعلمنا فكلنا واحدة؛ لثقافة املنتمون
مًعا. التعايش علينا كثريًا األصعب من سيصبح لكان القواعد، نفس نعرف نكن لم ولو
باستخدام االرتباط قوة مدى قياس إمكانية دائًما هناك فإن الشك؛ من يشء بقي لكن
تثري عميل شهادة أو قصة أو شكل أو مرئي عنرص كان إن إلثباِت ضمني تهيئة اختبار
تكون قد املحلية التعديالت أن حني ويف ال. أم الصلة ذات األسواق يف املرادة املفاهيم
عرض توصيل يف االتساق ضمان يف يتمثل األسايس االسرتاتيجي التحدي فإن مطلوبة،
التفاعل نقاط عرب األهداف، مستوى عىل متسقة التجارية العالمة تكون أن فيجب القيمة؛
الجديدة اإلطالق وعمليات املحلية التصميم إعادة عمليات أو التعديالت وتكون واألسواق.

معينة. سوق يف أفضل نحو عىل املراد العرض توصيل بإمكانها كان إذا فقط فعالة
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∗∗∗

يف نفسه العقيل املفهوم تثري أن برشط الثقافات عرب اإلشارات استخدام يمكن
الصلة. ذات الثقافات

املعقولية تحدد اإلشارات

لتنفيذ الفرصة تعطي املوضوعية من بمزيد وإدارتها مناقشات إجراء عىل القدرة إن
أساس وجود ومع فاعلية. أكثر تسويقي تواصل وعمليات كفاءة أكثر داخلية عمليات
عامل تحقيق يمكن التسويقي، التواصل أشكال من شكل أي عىل للحكم موضوعي

املعقولية. وهو: أال والتمييز؛ املالءمة عامَيل جانب إىل واألخري الثالث النجاح
تكون حتى للتصديق قابلة خاصتنا التنفيذ وعمليات عروضنا تكون أن يجب
لألمر نظرنا إذا لكن رسائلنا، معقولية مدى عن دائًما نتساءل نحن التسويق، يف مقنعة.
عىل األول املستوى يقوم املعقولية. من مختلفة مستويات هناك أن فسنجد قرب، عن
من التجارية بالعالمة يتعلق فيما املستهلك لدى يكونان اللذين والثقة اإليجابي املوقف
بالعرض يتعلق ال هذا إن فيها». موثوق تجارية عالمة ألنها يل يقولونه ما «أُصدق منطلق
أما التجارية. العالمة تجاه شامل إيجابي بموقف أكثر يتعلق إنه اإلشارات؛ أو املحدد
نحو عىل معقولة العرض حجة كانت فإذا الحجة؛ منطقية يف فيتمثل الثاني، املستوى
هناك لكن معقول. املثال، سبيل عىل املفاهيم، أحد أن يرون املستهلكني فإن كاٍف،
إشارة أي هناك «هل منطلق من للمعقولية أكثر ضمني مستًوى وهو ثالث، مستًوى

ملموًسا؟» العرض تجعل مدركة
للعناية نمطية إشارات استخدام أن يوضح بالشعر للعناية سيوس منتجات مثال إن
تجعل إشارة وجود دون ومن معقوًال. ثَمَّ ومن ملموًسا؛ العرض جعل بالشعر االحرتافية
فهو هدف؛ أي مخاطبة تتم ال ثَمَّ ومن عقيل؛ مفهوم أي تنشيط يتم ال ملموًسا، العرض
إحدى يعد وهذا اآليل. الطيار نظام إىل بالنسبة بكثري معقوليته تقل ادعاء بمنزلة يكون
مختلفة منتج تجربُة تحسنٍي أي إجراء عن تنتج هل االبتكارات: أمام األساسية العقبات
وُعرض ميجابكسل، ٥ وضوحها دقة كامريا اآلن لديك أن افَرتِض ملحوظ؟ نحو عىل
تجربة عىل تحصل أن تتوقع هل ميجابكسل. ٥٫٥ وضوحها دقة جديدة أخرى عليك
ماذا للرشاء؟ يدفعك اإلمكانات يف التطوير هذا هل الجديدة؟ الكامريا رشائك عند مختلفة
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يجب الذي الحجم هو املهم إن ميجابكسل؟ ٨ أو ميجابكسل؟ ٦ الوضوح دقة كانت إذا
حتى — السعر يف تخفيًضا أم ملنتج تحسينًا كان سواء — اختالف أي عليه يكون أن
نتيجة 20-6 شكل يوضح والتكلفة؟ القيمة بني العالقة وحقيقي مدرك نحو عىل يغري

