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 Abstract ملخص البحث 

ٌعٌش العالم حالٌا حالة من التنافس الشدٌد لزٌادة الموارد المالٌة واالقتصادٌة لكل مؤسسة، نتٌجة للعولمة والتطور 

نعٌشه والذى أزال بدوره الحواجز الجغرافٌة والثقافٌة، مما فتح باب أمام األفراد )الجمهور التكنولوجى الهابل الذى 

المتلقً( للمقارنة بٌن المنتجات والماركات المختلفة، كما أنه عمل على تغٌٌر العدٌد من المفاهٌم واألدوار، ما جعل العملٌة 

رًكا فى تكوٌن الرسالة االتصالٌة وال ٌقتصر دوره على تلقى االتصالٌة عملٌة تفاعلٌة بحٌث أصبح الجمهور المتلقً مشا

الرسالة فقط. ٌعتبر تصمٌم هوٌة بصرٌة ممٌزة تترسخ فً ذهن المتلقً، واحدة من أهم طرق تحسٌن صورة الماركة 

صورة وجذب أنتباه المتلقً، كما تساعد على المنافسة وتحقٌق األهداف المحددة. حٌث ٌمكن للهوٌة البصرٌة أن تنقل 

الماركة بشكل إٌجابى، فهى تحمل إلى جانب واقعها البنابى أبعادا إدراكٌة تتمثل فى دالالتها الرمزٌة، توحً بمعانً 

وأفكار تؤثر على وجدان وعاطفة المتلقً، نتٌجة السمات الخاصة المكتسبة من عناصرها. ولذلك تلجأ المؤسسات إلى 

ر وإستماالت رمزٌة تجاه الماركة، تعمل على إقناع المتلقً وتؤثر على إستغالل تطبٌقات الهوٌة البصرٌة فى خلق صو

 قراراته الشرابٌة.

وبرغم ذلك فالعدٌد من الماركات المصرٌة تفتقر إلى هوٌة بصرٌة ممٌزة تحقق أهدافها وتعبر عن شخصٌتها وثقافتها 

 وقٌمها. 

لقً األجنبى غٌر إٌجابٌة ومن ضمن أسبابها عدم وقد توصلت نتابج الدراسة إلى أن صورة الماركة المصرٌة لدى المت

 وجود هوٌة بصرٌة ممٌزة وعدم ربط حمالتها اإلعالنٌة بالهوٌة البصرٌة, مما ٌفقدها مٌزات تنافسٌة هى فى حاجة لها.

 سلوك المتلقً -صورة الماركة  -الهوٌة البصرٌة  -: الماركة sdrowyeKكلمات دالة 

Abstract  

The world is currently in a state of intense competition to increase the financial and economic 

resources of each corporate "foundation" as a result of globalization and the huge 

technological development we are experiencing, which in turn removed geographical borders 

and cultural barriers. This opened the door for individuals (the audience) to compare between 

products and brands. The concepts and roles have changed, That making the communication 

process an interactive process so that the audience becomes involved in the composition of 

the communication message and his role is not limited to receiving the message only. The 

design of a distinctive visual identity which can remain in the memory of the audience, one of 

the most important ways to improve the image of the brand and attract the attention of the 

recipient, and helps to compete and achieve the brand aims set. Where visual identity can 

convey the image of the brand positively, it carries alongside the structural reality of cognitive 

dimensions are symbolic implications, suggesting meanings and ideas affect the mind and 

emotion of the audience, the result of the special characteristics acquired elements.  
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Therefore, corporates resort to the exploitation of applications of visual identity to create 

images and symbolic gestures towards the brand and working to convince the audience and 

affect his purchasing decisions. Nevertheless, many of Egyptian brands lack a distinctive 

visual identity that achieves their goals and expresses their personality, culture, and values. 

The results of the study found that the foreign audience has a negative image about the 

Egyptian brand, among which is the absence of a distinctive visual identity and the 

advertising campaigns not linking with the visual identity, So losing the competitive 

advantages it needs to support it in the market competitive. 

Keywords: Brand - Visual Identity - Brand Image - Purchasing Behavior 

  Introduction مقدمة

تتسارع وتٌرة الحٌاة الناتجة عن التطور التكنولوجً والثورة فى عملٌة االتصال وزٌادة الحراك االجتماعى بٌن أفراد 

المجتمع العالمً والذى أدى لكسر حدود االتصال بٌن الشعوب والدول، ما زاد من الحالة التنافسٌة بٌن المؤسسات 

تكون العملٌة االتصالٌة الخاصة بها تعبر عن شخصٌتها وقٌمها  والماركات والدول والمدن والتى تسعى كل منها أن

ٌّر  وثقافتها وتخلق لها هوٌة، ما فتح باباً لألفراد للمقارنة بٌن المنتجات والماركات المختلفة، كما أن هذا التطور واألنفتاح غ

ة االتصالٌة وال ٌقتصر دوره على العدٌد من المفاهٌم واألدوار بحٌث أصبح الجمهور المتلقً مشاركاً فى تكوٌن الرسال

 تلقى الرسالة فقط، مما جعل العملٌة االتصالٌة عملٌة تفاعلٌة. 

بدأ ظهور مفهوم الهوٌة فى النواحً االقتصادٌة والسٌاسٌة وزاد االهتمام بدراستها فى منتصف القرن العشرٌن، وذلك فى 

ؤسسة تبحث عن طرق إلبراز شخصٌتها الممٌزة محاولة للوصول إلطار ممٌز لكل ماركة أو مؤسسة. فأصبحت كل م

وكٌفٌة تأثٌرها على الجمهور المتلقً المستهدف وتسهٌل عملٌة تعّرفه علٌها وعلى الماركات التابعة لها، والذى بدوره زاد 

 من أهمٌة الهوٌة البصرٌة ودوها فى المجاالت المختلفة والمتنوعة. 

الهوٌة البصرٌة وتطبٌقاتها فى إدراك ووعى المتلقً األجنبى لصورة الماركة هذه الورقة البحثٌة هى محاولة لدراسة دور 

المصرٌة، كأحد العملٌات الخاصة بسلوكه الشرابى وكٌفة االستفادة من هذا الدور فى تحقٌق أهداف الماركة. فالتصمٌم 

هولة تذكرها وتمٌٌزها عن غٌرها المتكامل للهوٌة البصرٌة ٌساهم فى تكوٌن صورة ذهنٌة إٌجابٌة عن الماركة وبالتإلى س

 من الماركات المنافسة.

تتلخص مشكلة البحث فى النقاط اآلتٌة: إلى أى مدى ٌمكن استغالل الهوٌة البصرٌة فى إقناع وإدراك  إشكالٌة البحث:

 المتلقً األجنبى لصورة الماركة المصرٌة ؟ وما هو تأثٌرها على تشكٌل الوعً بصورة الماركة المصرٌة لدٌه؟

ٌهدف البحث إلى قٌاس مدى فاعلٌة الهوٌة البصرٌة المصرٌة وتأثٌرها على المتلقً األجنبى واستنباط  أھداف البحث:

العوامل المؤثرة على إدراكه واقتناعه بها, ودورها فى بناء صورة الماركة وكٌفٌة اإلستفادة منها فى تصمٌم هوٌات 

 بصرٌة مصرٌة قادرة على المنافسة عالمٌا.

ترجع أهمٌة البحث إلى االستفادة من دور وتأثٌر الهوٌة البصرٌة كمٌزة تنافسٌة فى ابراز صورة الماركة  البحث: أھمٌة

المصرٌة وزٌادة قدرتها على منافسة نظٌرتها األجنبٌة, كما ان دراسة العوامل المؤثرة على إدراك المتلقً االجنبى لعناصر الهوٌة 

ح الماركة. حٌث ان الهوٌة البصرٌة الناجحة تعمل على تحقٌق الوعى بصورة الماركة لدى البصرٌة وتطبٌقاتها ٌساعد على نجا

 الجمهور المتلقى. 
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ٌفترض البحث أن الصورة الذهنٌة للماركة المصرٌة المتولدة فى ذهن المتلقً األجنبً لٌست فى مرتبة متقدمة  فروض البحث:

االستفادة من التصمٌم الناجح للهوٌة البصرٌة وتطبٌقاتها الخاصة بالماركة المصرٌة فى مقارنة بالماركات األخرى العالمٌة. كما ان 

توصٌل األفكار اإلعالنٌة بفاعلٌة وإدراك المتلقً االجنبى لصورة الماركة ٌمكن ان تؤثر اٌجابٌا على المتلقى وتكون قادرة على 

 منافسة مثٌالتها عالمٌا.

ج الوصفى االستقصابى فى محاولة لمعرفة تأثٌر ولقٌاس مدى فاعلٌة الهوٌة ٌعتمد البحث على المنه منهج البحث:

مصر ”البصرٌة للماركة على اتجاهات المتلقً االجنبى، من خالل بعض نماذج للهوٌة البصرٌة ألحد الشركات المصرٌة 

لة للتحقق من فروض فى ضوء اإلطار النظرى لتوضٌح مدى فاعلٌتها فى عملٌة بناء صورة الماركة فى محاو“ للطٌران

 البحث.

