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 ملخص البحث

العولمة وحالة انفتاح العالم على بعضه البعض، وكذلك كسر الحدود الجغرافٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، أصبح تنظٌم نتٌجة 

الفعالٌات الدولٌة الكبرى أحد عوامل الجذب تجاه المدٌنة، األمر الذي ٌساعد على تنمٌة وتحسٌن الجوانب االقتصادٌة 

ذا األمر على تنافسٌة الدول والمدن والمجتمعات، ما ٌشكل أمامها تحدٌات واالجتماعٌة والثقافٌة. وعلى جانب آخر ٌؤثر ه

لمواجهة هذه التغٌرات وتعزٌز قدرتها على البقاء فً المنافسة وجذب الجمهور المتلقً إلٌها. ووفقا لفٌلٌب كوتلر، فإن هذه 

وٌقٌة فهً تخلق صورة ذهنٌة عن الفعالٌات تعمل على نقل رسابل اتصالٌة محددة للجمهور المتلقً لتحقٌق أهداف تس

المدٌنة تعمل على تعزٌز قدرتها فً الجوانب المختلفة لتسوٌقها والمنافسة. هناك كثٌر من المدن ساعدت الفعالٌات الكبرى 

التً تنظمها فً إبراز صورتها؛ ما جعل منها ماركة معروفة حول العالم، ومثال ذلك مهرجان فٌنٌسٌا السٌنمابً الدولً، 

 ى فٌنٌسٌا الدولً، واللذان ساعدا فً شهرة المدٌنة وتردٌد اسمها فً كل مكان حول العالم.وبٌنال

وفً اآلونة األخٌرة انضمت المدن المصرٌة لتنظٌم بعض الفعالٌات الدولٌة والمنافسة للحصول على شرف استضافتها، 

الٌات؛ نتٌجة عدة عوامل منها: مشكالت ولكن مازالت هناك كثٌر من المدن المصرٌة غٌر مؤهلة لتنظٌم مثل هذه الفع

اقتصادٌة وبٌبٌة واجتماعٌة وبٌنٌة، باإلضافة إلى تهالك البنٌة التحتٌة، واالفتقار إلى الرؤٌة المستقبلٌة لتطوٌر هذه المدن 

لذك بات من الضروري دعم هذه  بشكل مستدٌم، بما ٌتناسب مع متطلبات العالم المعاصر وتوقعات الجمهور المتلقً.

المدن من خالل رؤٌة مستقبلٌة تتناسب مع ما ٌحتاج إلٌه الجمهور المستهدف، لبناء هوٌة بصرٌة ممٌزة تحقق األهداف 

 االتصالٌة المرجّوة.
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ٌهدف البحث الً القاء الضوء على اهمٌة نظم الهوٌة البصرٌة للمدن المصرٌة لٌس فقد لتحقٌق اهداف اتصالٌة ولكن فً 

مما ٌعزز قدرتها التنافسٌة، كذلك ٌهدف إلى وضع رؤٌة مستقبلٌة للمدن المصرٌة تعتمد على  بناء صورة ذهنٌة اٌجابٌة

 لهذه المدن ودعم صورتها. الفاعلٌات الدولٌة تستطٌع تحقٌق االهداف االتصالٌة والتسوٌقٌة

 .نظم الهوٌة البصرٌة - ماركة المدٌنة  -صورة المدٌنة  - ٌق المدنتسو كلمات دالة:

Research Summary 

As a result of globalization and the state of the openness in the world, as well as the breaking 

of geographical, social and cultural boundaries, the organization of mega international events 

has become one of the attractions towards the cities and countries, which helps to develop and 

improve the economic, social and cultural aspects. On the other hand, this is affecting the 

competitiveness of countries and cities, which poses challenges to meet these changes and 

enhance their ability to remain competitive and attract the audience "target group". According 

to Philip Kotler, these events transmit specific communication messages to the target audience 

to achieve marketing objectives and creating a positive city image that enhances its ability in 

different aspects of marketing and competition. There are many cities that used the mega-

events which organize it to improve their image and making it a famous city brand around the 

world, such as the Venice International Film Festival and the Venice International Biennale, 

which helped to fame the city and its name around the world. 

Recently, Some Egyptian cities have joined in organizing some international events or be in 

competition for hosting them, but many Egyptian cities are still not qualified to organize such 

events due to several factors "economic, environmental, social" and inter-related problems, 

bad infrastructure and lack of the future plans of the development of these cities in a 

sustainable manner, commensurate with the requirements of the contemporary world and the 

expectations of the target audience. It is, therefore, necessary to support these cities through a 

future vision commensurate with what is needed by the target audience, to build a distinctive 

visual identity achieve communication and marketing aims. 

This research aims to highlight the importance of the visual identity of the Egyptian cities, not 

only to achieve communication objectives but also to build a positive image which enhances 

their competitiveness. It also aims to establish a future vision for the Egyptian cities based on 

the international events that can achieve the communicative and marketing objectives of these 

cities. 

Keywords : City Marketing - City Image - City Brand - Visual Identity Systems. 

 مقدمة

ملٌبا بالماركات والعالمات التجارٌة لٌس فقط فً المجاالت التجارٌة ولكن فً كافة المجاالت حتى نعٌش الٌوم فً عالم 

المدن والدول أصبح لدٌها عالمات وماركة ممٌزة لها. ونتٌجة العولمة وحالة انفتاح العالم على بعضه البعض وكسر 

لمدن والمجتمعات مما شكل امامها تحدٌات لمواجهة هذه الحدود الجغرافٌة واالجتماعٌة والثقافٌة وتأثٌر ذلك على الدول وا

التغٌرات وتعزٌز قدرتها على البقاء فً المنافسة وجذب الجمهور المتلقً الٌها. فأصبحت كل مدٌنة تسعى إلثبات نفسها 

 ووجودها على الساحة العالٌة لجذب مزٌد من السٌاح والزوار والمستثمرٌن لها.

واالتصال بٌن االفراد. فهً تتكون نتٌجة مجموعة من التفاعالت والعالقات الحضارٌة فالمدن هً نتاج وجود البشر 

واالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة ضمن ظروف وعوامل بٌبٌة محددة. كما المدن حول العالم فً تطور مستمر, فكل 
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ه المستوٌات تشمل السٌاحٌة والبٌبٌة مدٌنة تسعى لتحسٌن نفسها فً عدة مستوٌات متداخلة ومرتبطة بالمدٌنة ومجتمعها, هذ

واالقتصادٌة واالجتماعٌة, بحٌث تكون لها هوٌة وشخصٌة ممٌزة لها تعطٌها قٌمة مضافة ومٌزة تنافسٌة تساعد على 

نجاحها فً السوق التنافسٌة اقلٌمٌا وعالمٌا وٌعود بالنفع على المجتمع المحلى. تتنوع وتختلف صورة المدن الذهنٌة لدى 

 تبعا لدوافعه واحتٌاجاته وخبراته، حٌث ان لكل مدٌنة خصابص وصفات ممٌزة لها تختلف عن غٌرها.  االفراد

لم تكن الماركة والهوٌة البصرٌة الخاصة بالمدن ذات اهمٌة بقدر وقتنا الحالً, ففً ظل المنافسة الشدٌدة حول العالم بٌن 

لضروري على كل مدٌنة ان تجد وسٌلة تعبر عن خصابصها الدول والمدن بهدف زٌادة مواردها االقتصادٌة, أصبح من ا

وقٌمها وشخصٌتها وتمٌزها عن غٌرها. فهً تهدف لخلق صورة اٌجابٌة عن المدٌنة وتبرز خصابصها الممٌزة لها سواء 

جب ان ولكن ٌ“ الجمهور المتلقً”كانت اقتصادٌة, اجتماعٌة, ثقافٌة, بٌبٌة او حتى سٌاسٌة ومن ثم جذب مزٌد من العمالء 

تتوافر فً المدٌنة القدرات والممٌزات التً تعطٌها مٌزة تنافسٌة وقٌمة مضافة فعالة تعمل على تحقٌق االهداف المحددة 

 مسبقا.

تلعب الفعالٌات الدولٌة الكبرى الثقافٌة والرٌاضٌة والترفٌهٌة دور هام فً ابراز هوٌة المدٌنة ونجاح الماركة الخاصة بها 

ء على شخصٌتها وخصابصها فً الحمالت االعالنٌة المرتبطة بهذه الفعالٌات بشكل ٌؤثر اٌجابٌا من خالل تسلٌط الضو

على صورتها الذهنٌة. فهذه الفاعلٌات تعتبر وسٌلة تواصل مع الجمهور المتلقً وتعبر عن شخصٌة وقٌم وهوٌة وصورة 

مصرٌة ببعض الخصابص الفرٌدة والممٌزة والتً المدٌنة, من خالل خلق حوار ثقافً معه. فبرغم تمتع العدٌد من المدن ال

ٌمكن استغاللها فً تنمٌة مواردها السٌاحٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة اال ان عدم وجود هوٌة بصرٌة ممٌزة وتعبر عن 

شخصٌة وهوٌة المدن أفقدها الفرصة إلبراز صورتها بشكل إٌجابً ومنافسة نظٌراتها االجنبٌة. كما ان المجتمع المحلى 

المصري لٌس لدٌه الوعً الكافً بماهٌة الهوٌة البصرٌة او الماركة الخاصة بالمدٌنة وذلك ٌؤدى الى اضعاف الحمالت 

 التسوٌقٌة للمدن او الفعالٌات الدولٌة التً ٌمكن ان تنظمها المدن المصرٌة.

كٌفٌة االستفادة منها خالل هذا البحث هو محاولة للتعرف على تأثٌر الهوٌة البصرٌة على صورة المدٌنة المصرٌة و

الفعالٌات الدولٌة التً ٌتم تنظٌمها فً المدٌنة ومدى تأثٌر هذه الهوٌة على الجمهور المتلقً )المجتمع المحلى، األجنبً، 

 المستثمرٌن( والصورة الذهنٌة الموجودة لدٌهم عن المدٌنة.

 تتلخص مشكلة البحث فً النقاط اآلتٌة: إشكالٌة البحث: 

استفادة العدٌد من المدن المصرٌة من تنظٌم الفعالٌات الدولٌة فً ابراز صورة المدٌنة من خالل هوٌة بصرٌة عدم  •

 ممٌزة لها.