فرتة. منذ األمر بهذا يتعلق فيما به قمنا قياس عملية

٧٦٥٤٣٢١

االختالف

عدد
ا.يجابكسل

أقل اختالف ملحوظ:
 ٧٫٥ ميجابكسل

اختالًفا؟ التغيري يُحدث متى ملحوظ: اختالف أقل :20-6 شكل

٧٫٥ ل الوضوح دقة وصلت عندما املدركة القيمة يف كبريًا اختالًفا هناك أن نجد
٥ قدرها بدء نقطة من ميجابكسل ٢٫٥ بزيادة فقط أخرى، بعبارة أو ميجابكسل؛
بالنسبة عنها. االستغناء يمكن القيمتني بني فيما التزايدية الخطوات كل إن ميجابكسل.
أو ٤ أو ٣ وضوحها دقة الكامريا كانت إذا فيما ملحوظ اختالف يوجد ال العمالء، إىل
٧٫٥ وضوح دقة عىل نحصل عندما فقط ملحوًظا اختالف أي يصبح ميجابكسل؛ ٥
املستخدم املصطلح إن االختالف. مالحظة منها تبدأ التي هي القيمة تلك إن ميجابكسل.
من كوب يف يدك وضعت فإذا ملحوظ». اختالف «أقل هو املهم االختالف لهذا العلم يف

256



األهداف عىل القائمة لالسرتاتيجيات الفعال التنفيذ

درجة تصل حتى االرتفاع هذا تالحظ فلن تدريجيٍّا، تتزايد املاء حرارة درجة وكانت املاء
زيادة كل ألن نظًرا وهذا ا؛ جدٍّ ساخنًا مفاجئ نحو عىل املاء فيها يصبح لنقطة الحرارة

ملحوظ. اختالف أقل حد من أقل كانت سابقة
أي فعند التسعري. عىل نظرة نلِق دعونا التسويق. إىل بالنسبة مهمة نتائج لهذا إن
التسعري يزيد نقطة أي عند حقيقيٍّا؟ اختالًفا السعر يف فرق أي يُحدث أن يمكن نقطة
السعر من تماًما ليقرتب السعر زيادة الهدف يكون أن يجب ملحوظ؟ اختالف أقل عن
عند هو: املنتج ِبِسمات األمر يتعلق عندما املهم السؤال ملحوظ. اختالف أقل يقابل الذي
بخدمة للمنتج املدركة القيمة يزيد مما حقيقيٍّا، اختالًفا تحسني أي يُحدث نقطة أي
رشكة تعمل أفضل؟ نحو عىل لهم حالية أهداف تحقيق أو للمستهلكني إضافية أهداف
قلم أي فيها يبقى أن يمكن التي الساعات عدد زيادة عىل بوص ستابيلو األقالم تصنيع
يحدث االختالف هذا هل لكن ساعة. ١٢٠ إىل ١٠٠ من يجف أن دون غطاء دون تحديد

املدركة؟ القيمة من هذا يزيد وهل املستهلك؟ إىل بالنسبة فرًقا
املنتج تجربة يف اختالًفا يُحدث لم وإذا لإلدراك، قابًال التحسني يكن لم إذا
االبتكارات؛ من العديد فشل أسباب أحد وهذا مدركة. قيمة يضيف ال فإنه املحسوسة،
خاصتنا، املنتجات لتحسينات ملحوٍظ اختالٍف أقلِّ قيمِة عىل الحكم بإمكاننا كان فإذا
بالرتكيز فاعلية أكثر نحو عىل االبتكار عىل إنفاقنا تقنني عىل قادرين حينئٍذ فسنكون
األحيان، بعض يف كذلك. وستكون ومختلفة، مدَركة تكون أن يمكن التي التحسينات عىل
«األخبار بعض لديك تكون أن اليشء؛ بعض مصطنًعا التحسينات وراء الدافع يكون
نظام إىل بالنسبة أنه نالحظ أن يجب لكن بها، الناس تُْعلم أن يمكن التي الجديدة»
يمكن والتي لإلدراك، قابلة تكون التي تلك هي املهمة الوحيدة االختالفات اآليل الطيار
نكون بأن رئييس نحو عىل املتشبعة األسواق يف تحسينات إجراء يمكننا نستشعرها. أن

أفضل. نكون بأن وليس مختلفني
املحتوى عن فبعيًدا جيد؛ نحو عىل النقطة هذه املدفوعة التليفزيون خدمات توضح
«الطريقة بشأن ادعاءاتها جعل يف كبرية صعوبة تواجه فإنها تقدمه، الذي الحرصي
يف وتتشابه األشياء نفس يفعلون فاملستهلكون ملموسة؛ التليفزيون» ملشاهدة األفضل
التفرد يجعل ومثال عام. بوجه استخدامها ويف شكلها، يف االستقبال أجهزة الغالب
من بلس. كنال الفرنسية الرشكة من كيب» «لو هو ملموًسا املنتج هذا لتجربة املزعوم
االستخدام وسهل كفئًا زال ما أنه غري ا، جدٍّ مختلف واستخدامه مختلًفا، يبدو أنه الواضح