  Theoretical Framework اإلطار النظري

اإلطار النظري للبحث ٌستند على عالقة الهوٌة البصرٌة بالماركة وتأثٌرها على صورتها لدى الجمهور المتلقً. ففى وقتنا 

ٌد من التأثٌرات الحسٌة نتٌجة الحإلى أصبح االتصال من أهم الظواهر الحٌاتٌة واكثرها فاعلٌة، فالفرد ٌتعرض ٌومٌا للعد

استقباله االف الرسابل البصرٌة والسمعٌة والتى تؤثر على اتجاهاته ومعتقداته وسلوكه. وذلك نتٌجة العولمة وانفتاح 

االسواق والذى أدى إلى زٌادة المنافسة بٌن الماركات والمؤسسات، مما وضع الجمهور المتلقً فى حٌرة لتعدد االختٌارات 

ٌُصع ب قراراته الشرابٌة، ومن هنا تسعى كل ماركة لبذل كافة الجهود للحفاظ على الجمهور المتلقً ووالبه للماركة وذلك 

من خالل التمٌز والتفرد, بحٌث ٌكون لدٌها خصابص وصفات ممٌزة لها تسهل التعرف علٌها وتمٌزها عن غٌرها ومن ثم 

حقق لها االستمرارٌة. حٌث أن الصورة الذهنٌة تتضمن معانى خلق انطباعات إٌجابٌة عنها لدى الجمهور المتلقً مما ٌ

 تؤثر على الجمهور المتلقً وهى احد اساسٌات استراتٌجٌة الماركة تسعى من خاللها لكسب مٌزة تنافسٌة.

وبالرغم من وجود بعض المنتجات والماركات المصرٌة فى السوق العالمٌة اال أنها تفتقد الصورة والهوٌة الممٌزة لها 

والتى بامكانها خلق صورة ذهنٌة لدى الجمهور المتلقً عنها. ولذلك وضح جلٌا أهمٌة دراسة الهوٌة البصرٌة وصورة 

الماركات المصرٌة وقٌاس إدراك الجمهور المتلقً األجنبى لصورتها واالستفادة من ذلك فى وضع خطط واستراتٌجٌات 

قٌٌن الحالٌٌن وجذب متلقٌٌن جدد. بناء على وضع الماركة تعمل على تحسٌن صورتها المستقبلٌة للحفاظ على المتل

وصورتها فى السوق التنافسٌة العالمٌة، حٌث أن الهوٌة البصرٌة تساعد على ربط الماركة بصرٌا وذهنٌا وعاطفٌا 

التى  بالجمهور المتلقً المستهدف مما ٌسهل تذكرها وتمٌزها عند الحاجة. فصورة الماركة من أهم المكتسبات األساسٌة

 تسعى لتحقٌقها الماركة.

حٌث ٌتطلب رسم صورة معٌنة للمؤسسات أو الماركات سنوات من اإلدارة الدقٌقة لهذه الهوٌة، ألن تكوٌن هوٌة ممٌزة 

 (١)تعد عملٌة بطٌبة وتحتاج إلى استمرارٌة ألنها تمثل الفكر االستراتٌجى للمؤسسة أو الماركة.

 الفرق بٌن الهوٌة والماركة

كثٌر من االفراد ٌخلطون ما بٌن الماركة والهوٌة )المؤسسٌة والبصرٌة( برغم الفروق الجوهرٌة. بالطبع هناك تشابه فٌما 

بٌنهم نظرا ألن من خصابص كل منهم الثبات واالستقرار فى ذهن المتلقً وتذكرها عند الحاجة. ولكن ٌجب توضٌح 

مهور المتلقً عن المؤسسة والماركة والتى تم تشكٌلها من قبل السوق الفروق ومن أهمها أن الماركة تمثل انطباعات الج

التنافسٌة وموقع وقٌمة الماركة فٌه، أما الهوٌة البصرٌة تمثل كافة العناصر البصرٌة المعبرة عن قٌم وشخصٌة وأهداف 

ى تمثل قٌم وأهداف وشخصٌة وثقافة المؤسسة التى تعتمد علٌها المؤسسة فى العملٌة االتصالٌة، اما الهوٌة المؤسسٌة فه
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المؤسسة. ومن المؤكد أن هوٌة اى مؤسسة تتطلب وضع سٌاسات اتصالٌة داخلٌة وخارجٌة تعمل على تحفٌز العاملٌن بها 

 وتعرٌف الجمهور المتلقً بالمؤسسة. 

ث ٌمكن اعتبارها مفهوم الماركة ٌشٌر إلى جمٌع الخصابص المادٌة والحسٌة الممٌزة للمنتج أو الخدمة أو مؤسسة ما، حٌ

اساس وجوهر الهوٌة المؤسسٌة وتؤثر على المتلقً بشكل كبٌر وعلى قراراته الشرابٌة، فهً حصٌلة الكثٌر من التخطٌط 

والدراسات واألبحاث الخاصة بالسوق والمنتج والمتلقً. فهى تحتوى على العدٌد من العناصر سواء بصرٌة أو مادٌة أو 

ى جذب أنتباه المتلقً وتكوٌن والء للماركة عنده، ولذلك فإن مصمم الهوٌة البصرٌة ٌلعب عاطفٌة ومعنوٌة وكلها تهدف إل

دور المترجم الذى ٌحول األفكار إلى واقع بصرى ملموس ٌحمل دالالت عقلٌة وعاطفٌة تؤثر على المتلقً وتخلق روابط 

 سٌكولوجٌة بٌنه وبٌن الماركة. 

بأنها مجموعة مجتمعة من التوقعات والذكرٌات والقصص « أمرٌكًومؤلف فى التسوٌق »كما عّرفها سٌث غودٌن 

فهً بمثابة النقطة المحورٌة/المركزٌة  (٢)والعالقات تمثل قرارات المتلقً الختٌار وتفضٌل منتج أو خدمة على أخرى.

 (٣)التً تنطلق منها كافة الجهود اإلعالنٌة.

جارٌة أو الجملة الدعابٌة أو الحمالت اإلعالنٌة أو األلوان، بل هى الماركة لٌست مقتصرة على اسم المؤسسة أو العالمة الت

كل ما سبق وأكثر. فهى مزٌج للعناصر البصرٌة والسٌكولوجٌة الملموسة وغٌر الملموسة، فهى عملٌة متكاملة تتداخل فٌها 

 ن وهما:كافة مكونات المؤسسة وقٌمها وأهدافها. ٌمكن تلخٌص العناصر المكونة للماركة إلى مجموعتٌ

 عناصر بصرٌة مادٌة: تشمل األشكال الجرافٌكٌة، األلوان، العالمة التجارٌة، الكتابات. .1

عناصر حسٌة: تشمل كافة العناصر الذهنٌة المرتبطة بالمؤسسة ومنتجاتها وتتأثر بها كالصورة الذهنٌة،  .2

 الخبرات، االنطباعات واألفكار.

وأسلوب حٌاة وثقافة مجتمعٌة، فكثٌر من األفراد ٌقتنون الماركة التى ٌحسون  ومع التطور التكنولوجى تحولت الماركة إلى نمط

أنها جزء من هوٌتهم، والتى تخاطبهم هم شخصٌا، مما ٌخلق لدٌهم إحساسا بأن هذه الماركة تعبر عن شخصٌتهم وثقافتهم، كل 

السلوك الشرابى لدٌه. فالعدٌد من المؤسسات  هذه العوامل تؤدى إلى اقتناع المتلقً بالمنتج والماركة، األمر الذي ٌؤثر على

والماركات تتنافس فٌما بٌنها للحصول على حصة ثقافٌة بجانب الحصة التسوٌقٌة فى السوق وتجعل ماركتها جزءا من ثقافة 

 المجتمع، وهو ما جعل من الماركة أسلوب حٌاة بالنسبة للعدٌد من أفراد المجتمع. 

 -تصمٌم التعببة والتغلٌف  -المنتج أو الخدمة  -اإلعالن ووسابل االتصاالت  -: الهوٌة البصرٌة (٤)ٌمكن تحقٌق صورة الماركة من خالل 

 الرعاه والشركاء -االسعار التنافسٌة والعروض التروٌجٌة 

 أھمٌة الماركة

دف إلى التروٌج عن نفسها وعن المنتجات التابعة لها، تلعب الماركة دوراً هاماً فى السٌاسات التسوٌقٌة للمؤسسة والتى ته

مما ٌسهم فى جذب أنتباه المتلقً والتاثٌر علٌه عاطفٌا ووجدأنٌا وعلى اتجاهاته وسلوكه، كما تؤثر أٌضا على العاملٌن 

كأداة تنافسٌة بالمؤسسة بهدف زٌادة الوالء واألنتماء للمؤسسة. وٌوما بعد ٌوم ٌتضح لنا مدى اهمٌة الماركة للمؤسسات 

تحمل قٌمة تسوٌقٌة وذهنٌة ووجدأنٌة تعبر عن القٌمة الفعلٌة للمؤسسة ولذلك تعمل المؤسسات على االستفادة من كافة 

( رابد elle  evveK السبل المتاحة والممكنة التى تحافظ على قٌمة الماركات التابعة لها. ٌقول البروفسور كٌفٌن كٌلٌر )

أو قٌمة الماركة, أن اساس معرفة الماركة هو وعى المتلقً بالماركة ومعرفة دالالتها وتكوٌن  التسوٌق فى نظرٌته عدالة

صورة للماركة فى ذهن المتلقً. حٌث تعتمد الماركة فى عملٌة بناء الصورة الذهنٌة لها على وسابل اإلتصال فً إٌصال 

 دٌه. رسالتها وجذب أنتباه المتلقً وخلق صورة ذهنٌة ثابتة عن الماركة ل
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فى عملٌة بناء الماركة ٌجب تحدٌد المتلقً المستهدف مسبقا بناء على الدراسات والبحوث الخاصة بالسوق والجمهور المتلقً 