معظم الحمالت التروٌجٌة الخاصة بالفعالٌات الكبرى التً ٌتم تنظٌمها فً المدن المصرٌة ال ٌتم ربطها بالمدٌنة  •

 ٌنعكس بالسلب على هذه المدن.والماركة الخاصة بها وهوٌتها البصرٌة مما 

 ٌهدف هذا البحث إلىأهداف البحث: 

 فهم طرق تأثٌر الفاعلٌات الدولٌة على صورة المدن المصرٌة كأحد مكونات الماركة الخاصة بها. •

 التأكٌد على اهمٌة الهوٌة البصرٌة فً عملٌة تسوٌق المدٌنة بشكل إٌجابً. •

 ترجع أهمٌة البحث إلى  أهمٌة البحث:

 الوعً بدور الماركة والهوٌة البصرٌة فً تحسٌن صورة المدٌنة وتعزٌز قدرتها التنافسٌة. تنمٌة •

التأكٌد على اهمٌة االستفادة من ابراز ماركة المدٌنة وهوٌتها البصرٌة فً التأثٌر على الجمهور المتلقً للفعالٌات  •

 الدولٌة.
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 ها تساعد على ابراز خصابصها وتمٌزها.العدٌد من المدن المصرٌة تفتقد لماركة وهوٌة بصرٌة ممٌزة ل •

 ٌفترض البحث أن فروض البحث:

االستفادة من الهوٌة البصرٌة الخاصة بالمدٌنة فً تصمٌم الرسابل االعالنٌة الخاصة بالفعالٌات الدولٌة ٌدعم صورة  •

 المدٌنة بشكل إٌجابً وٌخلق روابط اتصالٌة مع الجمهور المتلقً

الهوٌة البصرٌة لماركة المدن خالل الفعالٌات الدولٌة ٌمكن ٌساهم فً تحسٌن صورة المدٌنة االستغالل االمثل لنظم  •

 وتعزٌز قدرتها التنافسٌة.

ٌنتهج البحث المنهج الوصفً التحلٌلً من خالل دراسة وتحلٌل نماذج لفاعلٌات لدولٌة ساهمت فً دعم  منهج البحث:

المصرٌة، وقد اعتمد البحث على مهرجان الجونة السٌنمابً كنموذج صورة المدن وذلك فً محاولة لتعزٌز صورة المدن 

 تحلٌلً ٌستفٌد من اإلطار النظري للبحث فً محاولة للتحقق من فرض البحث.

 اإلطار النظري

نعٌش فً وقتنا الحالً فً عصر تنافسً, كل شًء ٌنافس مثٌله فالمؤسسات والدول والمدن تنافس بعضها البعض وكل 

ٌكون لدٌه مٌزة تنافسٌة تساعد فً سباق التنافس فً السوق والحصول على حصة منه من خالل تحقٌق  منهم ٌسعى الن

اهداف الماركة وجذب اهتمام الجمهور المتلقً وجذب مزٌد من السٌاح والزوار والمواهب واالستثمارات وتنظٌم االحداث 

تشكٌله من خالل التفاعل الدٌنامٌكً المستمر بٌن  الكبرى فً المجاالت المتنوعة. فالمدن نظام فً غاٌة التعقٌد ٌتم

المجتمعات على كافة المستوٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة والتً تتأثر بالتطورات السٌاسٌة والدٌمغرافٌة واالقتصادٌة 

 والتكنولوجٌة والثقافٌة التً تحٌط بها.

 اإلطار المفاهٌمً لتسوٌق المدٌنة

ططة تهدف الى تحسٌن وضع وتصنٌف المدٌنة فً السوق التنافسٌة من خالل إجراءات تسوٌق المدٌنة هو عملٌة مخ

وعملٌات متعلقة بأنشطة المدٌنة وذلك لتحسٌن الموارد االقتصادٌة لها وجذب مزٌد من االستثمارات وتحسٌن الخدمات 

المدٌنة على تعزٌز صورتها  ومستوى معٌشة المجتمع المحلى. فتسوٌق المدٌنة هو أحد االدوات التً تعمل من خاللها

 الذهنٌة واكتساب مٌزة تنافسٌة فً ظل التنافس الشدٌد فً السوق التنافسٌة.

فبرغم ان المدن بٌبة حضارٌة أكثر تعقٌد من المنتجات والخدمات التجارٌة حٌث انها لها هوٌتها وشخصٌتها الخاصة 

دن واالماكن ال ٌختلف كثٌرا عن تسوٌق المنتجات وخصابصها الثقافٌة والحضرٌة واالجتماعٌة, اال ان تسوٌق الم

التجارٌة, ولكن الفرق هو السٌاق الثقافً وتفسٌر المعنى الخاص بالمدٌنة ولذلك ٌمكن االستفادة من مبادئ التسوٌق 

 التجاري فً عملٌة تسوٌق المدٌنة. 

ة, حٌث تم ذلك بهدف جذب مزٌد من تعود لعقود ماضٌة وخاصة خالل الحقبة االستعمارٌ“ المدن”فكرة تسوٌق األماكن 

السكان واألٌادي العاملة للعٌش واالقامة فً المستعمرات والمدن الجدٌدة, ولكن مع ظهور العولمة وزٌادة تنافس المدن 

تطور االمر لٌشمل كافة المجاالت المتعلقة بالمدٌنة وصورتها الذهنٌة لدى الجمهور المتلقً. بحٌث تعمل كل مدٌنة على 

تحسٌن مواردها االقتصادٌة وخدماتها لكً تلبى رغبات وتوقعات الجمهور المتلقً من مجتمع محلى, سٌاح, تطوٌر و

 سكان جدد, مستثمرٌن لتحقٌق اهداف محددة مسبقا.

تسوٌق المكان هو عملٌة منظمة ومتعمدة بهدف بناء صورة ذهنٌة وخلق حوار حول مكان محدد )عادة مدٌنة( وتنمٌة 

 ة وهذا الحوار بمشاركة اصحاب المصالح المشتركة لتحقٌق اهداف محددة تبعا للخطة الموضوعة. وتطوٌر هذه الصور
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فالعولمة احدثت تغٌٌرات عدة فً المدن حول العالم مما جعل المسبولٌن على ادارة أي مدٌنة ٌسعون الستخدام 

افسة فً السوق االقلٌمٌة والدولٌة مما استراتٌجٌات تصمٌمٌة وتسوٌقٌة تعمل على تمٌٌز مدنهم عن المدن االخرى المتن

ٌعمل على جذب الزوار واالستثمارات لمدنهم. ولذلك ٌجب ان تكون استراتٌجٌة تسوٌق كل مدٌنة مختلفة وتستهدف 

جمهور محدد بناء على الدراسات والبحوث الخاصة بالسوق ووفقا الحتٌاجات الجمهور المتلقً المستهدف. ٌمكن اعتبار 

مكان )المدٌنة( مزٌج من االنشطة التً تهدف لوضع المدٌنة فً ترتٌب محدد فً تصنٌفات المدن اقلٌمٌا عملٌة تسوٌق ال

وعالمٌا وفقا الستراتٌجٌة وخطة تسوٌقٌة محددة وإدارتها وتطوٌرها تبعا للظروف المحٌطة, هذه الخطة ٌتم وضعها بناء 

افسٌن وتحدٌد نقاط القوة والضعف للمدٌنة واالهداف على دراسات السوق والجمهور المتلقً المستهدف, ودراسة المن

المراد الوصول الٌها. ولكً تنجح المدٌنة فً جذب انتباه الجمهور المتلقً المستهدف ٌجب ان تتسم ببعض الخصابص 

الممٌزة لها والتً تلبى حاجات ورغبات هذا الجمهور كما ٌجب ان تتوفر فً المدٌنة العدٌد من فرص العمل ومستوى 

 ٌشة جٌد بجانب بنٌة تحتٌة ومرافق ترفٌهٌة وثقافٌة.مع

 ركائز تقٌٌم عملٌة تسوٌق المدن

 المكان: البٌبة الطبٌعٌة والجغرافٌة •

 المنتج: المؤسسات العاملة فً المدٌنة والبٌنٌة التحتٌة •

 برنامج الماركة: البرامج المصاحبة )الفنون والثقافة والترفٌه( •

 الزابرٌن والمجتمع المحلى والمهاجرٌنالجمهور المتلقً: تنوع  •

 الحمالت التروٌجٌة: )االعالنات والمقاالت( •

 الفرص االستثمارٌة -نصٌب الفرد من الناتج المحلى  -االزدهار االقتصادي: فرص العمل  •

طط ٌجب ان ٌتم التخطٌط الستراتٌجٌة تسوٌق المدٌنة وخلق صورة اٌجابٌة عنها بحٌث تكون كل الخطوات مرتبطة ومخ

لها بشكل صحٌح ومتابعة تنفٌذها واختٌار الوسابل االتصالٌة واالعالنٌة المناسبة والمنتشرة لدى الجمهور المتلقً 

المستهدف. مما ٌلزم على القابمٌن على ادارة المدن عمل الدراسات والبحوث الخاصة بالسوق والجمهور المتلقً قبل البدء 

نة, حتى ٌضمن ان تحقق هذه االستراتٌجٌة االهداف المحددة. وفى وقتنا فً وضع خطة او استراتٌجٌة لتسوٌق المدٌ

المعاصر تعمل العدٌد من المدن على اعادة تشكٌل صورتها الذهنٌة وتعزٌز قدرتها التنافسٌة وتحسٌن مواردها االقتصادٌة 

لثقافة, مدٌنة الرٌاضة ومستوى الخدمات, بحٌث تكون صورة المدٌنة مرتبطة بنشاط ما, مثل مدٌنة الموضة, مدٌنة ا

وهكذا. ولذلك ٌجب ان تعمل المدن على استغالل الخصابص والصفات الممٌزة لها والتً تجعلها تختلف عن غٌرها من 

 المدن االخرى, حٌث ٌساعد ذلك فً تعزٌز قدرتها التنافسٌة فً السوق االقلٌمٌة والعالمٌة.

ى لتمٌٌز نفسها عن المدن االخرى باستخدام كافة والوسابل التمٌز هو مفتاح عملٌة تسوٌق المدن, فكل مدٌنة تسع

واالستراتٌجٌات التسوٌقٌة والتصمٌمٌة الفعالة. فالمدن تسعى من خالل استراتٌجٌة تسوٌقها لتحقٌق اهداف محددة، ولذلك 

 فان الهوٌة البصرٌة تعمل على جذب االنتباه لهذه المدٌنة.