.(21-6 شكل (انظر

257



الشفرة فك

االستخدام تجربة بلس كنال رشكة من كيب» «لو استقبال جهاز يجعل :21-6 شكل
ملموسة. املختلفة

منعًشا «مرشوبًا تقدم أنها اليت كورس بالجعة الخاصة التجارية العالمة تدعي
خالِل من املنتج عبوات غالف يف تضمينه تم االدعاء هذا إن روكي». جبال برودة بارًدا
املرسومة الجبال تتحول شكل6-22)؛ (انظر بالربودة» املنشطة «الزجاجة عليه أُطلق ما
يشري وهذا معينة، لدرجة الجعة حرارة درجة تصل عندما األزرق اللون إىل الغالف عىل
السبب هو — نفسها الجعة وليس — الغالف عام، بوجه واالنتعاش. والطزاجة للربودة
للشعور تناوله سيؤدي الجعة من نوع أي إن حيث للمنتج؛ الذهنية الصورة معقولية يف
نحو عىل مقرتنة تمييز إشارة يقدم ثَمَّ، من والغالف، بارًدا. يكون عندما باالنتعاش

«االنتعاش». بهدف مبارش
وإنما رصيح، نحو عىل بيشء الثقة أو باإليمان متعلقة ليست املعنى بهذا املعقولية
االبتكار هذا إن حواسه. عرب ويدركه شيئًا يستشعر أن يمكن املستهلك كان إذا بما
إشارة يستخدم رمزي ابتكار وإنما موضوعيٍّا، تحسينًا ليس اليت كورس بمنتج الخاص

صلة. ذي بهدف يرتبط مفهوم وهو تقويته، أو عقيل مفهوم لتنشيط ملموسة
اإلحصائيات استخدام يتضمن الذي الجديد األسلوب هذا أن قبل من ذكرنا لقد
أن يجب ولكنه مهم فاإلبداع اإلبداع؛ عملية يقيد ال املخ داخل من واإلرشادات البيئية
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االنتعاش. عرض وتدعم ُمدَرًكا اختالًفا بالربودة املنشطة الزجاجة تضيف :22-6 شكل

حيث البيئية؛ اإلحصائيات من املستقاة الرؤى أهمية تأتي وهنا للتصديق. قابًال يكون
عىل جيد ومثال للمعقولية. الوحيد املصدر هو وهذا اليومية، تجربتنا أساس تمثل إنها
من بالك شورت إسربيسو هو البيئية اإلحصائيات تقدمها أن يمكن التي الفائدة مدى
تميز التي األساسية السمات هو هنا فاملعروض 6-23)؛ شكل (انظر أسرتاليا نسكافيه

العادية. القهوة عن اإلسربيسو
ما تماًما العبوة إشارات توضح وقوي. قصري اإلسربيسو البيئية، لإلحصائيات طبًقا
حريف نحو عىل «القرص» فكرة وأْخذ األسود اللون باستخدام وذلك إسربيسو، أي من نريده
ربما والتي االرتفاع، لقلة نظًرا الحجم بإدراك تتعلق مشكالت هناك تكون ربما أنه (رغم
تقديمها). للعبوة يمكن التي األكواب عدد تقدير يسيئون وتجعلهم املستهلكني عىل تؤثر

∗∗∗

بحيث ملموسًة إشاراٍت املنتج تجربُة َرت َوفَّ إذا معقوًال يكون قيمة عرض أيُّ
العرض. اختبار باإلمكان يكون

عروضمعقولة لتقديم العام الخاصإىل من أسلوب استخدام

منتج تجربة إنشاء وهما: معقولة؛ عروض لتقديم خياران لدينا مسوقني، باعتبارنا
العام من (أسلوب الهدف عىل قائم قيمة عرض عىل تعتمد ملموسة إشارات من تتكون
العرض وبناء املنتج تجربة عليها تقوم التي العقلية املفاهيم تحديد أو الخاص) إىل
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تمييزه أجل من لإلسربيسو األساسية املميزة العالمات بالك شورت منتج يقدم :23-6 شكل
العادية. القهوة عن معقول نحو عىل

يضمنان الخيارين كال العام). إىل الخاص من (أسلوب أساسها عىل الهدف عىل القائم
العرض. معقولية