وأن ٌتم تصمٌم الرسابل االتصالٌة البصرٌة لتخاطبه بشكل محدد، كما ٌجب دراسة الماركات المنافسة واستراتٌجٌتهم 

حتٌاجات السوق ورغبات وتوقعات الجمهور المتلقً، مما ٌمكن الماركة من تحقٌق التسوٌقٌة، ألن ذلك ٌعطى فكرة عن ا

أهدافها والمنافسة. كما أن تصمٌم الهوٌة البصرٌة والحمالت اإلعالنٌة ٌلعبان دورا هاما فً بناء صورة الماركة الخاصة حٌث 

 ذب أنتباه المتلقً للماركة.المزٌج البصرى المكون لها من ألوان وصور ورسوم وكتابات تعمل كمؤثرات تج

مخطط مراحل عملٌة بناء الماركة 
(٥)

 

ونتٌجة التطور الحاصل فى كافة المجاالت أكثر من أى وقت مضى والذى نتج عنه ازدٌاد المؤسسات والماركات التى 

تقدم الخدمة أو المنتج ذاته وزٌادة المنافسة فٌما بٌنها، ما جعل وجود هوٌة بصرٌة خاصة بكل ماركة وتعبر عنها أحد 

أو التسوٌقٌة، حٌث أن هذه الهوٌة بإمكانها جذب أعٌن وأنتباه الجمهور  النواحى الهامة التى تساعد فى العملٌة التروٌجٌة

المتلقً، ومن ٙثّم تشكل مجموعة من التصورات لدٌه حول الماركة والمؤسسة التابعة لها هذه الماركة. حٌث تعتبر صورة 

خدمات التً تقدمها الماركة ولها الماركة من اهم العوامل المؤثرة فى نجاح الماركة فهى ال تقل أهمٌة عن المنتجات أو ال

 القدرة على التمٌز والمنافسة فمن خاللها ٌفهم وٌقتنع المتلقً بقٌم الماركة وٌعتنقها وٌكون لدٌه والء لها. 

ولذلك فمن الضرورى أن تعمل الهوٌة البصرٌة للماركة المصرٌة على تمٌٌز هذه الماركة وإبراز قٌمها وشخصٌاتها بشكل 

كل ٌخلق عالقة تفاعلٌة مع الجمهور المتلقً وتؤثر علٌه عقلٌا وعاطفٌا وحسٌا وتعزز قدرتها التنافسٌة. اٌجابى وفعال بش

فالهوٌة البصرٌة هى األداة التى تخلق االنطباع األول عن الماركة لدى الجمهور المتلقً، ولذلك ٌجب أن تتبع جمٌع 

صرى العام للماركة موحدا فى كافة التطبٌقات االتصالٌة عناصر الماركة نمطا بصرٌا متناسقا، بحٌث ٌكون المظهر الب

البصرٌة التى تستخدمها فى العملٌات التروٌجٌة والتسوٌقٌة، والتى ٌتم تكرارها بشكل ٌعمل على إدراك المتلقً بصورة 

 الماركة.

 الهوٌة البصرٌة

استخدامه فى مختلف األنشطة  هى مجموعة من العناصر الجرافٌكٌة التى ٌتم وضعها وتوظٌفها فى نظام بصرى ٌتم

االتصالٌة وٌعبر عن شخصٌة وقٌم ومعتقدات وأهداف المؤسسة وٌساعد على تمٌٌزها وسهولة التعرف علٌها. وهً 

الطرٌقة التى تسعى المؤسسة أن ٌراها المتلقً علٌها والتى تعبر عن فلسفتها وشخصٌتها ورؤٌتها وهى تشمل عناصر 

 بصرٌة ولفظٌة وسمعٌة.

م بصرى ٌعمل على تعرٌف وتمثٌل شخصٌة المؤسسة إعتماداً على كافة العناصر البصرٌة والمتمثلة فى العالمة وهى نظا

فهى تمثل الجانب البصرى الظاهر . التجارٌة وااللوان والرموز والكتابات والشكل المعمارى للمقرات الخاصة بالماركة

 (٦).التعرف علٌها بسهولة وكذلك تؤكد على صورتها لدى الناسلهوٌة المؤسسة والتى تمدها برؤٌة واضحة وإمكأنٌة 

أنطلق مصطلح الهوٌة البصرٌة بقوة فً فترة الخمسٌنات من العقد الماضً واتجهت الكثٌر من المؤسسات إلى ابتكار 

لة من بٌن هوٌة خاصة بها تقدم نفسها من خاللها وتعمل على إبتكار صورة ذهنٌة لدي المتلقً تجعله ٌتعرف علٌها بسهو

 المؤسسات األخرى. 
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مرت الهوٌة البصرٌة بعدة مراحل تطور عبر الزمن ومنذ الثورة الصناعٌة وتحول العالم إلى عصر األنتاج حٌث تحولت 

الحرف التقلٌدٌة إلى صناعات انتاجٌة تعمل على تلبٌة احتٌاجات ورغبات الجمهور المتلقً المستهدف مما أدى إلى تنافس 

 سسات بهدف الحصول على والء الجمهور المتلقً المستهدف وجذب أنتباهه. المنتجٌن والمؤ

فاصبح على اى مؤسسة أن تهتم بكٌفٌة مخاطبة الجمهور المتلقً المستهدف وما هى المثٌرات البصرٌة التى ٌمكن أن 

ة بصرٌة للمؤسسة تجذب أنتباهه وتؤثر على معتقداته واتجاهاته. فكانت من الخطوات األساسٌة واألولٌة تصمٌم هوٌ

والمنتج أو الخدمة المقدمة لتعبر عن قٌمها وشخصٌتها وثقافتها وأهدافها بشكل بصرى. هذه الهوٌة جزء من الهوٌة 

المؤسسٌة وتمثل الجانب البصرى منها وهى التى تخلق مكانة للمؤسسة فى السوق التنافسٌة وتساعد الجمهور المتلقً 

ى تعتبر أحد أهم وسابل جذب الجمهور المتلقً للماركة فهى تؤثر علٌه عاطفٌاً من المستهدف على تمٌزها عن غٌرها. فه

 خالل عناصرها البصرٌة. 

وبالتالى ٌمكن القول ان الهوٌة البصرٌة هى التصور المربى للمؤسسة او الماركة, فى حٌن ان الهوٌة المؤسسٌة ترجمة 

 لقٌم وفلسفة وأهداف المؤسسة.

توحى بمعانى وافكار نتٌجه السمات الخاصه المكتسبه من عناصرها، كذلك تبعا لالحاسٌس ٌمكن للهوٌة البصرٌة أن 

الشخصٌه للمتلقى، كما أنها تحمل إلى جانب واقعها البنابى أبعادا إدراكٌه تتمثل فى دالالتها الرمزٌه. ولذلك تلجا 

ة تجاه الماركة تعمل على إقناع المتلقً المؤسسات إلى إستغالل تطبٌقات الهوٌة البصرٌة فى خلق صور وإستماالت رمزٌ

وتؤثر على القرار الشرابى له. لكن التسأول هو: هل المتلقً االجنبى ٌدرك الرسالة البصرٌة بنفس الطرٌقة التى ٌدرك بها 

 المتلقً المحلى؟

لٌة ادراكه بشكل عام واالجابة بالطبع ال حٌث تلعب العوامل الثقافٌة واألجتماعٌة للجمهور المتلقى دوراً هاماً فى عم

 وللرسابل االتصالٌة االعالنٌة بشكل خاص.

 العالمة التجارٌة -األسم التجارى للماركة  الهوٌة البصرٌة تشمل العدٌد من العناصر والمكونات وهى: .1

 -كٌة العناصر الجرافٌ -العناصر التٌبوغرافٌة والكتابات  -الجملة اإلعالنٌة والدعابٌة  -المخطط اللونى  -األلوان 

  الصوت -الشخصٌات اإلعالنٌة 

 

 مخطط مكونات الهوٌة البصرٌة
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االسم التجارى ٌعمل على ربط الهوٌة المؤسسٌة بالجمهور المتلقى وٌسهل تذكره نظراً النه ال ٌتغٌر. ولكن ٌجب  .1

ٌؤثر على ادراك  -قنونٌا مسجل  -ٌتقبله الجمهور المتلقى  -دعم مكانة الماركة  -التمٌز -ان ٌتسم باالتى: سهولة النطق 

 الجمهور المتلقى للماركة والعالمة التجارٌة.

العالمة التجارٌة تعتبر العنصر الربٌسى للهوٌة البصرٌة، حٌث أنه جزء ال ٌتجزء منها. فهى تساعد المتلقً  .1

للتعرف وتمٌٌز الماركة، وتمثلها رمزٌا وتعكس قٌمها األساسٌة وشخصٌتها، وهو أول ما ٌتذكره المتلقً من عناصر 

مة التجارٌة على اسس ومعاٌٌر بنابٌة واستراتٌجٌات الهوٌة البصرٌة الخاصة بالماركة. ولذلك ٌجب أن تصمم العال

تصمٌمٌة وأن تحمل عناصرها دالالت تؤثر على المتلقً. حٌث أن تصمٌم العالمة التجارٌة للماركة ٌعتبر عملٌة فى غاٌة 

ولذلك ٌجب األهمٌة نظراً ألنها هى اساس الهوٌة البصرٌة وهى مفتاح جذب أنتباه المتلقً للماركة وثباتها فى ذاكرته، 

مراعاة العوامل الخاصة بسٌكولوجٌة المتلقً ودالالت العناصر البصرٌة للعالمة حتى ٌمكنها جذب أنتباه المتلقً وسهولة 

 تذكرها.