 ةمن تسوٌق المدن الى ماركة وهوٌة المدٌن

طوال الوقت والمدن بحاجة للتمٌز وابراز الخصابص ونقاط تمٌزها عن غٌرها، ولكل مدٌنة اهداف متنوعة وتختلف عن 

غٌرها ومنها السٌاسٌة، االقتصادٌة، الثقافٌة واالجتماعٌة، ولذلك ٌجب ان تكون الهوٌة البصرٌة والماركة الخاصة بالمدٌنة 

ان خلق الهوٌة  1مهور المتلقً ومن ثم تحقق اهدافها. وٌؤكد كافاراتزٌسلها خصابص محددة ٌسهل فهمها من قبل الج

                                                           
1
 هاركت االهاكي وتسىيقها، جاهعت لستر، الوولكت الوتحذة استشاريأستار التسىيق واإلدارة،   
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البصرٌة والماركة الخاصة بالمدٌنة بهدف تسوٌقها من خالل الفعالٌات الثقافٌة والترفٌهٌة واحدة من اهم االتجاهات 

 المتنامٌة فً العالم فً الوقت الحالً نظرا ألهمٌتها فً االقتصاد العالمً المعاصر. 

را ألهمٌة الهوٌة البصرٌة والماركة الخاصة بالمدن فً تحسٌن صورة المدٌنة, فأصبح االهتمام بها والبحث عن ونظ

االستراتٌجٌات الفعالة من اهم القضاٌا التً تستحوذ على اهتمام القابمٌن على ادارة المدن وحكومات البلدان التابعة لها. 

لبصرٌة الخاصة بالمدن اال انها تتمٌز بانها تحمل ارث المكان الثقافً وبرغم صعوبة عملٌة ابتكار الماركة والهوٌة ا

 والتارٌخً واالجتماعً والجغرافً, هذا االرث ٌؤثر على صورة المدٌنة لدى الجمهور المتلقً.

 فالماركة الخاصة بالمدن تختلف عن الماركة المؤسسٌة الخاصة بالمنتجات والمؤسسات نظرا الن البلدان والمدن لٌست

قابلة للبٌع. فهً اسم, رمز, شعار, جملة, عالمة, كلمة او كل ذلك بهدف تحدٌد وتمٌٌز مكان ما وحس وتعزٌز ذكرٌات 

 الجمهور المتلقً تجاه هذا المكان. 

 نموذج شعار ماركة مدٌنة نٌوٌورك 

ٌقول كافاراتزٌس ان الماركة الخاصة بالمدن هً عملٌة تمارس بقصد او بدون قصد وذلك لتنافس المدن فٌما بٌنها للهٌمنة 

فً العدٌد من المجاالت االقتصادٌة, السٌاسٌة, االجتماعٌة, وحتى الدٌنٌة. فالمدن مثلها مثل المنتجات ٌمكنها بسهولة ان 

انواع للماركة الخاصة  ٣ر عن شخصٌتها وخصابصها وقٌمها. حٌث ان هناك تمتلك ماركة وهوٌة ممٌزة وصورة تعب

الماركة  -القٌمة المشتركة ووضع ماركة المكان  -باألماكن تختلف اهداف كل منها عن االخرى وهً: التسمٌة الجغرافٌة 

 كأحد اشكال إدارة المكان. 

سكان  أي وهً: المجتمع المحلى الجمهور المستهدف ٌمكن الجزم بان الماركة الخاصة بالمدن تستهدف ثالثة فبات من

المدٌنة, الزوار والسٌاح, االفراد والجهات العاملة فً المدٌنة. ولذلك ٌجب ان تقوم الماركة بتلبٌة احتٌاجات ورغبات هذه 

 الفبات.

 رة الماركة.فالماركة الخاصة بالمدن فتتكون من ثالثة مكونات ربٌسٌة هً: هوٌة الماركة, وقٌمة الماركة, صو

ولكً تنجح الماركة والهوٌة البصرٌة الخاصة بالمدٌنة ٌجب ان ٌكون القابمٌن على ادارة المدٌنة على دراٌة باحتٌاجات 

المدٌنة من امتالك ماركة وهوٌة بصرٌة وان تكون هناك خطة واستراتٌجٌة تسوٌقٌة على مدى البعٌد وان تصمم الماركة 

 بر عن شخصٌة وقٌم المدٌنة. والهوٌة البصرٌة بشكل مبتكر ٌع
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المتطلبات  -المكان  -اقترح نموذج سداسً االبعاد للماركة الخاصة بالمدٌنة, هذه االبعاد تشمل: الوجود  *سٌمون انهولت

 إمكانٌات المدٌنة. -نبض المدٌنة واثارتها  -الناس والمجتمع  -األساسٌة 

 نموذج سٌمون انهولت لماركة المدٌنة

 ه االبعاد كالتالً: وٌمكن تفسٌر هذ

 المكانة والتً تحدد سمعة وشهرة ووضع المدٌنة ما بٌن المدن المماثلة اقلٌمٌا وعالمٌا. •

 الناس واالفراد وهً نظرة المجتمع المحلى والزوار تجاه المدٌنة. •

 المكان وٌعنى تصورات الجمهور المتلقً تجاه المدٌنة وجوانبها المادٌة الملموسة. •

 وهً تمثل اراء الجمهور المتلقً تجاه خصابص المدٌنة األساسٌة الممٌزة لها.الخصابص االساسٌة  •

 االدراك وٌعنى نبض المدٌنة وهل المدٌنة جذابة ومحفزة وتحمل تجربة مثٌرة للجمهور المتلقً. •

الفرص المحتملة وتعنى امكانٌات المدٌنة ومدى تطورها وما هً الفرص المتاحة للجمهور المتلقً وتشمل فرص  •

 تثمارٌة واقتصادٌة واجتماعٌة وتعلٌمٌة وخلق فرص عمل.اس

فً الوقت الحاضر واهمٌة الهوٌة البصرٌة والماركة الخاصة بالمدن فً تزاٌد. فالصورة التً تعكسها المدٌنة عند 

ة الجمهور المتلقً من خالل الماركة والهوٌة البصرٌة الخاصة بها هً الهدف األساسً لحمالت تسوٌق المدن. فالهوٌ

 البصرٌة الخاصة بالمدن تعمل على ابراز خصابص وشخصٌة المدٌنة وخلق تصورات ما عنها لدى الجمهور المتلقً. 

فالمدن تسعى من خالل ابتكار الماركة الخاصة بها لتلبٌة رغبات واحتٌاجات الجمهور المتلقً من خالل وضع خطط 

والثقافٌة والبٌبٌة للمدٌنة, ولذلك ٌجب ان تكون الماركة والهوٌة تسوٌقٌة وتنموٌة تدمج الجوانب االجتماعٌة واالقتصادٌة 

البصرٌة لها تعبر عن الخصابص والسمات الممٌزة للمدٌنة وذلك بهدف خلق صورة اٌجابٌة عنها لدى الجمهور المتلقً 

 وتعزٌز قدراتها فً الحفاظ على الجمهور الحالً وجذب متلقٌٌن جدد.

 كوبنهاجن، عاصمة الدنماركنموذج شعار ماركة مدٌنة 

                                                           
*
 " وهى أول تصنيف تحليلي لواركاث بلذاى العالنNation Brand Indexهبتكر هفهىم هاركاث الذول او االهن والوؤشر الخاص بها "  
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بحجم كبٌر ووضع كلمة “ O”ٌرى الباحث ان الشعار محقق القٌم االساسٌة لماركة المدٌنة وذلك من خالل استخدام حرف 

”open “ بداخله للتأكٌد على ان المدٌنة منفتحة للجمٌع وترحب بهم، كما ان استخدام اللون االخضر ٌؤكد على طبٌعة

 البٌبة. المدٌنة والمحافظة على

 عوامل قٌاس جوانب الماركة الخاصة بالمدن

 عوامل أساسٌة ٤ٌمكن تقسٌمها الى 

 عوامل اقتصادٌة .1

 االزدهار االقتصادي •

 الناتج االقتصادي  •

 االستثمار  •

 عوامل لوجستٌة .2

 المناخ •

 البٌنٌة التحتٌة •

 طبٌعة المدٌنة •

 مستوى الخدمات •

 عوامل ترفٌهٌة وثقافٌة .3

 عوامل الجذب •

 دولٌة كبرىتنظٌم فعالٌات  •

 عوامل اجتماعٌة .4

 الزابرٌن •

 االمن واألمان •

 فرص العمل  •

 مستوى المعٌشة •

حٌث ٌجب ان تعمل ماركة المدٌنة على حل المشاكل الموجودة بالمدٌنة وتحسٌن مستوى الخدمات ومعٌشة المجتمع 

لجوانب والخصابص التً المحلى فً محاولة لتغٌٌر وتحسٌن صورة المدٌنة ولكن ٌجب ان تتوفر فً المدٌنة العوامل وا

تساعد على ابراز صورتها بشكل إٌجابً، هذه الجوانب تتلخص فً طقس وطبٌعة, عوامل لوجستٌة من بٌنٌة تحتٌة 

وخدمات, عوامل اجتماعٌة من فرص عمل ومستوى معٌشة, عوامل اقتصادٌة من فرص استثمارٌة وموارد اقتصادٌة, 

 عوامل ترفٌهٌة وثقافٌة.

الماركة الخاصة بالمدن واستراتٌجٌة تسوٌقها أحد طرق تغٌٌر وجهة نظر الجمهور المتلقً تجاه هذه  ولذلك ٌمكن اعتبار

المدٌنة أي انها وسٌلة لجذب االنتباه تجاهها وتعزٌز صورتها الذهنٌة وتمٌٌزها عن غٌرها من المدن ومن ثم الحصول 

 على مكاسب اقتصادٌة واجتماعٌة.
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لتحسٌن وضعها االقتصادي وجذب مزٌد من السٌاح والزوار واالستثمارات والسكان، سعت  فمع زٌادة المنافسة بٌن المدن

كل مدٌنة لوضع استراتٌجٌة تسوٌقٌة جذابة وتحقق اهدافها، مما زاد االهتمام بصورة المدٌنة والعوامل المساعدة فً 

دن لما لها دور هام فً خلق صورة تحسٌنها بشكل مستمر ومن هنا وضح اهمٌة الهوٌة البصرٌة والماركة الخاصة بالم

 ذهنٌة عن المدٌنة وجذب الجمهور المتلقً. 