يكون موقًفا نصادف ما كثريًا لكننا الخاص، إىل العام ِمن أسلوَب سبق فيما عرضنا
استخدام علينا أْي له؛ ومعقول ومميز فريد عرض تطوير ومهمتنا بالفعل منتج لدينا
الفورية. القهوة من لنوع قيمة عرض إنشاء علينا أن تَخيَّْل الخاص. إىل العام من أسلوب
نحقق وحتى بها. املرتبطة واألهداف امللموسة املنتج تجربة يف النظر علينا بهذا، للقيام
الطيار نظام إن املحمصة. القهوة الرئييس، بمنافسه املنتج مقارنة علينا التفرد، عنرص
جانب عىل نظرة نلِق دعونا لذا حواسنا؛ جميع من مدخالت عىل يحصل خاصتنا اآليل

املنتج. تجربة تحدد هنا الحواس إن حيث الحواس؛
تشبًعا أقل الفورية القهوة لكن بني، لونهما املنتجني كال مختلًفا. املنتج يبدو أوًال:
وهذا مباًرشا؛ عقليٍّا مقابًال السمات لتلك إن دكانة. وأقل النكهة يف قوة وأقل اللون يف
املادة، يف وأغنى النكهة يف وأقوى مختلف طعمها املحمصة القهوة أن عىل مؤرش أول
الفورية فالقهوة مختلفة؛ اللمسية التجربة ثانيًا: القوية. رائحتها مع يتناسب ما وهو
وأملس ناعم ملمسها املحمصة القهوة أن حني يف وخشنة، صلبة حبيبات شكل يف تكون
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نعدُّها التي الطريقة الحسية، التجربة جانب إىل .(24-6 شكل (انظر الناعم الرمل مثل
عىل الجميع ويحصل إبريق يف املحمصة القهوة إعداد يتم أيًضا؛ تختلف بها ونقدمها
قهوة عىل شخص كل يحصل الفورية القهوة حالة يف أنه حني يف القهوة، نوعية نفس

فنجانه. يف خصيَىص له معدة
والتأنس، التناغم هي القهوة تقديم خالل من املتحققة األساسية األهداف إن
ربُط جيدًة فكرًة ستكون املنتج، لفئة بالنظر لذا، األمن؛ أهداف لنطاق ينتميان وكالهما
عىل ترتبط املنتج تجربة ألن معقوًال هذا يكون لن لكن الهدف، بهذا الفورية القهوة منتج
بني الربط لذا، رسمي؛ أرسي تجمع أي يف فورية قهوة أحد يقدم فلن بالفردية؛ أكرب نحو
املنتج. وال املنتج تجربة يف متضمنًا ليس ألنه معقوًال يكون لن والتناغم الفورية القهوة

مختلفني. بهدفني تربطهما املنتَجني تجربة يف االختالفات :24-6 شكل

∗∗∗

لتطويِر قويًة انطالق نقطَة حسيٍّا عنارصمدركة إىل املنتج تجربة تقسيُم ر يوفِّ
ومعقولة. وفريدة مالئمة ِقيمٍة عروِض

∗∗∗
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أثناء استشعارها يتم التي التفاصيل قيمة من أحيانًا نقلل املنتج، لتجربة النظر عند
ُفَرًصا، تتيح الحواس أن 25-6 شكل يوضح االستهالك. أو لالستخدام الفعلية العملية

العرض. معقولية لتحقيق محتملة، عقبات جانب إىل

ج
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٠٫٥

٠٫٦

٠٫٧

٠٫٨

٠٫٩

أسبوع شهر سنة

الفرتة

االستخدام. عملية خالل الحواس تأثري يختلف :25-6 شكل

عدم يجب األخرى الحواس لكن مهمة، املرئية التجربة تكون الرشاء، مرحلة يف
معقولية مدى لتحديد مهمة عوامل فهي لذا، املنتج؛ تجربة كامل تمثل إنها حيث تجاهلها
إليجاد مهم الكاملة االستخدام تجربة عىل نظرة إلقاء ذلك، إىل باإلضافة العرضوتنفيذه.

واملالءمة. للتميز فرص
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أيًضا يفكر جسدنا التجسيدي: اإلدراك

حاسة خاصة الحواس، من تَِرُد التي املدخالت تلعبه الذي الدور اآلن حتى عرضنا
تعاُمله أْي املستهلك؛ سلوك أخذنا الفورية، القهوة مثال يف املعقولية. مسألة يف البرص،
الذي اليشء أن التجسيدي باإلدراك الخاص املثري املجال ويوضح االعتبار. يف املنتج، مع
من ما نوًعا نعد أو عبوة نفتح كيف املثال، سبيل عىل — بها نفعله التي والطريقة نفعله
حاسة هو جسُدنا ما، بنحٍو عقلية. مفاهيم أيًضا طان ينشِّ — املنتج نستخدم أو القهوة