 العالمة التجارٌة لمصر للطٌران

 عوامل فاعلٌة العالمة التجارٌة 

مبتكرة ومعبرة عن نشاط وأهداف وشخصٌة  .1

 وقٌم المؤسسة

 وبالوضوح وخالٌة من التعقٌدتتسم بالبساطة  .2

تجذب أنتباه الجمهور المتلقً وتعرفه  .3

 بالمؤسسة أو الماركة ونشاطها

 ٌسهل التعرف علٌها وتمٌٌزها وتذكرها .4

أمكانٌة توظٌفها على كافة الوسابط واألنشطة  .5

 االتصالٌة البصرٌة بشكل متكامل وموحد

طوٌلة األمد بحٌث ال تقتصر على مدة زمنٌة  .1

 محددة 

 الت سٌكولوجٌة لها دال .2

 تخلق حماٌة قانونٌة للمنتج  .3

تخلق مٌزات تنافسٌة للماركة والقدرة على  .4

 المنافسة فى السوق 

تدفع الجمهور المتلقً تجاه سلوك شرابى  .5

 معٌن والتأثٌر على إتجاهاته
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للماركة وتجذب األلوان تلعب دوراً هاماً فى تصمٌم الهوٌة البصرٌة ونجاحها نظراً ألنها تضٌف معانى إضافٌة  .1

أنتباه المتلقً وتؤثر علٌه ولذلك ٌجب مراعاة العوامل الوظٌفٌة والسٌكولوجٌة لأللوان المستخدمة حتى ال ٌساء فهمها من 

قبل الجمهور المتلقً، حٌث ٌجب أن تتوافق األلوان المستخدمة فى الهوٌة البصرٌة والعالمة التجارٌة للماركة مع أهدافها 

تنمو فى ذهن المتلقً صورة اللون األحمر الممٌز للماركة “ كوكاكوال”المثال عند ذكر كلمة أو منتج فعلى سبٌل  .وقٌمها

ٌٌتخٌل المتلقً اللونٌن األصفر واألحمر الممٌزٌن لللماركة، ولكن عند ذكر أحد “ لٌبتون”الخاصة بها، كما الحال عند ذكر 

  لعدم وجود صورة ولون ممٌز للماركة فى ذهن المتلقً.الماركات المصرٌة كبنك القاهرة ستحدث المشكلة نظرا 

 العالمة التجارٌة لبنك القاھرة العالمة التجارٌة لماركة كوكاكوال واللون الممٌز لها

العوامل  -شخصٌة الماركة  -العوامل المؤثرة على الدور االتصالى للون فى الهوٌة البصرٌة: طبٌعة الجمهور المتلقى 

 النشاط المؤسسى -البٌبة المؤسسٌة  -والثقافٌة والتقنٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة 

ولذلك ٌجب على مصمم الهوٌة البصرٌة للماركة المصرٌة األستفادة من قدرات اللون السٌكولوجٌة ودورها فى التأثٌر 

ا وخلق صورة ذهنٌة على عاطفة وعقلٌة الجمهور المتلقً وجذب أنتباهه مما ٌسهل عملٌة تعرفه على الماركة وتمٌزه

 إٌجابٌة تجاه الماركة.

المخطط اللونى هو المجموعة اللونٌة التى تعتمد علٌها المؤسسة لتقدٌم نفسها للجمهور المتلقى وتعبر عن قٌم  .1

وأهداف وشخصٌة وفلسفة وثقافة الماركة, ٌجب على مصمم الهوٌة البصرٌة أن ٌكون على وعى بكٌفٌة أستخدام المخطط 

ى األلوان المكونة له ومدى تجانسها وتناغمها وتأثٌرها على األهداف االتصالٌة للمؤسسة او الماركة. اللونى وما ه

 -توصٌل األفكار  -خلق صورة ذهنٌة  -الثبات  -الهٌمنة  -المخطط اللونى ٌتمٌز ببعض الخصابص وهى: االتصال 

 دعم اإلتجاهات العاطفٌة والوجدانٌة. -الوحدة  -الرمزٌة 

 

 

 

 طط اللونى للخطوط الجوٌة البرٌطانٌةالمخ

الجملة اإلعالنٌة او الدعابٌة للمؤسسة وهى عبارة او جملة قصٌرة تهدف إلٌصال معلومات محددة حول الماركة  .1

وتسهل على الجمهور المتلقى المستهدف فهم معنى ما وراء هذه الماركة، اى أنها ترجمة لفظٌة للمعانى والخصابص 

وتؤثر على المتلقى عاطفٌا ووجدانٌا لما تحمله من دالالت تؤكد على خصابص نفعٌة معٌنة تعود علٌه الممٌزة للماركة 

 نتٌجة أاقتنابه للماركة او المنتج.

 الجملة اإلعالنٌة الدعائٌة للخطوط الجوٌة التركٌة
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لماركة وتساعد فى العناصر التٌبوغرافٌة اوالكتابات وهى تمثل الجانب اللفظى المعبر عن شخصٌة المؤسسة او ا .1

عملٌة الربط بٌن عناصر الهوٌة البصرٌة وتطبٌقاتها وتمٌزها عن غٌرها من المنافسٌن لما لها من دور اتصالى هام جدا 

ونظراً لذلك الدور فأن  .ٌؤثر على الجمهور المتلقى وتكون صورة ذهنٌة مترابطة ومتكاملة لدٌه عن المؤسسة او الماركة

 . إبتكار وتصمٌم أبجدٌة خاصة بها تستخدم فى كافة االنشطة والوسابط االتصالٌة البصرٌةبعض المؤسسات عملت على 

العناصر الجرافٌكٌة وهى أشكال بصرٌة تعبر عن شخصٌة وأهداف المؤسسة وتمٌزها عن غٌرها، هذه األشكال  .1

بما ٌحقق أهداف المؤسسة، فهى لها دالالت عاطفٌة ووجدانٌة تؤثر على حواس ومشاعر الجمهور المتلقى وتجذب انتباهه 

تكمل وتؤكد العناصر األخرى للهوٌة البصرٌة بما ٌساعد على وصول الرسالة البصرٌة االتصالٌة للجمهور المتلقى 

 . باالسلوب الذى ٌحقق أهداف المؤسسة

الشخصٌات اإلعالنٌة فبعض المؤسسات تقوم بتصمٌم شخصٌة رمزٌة تضٌف الٌها الصفة األنسانٌة، هذه  .2

 (٧).شخصٌات تتسم بصفات معبرة عن شخصٌة المؤسسة وقٌمها وأهدافهاال

الصوت وٌشمل كافة االصوات التى تعبر عن شخصٌة وهوٌة المؤسسة وترتبط فى ذهن الجمهور المتلقى دابما  .3

حدود لها فالصوت او الموسٌقى ال . بالماركة، فهو أحد العناصر المصاحبة لكافة االنشطة االتصالٌة واإلعالنٌة للماركة

حٌث انها متعددة الثقافات وتؤثر على عاطفة الجمهور المتلقى وٌعزز الصورة الذهنٌة الراسخة لدٌه عن الماركة وهوٌتها 

 .مما ٌسهل عملٌة تذكرها واستدعابها بسرعة عند الحاجة

تحولت الهوٌة ونظرا ألننا نعٌش فى سوق مفتوح وتعددت فٌه المؤسسات والماركات التى تتنافس فى نفس المجال 

مما جعل الهوٌة البصرٌة تلعب دورا ً مهماً فى التأثٌر على  البصرٌة إلى صناعة تنافسٌة بهدف جذب مزٌد من المتلقٌٌن،

حٌاة الجمهور المتلقً الٌومٌة، فهى تؤثر على اختٌاراته وقراراته وسلوكه الشرابى، حٌث أن الهوٌة البصرٌة هى تجسٌد 

الماركة وتساعد فى بناء صورة الماركة ومدى نجاحها فى تحقٌق أهدافها التسوٌقٌة. فوجود بصرى لقٌم وثقافة وسلوك 

 (8):هوٌة بصرٌة قوٌة للمؤسسات والماركات أمر بالغ األهمٌة لعدة أسباب نذكر منها ما ٌلً

التعرٌف بالماركة وفلسفتها واستراتٌجٌتها  .1

 ورؤٌتها

تذكر وتمٌٌزالماركة بشكل واضح عن  .2

 منافسٌها

 لتعبٌر عن نشاط الماركة وطموحها وقٌمهاا .3

 تحقٌق األهداف االتصالٌة والتسوٌقٌة للماركة. .4

 خلق احتماالت وفرص تسوٌقٌة. .5

خلق روابط سٌكولوجٌة مع المتلقً وبالتالً  .1

تكوٌن صورة ماركة ناجحة وضمأن والؤه تجاه 

 الماركة.

 خلق و دعم مصداقٌة الماركة. .2

ركة فً نظام ربط كافة األنشطة اإلعالنٌة للما .3

 بصري واحد فً مختلف الوسابط.

