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  لمنتجات الشركات المصریةالھُویة البصریة دور الحمالت اإلعالنیة فى تعزیز 
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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractالبحث ملخص 
ً من أسلحة جذب المتلقین، ولكن بعض المنتجات المصریة تفتقر إلى حمالت  إن الحمالت اإلعالنیة تعد سالحا
إعالنیة تجذب متلقین ھذا العصر، الذین تغیرت قدراتھم اإلستیعابیة واحتیاجاتھم من سلع ومنتجات وخدمات بتغیر 

ً لوجود أزمة إقتصادیة فى مصر فى السنوات الماضیة سواء من خالل ضعف القدرة  كما. أسلوب حیاتھم أنھ نظرا
اإلنتاجیة، أو وجود العدید من المنتجات المستوردة والخدمات التى تتمیز بجودة عالیة والمتاحة فى السوق 

وقد تطلب . طلب علیھاالمصریة، فقد تقلص حجم السوق المصریة إلستیعاب المنتجات المصریة وبالتالى ضعف ال
ما سبق تصمیم حمالت إعالنیة تنجح فى جذب المتلقى وتعزز الھُویة البصریة للشركات المصریة وبالتالى تحقیق 

ومن ھنا جاءت أھمیة موضوع البحث حیث إبراز دور مصممى اإلعالن فى تصمیم الحمالت اإلعالنیة . أھدافھا
لتصمیم حمالت إعالنیة تساعد على النھوض بالشركات  وما تتضمنھ من مفاھیم، وعوامل، وخطوات تتبع

ویحاول ھذا . المصریة وتعزز ھُویتھا البصریة ومن ثم تكون محاولة لرفع قدرتھا التنافسیة فى السوق المصرى
البحث فى إطاره النظرى تعزیز الھُویة البصریة للشركات المصریة من خالل الحمالت اإلعالنیة للمنتجات 

توضیح بعض المفاھیم المتقاربة والمختلفة فى معانیھا التى تخص الشركات ولھا عالقة وثیقة : الً المصریة وھى أو
بنجاح أو إخفاق الحمالت اإلعالنیة كسمعة المنتجات المصریة، والھُویة البصریة للشركات، والمزیج التسویقى 

ً . لھا وما ھى عناصرھا، " Corporate Visual Identity"التأكید على مفھوم الھُویة البصریة للشركات : ثانیا
اإلعالم وتحاول الدراسة التطبیقیة تعزیز الھُویة البصریة . وشروطھا لالستفادة من ذلك فى الدراسة التطبیقیة

جامعة مصر الدولیة من خالل جلسات لتصمیم ھذه الحمالت اإلعالنیة للمنتجات المصریة حیث تُرك لھم حریة 
ع الحفاظ على شعارھا الخاص، أو تصمیم شعار جدید ألى حرفة مصریة كصناعة اختیار المنتجات المصریة م

ً لدیھم وھو اإللتزام بعناصر الھُویة البصریة وبالنقاط . الفخار، والكلیم، والشموع، وغیرھا وكان الھدف واضحا
یم، واألفكار المحددة التى تم افتراضھا من قبلھم بالملخص اإلبداعى، وقد تم ھذا بعد مناقشة جمیع المفاھ

. المطروحة، وذلك لتعزیز الھُویة البصریة للشركات المصریة وابتكار رسائل إعالنیة تجذب المتلقین المستھدفین
ثم تم عرض استبیان على متخصصیین فى مجال تصمیم اإلعالن من أعضاء ھیئة تدریس وخبراء، لتقییم ھذه 
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  :Introductionمقدمة 
لحمالت اإلعالنیة للشركات بتطبیق الھُویة البصریة یھتم مصمموا ا

وھُویة . لما لھا من تأثیر فى جذب المتلقین وتحقیق أھداف الشركة
الشركات بشكل عام لھا العدید من المفاھیم كُسمعة الشركة، 
وصورتھا، والمعتقدات المرتبطة بالعالمة التجاریة الخاصة بھا، 

ة الثابتة فى أذھان المنتفعین فجمیعھم یرتبطون بالمعتقدات الراسخ
وإنطباعاتھم الفوریة وخبراتھم السابقة وبالتالى فثالثتھم یمثلون 
معانى متقاربة أى أنھم یشیرون إلى االنطباعات عن الشركة من 

أما ھویة الشركة، وشخصیة الشركة، والھویة . قبل المنتفعین
كة بالفعل األخالقیة للشركة فھم یمثلون سلوكیات وثقافات وقیم الشر