أيًضا. املعنى فيها متضمن سادسة
عرق. مزيل بخاِخ غطاءَ 26-6 شكل يعرض لذلك. مثال عىل نظرة نلِق دعونا
مثل كلمات عىل تشتمل والعبوة اللون فيض إنه للرجال. خصيَىص هذا العرق مزيل ُصمم
اختصاصيو بََحَث مخاطبتها. يف املنتج يرغب عقلية مفاهيم وهي و«ديناميكية»، «قوة»

أسايس. نحو عىل اليد مسكات بها ترتبط التي املفاهيم العصبي النفس علم

الرجولة؟ مع تتناسب العرق مزيل بها يُفتَح التي الطريقة هل :26-6 شكل

اآليل. الطيار لنظام تنقله وما إليه ترمز وما نمطية مسكات 27-6 شكل يعرض
بمسكة الغطاء يُفتح العرق، مزيل حالة يف والخفيفة. القوية املسكات بني األول االختالف
العبوة تنقل وحتى الديناميكية. أو القوة أو الرجولة مع عادة يرتبط ال أمر وهو خفيفة،
مناسبة غري العبوة يف السمة تلك فإن وهكذا، قوية. ملسكة حاجة هناك ذكوريٍّا، مفهوًما

رجايل. عرق ملزيل
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اَ�سك

ا�سك بقوة ا�سك باألصابع

عدم ا�سك ا�سك
ا�سك بإحكام

ا�سك بإحكام

الثني

الثني

ا�سك باإلحاطة

ا�سك بشدة ا�سك بمهارة

املختلفة. املسكات تنقلها التي العقلية املفاهيم عىل رسيعة نظرة :27-6 شكل

املشاركني عىل كوب صورة العقلية للصحة األمريكي الوطني املعهد من علماء َعَرَض
عىل هذا عمل متوقع، هو كما دماغي. تصوير جهاز يف مراقبتهم تتم كانت دراسة يف
اإلشارات معالجة عن املسئول الدماغ من الجزء ذلك وهو البرصية؛ القرشة تنشيط
لتفسري الكوب. منظر مع تفاعلت أيًضا الحركية القرشة أن املدهش األمر لكن البرصية.
الباحثون تابع واألرجل. األذرع حركة عن مسئول دماغنا من جزء الحركية القرشة ذلك،
تحتوي صورة جانب إىل مختلفة ألكواب صوًرا املشاركني عىل عرضوا بأْن الظاهرة تلك
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التعامل عن املسئول الدماغ جزء أيًضا الصور هذه كل َطت نشَّ «كوب». كلمة عىل فقط
العصبية االستجابة لنفس أدَّى «كوب» كلمة حتى أو كوب رؤية مجرد إن األكواب. مع

بكوب. فعليٍّا نمسك كنا لو كما
بدءًا املنتج؛ مع بالتعامل املعنية الدماغ مناطق تنشيط يتم ملنتج، ننظر حني هكذا،
مرتبط الفهم إن بأيدينا. دفعه أو فتحه أو به اإلمساك وحتى برؤيته الخاصة تلك من
اليشء؟» هذا «ما سؤال عن ولإلجابة الدماغ. يف األشياء مع بالتعامل كبري نحو عىل
مرة به. فعله يمكننا ما نحاكي إننا ونستخدمه؛ به ونمسك سنحمله كيف الدماغ يحاكي
نحو عىل ندركها ال فنحن تماًما؛ وضمني تلقائي نحو عىل العملية هذه تحدث أخرى،

التجسيدي». «اإلدراك هذا عىل العلماء يطلق واٍع.

∗∗∗

وإنما الحواس، خالل من فقط ليس العقلية واملفاهيم األهداف تنشيط يمكن
معها. نتعامل وكيف باملنتجات نفعله ما أي التجسيد؛ خالل من أيًضا

∗∗∗

شكل (انظر االعتبار يف املنظور هذا وضع مع فون آي هاتف عىل نظرة نلِق دعونا
لجميعها يمكن األخرى؛ الذكية الهواتف من أفضل ليس املنتج هذا تقنيٍّا، .(28-6
منتجات أحد املنتج هذا أن حقيقة جانب إىل صلة. ذات رصيحة أهداف أي تحقيق
االختالف يكمن والحرصية)، والخربة اإلبداع مثل ضمنية أهداًفا يضيف (مما أبل رشكة
يشري باللمس. وتشغيله خاصته اللمس شاشة عمله؛ طريقة يف إطالقه عند األسايس
التعامل أو االستخدام سهولة مجرد من أكثر هو ما هناك أن إىل التجسيدي اإلدراك
إذن أيًضا؛ بديهي بريي بالك هاتف استخدام عند األصابع استخدام إن حيث البديهي؛