 نماذج للحمالت االعالنٌة لماركة مدٌنة ملبورن األسترالٌة

المدن فً انحاء العالم فً تطور مستمر لتشكل هوٌة ممٌزة لكل مدٌنة منها، فأصبحت تحقق بها نجاحات عالمٌة وعوابد 

اقتصادٌة مذهلة، وأسهمت نفعا على مجتمع المدٌنة، إضافة للنتٌجة التً حققتها كقٌمة مضافة تجاه العالم بأكمله، وتزاٌدت 

التحدي الذي تواجه الماركة الخاصة بالمدٌنة هو خلق هوٌة وصورة ممٌزة لها حدة فً التنافس بٌن المدن من أجل ذلك. 

تعبر عن قٌمها وثقافتها. حٌث انها تؤثر على تصورات الجمهور المتلقً عن هذه المدٌنة، فهً أحد اشكال االتصال 

ة وانطباعات اٌجابٌة البصري ما بٌن المدٌنة والجمهور المتلقً. وهً تهدف فً االساس الى تحسٌن وخلق صورة ذهنٌ

عن المدٌنة لدى الجمهور المتلقً سواء كان زوار او المجتمع المحلى مما ٌعمل على جذبه انتباهه تجاهها. مما ٌساعدها 

 على منافسة المدن االخرى وتحقٌق اهدافها التسوٌقٌة. 

 اهداف ماركة المدن:

 خلق صورة ذهنٌة عن المدٌنة لدى الجمهور المتلقً •

 تنافسٌة تحقٌق مزاٌا •

 تعزٌز سمعة ومكانة المدٌنة •

 خلق هوٌة ممٌزة للمدٌنة •

 تحسٌن الموارد الخاصة بالمدٌنة •

 الصورة الذهنٌة للمدٌنة

ٌعتبر مفهوم صورة المدن وكٌفٌة بناء هوٌة بصرٌة وماركة قوٌة وجذابة وواضحة من اهم التحدٌات التً ٌواجها القابمٌن 

الصورة الذهنٌة لماركة المدٌنة ومدى قوتها وجاذبٌتها فً جذب انتباه الجمهور  على ادارة المدن. حٌث بات واضحا عالقة

المتلقً ومن ثم جذب مزٌد من االستثمارات والمواهب واألٌادي الماهرة والزوار. مما ٌساعد على نمو المدٌنة وتأكٌد 

ا على منافسة المدن االخرى دولٌا الصورة االٌجابٌة لها وقدرتها على تنظٌم احداث دولٌة كبرى والتً بدورها تساعده

 واقلٌمٌا. 
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فالعملٌات الذهنٌة للجمهور المتلقً تلعب دورا هام فً بناء تصوراته عن المدٌنة, حٌث ان القٌم والمعرفة واالنطباعات 

ت ٌتم التً تخلق لدٌه تكون اساس هذه التصورات وتؤثر على تشكٌل البناء الذهنً لصورة المدٌنة وماركتها. هذه التصورا

قدم كٌفٌن لٌنش  ٠٦٦١بنابها من خالل التجارب والخبرات والصور ورواٌات االخرٌن عن تلك المدٌنة. وفى عام 

"Kevin A. Lynch"*  كتابه "صورة المدٌنة" الخرٌطة الذهنٌة للمدٌنة والتً تمثل صورتها وتصور ذلك كنص ٌمكن

 قراءته.

لقً تجاه المدٌنة والتً تشمل كافة الجوانب الثقافٌة, االقتصادٌة, فصورة المدٌنة هً االحساس العام للجمهور المت

الخ. فالمعالم الخاصة ببعض المدن عملت كرمز لهذه المدن بحٌث ساعدت هذه المعالم على تعزٌز … االجتماعٌة والبٌبٌة 

ٌة للمدٌنة, حٌث ان صورة المدٌنة وتشكٌل تصورات لدى الجمهور المتلقً, وذلك من خالل الحمالت السٌاحٌة التروٌج

 هذه الصور هً تمثٌل بصري لخصابص المدٌنة.

 اما كوتلر فٌرى أنه ٌجب ان تكون للمدٌنة أربع عوامل اساسٌة تمكنها من تحسٌن صورتها واعطابها مٌزة تنافسٌة وهً:

 الطبٌعة الحضرٌة للمدٌنة ومدى جذبه للجمهور المتلقً والتأثٌر علٌهم. •

 وتوافقها مع المتطلبات البٌبٌة للمدٌنة واحتٌاجات المجتمع المحلى والجمهور المتلقً المستهدف.البٌنٌة التحتٌة للمدٌنة  •

 مستوى الخدمات المقدمة للجمهور المتلقً من تعلٌم وامن واستثمار. •

 تعدد الخدمات الترفٌهٌة والتً تعمل على جذب الجمهور المتلقً. •

 تسوٌق المدن وصورتها الذهنٌة

الصورة الذهنٌة للمدٌنة ٌمكن خلقها من خالل المكان نفسه أي المدٌنة بخصابصها المادٌة، التارٌخٌة، الطبٌعٌة، البٌبٌة 

والثقافٌة او عن طرٌق السكان المحلٌٌن لما لهم دور فً خلق صورة عن المدٌنة التابعٌن لها فهم انعكاس لكافة خصابصها 

هم مع الغٌر. واٌضا ٌمكن بناء الصورة الذهنٌة من خالل المنتجات المادٌة وذلك من خالل تصرفاتهم وطرٌقة تعامل

والمعنوٌة التً تنتج فً تلك المدٌنة. فالمدن التً تنجح فً بناء صورة ذهنٌة إٌجابٌة من خالل حملتها تسوٌق الماركة 

حتى السٌاسٌة على كافة المستوٌات الخاصة بها، تحقق العدٌد من المزاٌا والمكاسب االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة و

 سواء اإلقلٌمً او العالمً. 

ٌمكن اعتبار صورة ماركة المدٌنة هً أحد مكونات المدٌنة لما لها من تأثٌر قوى على دوافع ورغبات الجمهور المتلقً 

ذبهم تجاه المدٌنة وسلوكهم الشرابى تجاه المدٌنة فهً أحد المحفزات المؤثرة على مواقفهم وكل ذلك ٌساهم فً عملٌة ج

فهذه الصورة تركز على طرٌقة إدراك الجمهور المتلقً على مكونات وخصابص هذه المدٌنة وماركتها وهوٌتها البصرٌة. 

كما ان هذه الصورة تؤثر على والء الجمهور المتلقً لماركة المدٌنة او للمدٌنة ذاتها. ٌقول كل من هوبارد وهول ان 

فاتها وتجاربها أصبح من أهم االسلحة السٌاسٌة التً ٌعتمد علٌها الحكومات فً التحالف مع التالعب فً صورة المدن وثقا

 اصحاب المصالح المشتركة. 

فعلى سبٌل المثال دولة كالهند كانت فً مازق حٌث ان صورتها سلبٌة لدى معظم الناس حول العالم ولذلك لجأت للحل 

لبٌة وذلك من خالل وضعها استراتٌجٌة تسوٌقٌة تعزز مجموعة من القٌم االصعب فً محاولة منها لتغٌٌر هذه الصورة الس

المشتركة فً ظل حالة التنافس التً تواجهها مع العدٌد من البلدان االخرى بهدف الحصول على حصة فً السوق 

فً بناء حملتها  السٌاحٌة وجذب مزٌد من االستثمارات االقتصادٌة والزراعٌة والصناعٌة وحتى الثقافٌة والبٌبٌة. وبدأت

" باالعتماد على العدٌد من الوسابط االتصالٌة. Incredible Indiaتحت شعار الهند المذهلة " ٢١١٢التروٌجٌة عام 

                                                           
*
 وهخطط الوذى أهريكيهؤلف   



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

414 

حٌث استطاعت الدولة ان تركز على الخصابص الثقافٌة والطبٌعٌة واالجتماعٌة الممٌزة مما ساعد فً تنشٌط الموارد 

الزوار والسٌاح مما عمل على زٌادة االستثمارات لتلبٌة رغبات وحاجات الجمهور االقتصادٌة الناتجة من زٌادة عدد 

 المتلقً المستهدف، كل ذلك كان أحد اضالع النمو االقتصادي للهند على مدار العقدٌن االخٌرٌن. 

قع ان تكون الهند " فانه من المتوTimes of Indiaدولة تبعا للنشاط السٌاحً. وتبعا لجرٌدة " ٤١فالهند حالٌا من أفضل 

 ثالث أكبر اقتصاد سٌاحً خالل العشر سنوات القادمة. 

 شعار حملة التسوٌق السٌاحً للهند

صورة ماركة المدٌنة تتشكل تبعا للعدٌد من العوامل ومنها البٌنٌة التحتٌة, االماكن السٌاحٌة والترفٌهٌة, الموارد الطبٌعٌة 

االجتماعٌة. حٌث ان كل مدٌنة تملك نقاط قوة حسٌة ومادٌة والتً تعمل كممٌزات والبٌبٌة, العوامل السٌاسٌة واالقتصادٌة و

لهذه المدٌنة. فهً تلعب دور هام فً عملٌة تسوٌق المدٌنة ونجاح الماركة الخاصة بها, حٌث ان الهدف األساسً لتسوٌق 

لمتلقً وذلك الن صورة المدٌنة هً المدٌنة والعملٌات المتعلقة بها هو ضمان انعكاس صورة اٌجابٌة عن المدٌنة لدى ا

نتٌجة لطرق التواصل مع الجمهور المتلقً من خالل العدٌد من الرسابل االتصالٌة والبصرٌة المعبرة عن شخصٌة وقٌم 

 المدٌنة وتشكل فً ذهن الجمهور المتلقً.

ان المدن الثقافٌة, الرٌاضٌة, احٌانا االعتماد على خلق صورة محددة للمدٌنة ٌساعد على تحقٌق اهدافها بشكل اوسع حٌث 

 البٌبٌة, الدٌنٌة, التكنولوجٌة تكسب شهرة من خالل الفاعلٌات واالحداث المصاحبة لبرنامجها. 