وتجسد الھویة البصریة . فھم یعبرون عن كل ما یتم داخل الشركة
ً كل ما یتم داخل الشركة، ولھا دور حیوى فى التأثیر على  مرئیا
ً فإن مزیج الھویة  سمعة الشركة ونجاحھا إلى حد كبیر، وأخیرا
الخاص بالشركة یعتمد على مزج ما یتم داخل الشركة، وسمعتھا، 

ة، والجانب التسویقى، أى مباشرة العملیة كاملة، والھُویة البصری
بمعنى أخر یمكن إفتراض أن ھویة الشركة تمر بمرحلتین ھامتین 
ً بالشركة، والثانیة  األولى داخلیة تعتمد على تحدید ما یتم داخلیا

ً للمنتفعین . خارجیة تعمل على تجسید كل ما سبق إلظھاره بصریا
لھویة البصریة للشركات حیث وما یھم اإلطار النظرى للبحث ھى ا

ً فى الطریقة التى تعبر بھا  أنھا تلعب ً ھاما عن نفسھا  الشركةدورا
ً، وھى تظھر من خالل عناصر  ً أو خارجیا للمنتفعین سواء داخلیا

والعالمة التجاریة الخاص بھا واأللوان  الشركةأساسیة كإسم 
إلعالنیة الممیزة لھا ونوع الخط وشكلھ ھذا باإلضافة إلى الجملة ا

)Elving 2016, p.196.(  
عادة من خالل األوراق المكتبیة  للشركةوتظھر الھویة البصریة 

كالكارت الشخصى واألظرف وأوراق المكاتبة وحافظة 
ً تظھر . االسطوانات واألقالم وجمیع المستلزمات المكتبیة أیضا

الھویة البصریة من خالل اإلعالنات المطبوعة وإعالنات التلفزیون 
 الشركةلموقع اإللكترونى وحافالت النقل والعربات الخاصة بوا

ومن خالل المبنى أو نوافذ العرض، ھذا باإلضافة إلى طباعة أشیاء 
ً ھام  مختلفة كالمالبس والفناجین وغیرھا، كما یلعب التغلیف دورا

). Bosch 2006 ،p.139( للشركةفى إظھار الھویة البصریة 
لتزام بكتیب اإلرشادات الخاص یجب اال ولنجاح أى ھویة بصریة

والذى یحتوى على جمیع تفاصیل ھذه  للشركةبالھویة البصریة 
الھویة كدرجات األلوان والرموز والعالمة التجاریة وألوان 
الخلفیات التى یجب االلتزام بھا، وكلما كانت الھویة البصریة ثابتھ 

ً إ ً من حیث عناصرھا الخاصة بكل شركة كلما كان لھا تأثیرا یجابیا
 ,Balmer 2000(على المتلقین أو المستھلكین أو المنتفعین 

p.256( ،ویمكن تحدید عناصر الھُویة البصریة فیما یلى:  
، وتتكرر العالمة )Susan 2015, p.10(العالمة التجاریة ) ١

  .التجاریة وتظھر فى جمیع الوسائل اإلعالنیة بدون تغییر
ونوعھ، وقواعد توظیفة  الخط، وھو یشمل شكل الخط، وحجمھ،) ٢

فى الحملة اإلعالنیة، وھو یظھر من خالل الجملة اإلعالنیة، 
  .والمعلومات التى تحتویھا التصمیمات

المجموعة اللونیة، وھى التى سیتم امستخدامھا فى الحملة ) ٣
  .اإلعالنیة

، وھى األشكال الجرافیكیة )Tsirost 2016, p.549(األشكال ) ٤
بین الوسائل اإلعالنیة المختلفة فى  التى تعمل على الربط

  . الحمالت اإلعالنیة
وتتمیز الھویة البصریة ألى شركة بخصائص أھمھا الجانب 

ً  الثقافى، والبناء االستراتیجى، حیث ً وبارزا ً حیویا یلعب األول دورا
فى وضع شفرات اإلعالن من أشكال وألوان وصور ورسوم، وفك 

 ً ً صحیحا ). المتلقین(من قبل المستقبلین  ھذه الشفرات وفھمھا فھما
فتحدید المستوى الثقافى من قبل المتلقین المستھدفین لھ أھمیة كبیره 
عند اختیار الرسائل اإلعالنیة وكیفیة التعبیر عنھا، وھو یحدد 
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أما البناء . مستوى االبتكار فى التعبیر عن الرسائل اإلعالنیة
وبدائل مقترحة ھو خطة متبعة لھا خطوات محددة ف االستراتیجى

توضع بناء على معلومات واستبیانات وتحلیالت تساعد على التنبؤ 
  .بالنتائج وتحقیق األھداف