فون؟ آي هاتف مع التعامل عند تنشيطها يتم العقلية املفاهيم أي

تدريب

نفسك عىل واطرح قلدها الصور. يف األصابع حركات عىل قربًا أكثر نظرة ألِق القراءة، متابعة قبل
أفعل/فعلت أخرى مواقف أي و«يف هذه؟» األصابع حركات عادًة أستخدم «متى التالية: األسئلة

كهذا؟» شيئًا
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عقليٍّا. مفهوًما أبل رشكة تنتجه الذي فون آي هاتف يثري :28-6 شكل

من شكل هي فون آي هاتف مع التعامل يف األوىل األساسية اإلصبع حركة إن
ألوراق سحبًا املثال سبيل عىل خاصتنا السبابة إصبع حركة تشبه أْي السحب؛ أشكال
مستخدمي معظم يقوم خاللها من التي الطريقة هي هذه األقل عىل طاولة. عرب اللعب
األخرى األشياء ما هذا؟ السحب من نوع أي لكن الصفحات». «بتقليب فون آي هاتف
نظرة نلِق دعونا هذا؟ االرتباطية ذاكرتنا تعرف أين ومن النحو؟ هذا عىل نسحبها التي
أغلب مجلة؟ أو كتاب صفحات تقليب أكثر تشبه هي هل هذه. اإلصبع حركة عىل أخرى
مرونة. واألكثر واألخف األرق الصفحات تقليب وحركة الحركة هذه بني يربطون الناس
تشبه أنها بد ال لذا، أيًضا؛ اإلبهام إصبع الستخدام نميل أثقل، صفحات تقليب وعند
واملواقف مجلة، عن نعرفه يشء أي ينشط هذا إن املجلة. صفحات تقليب حركَة أكثر
«هيت» مجلة نقرأ متى مجلة. نقرأ عندما نشطة تكون أهداف وأي مجلة، فيها نقرأ التي
الروابط وأي واالسرتخاء. بالرتفيه كثريًا يرتبط أمر مجلة قراءة إن وملاذا؟ «أوكيه»؟ أو
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لرتكيز؟ يحتاج الذي العمل هل فون؟ آي هاتف مع التعامل عند األصابع بحركات تتعلق
دون من ضمني نحو عىل هذا يحدث قد و«الرتفيه». «االسرتخاء» ب أكثر يتعلق األمر ال،
منتج أي رؤية مثل بسيًطا شيئًا أن قبل من أوضحنا لكننا جانبنا، من لهذا إدراك أي
وعي عىل نكون ال والتي اآليل، الطيار نظام يف مختلفة عديدة خطوات يتضمن بالعني

منها. بأيٍّ
باستخدام التصفح هي فون آي هاتف استخدام عند الثانية النمطية الحركة إن
قصرية، مسافة بعد يسحب. ثم اللمس لوحة عىل السبابة إصبع يوضع السبابة. إصبع
هذا بسبب تنشيطه يتم عقيل مفهوم أي اللمس. شاشة عن طفيف بقدر يُنَزع ثم يرجع
نظام يسأله الذي السؤال نفس أنفسنا نسأل أن يجب اللغز، هذا نحل حتى الفعل؟
نربطها التي النمطية األشياء ملعرفة نحتاج هذا؟» أعرف أين «من عقلنا: يف اآليل الطيار
سبيل عىل شيئًا؛ نقلب عندما األصابع حركة من النوع بهذا نقوم عادة إننا الحركة. بهذه
مما أكثر تدور العجلة أن لنا أكثر توضح هذه تقليبنا طريقة إن صغرية. عجلة املثال،
فيه تقف الذي املكان يف التحكم أردنا إذا فون). آي هاتف مع يحدث ما (وهو بقليل نريد
إيقاف عىل قادرين نكون أن نريد إننا حيث كثريًا السبابة إصبع ندفع ال فإننا العجلة،
من بالكامل متأكدين نكون وال قليلة ملسافة بالجري للعجلة نسمح إننا برسعة؛ العجلة
كما تماًما مفاجأة، عنرص هذا يتضمن ضمني نحو عىل لذا، فيه؛ ستتوقف الذي املكان
من تَحدث الحركة تلك أن نرى أن يمكن األطفال، بمراقبة القمار. ماكينات يف نلعب
ثم بالكامل يده الطفل يَستخدم قد البداية، يف مثًال؛ لعبة سيارة بعجلة اللعب خالل