صورة المدٌنة قد تتنوع ما بٌن إٌجابٌة أو سلبٌة أو ضعٌفة أو مختلطة أو متناقضة, الصورة الضعٌفة تعنى ان المدٌنة غٌر 

عنها لدى الجمهور, اما الصورة المختلطة فتشٌر الى وجود عوامل اٌجابٌة واخرى سلبٌة مشهورة وال ٌوجد أي انطباع 

تتمٌز بها المدٌنة, اما الصورة السلبٌة فتعنى ان الجمهور لدٌه انطباع سٌا عن المدٌنة فً جوانب عدة اقتصادٌا, ترفٌهٌا, 

تكون اقتصادٌة, تارٌخٌة, بٌبٌة, عسكرٌة او سٌاسٌة. قد ثقافٌا, اجتماعٌا , بٌبٌا وحتى امنٌا. كل ذلك نتٌجة عدة عوامل قد 

تحتاج مدٌنة ما لسنوات لتحسٌن صورتها والتخلص من صورتها السلبٌة لدى الجمهور المتلقً, ولكن ذلك ٌعتمد على 

 قً.الخطة التسوٌقٌة ومتابعتها وتحسٌنها بشكل مستمر بما ٌتناسب مع متغٌرات وظروف السوق ومتطلبات الجمهور المتل

 لكً تكون الهوٌة البصرٌة للمدٌنة فعالة ٌجب ان تتسم باآلتً:

 ”.المدٌنة“تحمل داللة عن المكان  •

 مباشرة وٌسهل تذكرها. •

 تتمٌز باألصالة واالبتكار •

 تبرز شخصٌة وقٌم المكان. •

 ٌسهل تنفٌذها على كافة التطبٌقات االتصالٌة البصرٌة. •

 الصورة الذهنٌة ودورها فً بناء مكانة ماركة المدٌنة 

فمن أكثر عوامل نجاح المدن وشهرتها هً خلق صورة ذهنٌة وسمعة اٌجابٌة فً اذهان الناس عنها وزٌادة ارتباطهم بها. 

ادي بهدف نمو هذه الهوٌة قد تكون ذات بعد تارٌخً لما تحمله هذه المدٌنة من تارٌخ ٌمتد لمبات السنٌن او ذات بعد اقتص

وازدهار اقتصادها. فصورة المدٌنة هً مزٌج من الصفات والعناصر المادٌة والمعنوٌة والتً تحدد خصابص المدٌنة لدى 

 الجمهور المتلقً، والتً تمثل مشاعره ومواقفه تجاه هذه المدٌنة نتٌجة الخبرات والتجارب.
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تتكون لدى الجمهور المتلقً حول مكان معٌن "المدٌنة".  فصورة المدٌنة هً مجموعة من المعتقدات واالنطباعات التً

فالصورة الذهنٌة بناء مترابط فهً تبنى بشكل منفصل عن مجمل التجربة الماضٌة لحاملها ومختلف العناصر التً تشكل 

ة ماركة المدٌنة بنٌته اإلدراكٌة المعرفٌة والبنٌة المادٌة التً ٌعٌش فٌها وموقعه من هذه البنٌة. ولذلك ٌمكن اعتبار صور

 بناء دٌنامٌكً للتفاعل االجتماعً ٌولد معانً مختلفة للماركة وصورتها.

كما أن الصورة الذهنٌة هً الفكرة التً ٌكونها الفرد عن موضوع معٌن وما ٌترتب عن ذلك من أفعال سواء سلبٌة أو 

لحظة المٌالد باحتفاظه لصورة ذهنٌة عن األشٌاء إٌجابٌة. وعادًة ما تبنى الصورة الذهنٌة على خبرات اإلنسان السابقة منذ 

واألشكال واأللوان ودرجات اإلضاءة والمالمس وغٌرها ومن ثم أي تجربة جدٌدة تطر أمام ذهن االنسان ٌتم استقبالها 

وٌق وتفسٌرها. فالمدن تسعى لبناء صورة ذهنٌة عنها تعمل على ارتباطها بنواحً اٌجابٌة فً اذهان الجمهور المتلقً وتس

اسمها لتكتسب مكانة تقوى مركزها التنافسً ٌحقق العدٌد من االهداف والتً تساعد فً تحقٌق خطط واستراتٌجٌات المدٌنة 

المستقبلٌة. فماركة المدٌنة تهدف الى ربط هوٌة وخصابص المدٌنة بالجمهور المتلقً وخلق صورة ذهنٌة لدٌه، بحٌث 

ع توقعاته ورغباته. حٌث تعد الصورة الذهنٌة للمدٌنة أحد اهم العوامل المؤثرة تكون الصورة الواقعٌة والمدركة متوافقة م

على استراتٌجٌة تسوٌق المدٌنة، وذلك الن صورة المكان "المدٌنة" فً غاٌة االهمٌة التخاذ القرار الشرابى للجمهور 

لها ٌمكن بناء قٌمة للماركة وللمدٌنة المتلقً. فهً فً االساس تدور حول الخصابص والقٌم الممٌزة للمدٌنة والتً من خال

 فً السوق التنافسٌة.

ٌعتمد بناء الماركة الخاصة بالمدن على عناصر القوة الممٌزة لهذه المدٌنة والتً تمٌزها عن المدن االخرى. فالماركة 

خصابص التً تتفرد بها عبارة عن مزٌج من القٌم والخصابص والهوٌة الممٌزة للمدٌنة، أي انها االستغالل االمثل للقٌم وال

 المدٌنة. 

 تنظٌم الفعالٌات الكبرى وصورة المدٌنة

ٌمكن اعتبار تنظٌم االحداث والفاعلٌات الدولٌة الكبرى أحد الطرق المساعدة فً ابراز ماركة المدن وهوٌتها البصرٌة. 

استراتٌجٌات التسوٌق التً ٌمكن فمن خاللها بمكن تحسٌن صورة المدٌنة وخاصة التً لها صورة سلبٌة فهً أحد 

استخدامها فً التروٌج للمدن. فمنذ اواخر القرن العشرون والعدٌد من المدن االوروبٌة بدأت فً االعتماد على تنظٌم 

االحداث والفاعلٌات الدولٌة الكبرى أحد الوسابل الممكنة للتروٌج عن هذه المدن ومن ثم تحقٌق العدٌد من المكاسب 

 الجتماعٌة، تالها فً ذلك العدٌد من المدن حول العالم.االقتصادٌة وا

فالفعالٌات والمهرجانات بشتى أنواعها أصبحت صناعة أولتها العدٌد من الدول اهتماما كبٌرا ضمن خططها التنموٌة 

عت وبرامجها لالهتمام بموروثاتها الثقافٌة والطبٌعٌة وجهودها لتنشٌط الحركة السٌاحٌة. بحٌث أصبحت صناعة تنو

أنماطها، حٌث نجد بعض الدول اهتمت بالمهرجانات الدٌنٌة واألدبٌة والموسٌقٌة والرٌاضٌة والمهرجات التً تعنى 

بالتسوق وأخرى بالغذاء والمشروبات، كما طورت دول عدة مهرجانات تعنى بالحصاد واهتم بعضها بمهرجات الجمال 

 واألزٌاء وغٌرها الكثٌر. 

 عمل على:فصورة المدٌنة االٌجابٌة ت

 زٌادة ثقة المجتمع المحلى تجاه المدٌنة 

  جذب الجمهور المتلقً المستهدف 

  جذب مزٌد من االستثمارات للمدٌنة 

 تنمٌة النواحً االجتماعٌة واالقتصادٌة للمدٌنة 
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ٌة واالتصالٌة ولذلك ٌبذل القابمٌن على ادارة المدٌنة كافة الجهود والمحاوالت باستخدام كافة الوسابل االعالنٌة والتسوٌق

لرسم صورة اٌجابٌة عن المدٌنة ونقلها للجمهور المتلقً المستهدف بهدف تحقٌق االهداف المخطط لها مسبقا. ولذلك فأن 

تنظٌم الفاعلٌات الدولٌة الكبرى ٌساعد على تشكٌل صورة المدٌنة, فهذه الفاعلٌات تلعب دورا هام فً التسوٌق للمدٌنة 

ى بصورة ماركة المدٌنة لدى الجمهور المتلقً من خالل الربط بٌن الفاعلٌات وماركة وصورتها, من خالل تشكٌل وع

المدٌنة. حٌث ٌمكن استغالل التغطٌة االعالمٌة الخاصة بهذه الفاعلٌات فً تسلٌط الضوء على المدٌنة ومن ثم تعزٌز 

فً خطط المدن التنموٌة, فهً تسلط صورتها الذهنٌة واكسابها سمعة تعزز قدرتها التنافسٌة. حٌث أصبح لها دور هام 

الضوء على المدٌنة فً فترة زمنٌة محددة, لما لها القدرة على تقدٌم المدٌنة فً صورة جاذبة لالنتباه, فهً جزء أساسً 

 من حٌاة المدٌنة الثقافٌة, االقتصادٌة واالجتماعٌة. 

 أهمٌة تنظٌم الفاعلٌات الكبرى للمدن

 الكبرى دورا هام فً:تلعب الفاعلٌات واالحداث 

 .وضع خطط تنموٌة للمدٌنة وتحسٌن رؤٌتها المستقبلٌة 

 .تحسٌن البٌنٌة التحتٌة ومستوى الخدمات 

 .تعزٌز الشعور بهوٌة المدٌنة لدى المجتمع المحلى والزوار 

 الربط بٌنها وبٌن الحٌاة الثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة للمدٌنة 

 تعزٌز الجوانب الحٌوٌة للمدٌنة  

 .تعزٌز احساس الجمهور المتلقً بارتباط الفاعلٌة بالمدٌنة وخصابصها وانه جزء من هذا الترابط 

  تحفٌز المجتمع المحلى واثارة عواطفه تجاه المدٌنة بحٌث ٌكون جزء من هوٌتها البصرٌة وصورتها والتً تنعكس

 علٌه.

 دور تنظٌم الفاعلٌات الكبرى فً تغٌٌر صورة ومكانة المدن

التغٌرات المتسارعة الناتجة من العولمة ٌمكن اعتبار تنظٌم الفعالٌات الدولٌة الكبرى فرصة لمتابعة الخطط فً ظل 

التنموٌة للمدن، واالرتقاء بمستوى البنٌة التحتٌة وتنمٌة الموارد االقتصادٌة لها وتحقٌق معدالت نمو وخلق مزٌد من فرص 

لتفاعل مع المجتمع المحلى للمدٌنة المضٌفة، والتعرف على الجوانب العمل. حٌث تتٌح الفعالٌات الفرصة للزابرٌن ل

االجتماعٌة والثقافٌة للمدٌنة. كما انها تلعب دورا هام فً التنمٌة االقتصادٌة للمدن نظرا لما تشهده المدٌنة فً تلك الفترة 

 من زٌادة حركة السٌاحة بها سواء داخلٌة او خارجٌة.