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
یواجھ المنتج المصرى العدید من التحدیات سواء على مستوى 
جودة المنتج وقدرتة على المنافسة فى السوق أوعلى مستوى 

ت اإلعالنیة الموجھھ لمتلقین مستھدفین، فتفتقر استخدام الحمال
أغلب المنتجات المصریة إلى حمالت إعالنیة تعمل على تعزیز 

ویقدم البحث . ھُویتھا البصریة وتستطیع جذب ھؤالء المتلقین
محاولة لتصمیم حمالت إعالنیة تنجح فى جذب المتلقى وتعزز 

  .الھُویة البصریة للشركات المصریة
  :Objectiveھدف البحث 

یھدف البحث إلى تقدیم محاولة إلمكانیة تعزیز الھُویة البصریة  
لبعض الشركات المصریة من خالل الحمالت اإلعالنیة لتتمكن من 

. تحقیق المنافسة فى السوق المصریة وجذب المتلقى المستھدف
وذلك من خالل اإلطار النظرى المقترح للھُویة البصریة، والتجربة 

شارك فیھا طالب قسم اإلعالم كمحاولة لتوجیة بعض  التطبیقیة التى
الرسائل اإلعالنیة لمتلقین مستھدفین من خالل تصمیم بعض 

ونتائج االستبیان الخاص بأراء الخبراء بمجال . الحمالت اإلعالنیة
تصمیم اإلعالن فى ھذه الحمالت اإلعالنیة، فى محاولة لإلجابة 

  :على التساؤالت التالیة
  : Questions of the study تساؤالت البحث

 الھُویة البصریة للشركات المصریةإلى أى مدى یمكن تعزیز ) ١  
  من خالل الحمالت اإلعالنیة؟

الھُویة البصریة للشركات المصریة فى ما ھى عوامل نجاح ) ٢  
  ؟تصمیم الحمالت اإلعالنیة

  :Methodologyمنھج البحث 
یل مجموعة من یتبع البحث المنھج الوصفى لوصف وتحل    

ثم  الھُویة البصریة للشركات المصریةالنماذج التى تحاول تعزیز 
تقدیم تجربة تطبیقیة من خالل تصمیم حمالت إعالنیة تتسم 
بالرسائل اإلعالنیة التى تجذب المتلقین المستھدفین وتحافظ على 

  .عناصر الحمالت اإلعالنیة بحیث تحقق أھداف الشركة
  :ثالتجربة التطبیقیة للبح

 Focus(یعتمد ھذا الجزء من الدراسة على تطبیق الجماعة البؤریة 
group( التى تعد أداة من أدوات البحث الكیفى، فھى تعتمد على ،

المناقشة التى یشترك بھا عدد من المشاركین تتراوح أعدادھم ما 
، ویقود المناقشة موجھ یعمل على تنظیم المناقشة )١٢ـ ٦(بین 

الھامة للبحث، وتفید تلك الطریقة فى تركیز  بحریة فى الموضوعات
ً . المناقشة فى الجلسة على أحد أو بعض الموضوعات وتعرف أیضا

بأنھا عدد من المناقشات تدور حول موضوع معین بین الشخص 
الخبیر وبین المشاركین الذین یتم اختیارھم لتحقیق أھداف مقصودة 

ن من توجیھھم وعادة ما یحتاج المدرب لعدد من الجلسات لیتمك
 Scrimshaw)بطریقة عفویة والحصول على النتائج المطلوبة 

and Hurtado 1987, p.15).  
ً على ما سبق فقد تم توجیة بعض طالب كلیة اإلعالم  وتأسیسا

وذلك من خالل الجلسات ) من قبل الباحثة ( جامعة مصر الدولیة 
ُركت لھم حری ة لتصمیم حمالت إعالنیة لمنتجات مصریة وقد ت

اختیار المنتج مع االلتزام بالعالمة التجاریة الخاصھ بالشركة، أو 
تصمیم شعار خاص ألى حرفة مصریة كصناعة الفخار والكلیم 

وكان الھدف من ھذه الجلسات تعزیز ھُویة ھذه الشركات . وغیرھا
وابتكار رسائل إعالنیة تجذب المتلقین المستھدفین، ومحاولة 

نطاق الفئات المستھدفة من المنتفعین  استخدام نقاط بیعیة لتوسیع
وسوف یتم توزیع . وتلبیة رغباتھم واحتیاجاتھم من المنتجات

استبیان على المتخصصین فى مجال تصمیم اإلعالن لتقییم ھذه 
الحمالت اإلعالنیة لمعرفة مدى تعزیزھا للشركات المصریة، وقد 