 

لعب التطور التكنولوجى وثورة األنترنت دور فى تغٌٌر مفهوم الماركة، مما نتج عنه تطور فى عملٌة تصمٌم الهوٌة 

البصرٌة لتعكس قٌم الماركة وتوقعات الجمهور المتلقً منها. ولذلك من المهم أن نفهم أن دور الهوٌة البصرٌة للماركة 

 ٌتعدى الدور الجمالى، فهى لها تاثٌر على استراتٌجٌة الماركة وصورتها.
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 البصرٌة ھوٌتها عناصر توضح االمارات طٌران لحمالت اعالنٌة نماذج

عملٌة تصمٌم الهوٌة البصرٌة لها أهمٌة بالغة، فهى جزء من عملٌة بناء الماركة حٌث أنها تؤثر على عاطفة ووجدان المتلقً 

فهى تعمل على عدة محاور متوازٌة بهدف ابراز قٌم وشخصٌة الماركة والمؤسسة. برنامج تصمٌم الهوٌة  (9).بشكل بصرى

البصرٌة ٌتضمن عدة اتجاهات متوازٌة تعمل على تصمٌم الهوٌة البصرٌة للمؤسسة والماركة والحمالت االعالنٌة الخاصة بها 

 ه, هذه الحمالت ٌمكن تقسٌمها الى:تبعا لنمط الهوٌة المؤسسٌة التى تتعامل المؤسسة من خالل

حٌث أنها تعمل على إبراز القٌم المؤسسٌة ودعم والء المتلقً لهذه  حمالت بناء الصورة المؤسسٌة الذهنٌة: .1

المؤسسة وذلك ألعتمادها على تصمٌم رسابل اتصالٌة تبرز المؤسسة ككٌان ووحدة واحدة دون االشارة عن المنتجات 

بشكل عام فإن هذه الحمالت تقوم بالتركٌز على اسم المؤسسة أو الماركة وعالمتها التجارٌة من والخدمات التابعة لها. و

خالل فكرة أو قٌمة واحدة أساسٌة تقدمها من خالل هوٌتها البصرٌة والمواد اإلعالنٌة الخاصة بها حٌث تلتزم بمعاٌٌر 

فهى ال  (١١)رٌة للحفاظ على عنصر الوحدة والتمٌٌز.أستخدام األلوأن واألشكال والكتابات الخاصة ببرنامج الهوٌة البص

تركز على الصفات والخصابص الممٌزة للمنتجات والخدمات ولكن تسعى لخلق روابط وجدانٌة وعاطفٌة مع المتلقً 

 والتركٌز على مكانة الماركة فى السوق التنافسٌة.
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وهى تركز على تقدٌم مجموعة من الرسابل اإلعالنٌة التى تبرز القٌم البٌعٌة : حمالت الماركة او المنتجات .1

  المتلقً المستهدف. التسوٌقٌة وتقسٌم الجمهور وخصابص كل منتج أو خدمة على حدة بناء على األهداف

 نموذج ٌوضح إحدى حمالت الماركة لمصر للطٌران نموذج ٌوضح إحدى حمالت مصر للطٌران المؤسسٌة

تعزٌز الهوٌة البصرٌة من خالل الحمالت اإلعالنٌة باالعتماد على بعض العوامل وعناصر الهوٌة البصرٌة فى  ٌمكن

تصمٌم الحمالت اإلعالنٌة عن طرٌق عناصر وتطبٌقات بصرٌة ٌتم االستعانة بها فى كافة األنشطة االتصالٌة للماركة. 

ة بالماركة فهى أكثر من مجرد تصمٌم، بل هى أنعكاس بصرى فالهوٌة البصرٌة مهمة جدا فى العملٌة االتصالٌة الخاص

لقٌم وشخصٌة الماركة المؤسسٌة. هذا األنعكاس ٌجب أن تكون عناصره مترابطة ومناسبة ألهداف وشخصٌة الماركة 

 وإستراتٌجٌتها. 

اثٌر على سلوكه واتجاهاته تلعب الحمالت اإلعالنٌة دورا هام فى عملٌة جذب أنتباه المتلقً واقناعه بالماركة ومن ثم الت

وذلك عن طرٌق رسابل اتصالٌة بصرٌة ومسموعة تؤثر على عاطفته ووجدأنه، لذلك ٌجب أن تكون الرسالة اإلعالنٌة 

مصممة بشكل مبتكر مع االخذ فى االعتبار العوامل المؤثرة على استقبال المتلقً للرسالة ومدى استجابته لها، اى ٌجب أن 

 اإلعالنٌة متناسب مع تصورات المتلقً وأن تحمل دالالت تؤثر علٌه سٌكولوجٌا.ٌكون مضمون الرسالة 

 وذلك المتلقً لدى الذهنٌة الصورة على التأثٌر إلى ولذلك ٌجب على الماركات المصرٌة تصمٌم حمالتها اإلعالنٌة بهدف

 اعتمادا على اسس تصمٌمٌة واستراتٌجٌاتوسلوكه,  اتجاهاته فً تغٌٌر وإحداث اإلعالنٌة للرسالة ٌستجٌب وجعله لتحفٌزه

إقناعٌة تعمل على تعزٌز هوٌتها البصرٌة وجذب أنتباه المتلقً والتأثٌر علٌه وجدأنٌا وعاطفٌا ألن ذلك سوف ٌعطٌها مٌزة 

 تنافسٌة تساعدها على منافسة الماركات األخرى عالمٌا وتحقٌق أهدافها، هذه اإلستراتٌجٌات تشمل: اإلستراتٌجٌة

 المعنً.  بناء إستراتٌجٌة - االجتماعٌة الثقافٌة اإلستراتٌجٌة - كودٌنامٌةالسٌ

ٌجب أن تكون الحملة  .ما ٌجب االخذ فى االعتبار طبٌعة وخصابص الجمهور المتلقً المستهدف حتى تحقق الحملة اإلعالنٌة أهدافها

اإلعالنٌة للماركة مصممة بشكل جٌد ومبنى على اسس علمٌة ودراسات السوق وذلك ألن الحملة التى تصمم بشكل غٌر مدروس 

وٌكون مظهرها غٌر ناجح تعكس ذلك على الصورة الذهنٌة للماركة بحٌث ٌمكن أن تتحول ردود فعل المتلقً تجاه الحملة إلى رائ 

 فترة وتبقى فى الذاكرة ألطول ,هى التى تؤثر على المتلقى وإقناعه بالماركة الناجحة ركة ككل. فالحمالت اإلعالنٌةسلبى تجاه الما

 . ممكنة ومن ثم خلق صورة ذهنٌة إٌجابٌة لدى الجمهور المتلقى
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 موحدة ھوٌة وجود توضح للطٌران لمصر إعالنٌة حملة من نماذج

 موحدة ھوٌة وجود عدم توضح للطٌران لمصر إعالنٌة حملة من نماذج
 

فبالنظر للنماذج السابقة لحمالت إعالنٌة مختلفة لمصر للطٌران كاحد الماركات المصرٌة نجد عدم ثبات وربط هوٌتها 

البصرٌة الموحدة بحمالتها اإلعالنٌة حٌث موقع ولون العالمة التجارٌة ونوع الخط الخاص بالكتابات متغٌر من اعالن 

 قد ٌؤدى لحالة من عدم الثبات فى ذهن الجمهور المتلقى.الخر مما 

وظابف أساسٌة وهى التعرٌف بالماركة، التمٌز واعطاء شخصٌة للماركة، المساعدة على المنافسة.  ٣الهوٌة البصرٌة لها 

اطار بصرى  كما أن الهوٌة البصرٌة القوٌة تساعد فى بناء وعى المتلقً بالماركة وابراز قٌمها وثقافتها وسلوكها فى

محدد، كما أنها تعمل على ثبات الماركة وتذكرها فى ذهن المتلقً, بحٌث تكون الهوٌة راسخة فى ذهنه. فهى تعمل على 

استثمار المخزون المعرفى من الخبرات المكتسبة لدى المتلقً وتحفٌزه للتعامل مع المثٌرات المتولدة من مكونات الهوٌة 
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ر على اتجاهات المتلقً وقراراته تجاه الماركة. ٌجب أن تكون هوٌة الماركة متمٌزة البصرٌة والتى تحمل دالالت تؤث

 ومتفردة لكى تخلق صورة ماركة إٌجابٌة وناجحة.

وبما أن الهوٌة البصرٌة أحد مكونات الماركة فإنها تعتبر أحد مسببات نجاح الحمالت اإلعالنٌة والتروٌجٌة لها. ٌجب أن 

ٌؤكد الهوٌة البصرٌة المعبرة عن قٌم وشخصٌة وأهداف الماركة، ولذلك البد أن ٌتسم  تعمل هذه الحمالت فى نطاق

تصمٌم الهوٌة البصرٌة بالوضوح, والتمٌز, واالبتكار, والمعاصرة فى اطار داللى, ومراعاة مستوى وعى وإدراك المتلقً 

ٌكون لها دلٌل استرشادى المستهدف وخصابصه, وتنقل الرسالة االتصالٌة باسلوب بصرى واضح وفعال, وأن 

الستخدماتها فى التطبٌقات البصرٌة المختلفة. فهوٌة الماركة هً التكوٌن والتمثٌل البصري الذى ٌمثل افكار وقٌم وسلوك 

وأهداف الماركة فى صورة عناصر بصرٌة, وتعمل على تعزٌز سمعتها من خالل جذب مزٌد من المتلقٌٌن وزٌادة والء 

 المتلقٌٌن الحالٌٌن.