مرتابط. نحو عىل و«املفاجأة» «اللعب» مفهوما ينشط لذا، فقط؛ السبابة إصبع
بأطراف النقر يف تتمثل فون آي هاتف الستخدام أخرى نمطية طريقة هناك
يف تنشيطه نريد الذي الجزء ملس أجل من قليًال ينثني أو اإلصبع يُرَفع األصابع؛
الحركة؟ هذه عىل املخ تَعرََّف أين من الطريقة؟ هذه نستخدم أيًضا متى اللمس. شاشة
أيًضا نقوم إننا شيئًا، نشغل أو اتجاًها نوضح أو ليشء نشري عندما بهذا نقوم إننا
أو بالتوجيه مرتبطتان الحركتني كلتا إن الكمبيوتر. فأرة نستخدم عندما الحركة بتلك
تنشيط أو ما لصفحٍة الوصول نريد نحن اإلنرتنت، عىل رابط عىل ننقر فعندما التنشيط؛
باإلضافة ضمني. نحو عىل أيًضا تفعيلهما يتم و«التنشيط» «التوجيه» إذن ما؛ يشءٍ
والتسلية لالسرتخاء يرمز معه التعامل فإن فون، آي لهاتف الفنية اإلمكانيات كل إىل
عىل حصلت أبل رشكة أن عجب ال لذا، والتوجيه؛ والتنشيط واملفاجأة واللعب الخفيفة
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تقف التي األساسية العنارص تعد إنها حيث السابقة؛ األساسية للحركات اخرتاع براءة
الحركات تلك ترى أن يمكنك فون، آي هاتف مستخدمي الحْظَت إذا نجاحها. وراء

العمل. وليس باللعب، يتعلق األمر إن الدقة. وجه عىل بالتشغيل الخاصة
نحتاج عندما أصابعنا؟ نستخدم متى األصابع. باستخدام بريي بالك هاتف يعمل
القفل أو الهاتف قرص مثل فيها متحكَّم أو دقيقة بطريقة يشء تقليب يف ونرغب لقوة
مع الحال هو فكما هنا؛ املهيمنان املفهومان هما و«العمل» «التحكم» إن التوافقي.
للقياس الضمني االختبار استخدام يمكننا األلوان، أو األشكال مثل الحسية اإلشارات
وبالك فون آي هاتف مثل منتج أي مع بالتعامل إثارتها تتم التي للمفاهيم املوضوعي
كال مع التعامل عند إثارتها تتم التي األقوى االرتباطات 29-6 شكل يوضح بريي.
ليس واألفعال اإلشارات معنى أن كيف رأينا إننا حيث مدهشة؛ ليست النتيجة الجهازين.
االرتباطية. الذاكرة يف لها املقابلة والذكريات اليومية تجربتنا عىل يعتمد وإنما اعتباطيٍّا،

االسرتخاء واللعب وا�فاجأة
والتنشيط والتوجيه العمل والتحكم واالستقرار

مختلفة. أهداًفا املختلفتان املنتج تجربتا تخاِطب :29-6 شكل

إعالناتها يف فون آي هاتف استخدام لطريقة أبل توضيح فإن الخلفية، هذه ضوء يف
توضح املميزة. الفعلية الرموز عىل أيًضا الضوء يسلط وإنما إبداعية، فكرة فقط ليس
املرتبطة العقلية املفاهيم فوري نحو عىل تنشط ثَمَّ ومن األصابع؛ حركات اإلعالنات
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سوق يف جديدة أهداًفا فون آي هاتف قدَّم الهواتف، مع التعامل طريقة وبتغيري باملنتج.
تسميته يمكن ما أيًضا وإنما تقنيٍّا، ابتكاًرا فقط يمثل ال فهو ثَمَّ ومن الذكية؛ الهواتف
لهاتف التجارية العالمة تمييز يف تساعد التي األهداف تلك يتضمن إنه رمزيٍّا. ابتكاًرا

منافسيها. عن فون آي

الفصل هذا يف الواردة النقاط أهم

أهداف عىل تعتمد اسرتاتيجيتنا بجعل أوًال: التنفيذ؛ فجوة إنهاء يمكننا •
إرشادي كدليل االسرتاتيجية هذه باستخدام وثانيًا: واملميزة، املالئمة املستهلكني
عملية كانت إن للحكم وأيًضا التواصل، وعمليات املنتجات تجارب لتشكيل

ال. أم االسرتاتيجية مع معقول نحو عىل تتناسب التنفيذ
التنفيذ، عملية توجيه يمكنه ال بحيث للغاية غامض العواطف مفهوم إن •

سوق. أي يف املالئم التميز تتيح ال بحيث ا جدٍّ عامة أيًضا والعواطف
إشارات توصل بالكامل املنتج تجربة كانت إذا معقولة القيمة عروض تكون •

مخاطبتها. تتم التي باألهداف ترتبط ملموسة

مسوقني باعتبارنا هذا لنا يعنيه ما

نقاط كل عرب للتنفيذ واضًحا توجيًها األهداف عىل املعتمدة االسرتاتيجية ر توفِّ •
لرتجمة الفرصة الخصوص وجه عىل الضمنية األهداف مستوى ويوفر التفاعل،