  :تم ذلك على النحو التالى
  :تطبیق الجماعة البؤریة 

   :الموضوع) ١
تصمیم حمالت إعالنیة لشركات تختص بإنتاج منتجات مصریة 
ً العالمة التجاریة الخاص بھا لتعزیز ھُویتھا، أو تصمیم  مستخدما
شعار جدید لحرف مصریة لم تتاح لھا فرصة االھتمام بأن یكون لھا 
ً تستطیع الظھور من خاللھ في حمالت إعالنیة خاصة بھا،  شعارا

ملخص اإلبداعى وتحدید الرسالة اإلعالنیة بناء ومن ثم مناقشة ال
على المتلقین المستھدفین، والھدف من الحملة اإلعالنیة باستخدام 

  . برامج الفوتوشوب وااللستریتور لتصمیم ھذه الحمالت اإلعالنیة
  :عدد المشاركین) ٢

مشارك من الجنسین،  فى  ١٢خمس مجموعات كل مجموعة بھا 
  .٢٠١٦خریف 

  ):الباحثة(الموجھ ) ٣
استخدم الموجھ طریقة المناقشة وعرض الموضوع بموضوعیة  

وتحدید ھدف ھذه الحمالت وھو تحقیق الھویة المرئیة للشركات مع 
اإلشارة إلى الصعوبات التى قد تواجة الطالب فى تحقیق ھذه 

باإلضافة إلى . الحمالت وما ھى الممیزات التى یمكن تحقیقھا منھا
حمالت إعالنیة لمنتجات مصریة أو أجنبیة، االستشھاد بنماذج ال

واقتراح بعض المنتجات المصریة التى یمكن تصمیم حمالت 
  .إعالنیة لھا

  : المشاركین) ٤
طالب جامعة مصر الدولیة كلیة اإلعالم، حیث أنھم على درایة  

بكیفیة تحدید بنود الملخص اإلبداعى، كما أن لدیھم القدرة على 
یة فى محاولة لجذب المتلقى للمنتجات اختیار الرسائل اإلعالن

  .المصریة
  : الجلسات) ٥

ً مدتھا ثالث  ١٢تم إجراء        جلسة بواقع جلسة واحدة أسبوعیا
ساعات، تمت فیھا مناقشة األفكار، وتحدید بنود الملخص اإلبداعى، 
ومن ثم تصمیم ھذه الحمالت فى محاولھ لتقدیم رسائل جدیدة تجذب 

ة على الھویة البصریة لھذه الشركات المتلقین مع المحافظ
  :المصریة، وفیما یلى عرض لمحتوى ھذه الجلسات

  
 الجلسة االطار النظرى االطار العملى

ـ كل طالب تُرك لھ حریة اختیار الشركة وجمع البیانات والصور والرسوم 
 .الخاصة بھا لتصمیم الحملة اإلعالنیة

  ـ تم شرح الھویة البصریة وعناصرھا 
  یح أھمیة العالمة التجاریةـ توض

كتوحید (ـ العناصر االلزامیة فى الحمالت اإلعالنیة 
الفكرة، والعالمة التجاریة، والرسالة، واأللوان، 

  ) والتنسیق العام
ـ اختیار بعض النماذج لشركات مصریة وأجنبیة 

 .وعرضھا علیھم ومناقشتھا

١ 

العصف الذھنى التى ـ إعتمدت أفكار الحمالت اإلعالنیة على استراتیجیة 
تعتبر عملیة جماعیة إبداعیة تحاول بھا الجماعة إیجاد حل لمشكلة معینة 
بتجمیع قائمة من األفكار العفویة التى یطرحھا أفراد الجماعة لحل تلك 

  :المشكالت وجاءت كالتالى
شرح المشكلة، وعرضھا من خالل نماذج إلعالنات موجودة بالفعل ) أ

ـ تم شرح عدد من االستراتیجیات كاستراتیجیة 
 .التفكیر اإلبداعى، والعصف الذھنى وغیرھا

٢ 
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ستعانة بعرض حلقة من برنامج صاحبة للمؤسسات المصریة واال
السعادة الخاصة بتشجیع المنتج المصرى حیث تبین من اللقاءات التى 
تمت بھ نقاط القوة والضعف والتحدیات التى تواجة المنتج المصرى 
كمشكالت التسویق، واالفتقار إلى حمالت إعالنیة تجذب المتلقین 

  .وتعمل على تحقیق أھداف ھذه المؤسسات
ید القواعد العامة التى یجب توافرھا فى الحمالت اإلعالنیة تحد) ب

كالعالمة التجاریة، وتوحید الفكره، وتوحید الرسالة اإلعالنیة، واأللوان 
  .والفنط المستخدم لتعزیز ھویة ھذه المؤسسات