لهدف الربٌسى للهوٌة البصرٌة هو التعرٌف بالماركة وتمٌٌزها وذلك ٌتم تحقٌقه من خالل رؤٌة الجمهور المتلقً، لكى ا

التمٌز  (١١)تنجح الهوٌة البصرٌة فى تحقٌق الغرض من تصمٌمها وتطبٌقها ٌجب أن تتوافر بها بعض الشروط ومنها:

المالبمة  -جذب األنتباه  -القوة  -األستمرارٌة  -االصالة  -الرؤٌة  -ر سهولة التذك -الوحدة  -الرؤٌة والوضوح  -والتفرد 

 المرونة وسهولة التطبٌق والتنفٌذ. -الحماٌة القانونٌة  -تحمل قٌمة مضافة  -الثبات  -التعبٌر  -القبول االجتماعى  -

 

دورا هاما فى إبراز شخصٌة وقٌم الهوٌة البصرٌة تعمل على تكوٌن انطباع بصرى لدى المتلقً عن الماركة، فهى تلعب 

الماركة بشكل ما تستقبله حواس المتلقً وتؤثر علٌه، ما ٌخلق صورة ذهنٌة ما لدٌه عنها وهو ما نطلق علٌه صورة 

الماركة، ولكن ٌجب أن تعمل عناصر الهوٌة البصرٌة )البصرٌة والحسٌة والمسموعة( على بناء روابط سٌكولوجٌة بٌن 

 ن ثم ضمان والءه للماركة.المتلقً والماركة وم

فمنذ القدم وهناك عالقة ما بٌن المتلقً والماركة متمثلة فى المنتجات فى السوق التنافسٌة، فالمتلقً ٌكون لدٌه والء لماركة 

ما تلبى رغباته ولها صورة إٌجابٌة فى ذهنه، هذه العالقة هى مزٌج معقد من العملٌات السٌكولوجٌة والمعرفٌة ٌربط ما 

المتلقً والماركة وهى احد أهم خطوات بناء الماركة وٌتضح ذلك من والء المتلقً تجاه هذه الماركة أو المنتج أو بٌن 

الخ  ١١١الخدمة التابعة لها. ٌتم تكوٌن السلوك لدى المتلقً من خالل عدة عناصر كالدوافع واإلدراك والذاكرة والذكاء 

بٌبة المحٌطة. ولذلك ٌجب مراعاة موقف الماركة عند التخطٌط الى وذلك من خالل تفاعلها مع بعضها البعض ومع ال

إستراتٌجٌة تسوٌقٌة وإعالنٌة ألنه أحد اهم العوامل المؤثرة على سلوك المتلقً تجاه الماركة وكٌفٌة تكون صورة الماركة 

الماركة وتعزٌز قدرتها لدٌه. فدراسة سلوك الجمهور المتلقً وتلبٌة رغباته وإحتٌاجاته ٌساعد فى نجاح إستراتٌجٌة 

 التنافسٌة.

 

 (١٢) أھمٌة صورة الماركة

نجاحها واستمرارها فى  -جذب متلقٌٌن جدد  -صورة الماركة لها تأثٌر كبٌر فى: الحفاظ على الجمهور المتلقً الحالى 

 منتجات الماركة. سهولة تعرف المتلقً بسهولة على -تؤثر على القرارات الشرابٌة للمتلقً وسلوكه واتجاهاته  -السوق 

فالمتلقى ٌتعرف بسهولة على منتجات لماركات متنوعة مثل كوكاكوال، سامسونج، ابل وذلك نتٌجة صورة الماركة 

 اإلٌجابٌة الخاصة بها ومن ثم وجود ثقة ووالء لدى الجمهور المتلقً لها. 
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 مزاٌا صورة الماركة اإلٌجابٌة

سهولة تحقٌق أهداف  - دعم الجهود التسوٌقٌة - المتلقً بقٌم وثقافة الماركةسهولة إقناع  - دعم عالقة المتلقً بالماركة

زٌادة  -تعزٌز ثقة ووالء المتلقً للماركة  - زٌادة العابدات المالٌة واالستثمارات - للماركة تعزٌز والء المتلقً - الماركة

 ء.جذب مزٌد من العمال -الترابط واالتصال بالجمهور المتلقً وتلبٌة رغباتهم 

ونظرا ألهمٌة الصورة الذهنٌة ودورها فى التأثٌر على المتلقً واتجاهاته وسلوكه، أصبح من الضروري على الماركات 

المصرٌة اإلهتمام بدور الهوٌة البصرٌة فى بناء صورة ذهنٌة إٌجابٌة عنها لدى الجمهور المتلقً، وربطه ذهنٌا بالماركة 

خطط وإستراتٌجٌات الماركة. فعالقة المتلقً الناجحة والقوٌة بالماركة تتمٌز حٌث أن المتلقً وحجر الزأوٌة فى نجاح 

 بعدة خصابص ومنها:

كما أن الهوٌة  الثقة: وهى ناتجة من عملٌة اتصال الماركة بالمتلقً واقتنابه لها وارتباطه بها ذهنٌا وعاطفٌا. .2

حٌث ٌجب أن تعمل المؤسسة على دعم مصداقٌتها المؤسسٌة والبصرٌة للماركة تلعب دورا هاما فى تحقٌق الثقة لدٌه، 

والثقة الموجودة لدى المتلقً من خالل المحافظة على صورتها ومكانها وسمعتها فى السوق وتطوٌر نفسها لتلبٌة رغبات 

 المتلقً وتحقٌق وعود الماركة حتى تضمن عدم حدوث اى خلل ٌؤثر على عالقة ووالء المتلقً للماركة.

ن اهتمام الماركة بالمتلقً وتحقٌق رغباته وتوقعاته بحٌث ٌكون المتلقً هو محور أداء الرضا: هو ناتج م .3

الماركة وولذلك ٌجب أن تقوم الماركة بالدراسات والبحوث الخاصة بالسوق وذلك لتقٌٌم عالقتها بالمتلقً بشكل دورى 

 ً ومن ثم تحقق أهدافها.حتى ٌمكن من تعدٌل وتغٌٌر إستراتٌجٌاتها لتتناسب مع توقعات ورغبات المتلق

قٌمة الماركة: وهو ٌطلق علٌه أٌضا الوزن النسبى للماركة وهى خاصٌة أو قٌمة حسٌة نسبٌة غٌر ملموسة، فهى  .4

 تزداد أو تقل تبعا لسمعة وصورة الماركة فى السوق.

ه لها وذلك نتٌجة الوالء للماركة: ٌعنى به األتجاهات اإلٌجابٌة لدى المتلقً تجاه الماركة واستمرارٌة اقتناب .5

وٌمكن  اقتناعه بها ورضاه عن استخدامها واحساسه أنها تشبع رغباته ومن ثم فأن ذلك ٌبنى ارتباط عاطفى لدٌه تجاهها.

والء نتٌجة السعر  -والء لألسم  -والء عاطفى من خالل تفرد صفات وخصابص الماركة  (١٣)تقسٌم الوالء للماركة إلى:

والء سهولة االقتناء  -دمة افضل من أسعار الماركات المنافسة ومناسب لدخل المتلقً بحٌث أن سعر المنتج أو الخ

 والء التعامل الطوٌل المألوف الناتج من تعود المتلقً على أستخدام هذه الماركة. -واالستخدام 

، فالماركة الناجحة الماركة لٌست مقتصرة على المتلقً خارجٌا فقط، ولكن أٌضا تؤثر داخلٌا على العاملٌن فى المؤسسة

والفعالة تشعرهم بأنتماء أكبر إلى مؤسستهم وتحفزهم لبذل المزٌد من الجهد للحفاظ على سمعة وصورة هذه الماركة. 

حٌث ٌمكن للماركة أن تبنى حالة من الوالء لدى المتلقً وذلك من خالل هوٌتها البصرٌة القوٌة والتى ٌتم تعزٌزها 

المتلقً المستهدف وتسد رغباته وتوقعاته بشكل خاص بحٌث تكون تجربة اقتناء الماركة  بحمالت ورسابل اعالنٌة تخاطب

تجربة فرٌدة له بشكل مستمر. فصورة الماركة هى السمات أو الصفات التً تربط بٌن كل من المتلقً والماركة، اى أنها 

 األنطباعات التى ترٌد الماركة أو المؤسسة خلقها فى ذهن المتلقً. 

ق بناء صورة الماركة لدى المتلقً هو فهمه وإدراكه الفكار وقٌم الماركة وشخصٌتها واستراتٌجٌتها االتصالٌة وذلك أبسط طر

عن طرٌق إدراكه المعأنى الرمزٌة والدالالت التى تحملها هوٌتها البصرٌة وأن ترتبط فى ذاكرته بالماركة. ٌمكن اعتبار 

ى ذهن المتلقً تستمد الماركة منه الثقة، ولكن هذا ال ٌعنى أن هذه الصورة أبدٌة صورة الماركة القوٌة والتى تتسم بالثبات ف

فهى تتغٌر وتتطور تبعا للعوامل والظروف المحٌطة بالماركة واستراتٌجٌتها المستقبلٌة. فالماركة الناجحة تؤثر على سلوك 

ورة إٌجابٌة لدٌه عنها، ولذلك تلعب الهوٌة البصرٌة المتلقً وقراراته الشرابٌة ولكن ٌجب أن ٌقتنع المتلقً بالماركة وٌكون ص
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دورا مهم فى إثارة أنتباه المتلقً تجاه الماركة، فهى تعكس قٌم وشخصٌة الماركة ومن ثم تؤثر على الصورة الذهنٌة لدى 

 المتلقً وتحفٌزه لٌستجٌب للرسالة االتصالٌة البصرٌة التى تحملها مما ٌحدث تغٌٌر فً اتجاهاته وسلوكه.