ص بصرٌة وسمات اجتماعٌة ممٌزة لسلوك وثقافة المجتمع المحلى, فهذه الفاعلٌات هً فالمدن تشتمل على سمات وخصاب

اجزاء من انشطة المدٌنة والتً تمثل سلوكها وثقافتها. والتً تمثل البٌبة والحٌاة الحضارٌة لها, كل ذلك ٌعمل على ربط 

سبل الجذب السٌاحً وهو ما ٌطلق علٌه سٌاحة  الجمهور المتلقً بالمكان )المدٌنة(. وٌمكن اعتبار الفعالٌات الدولٌة أحد

 المهرجانات والمؤتمرات الدولٌة. 

حٌث ان استضافة الفعالٌات الكبرى قد تعطى للمدٌنة الفرصة لمعالجة مشكلة الصورة السلبٌة, فمن خاللها ٌمكن جذب 

لق البٌبة المناسبة لالستثمار الجمهور المتلقً للمدٌنة, وتحسٌن مستوى معٌشة المجتمع المحلى ومستوى الخدمات, وخ

واالبتكار والتطور. فهً أحد اهم الطرق الفعالة فً تسوٌق المدن, لما لها من تأثٌر إٌجابً فً ابراز شخصٌة وثقافة 

وهوٌة المدٌنة ومن ثم تعزٌز قدرتها التنافسٌة وتحسٌن صورتها الذهنٌة وذلك من خالل ربط هذه الفاعلٌات بالماركة 

ة الخاصة بالمدٌنة. حٌث ٌمكن االستفادة من الحمالت الدعابٌة واالعالنٌة الخاصة بهذه الفاعلٌات فً والهوٌة البصرٌ
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عملٌة تسوق المدٌنة والماركة الخاصة بها وذلك من خالل حمل هذه الحمالت االعالنٌة لرسابل بصرٌة لها معانً 

 دٌنة لدٌه. وتتنوع الفاعلٌات الكبرى ومنها:ودالالت عاطفٌة تؤثر على عملٌة إدراك الجمهور المتلقً لصورة الم

 الفاعلٌات التكنولوجٌة واالقتصادٌة 

له أثر جٌد على المدٌنة،  ٠٦٩٦فعلى سبٌل المثال اختٌار مدٌنة فانكوفر الكندٌة الستضافة معرض "إكسبو" العالمً عام 

االضطرابات العمالٌة، تم التخطٌط للمعرض منذ فبعد ما كانت هذه المدٌنة معزولة وتتسم ببطء النمو االقتصادي وزٌادة 

من خالل تطوٌر المدٌنة وتجمٌلها وانشاء العدٌد من المشارٌع التً تخدم المجتمع المحلى وتشعره بالرفاهٌة  ٠٦٩٦عام 

كل هذا فً إطار بٌبً صارم ٌمنع أي تجاوزات عمرانٌة أو صناعٌة على ثقافة المدٌنة الخضراء. وبرغم ان عابدات 

ر المعرض لما تغطى النفقات اال ان هؤالء الزوار عادوا الحقا فً صورة مستثمرٌن ومهاجرٌن مما زاد من المشارٌع زوا

 االستثمارٌة فً المدٌنة.

 ٦٨٩١مدٌنة فانكوفر خالل معرض "إكسبو" عام  

 الفاعلٌات الثقافٌة 

فعلى سبٌل المثال مدٌنة رٌو دي جانٌرو تنظم أحد اهم وأكبر كرنفاالت العالم فً الموسٌقى والرقص, والذي ٌتابعه 

وٌزوره االالف من االفراد حول العالم, والذي ٌدر العدٌد من المكاسب على العاصمة البرازٌلٌة, كل ذلك ساعد على 

زٌادة عدد زوار الفعالٌة لعام  “اٌطالٌا”شهدت مدٌنة البندقٌة  كما. انعكاس صورة المدٌنة بانها مكان للمرح والموسٌقى

وٌعود الفضل لتنظمها بٌنالى فٌنسٌا الشهٌر وذلك بالطبع اعطى ,زابر،  ٦٠٥,١١١مقارنة باألعوام السابقة بعدد  ٢١٠٩

 قتصادٌة للمدٌنة. حالة من النشاط فً المدٌنة وزٌادة اشغال الفنادق وخلق فرص عمل ومن ثم زٌادة الموارد اال
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  ٧١٦٢اعالن بٌنالى فٌنسٌا 

 الفاعلٌات الرٌاضٌة 

, كما هو الحال ٢١٠١. فعلى سبٌل المثال نجحت جنوب افرٌقٌا فً تغٌر الصورة السلبٌة عنها من خالل تنظٌم كأس العالم 

نجحت المانٌا فً تغٌر صورتها الناتجة من الحرب العالمٌة الثانٌة من سلبٌة الى اٌجابٌة وذلك من خالل تنظٌم احداث 

 . ٠٦٩٩( وكأس االمم االوروبٌة لكرة القدم ٠٦٩٢دولٌة كبرى كاأللعاب األولمبٌة )مٌونٌخ 

كان عنوان الحملة االعالنٌة الخاصة بها تحت شعار  ٢١٠٢كما الحال فً مدٌنة لندن عندما استضافت االلعاب األولٌمبٌة 

. ففً عام وذلك لتعمٌق وتعزٌز صورة المدٌنة بانها مدٌنة ملهمة والجمٌع سوف ٌعٌش تجربة فرٌدة فً المدٌنة“ إلهام جٌل”

عندما نظمت مدٌنة اثٌنا الٌونانٌة دورة االلعاب األولمبٌة عملت على ابتكار شعار ممٌز ٌربط ما بٌن التارٌخ  ٢١١٤

وهً شعار له عدة “ مربحا فً البٌت”والحاضر, ٌعمل على ربط الجمهور المتلقً بالمدٌنة ولٌس الحدث فقط والذي كان 

ساس وبٌت االلعاب األولمبٌة, كما انها رسالة للجمهور المتلقً بانه سٌكون فً بٌته ابعاد ودالالت بحٌث ان الٌونان هً ا

   عند زٌارته فً المدٌنة.

 ٧١١٢شعار االلعاب األولٌمبٌة اثٌنا                                        ٧١٦٧شعار االلعاب األولٌمبٌة لندن                            

وقد عملت على العدٌد من المدن حول العالم فً استغالل تنظٌم الفاعلٌات واالحداث الكبرى لنشر صور وسمعة اٌجابٌة 

عن المدٌنة تعمل على جذب الجمهور المتلقً المستهدف, كما ٌلعب المجتمع المحلى دورا هام فً تشكٌل الهوٌة والماركة 

حداث الدولٌة الكبرى، فهم سفراء ٌعبرون عن صورة المكان وذلك من الخاصة بأي مدٌنة خالل تنظٌم الفاعلٌات واال
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خالل تفاعلهم وسلوكهم تجاه الزوار. حٌث ان موقف المجتمع المحلى وتفاعله مع الماركة وعملٌة بنابها ٌؤثر على إدراك 

 ركة عند التخطٌط لها. الجمهور المتلقً من زوار لها، ولذلك ال ٌمكن اغفال دور المجتمع المحلى فً بناء ونجاح الما

وفى وقتنا الحالً تسعى البلدان النامٌة ومدنها للبحث عن سبل وطرق لجذب االنظار الٌها ومن ثم جذب مزٌد من الزوار 

واالستثمارات مما ٌزٌد من مواردها االقتصادٌة والتً بدورها تعمل على تحسٌن الخطط التنموٌة للمدٌنة وتحسٌن مستوى 

لى ومستوى الخدمات المقدمة الٌه وللزوار. فكل مدٌنة تسعى ان ٌكون لها صورة وسمعة اٌجابٌة معٌشة المجتمع المح

 تمٌزها وتبرز خصابصها وتضعها فً مرتبة متقدمة بٌن المدن المتنافسة فً نفس المجاالت.

واستغالل الفعالٌات  فمعظم الحكومات تعمل على تنمٌة النشاط السٌاحً لبلدانها ومدنها من خالل ابتكار حمالت تسوٌقٌة

الكبرى وتحسٌن خدماتها بشكل ٌعمل على جذب انتباه الجمهور المتلقً ومن ثم تحسٌن صورة المدٌنة ولذلك لجأ القابمٌن 

على ادارة المدن البتكار هوٌة بصرٌة وشعار ٌمٌز مدنهم وٌعطٌها مٌزة تنافسٌة فً ظل حالة التنافس الشدٌد فً المدن 

ما فً السوق التنافسٌة. كما ٌجب تعزٌز وتفعٌل دور المجتمع المحلى ومشاركته فً تحسٌن بهدف الحصول على حصة 

صورة المدن خالل الفعالٌات واالحداث التً تنظمها وٌكونوا سفراء لها بحٌث تنعكس خصابص وقٌم ماركة المدٌنة على 

و لجذب مزٌد من السٌاح واالستثمارات ولذلك تعامالتهم مع الزابرٌن. ولذلك فالعدٌد من المدن تتنافس الستضافة حدث ما ا

تلجا الى ابتكار وتصمٌم هوٌة بصرٌة لتحسٌن صورتها الحالٌة او لخلق صورة ذهنٌة اٌجابٌة عنها لدى المتلقً وذلك من 

خالل بعض الحمالت االعالنٌة التً تعمل على جذب انتباه المتلقً واقناعه بانه سوف ٌجد فً هذه المدٌنة ما ٌحتاجه 

 ٌرغب فٌه.و

 المدن المصرٌة وصورتها

تمتلك المدن المصرٌة المقومات والتنوع البٌبً والثقافً الذي ٌمكنها فً ابراز شخصٌتها والتروٌج لها وجعلها نقطة جذب 

سٌاحً بشكل ٌعمل على تحسٌن صورتها وتعزٌز قدرتها التنافسٌة اقلٌمٌا وعالمٌا. ولكن برغم من التارٌخ الكبٌر لمصر 

وتأثٌرها الحضاري اال ان العدٌد من المدن المصرٌة ال تزال غٌر معروفة او مشهورة وغٌر قادرة على المنافسة بشكل 

كاف عالمٌا وخاصة فً السوق السٌاحٌة، نتٌجة صورتها السلبٌة او عدم وجود صورة ممٌزة لها من االساس, برغم 

ماري اال انها تفتقد االستغالل االمثل لها لخلق هوٌة بصرٌة احتوابها على العدٌد من عوامل الجذب السٌاحً واالستث

وماركة ممٌزة لكل مدٌنة تضعها فً مصاف المدن الجاذبة الكبرى اقلٌمٌا ودولٌا. فمن خالل المؤشرات العالمٌة وضح 

تمر بها المنطقة  خروج المدن المصرٌة من المنافسة عالمٌا. فالمدن المصرٌة تأثرت باألوضاع السٌاسٌة واالقتصادٌة التً

 خالل السنوات السابقة وما نتج عنها من بناء عشوابً وعدم االهتمام بتطوٌر وتحسٌن صورة المدٌنة محلٌا ودولٌا.