ومميزة. ومالئمة إبداعية بطريقة إلشارات القيمة عرض
الخاص التقييم يتغري األهداف، عىل معتمدة االسرتاتيجية تصبح أن وبمجرد •
واعتماًدا االسرتاتيجية؟» مع تتناسب «هل إىل تعجبنا؟» «هل من التنفيذ بعملية
األخري السؤال عن اإلجابة يمكن البيئية، واإلحصائيات املستعارة الذكريات عىل

بموضوعية.
قوية انطالق نقطة يوفر حسيٍّا ُمدَرَكة عنارص إىل املنتج تجربة تقسيم إن •

للتصديق. وقابلة وفريدة مالئمة ِقيمة عروض لتطوير
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نموذًجا صادفت قد أنني بإخباركم الكتاب هذا بدأُت لقد رحلتنا. لنهاية اآلن وصلنا
أحدث عىل يقوم والذي االستهالكية، القرارات اتخاذ وعملية للتسويق ورائًعا جديًدا عقليٍّا
وجهة تشاركني أنك يقني عىل أنا واآلن، القرار. اتخاذ علم مجال يف العلمية النتائج
تكن لم التي املستهلكني سلوكيات من الكثري فهم اآلن يمكننا أننا ترى التي نظري

السابق. يف مربرة أو مفهومة
النتائج بعض يف بالفعل يشكك قد َمن التسويق مجال يف يعملون ممن هناك
لدينا اآلن أننا هو املهم األمر لكن عنها، سمع حتى أو الكتاب، هذا دفتَي بني املعروضة
االستهالكي. القرار اتخاذ عملية لفهم العلمية األدلة عىل اعتماًدا أكثر تحلييل عام إطار
يف الضمني املستوى يلعبه الذي األسايس الدور هو ذلك من املستقاة األمور أهم ومن
اليومية التسويقية املمارسات يف الضمني املستوى هذا دمج ويؤدي القرار. اتخاذ عملية
منتجاتنا إدارة خالله من يُْمِكننا تماًما جديًدا منظوًرا لنا يقدم مفاهيمي تحول إحداث إىل
قيمة لتقديم كبرية فرصة الجديد املنظور هذا لنا ويوفر التجارية. وعالماتنا وخدماتنا
عىل أيًضا يساعدنا وهو كبري. نحو عىل مبيعاتنا زيادة ثَمَّ ومن لعمالئنا؛ أكرب إجمالية
نحو عىل يقلل فهو بهذا، وبقيامه والتنفيذ، االسرتاتيجية بني الكائنة التنفيذ فجوة إنهاء
املنتجات، إطالق إعادة وعمليات الجديدة املنتجات تطوير عمليات فشل احتمال كبري

كفاءة. أكثر خاصتنا اإلعالن ميزانيات أيًضا ويجعل
التنفيذيني املديرين أن إىل تشري دراسة للمسوقني: كبري بتحدٍّ أيًضا الكتاب هذا بدأ
كبري حدٍّ إىل — هذا ويرجع التسويق، قسم دور األكمل الوجه عىل يقدِّرون ال للرشكات
التسويق «عالم يف يعيشون املسوقني أن يرون حيث الدور؛ هذا محسوسية عدم إىل —
يقوم وموضوعيٍّا ملموًسا تسويقيٍّا منهًجا — بديًال هناك أن الكتاب هذا أثبت املنعزل».
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وزيادِة املنعزل»، التسويق «عالم من املسوقني لخروِج سبيًال يوفر — العلم نتائج عىل
وجهودهم. لعملهم رشكاتهم إدارات مجالس واحرتام تقدير

مسئوًال كنُت حني بها قمُت التي التغيريات إحداث عىل حريص سبب ستدرك اآلن
التي الرشكات يف الالحقة مناصبي ويف تي-موبايل، لرشكة التجارية العالمة تطوير عن
يحتاج ال التجارية العالمات إدارة يف املنهج هذا تبنِّي أنَّ أرى فأنا ذلك. بعد بها عملت
قد أكون أن قلبي كل من أتمنى منافسوك؟ تبنَّاه إذا فماذا َُّه، تَتَبَن لم إن فإنك تفكري؛ ألي
جعلك إىل إضافة عملك، يف املنهج بهذا لالستعانة الكافية األسباب لك أقدِّم أن يف ُوفقت

تنفيذه. عىل وتعزم تتحمس
السلوكي االقتصاد علم مجاالت من املستقاة الرؤى بأحدث علم عىل تبقى أن أردت إذا
بالتحديثات الخاص القسم عىل الدخول بتسجيل فقم العصبية، والعلوم النفس وعلم
.www.decoded-book.com التايل: العنوان عىل الويب عىل الكتاب موقع يف العلمية
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