عملٌة بناء صورة الماركة تتطلب رؤئ وخطط واضحة ومحددة األهداف والخطوات وتتوافق مع توقعات وتطلعات 

الجمهور المتلقً تجاه الماركة. وتعتبر العملٌة اإلدراكٌة النواة األساسٌة لتكوٌن الصورة الذهنٌة فً ذهن المتلقً عن 

 .رد فعل إٌجابٌا من قبل المتلقً تجاه اإلعالن والماركة هذه الصورة ٌنتج عنها المنتج أو الخدمة المعلن عنها،

 الدراسة االستقصائٌة 

قٌاس أثر الهوٌة البصرٌة والحمالت اإلعالنٌة على وعى المتلقً األجنبى  “االستبٌان”استهدفت الدراسة االستقصابٌة 

ذلك على سلوكه تجاه الماركة  لصورة الماركة المصرٌة ومدى تحقٌق الهوٌة البصرٌة ألهدافها االتصالٌة، وتأثٌر

 .(مصر للطٌران)من خالل عرض نماذج من الحمالت اإلعالنٌة والهوٌة البصرٌة ألحد الماركات المصرٌة . المصرٌة

للوصول إلى نتابج تساعد على تعزٌز صورة الماركة الحالٌة أو دعمها لكى تالبم األهداف االتصالٌة وتكون قادرة على 

درجة أنتباهه للعالمة : ٌركز االستبٌان على قٌاس تأثٌر الهوٌة البصرٌة من خالل النقاط التالٌة. نبٌةمنافسة مثٌالتها األج

درجة تأثٌر  -مدى فهم واستٌعاب المتلقً للعالمة التجارٌة  -درجة إدراكه لصورة الماركة  -التجارٌة للماركة وتذكره لها 

 الهوٌة البصرٌة على صورة الماركة.

  عٌنة الدراسة

 تم اختٌار مصر للطٌران كماركة مصرٌة: العٌنة التحلٌلٌة المختارة

 .مصر للطٌران مؤسسة لها تارٌخ عرٌق والمفترض أنها موجودة فى دول عدة :سبب اختٌار العٌنة التحلٌلٌة

 الدول اآلسٌوٌة واألوروبٌة واألمرٌكٌة :حدود العٌنة

 (غٌر المصرٌة)فرداً متعددي الجنسٌات  ٦١ٌة مكونة من ة عشوابعٌن تمت اإلجابة على أسبلة االستبٌان من قبل

 وجاءت النتابج كاآلتً:

 المعلومات الدٌموغرافٌة -١

 : الجنس .1

 ٪٦٥ =انثى  ٪٥٥= ذكر 

٪١١=  اسٌا األمرٌكتٌن =  ٪١٢اوروبا =  

٥٪ 

٪٢١=  اسٌا األمرٌكتٌن =  ٪٤١اوروبا =  

٥٪ 

 

 : العمر .2

 ٪٥=  ٥٦:٦٥ ٪٥٩=  ٣٦:٤٥ ٪٥٥=  ٢٦:٣٥ ٪١٦=  ٢٥تحت 

 



16 

 : المستوى التعلٌمى .3

 ٪٤٤=  البكالرٌوس  ٪٥=  زمالة ٪٧=  المدرسة الثانوٌة

 ٪٢الدكتوراه =  ٪١١درجة إحترافٌة =  ٪٥٤=  الماجٌستٌر

 

 اسباب اختٌار ووالئه لماركة ما -٥

 (3حدد )سبب اختٌار او تفضٌل ماركة طٌران محددة عن ماركة أخرى  .1

خبرة شخصٌة 

٤١٪ 

 األصدقاء وأفراد األسرةتزكٌة من 

٥١٪ 

 سمعة وصورة الماركة

٥٦٪ 

 ٪٥٣عدد األمتعة 

 ٪٣ اإلعالنات ٪٥ النقاط والمكافأت ٪٥٥ السالمة واألمن ٪٧الوالء للماركة 

برنامج المسافر الدابم  ٪١جودة مرافق الطٌران  ٪١١جودة الخدمات  ٪٧٥األسعار 

١٢٪ 

  ٪٢أخرى  ٪٧ال شا مما سبق  ٪١خدمة العمالء 

 (5حدد )سبب والء لماركة طٌران محددة  .2

التسوق على متن الطابرة  ٪١٤خٌارات الطعام  ٪٥رفاهٌة 

٣٪ 

 ٪٥٧دقة المواعٌد 

 ٪٦٦أسعار معقولة  ٪٥٩العروض التروٌجٌة  ٪٨استجابة طاقم الضٌافة  ٪٤٥مستوى الخدمات 

 عدد الرحالت الٌومٌة ٪٥٣ الثقة والضمان ٪٥القوة 

٥٤٪ 

 ٪٥٩وجهات مختلفة 

موقع المكاتب والوكالء 

٥٪ 

 ٪٣الخصوصٌة  ٪٥٤مدة الرحلة  ٪١٩خدمة العمالء 

 ٪٨الطعام الطازج  ٪١٥الموظفٌن ودودٌٌن  ٪١٤برنامج الوالء  ٪٥الخدمات الترفٌهٌة 

االناقة والخصابص الفرٌدة  ٪٥٣سمعة جٌدة 

٥٪ 

 ٪٥٥النظافة  ٪٥٣الراحة 

  ٪٥آخر  ٪٥٥اآلمان واألمن  ٪٥التزام 
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 صورة مصر -٥

 (3حدد )ما ھى الصورة الذھنٌة عن مصر  .1

 ٪١٣مسلٌة  ٪٥٨مزدحمة  ٪١٥رخٌصة التكلفة  ٪٧نشٌطة  ٪٤٥جذابة 

 ٪٥٨إسالمٌة  ٪٧٧ مزٌج تارٌخى ٪١٥مرحة   ٪٥٥ودوده  ٪٥مكلفة 

 ٪٥متطورة وحدٌثة  ٪٥عشوابٌة  ٪٥فقٌرة  ٪٥٧فرعونٌة  ٪١٣فوضوٌة 

متنوعة الثقافات  ٪٣آمنة 

٥٥٪ 

   ٪٥آخر 

 (3حدد ) إلى مصر /أفضل اختٌار لشركات الطٌران عندما التخطٌط للسفر من .2

Air China 3% Air Canada 3% Aeroflot 3% Aegean Airlines 

2% 

American Eagle 

0% 

American Airlines 

2% 

Alitalia 5% Air France 12% 

Delta Air Lines 0% Cathay Pacific 5% British Airways 

18% 

Austrian 7% 

Ethiopian Airlines 

2% 

Emirates 37% EgyptAir 32% easyJet 5% 

Jet Airways 8% Iberia 0% Gulf Air 2% Etihad Airways 7% 

Lufthansa 38% LOT Polish 3% KLM 8% Kenya Airways 2% 

Royal Jordanian 

3% 

Pegasus Airlines 

7% 

Malaysia Airlines 

0% 

Middle East 

Airlines 2% 

Southwest Airlines 

0% 

Singapore Airlines 

5% 

Saudi Arabian 

Airlines 10% 

Qatar Airways 

12% 

Other 25% United Airlines 2% Turkish Airlines 

47% 

Swiss Air Lines 

3% 
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 الوعى بالماركة المصرٌة وصورتها -٤

 المصرٌةالمعرفة بأي من ماركات الطٌران  .1

 ٪٤٧ال أعرف  ٪٧٤ال  ٪٩٣نعم 

 إذا كانت اإلجابة بنعم، ھل سبق لك أن السفر مع مصر للطٌران؟ .2

 ٪٠٤ال  ٪٧٤نعم 

 شعار مصر للطٌران  /سهولة التعرف وتحدٌد العالمة التجارٌة  .3

 ٪٤١ال أعرف  ٪٧٧ال  ٪٧٤نعم 

 شعار مصر للطٌران /صورة العالمة التجارٌة  .4

 ٪٥مرح  ٪١٩ملل  ٪١٣سهل التذكر  ٪٥لالنتباه  جاذب ٪١٣نشٌط وحٌوي 

 ٪٥روح الدعابة  ٪٥حقٌقً  ٪٥عاطفً  ٪١٣فرٌد وخالق  ٪٥ذكً 

 ٪٣صادق  ٪١٥مرضً  ٪٧ممتع  ٪٧ذو معنى  ٪٧مزعج 

   ٪١٩آخر  ٪١٥فرٌد  ٪٥قوي 

 مشاھدة اعالنات مصر للطٌران .5

 ٪٢ال أعرف  ٪٠٦ال  ٪٩٤نعم 

 إذا كانت اإلجابة بنعم، أٌن؟ .6

 ٪٣وسابل النقل  ٪٥٦لوحات اعالنٌة  ٪٥٥مجالت  ٪٣ الرادٌو ٪٥٦لوحات اعالنٌة 

 ٪٥٥آخر  ٪٥٥نشرات سٌاحٌة  ٪٥٥اإلنترنت  ٪١٥الصحف  ٪١٥التلفزٌون 

 التمٌٌز بٌن مصر للطٌران والمنافسٌن اآلخرٌن من خالل .7

 العالمة التجارٌة

٥٨٪ 

 ٪٦الطابرات  ٪٦ االلوان ٪٩ الهوٌة البصرٌة ٪٧ االعالنات

 صوت االعالنات ٪٤مالبس الضٌافة 

٥٪ 

 الوسابط المطبوعة

٤٪ 

الموقع االلكترونى 

٤٪ 

 ٪١٥آخر 
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 (3حدد ) صورة ماركة مصر للطٌران سمات .8