حٌث ان المدن المصرٌة تفتقد لهوٌة بصرٌة ممٌزة لها وتعبر عن قٌمها, تارٌخها, اهدافها وثقافتها وتبرز شخصٌتها 

المتلقً من مجتمع محلى, زوار, مستثمرٌن. كما ان العدٌد منها ٌعانً من مشكلة  وهوٌتها وذلك ٌنعكس على الجمهور

كبرى وهً افتقادها لطابع عمرانً ممٌز لمبانٌها ومعظم المدن فً مصر تعانً من عشوابٌة البناء نظرا لعدم تطبٌق 

 القوانٌن بشكل صارم مما ٌفقدها عنصر الوحدة وعدم وجود شخصٌة مشتركة لمبانٌها.
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 موذج لوسط مدٌنة القاهرة ٌوضح حالة التلوث البصري وافتقاد هوٌة بصرٌة ممٌزةن

فمن اهم جوانب ماركة المدن هً صورة الماركة والمدٌنة لدى الجمهور المتلقً، وكٌف ٌمكن استغالل هذه الصورة كأحد 

تستند على خبراتهم وذكرٌاتهم  محفزات لوضع خطة لتطوٌر المدٌنة بشكل مستدام. فصورة المدٌنة لدى الجمهور المتلقً

وحتى اراء االخرٌن، فهً كافة التفسٌرات والتصورات الموجودة فً ذهن الفرد والمرتبطة بالمكان. حٌث ان الصورة 

الذهنٌة الخاصة بالمدن تعنى كافة االنطباعات المتكونة لدى الجمهور المتلقً عن هذه المدٌنة. وهً الطرٌقة التً من 

 فرد فهم وإدراك وتفسٌر الشًء. خاللها ٌستطٌع ال

فبالنظر الى صورة مصر حول نجدها ان مزٌج من الثقافات ولكنها مرتبطة بشكل كبٌر بالحضارة المصرٌة القدٌمة 

"الفرعونٌة", ولكن مع رغبة الجهات الحكومٌة واالدارٌة وباالشتراك مع اصحاب المصلحة المشتركة للتروٌج عن المدن 

نابض بالحٌاة العصرٌة, وذلك وجب وجود ماركة وهوٌة بصرٌة ممٌزة ومعبرة عن خصابص المصرٌة بشكل معاصر و

المدن المصرٌة تعمل على جذب انتباه الجمهور المتلقً المستهدف. ونظرا للمنافسة الشدٌدة بٌن الدول والمدن فوجب على 

رٌة ممٌزة لها كأحد الحلول التسوٌقٌة المدن المصرٌة ان تطور من نفسها ووضع خطط مستقبلٌة وان ٌكون لدٌها هوٌة بص

 والتً تستطٌع من خاللها التأثٌر على الجمهور المتلقً والمنافسة اقلٌمٌا وعالمٌا. 

وبما ان السٌاحة واحدة من أكثر المجاالت نموا فً العالم وهً أحد اهم مصادر الناتج المحلى لجمهورٌة مصر العربٌة 

فً نطاق الجمهورٌة. فنجد على سبٌل المثال ان مدٌنة الجونة اصبحت من اهم  وتبرز فً ذلك العدٌد المدن والمناطق

 المدن والواجهات السٌاحٌة فً مصر نظرا لموقعها وجمال شواطبها ودفا طقسها طوال العام. 
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 نموذج لمدٌنة الجونة ووجود هوٌة ممٌزة لها

جدٌد من االنشطة السٌاحٌة وهً سٌاحة  كما ان خالل السنوات األخٌرة اعتمدت بعض المدن المصرٌة على نوع

المؤتمرات والمهرجانات او الفعالٌات الدولٌة الكبرى والتً ساهمت بدور كبٌر فً زٌادة عدد السابحٌن والزابرٌن سواء 

محلٌٌن او دولٌٌن، مما جعل من هذه المدن نقاط جذب سٌاحً. حٌث ان خالل فترات هذه الفعالٌات تسجل المدن ارتفاع 

الت النشاط السٌاحً والتجاري بها نتٌجة زٌادة معدالت االشغال السٌاحً بها. فتنظٌم المهرجانات والفعالٌات فً معد

الكبرى ٌؤثر على المدن فً عدة ابعاد وجوانب اجتماعٌة، واقتصادٌة وثقافٌة، مما وجب زٌادة اهتمام الجهات االدارٌة 

 ع هذه المدن فً الخرٌطة العالمٌة للسٌاحة واالستثمار.والحكومٌة بتنظٌم هذه االحداث فً محاولة منها لوض

 أثر تنظٌم الفعالٌات الكبرى على صورة المدن المصرٌة

 تلعب االحداث الدولٌة الكبرى التً تنظمها المدن المصرٌة دور كبٌر فً: 

  جذب االنتباه للمدن المصرٌة 

  زٌادة الموارد االقتصادٌة وتحسٌن صورة للمدن المصرٌة 

 ط واستراتٌجٌة لتحسٌن مستوى الخدمات والمعٌشة. وضع خط 

  تزٌد من التعاون ما بٌن كل من الجهات الحكومٌة المسبولة عن ادارة المدٌنة واصحاب المصالح المشتركة من

 مؤسسات خاصة ومجتمع محلى.

ٌصبح للمدٌنة ماركة حٌث ان هذه الفعالٌات تعمل كمحفز لتغٌٌر رؤٌة وتصورات الجمهور المتلقً للمدٌنة, ولكن لكً 

وهوٌة بصرٌة خاصة ممٌزة لها فأمامها العدٌد من التحدٌات لعدة اعتبارات من اهمها ٌجب ان تتوافر بالمدٌنة مقومات 

النجاح وجذب الجمهور المتلقً بحٌث تكون استراتٌجٌتها واهدافها التسوٌقٌة واضحة ومحددة الخطوات وان تكون بها بٌنة 

لى معالم اثرٌة او سٌاحٌة او فعالٌات ما تعمل على تحفٌز الجمهور المتلقً لزٌارة او االنتقال تحتٌة متطورة وتحتوي ع

 لهذه المدٌنة.

ولذلك تعد الفعالٌات من أهم وسابل الجذب السٌاحً واإلعالمً لما تعود به من عابد اقتصادي كبٌر على الدول والمدن 

المنظمة لها. وتنفرد مصر بإقامة العدٌد من المعارض والمهرجانات التً تحظى بإقبال جماهٌري. فهذا النوع من 

عتمد علٌها الجهات الحكومٌة فً مصر وذلك بهدف ابراز حالة التنوع الفاعلٌات ٌعتبر أحد عناصر التروٌج السٌاحً التً ت
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الثقافً للبلد والمجتمع المصري. ولكً تنجح المدن المصرٌة فً تسوٌق نفسها كواجهة ممٌزة خالل تنظٌمها الفعالٌات 

وحمالت التروٌج  الكبرى، ٌجب ابراز ابراز الماركة والهوٌة البصرٌة الخاصة بها من خالل حمالت التروٌج للماركة

 للفعالٌات، بحٌث تكون ماركة المدٌنة وهوٌتها البصرٌة جزء أساسً من حمالت الفعالٌة. 

      

 ٧١٦٢نموذج إعالنً لمهرجان االقصر للسٌنما االفرٌقٌة  ٧١٦٢نموذج إعالنً لبطولة الجونة الدولٌة لالسكواش 

علً ساحل البحر األحمر، اال ان المدٌنة  العشرٌن كمنتجع سٌاحًوبرغم ان مدٌنة الجونة بدأت فً تسعٌنٌات القرن 

تطورت بشكل متسارع حتى باتت من أكثر االماكن السٌاحٌة فً مصر الجاذبة للسٌاح والزوار سواء محلٌٌن او اجانب. 

عالمٌاً بشكل ولكن ٌظل مهرجان الجونة من الحاالت التً نجحت فً تحقٌق حالة سٌاحٌة جٌدة ألنه تمت تغطٌة وقابعه إ

 جٌد داخل مصر وخارجها، حٌث عمل على تحدٌد أهدافه وتحقٌقها بشكل جٌد. 

دخلت مدٌنة الجونة على خط تنظٌم الفعالٌات الثقافٌة الدولٌة الكبرى متمثلة فً مهرجان الجونة السٌنمابً  ٢١٠٩ففً عام 

وماركتها، فهذه الفاعلٌات تعلب دورا هام فً خلق الدولً. فالثقافة واالحداث الثقافٌة جزء ال ٌتجزأ من صورة المدٌنة 

صورة ذهنٌة ما لدى الجمهور المتلقً عن المدٌنة. فتنظٌم واستضافة الفاعلٌات الدولٌة ٌزٌد من حوٌة ونشاط المدٌنة فً 

لذلك عدة مستوٌات بشكل ٌعزز صورتها الذهنٌة, بحٌث ٌتم تسلٌط الضوء على هذه المدٌنة خالل مدة هذه الفاعلٌات, و

ٌجب ان تعمل الجهات الحكومٌة واإلدارٌة للمدن على وضع خطط تنموٌة تدعم صورة المدٌنة من خالل حمالت تروٌجٌة 

مصاحبة لهذه الفاعلٌات. كما ٌجب ان ٌكون هناك تعاون مشترك ما بٌن هذه الجهات من جهة واصحاب المصلحة 

 التسوٌقٌة.المشتركة من جهة اخرى من اجل توحٌد الجهود االتصالٌة و
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 شعار مهرجان الجونة السٌنمائً                                                شعار مدٌنة الجونة، مصر                          

 

 فبالنظر الى شعار المهرجان نجد:

 والمهرجان.الفكرة الربٌسٌة: فالفكرة االساسٌة للتصمٌم هو الربط بٌن المدٌنة "الجونة" 

العالمة التجارٌة: تتمٌز العالمة التجارٌة بالبساطة فً التصمٌم والبعد عن التعقٌد، بشكل ٌعطى تصور واضح عن 

شخصٌة المدٌنة واهداف المهرجان، حٌث اعتمدت على المزج ما بٌن الشكل والكتابة وٌتمٌز بالبساطة, كما ان الشكل 

ستخدم فً شعار المدٌنة، مما ٌدعم صورة المدٌنة وارتباط المهرجان بهوٌتها المستخدم "نجمة البحر" هو نفس الشكل الم

 البصرٌة. 

األلوان: اعتمد الشعار على اللون الذهبً وهو ٌتناسب مع طبٌعة المهرجان وٌعطى احساس بالقٌمة والرقً والجمال 

  والنجاح، الجودة العالٌة بما ٌتناسب مع سٌكولوجٌة الجمهور المتلقً المستهدف.

القٌم الوظٌفٌة: ٌمتلك الشعار مٌزة التمٌز والظهور مما ٌساعد فً عملٌة جذب االنتباه الجمهور المتلقً. كما ساعد على 

 تأكٌد شخصٌة المدٌنة فً ذهن الجمهور المتلقً وسهولة تمٌزه وتذكره. 

               

 نماذج اعالنٌة لمهرجان الجونة السٌنمائً الدولً
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 االعالنٌة لمهرجان الجونة السٌنمائً الدولًتحلٌل النماذج 

 .الرسالة االعالنٌة: تمٌزت بالبساطة والوضوح، فالهدف منها هو التأكٌد على جمال المدٌنة المستضٌفة للمهرجان 

 " :الجملة االعالنٌةEl Gouna A Life Worth Living & Cinema for Luminally تؤكد ارتباط "

رسالة االعالنٌة، الرسالة االعالنٌة باللغة االنجلٌزٌة "لغة عالمٌة" مما ٌجعلها موجهة لقطاع المهرجان بالمدٌنة واهداف ال

عرٌض من الجمهور المتلقً، وجاءت بشكل مبسط وواضح ساعد على ربط التصمٌم بالفكرة االعالنٌة وذلك لزٌادة نسبة 

 إدراك الجمهور المتلقً للرسالة االعالنٌة. 

 نوع وبنط الخط المستخدم بما ٌتناسب مع باقً العناصر البصرٌة المستخدمة.  الكتابات: قد تم مراعاة 

  الصور واالشكال البصرٌة: تمٌزت بالبساطة ومالبمة للفكرة االعالنٌة، مما ٌخلق جو من االثارة الوجدانٌة والعاطفٌة

 لدى الجمهور المتلقً واالستمتاع بتجربة زٌارة المدٌنة ومشاهدة المهرجان.

ان المهرجان وضع ”نجٌب ساوٌرس، مؤسس مهرجان الجونة السٌنمابً فً حوار مع بوابة االهرام االلكترونٌة: ٌقول 

حٌث من البداٌة كان الهدف وضع الجونة فً خرٌطة السٌنما العالمٌة بحٌث ٌمكن ان تكون “ نفسه على الخرٌطة الدولٌة

سٌاحٌة واالن أصبحت واحدة من أفضل األماكن فً المشهد  ٌوما ما مثلها مثل مدٌنة كان الفرنسٌة، والتً كانت وجهة

السٌنمابً الدولً بمهرجانها السٌنمابً الدولً. حٌث ان إقامة مثل هذه المهرجانات الدولٌة ٌعمل على تسلٌط االضواء 

جابً على على مصر نتٌجة االصداء االعالمٌة المصاحبة مما ٌعمل على عمل دعاٌة لمصر بطرق متنوعة مما له تأثٌر إٌ

 السٌاحة وبالتالً تقارب الثقافات والشعوب.

 النتائج

ارتباط الحمالت االعالنٌة للفاعلٌات الدولٌة الكبرى بهوٌة المدٌنة ساعد فً ابراز صورة المدٌنة بشكل إٌجابً لدى  •

 الجمهور المتلقً.

المصرٌة وتنمٌة اإلٌرادات السٌاحٌة  تنظٌم الفاعلٌات الدولٌة الكبرى ٌساعد على زٌادة الجذب والنشاط السٌاحً للمدن •

 للدولة.

ٌمكن تحقٌق ربط ذهنً ما بٌن الفاعلٌات التً تنظمها المدٌنة والماركة الخاصة بها من خالل ربط كافة الجهود  •

 .االتصالٌة للفاعلٌة بماركة المدٌنة وهوٌتها البصرٌة فً التطبٌقات االتصالٌة المتنوعة

ماركة وهوٌة بصرٌة ممٌزة لها واستغاللها فً بناء صورة اٌجابٌة عنها خالل تنظٌم المدن المصرٌة فً حاجة لبناء  •

 الفاعلٌات الكبرى الدولٌة مما ٌساعد فً تنمٌة مواردها االقتصادٌة.

ٌمكن اعتبار تنظٌم الفاعلٌات الدولٌة كأحد مكونات الماركة التً ٌمكن من خاللها تنمٌة المدن المصرٌة وتسوٌقها  •

 كل ٌدعم االقتصاد الوطنً.للمنافسة بش

 مناقشة النتائج:

ٌمكن القول ان التطور التكنولوجً وسرعة نمو االسواق والماركات والعالمات التجارٌة ساعد على ظهور فكرة تسوٌق 

االماكن بشكلها المعاصر وابتكار ماركة وهوٌة بصرٌة تمٌزها عن غٌرها من االماكن وتحقق لها مٌزة تنافسٌة تعمل على 

 الجمهور المستهدف من مجتمع محلى ومستثمرٌن وزوار. جذب

كما وضح للعدٌد من المدن حول العالم انها بحاجة للتمٌز وان ٌكون لدٌها خصابص تمٌزها عن غٌرها وتساعد فً العملٌة 

ماركة  التسوٌقٌة لها. فكل مدٌنة تسعى لتحقٌق اهداف عدة اقتصادٌة, اجتماعٌة, سٌاسٌة, ثقافٌة وذلك من خالل وجود

وهوٌة بصرٌة لها تؤكد على قٌمها وشخصٌتها الممٌزة لها تعمل على جذب انتباه الجمهور المستهدف والتأثٌر علٌه. 
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ولذلك ٌمكن اعتبار ماركة المدٌنة وهوٌتها البصرٌة هً أحد ادوات تسوٌق المدٌنة, فً حٌن ٌذهب اخرون الى ان ماركة 

 ٌنة.المدٌنة هً االستراتٌجٌة التسوٌقٌة للمد

فخالل السنوات القلٌلة الماضٌة وسٌاحة المهرجانات والفاعلٌات فً نمو متسارع وتلقى رواجا وفى ازدٌاد على مستوى 

 العدٌد من الدول والمدن حول العالم، لما لها دور فعال فً تنمٌة الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة لها.

ن االهمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لتنظٌم الفعالٌات الكبرى، مما خلق حٌث ان القابمٌن على ادارة المدن حول العالم ٌدركو

نوع من المنافسة فٌما بٌنها، فكل مدٌنة تسعى لجذب أكبر عدد من الزابرٌن والمستثمرٌن. فالمدٌنة من خالل الفعالٌات 

 والمهرجانات تستقطب الجمهور المتلقً المحلى واألجنبً.

والطرق التً ٌمكن للمدن المصرٌة من خاللها ان تبرز هوٌتها وخصابصها الممٌزة لها وذلك فالفعالٌات تعتبر أحد النوافذ 

 من خالل الماركة والهوٌة البصرٌة الممٌزة لها.

فهذه الفعالٌات تخلق مٌزة تنافسٌة تساعد على تحسٌن صورة المدن وجعلها واجهة مفضلة لدى العدٌد من االفراد 

زٌادة حركة السٌاحة واالستثمار، باإلضافة انها تساهم فً توعٌة المجتمع المحلى ومشاركته والمؤسسات، لما لها قدرة من 

 فً بناء صورة المدٌنة، فهً تعتبر نشاطا اقتصادٌا واجتماعٌا ٌساهم فً تنمٌة المدن والمجتمع المحلى على حد سواء.

المدٌنة لجذبه الٌها من خالل بناء وعى بصورة فالفاعلٌات الكبرى تعمل على جذب الجمهور المتلقً المحتمل التً تهدف 

ماركة المدٌنة وهوٌتها البصرٌة لدٌه وذلك عن طرٌق الربط بٌن الحمالت االعالنٌة الخاصة بالفاعلٌات بالهوٌة البصرٌة 

تها. والماركة الخاصة بالمدٌنة وتعزٌز صورة المدٌنة. هذه الفاعلٌات التً تنظمها المدٌنة تؤثر بشكل مباشر على صور

كما تعمل الهوٌة البصرٌة والماركة بالمدن على تعزٌز هذه الصورة فً السوق التنافسٌة، ولذلك ٌمكن اعتبار الهوٌة 

البصرٌة والماركة أحد الوسابل التً تعمل على تحسٌن صورة المدٌنة ومن ثم تحقٌق اهداف تنموٌة ومجتمعٌة حٌث ان 

مدٌنة ٌعمل على نجاح استراتٌجٌة الماركة الخاصة بها. وذلك من خالل تصمٌم شعار او عالمة تجارٌة فعالة خاصة بال

تنمٌة الموارد االقتصادٌة وزٌادة معدالت السٌاحة واالستثمار ووضع خطط تنموٌة وتنظٌم العدٌد من الفاعلٌات الثقافٌة 

 والرٌاضٌة والتً تعمل كأحد عوامل الجذب تجاه هذه المدٌنة.

 التوصٌات

 ء ماركة وهوٌة بصرٌة خاصة بالمدن المصرٌة تعمل على تمٌزها واكسابها مٌزة تنافسٌة.ٌجب االهتمام ببنا •

ٌجب على الجهات االدارٌة والحكومٌة استغالل تنظٌم الفعالٌات واالحداث الدولٌة فً نحسٌن صورة المدن المصرٌة  •

 بشكل إٌجابً.

صرٌة وهوٌتها البصرٌة بشكل ٌعمل على جذب ٌجب وضع استراتٌجٌة تسوٌقٌة وتصمٌمٌة للماركة الخاصة بالمدن الم •

 انتباه الجمهور المتلقً المستهدف.

ٌجب ان تكون الحمالت االعالنٌة الخاصة بالفاعلٌات الكبرى الدولٌة مدعمة للهوٌة البصرٌة الخاصة بماركة المدٌنة  •

 مما ٌعمل على ربط ودعم الجهود التسوٌقٌة للماركة.

 حمالت التروٌجٌة للفاعلٌات وما بٌن ماركة المدٌنة وهوٌتها البصرٌة.ٌجب ان ٌكون هناك ربط ما بٌن ال •
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