 ٪١٥ راحة ٪٧ رخٌصة ٪٩ نشٌطة ٪١٤ جذابة ٪١٤اسعار معقولة 

 ٪٥ غالٌة السعر ٪١٣ ترفٌهٌة ٪٥ عاطفٌة ٪٥ متطورة ٪١٣ مزدحمة

 ٪٥ حسن الضٌافة ٪١٩ مزٌج تارٌخى ٪٥ سمعة جٌدة ٪٥ مرحة ٪١٥ودوده 

 ٪٣ قوٌة ٪١٥ فرعونٌة ٪٥ حدٌثة وانٌقة ٪١٣ فوضوٌة ٪٥ اسالمٌة

 ٪٥ عشوابٌة ٪٥ االمان ٪٥ الثقة ٪٥ شعبٌة ٪٧ فقٌرة

 ٪١٧ال شىء من ذلك  ٪١٤اخر  ٪١٣خدمات سٌبة  ٪٥ متنوعة الثقافات ٪٥ متمٌزة

 للطٌران صورة وقٌمة ماركة مصر .9

 ٪١٥ال أعرف  ٪٦٣ سلبٌة ٪٥٨إٌجابٌة 

 تصورات حول ماركة مصر للطٌران .1

 ٪٤٤ال أعرف  ٪٥٥أقل من توقعاتً  ٪١٩تناسب توقعاتً  ٪١٥ أفضل من توقعاتً

  اتضح االتى: “االستبٌان”ومن خالل تحلٌل نتابج الدراسة االستقصابٌة 

تسوٌقٌة فعالة تخاطب المتلقً األجنبى وتلبى رغباته وتوقعاته لكى أن الماركة المصرٌة فى حاجة إلى استراتٌجٌة  .1

 تنافس فى السوق العالمٌة.

وجود قصور فى الهوٌة البصرٌة لمصر للطٌران تعبر عن فلسفتها وأهدافها مما أثر على صورة الماركة وعدم ثابتها  .2

 فى ذاكرة الجمهور المتلقى

 هور المتلقً األجنبى.عدم وجود حمالت إعالنٌة كافٌة ومناسبة للجم .3

 وجود صورة ذهنٌة غٌر إٌجابٌة عن مصر للطٌران كماركة مصرٌة مقارنة بمثٌالتها األجنبٌة. .4

 “مصر للطٌران” عدم وجود روابط قوٌة بٌن المتلقً والماركة المصرٌة .5

 تأثٌر قٌمة وصورة الماركة على السلوك الشرابً للجمهور المتلقً. .6

 لهوٌة البصرٌة مما ٌحدث حالة من التشوٌش لدى الجمهور المتلقى.عدم ربط الحمالت اإلعالنٌة با .7

برغم وجود مصر لطٌران فى المرتبة الرابعة من خٌارات الجمهور المتلقى المسافر من/ الى مصر اال ان تصوراته  .8

على تحسٌن  تجاه الماركة سلبى وأقل من توقعاته مما ٌوضح الحاجة لتغٌر اإلستراتٌجٌة اإلعالنٌة للماركة لكى تعمل

 ترتٌبها فى التصنٌفات العالمٌة واختٌارات الجمهور المتلقى المفضلة من خالل تغٌٌر تصوراتهم تجاه الماركة وصورتها.

ولذلك ٌجب على الماركة أن تحقق وعودها وتوقعات وتصورات الجمهور المتلقً بما ٌبنى حالة من الوالء لدٌه والتأثٌر 
ففً كثٌر من الحاالت، ٌمٌل الناس إلى تشكٌل آرابهم وتصوراتهم حول الماركة قبل أن على سلوكه وقراراته الشرابٌة، 

ٌعرفوا حتى ما هى الخدمة أو المنتج الذى تقدمه. ولذلك فمن المهم وجود الهوٌة البصرٌة الخاصة بها والتى تساعد 
من ثم بناء الثقة بٌنه وبٌن الماركة. الجمهور المتلقً على تمٌٌز الماركة عن غٌرها من الماركات األخرى المنافسة، و

فالماركة الناجحة والمتمٌزة تدفع الجمهور المتلقً نحو استمرارٌة إقتنابها واستخدامها، أى خلق حالة والء لها لدى 
المتلقً، ولذلك ٌجب أن تتسم صورة الماركة بالتمٌز واالِختالف عن الماركات األخرى، وأن تعكس الفوابد والمنافع التى 

 ف تعود على المتلقً نتٌجة إقتنابها مما ٌخلق حالة من الربط الذهنى ما بٌن الماركة والمتلقً.سو
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 نتائج الدراسة

 .العدٌد من الماركات المصرٌة تفتقر لهوٌة بصرٌة قوٌة وممٌزة تساعدها فى المنافسة عالمٌا .1

 .عدم وعى المتلقً األجنبى لصورة الماركة المصرٌة بشكل إٌجابً .2

بٌن الحمالت اإلعالنٌة والهوٌة البصرٌة للماركة المصرٌة أثر على فاعلٌتها االتصالٌة ودورها فى تعزٌز  عدم الربط .3

 الصورة الذهنٌة لدى الجمهور المتلقً.

  التوصٌات

سلوك المتلقً المصرى واألجنبً بحٌث ٌتم تصمٌم هوٌة بصرٌة ورسابل بصرٌة  فً ٌجب مراعاة الفوارق الموجودة  .4

  وتحقق أهداف الماركة.متمٌزة 

ٌجب مراعاة االعتبارات التصمٌمة والعناصر المكونة للعالمة التجارٌة للماركة المصرٌة حتى تتسم بالتمٌز وٌسهل  .5

 . التعرف علٌها وتذكرها

 . االستفادة من استراتٌجٌات بناء الماركة لتصمٌم هوٌة بصرٌة تساعد على نجاح الماركة المصرٌة عالمٌا .6

الهوٌة البصرٌة للماركة المصرٌة بطرٌقة تناسب أهداف وقٌم الماركة وطبٌعة الجمهور المتلقً  ٌجب أن تصمم .7

 . المستهدف حتى تكون فعالة وناجحة ومن ثم تبنى صورة ماركة إٌجابٌة

ضرورة االهتمام بدراسات السوق ومعرفة وضع وقٌمة الماركة المصرٌة فٌها بشكل مستمر والعمل على تحسٌن  .8

 .الجمهور المتلقً صورتها لدى

 قائمة المراجع

 ٢١١ص  - ٢١١٧مصر  -القاهرة  -عالم الكتب  -السٌد بهنسى : ابتكار االفكار االعالنٌة  .1
2. https://www.lucidpress.com/blog/the-7-key-elements-of-brand-identity-design 

3. Bill Stewart, Packaging as an Effective Marketing Tool (Pira Packaging Guide), Kogan 

Page Ltd, London, UK 1996, P. 69 

4.  http://www.thebrandingjournal.com/2016/06/why-is-branding-important-business/ 

5. U. Okonkwo, Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques, Palgrave 

Macmillan, NewYork, USA 2007, P. 128 

 -البعد االتصالى )المعرفى والوجدانى( فى تصمٌم شعارات القنوات الفضابٌة  -مود كمال الدٌن جالل محمد مح .6
  ٦٥ص  - ٢١١٦مصر  -القاهرة  -جامعة حلوان  -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -دكتوراه 

7. Annette L.M. van den Bosch, Menno D.T. de Jong and Wim J.L. Elving : Managing 

Corporate Visual Identity: Exploring the Differences Between Manufacturing and Service, 

and Profit-Making and Nonprofit Organizations, International Journal of Business 

Communication, SAGE, April 2006, P. 142 

كلٌة الفنون  -ماجستٌر  -صر )دراسة تحلٌلٌة( اعادة تصمٌم الهوٌة البصرٌة للمؤسسات فى م -عال حسام سلٌمان  .8
 ١٣ص  - ٢١١٢مصر  -جامعة حلوان  -التطبٌقٌة 

9.  Rita Clifton, John Simmons : Brands and Branding, Bloomberg Press, New York, USA 

2004, P. 113 

ؤسسٌة فى اإلعالن، دكتوراه، رانٌا فاروق عبد العظٌم، إستراتٌجٌة لونٌة جدٌدة لصٌاغة نظم الهوٌة البصرٌة الم .10
 ١٧، ص ٢٢١١كلٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة حلوان، القاهرة، مصر 

كلٌة  -ماجستٌر  -اعادة تصمٌم الهوٌة البصرٌة للمؤسسات فى مصر )دراسة تحلٌلٌة(  -عال حسام سلٌمان  .11
 )بتصرف(  ٦١:٠٦ص  - ٢١١٢مصر  -جامعة حلوان  -الفنون التطبٌقٌة 

12. https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2016/10/31/why-brand-image-

matters-more-than-you-think/#106ed0710b87 

العالقة بٌن الهوٌة المؤسسٌة "البراند" وسلوك المستهلك السعودي فً اإلعالن كنشاط  -سهى محمد أدٌب شرٌف  .13
 - ٢١١٢مصر  -جامعة حلوان  -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -ماجستٌر  -اتصالً تسوٌقً : دراسة تطبٌقٌة على مدٌنة الرٌاض 
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