النقاش حول األفكار اإلعالنیة وما یناسب المتلقین المستھدفین لكل ) ج
  .ت من قبل المشاركین وتسجیلھاحملة ثم مناقشة المقترحا

 .اختیار المقترحات واألفكار الجیدة) د
ـ كان على كل طالب االجابة على النقاط التالیة التى الخاصة بالملخص 

  ااالبداعى كالً حسب الشركة التى تم اختیارھ
تحدید اسم الشركة وإعادة رسم العالمة ): الخلفیة المرجعیة(العمیل ) أ

التجاریة أو تصمیمھ باستخدام برنامج االلستریتور لضمان جودتة 
ونقاءه، وااللتزام بألوانھ فى الحملة اإلعالنیة لتعزیز ھویة ھذه 

  .المنتجات
معلومات تم تحدید فئة المتلقى المستھدف بناء على : المتلقى المستھدف) ب

الحصول علیھا من قبل ھذه الشركات وإظھارھا من خالل األبعاد 
  .السیكولوجیة، والدیموغرافیة

تحدید رسالة إعالنیة واضحة للحملة : الرسالة اإلعالنیة للحملة) ج
  .اإلعالنیة

اختیار جملة إعالنیة قصیره توضح الرسالة : الجملة اإلعالنیة للحملة) د
  .انتباه المتلقین اإلعالنیة وتحاول جذب

اختیار الوسائل اإلعالنیة المطبوعة مع : اختیار الوسائل اإلعالنیة) ه
إضافة تصمیم لصفحات شبكة المعلومات فكانت كاآلتى تصمیم ورق 
المكاتبات واألظرف والكارت الشخصى وغالف لألسطوانھ، ثم 

كنموذج من وسائل التواصل (تصمیم صفحة علي الفیس بوك 
، ثم تصمیم وریقة إعالنیة، )خالل شبكة المعلومات االجتماعي من

نموذج (وإعالن مجلة تفاعلى، وإعالن طریق، وأخیرا تصمیم كتیب 
 ).، یوضح نموذج من الملخص اإلبداعى الخاص بالطلبة١رقم 

ـ تم شرح أنواع وأشكال الملخص اإلبداعى وتحدید 
: النقاط األساسیة التى سیتم اتباعھا فیما یلى

ذلك التاحة الفرصة للطالب فى معرفة العمیل، و
الشركة وتجمیع بیانات خاصة بالمنتجات لتتكون 

ثم تحدید فئة . لدیھم الخلفیة المرجعیة لھذه الشركة
المتلقى التى حرص المشاركون فى الجماعة 
البؤریة على إجراء بعض المقابالت معھم وذلك 
لتحدید الرسائل والجمل اإلعالنیة األنسب 

فى تصمیم الوسائل اإلعالنیة الستخدامھا 
 . المختارة فى حمالتھم اإلعالنیة

٣ 

   :الحلول
ً على حدى ـ عمل إستبیانات        وبتوجیھات الباحثة استطاع الطالب ـ كال

للمتلقین المستھدفین أوالعاملین فى منافذ بیع ھذه المنتجات للحصول على 
أما . ل اإلعالنیةمعلومات وحقائق استطاعوا بھا اختیار وتوجیة الرسائ

ً منھم إستعان بالصور الموجودة على شبكة  بالنسبة لجودة الصور فبعضا
المعلومات، بینما استطاع بعضھم اآلخر الحصول على المنتجات 
وتصویرھا بتقنیة عالیة، وقام آخرون بتصویر زمالئھم الستخدام صورھم 

  .فى حمالتھم وتوصیل أفكارھم ورسائلھم اإلعالنیھ
 

  :تحدیاتصعوبات و
واجھ الطلبة بعض الصعوبات والتحدیات        

كالحصول على معلومات عن ھذه المؤسسات 
 ً التى قد تفیدھم البتكار أفكار إعالنیة جدیدة، أیضا
ندرة بعض المنتجات فھى محدودة وتباع فى 
أماكن قلیلھ فكان من الصعب تصویر ھذه 
المنتجات الستخدامھا في حمالتھم اإلعالنیة، ھذا 
باإلضافة إلى أن جودة الصور الخاصة بھذه 
المؤسسات أو منتجاتھا التى توجد على شبكة 

 .المعلومات قلیلة الجودة ویصعب استخدامھا

٤ 

ـ إعادة تصمیم العالمات التجاریة الخاصة بالشركات المختارة الستخدامھا 
  .بجودة عالیة

ً ـ تصمیم شعارات جدیدة للحرف، أو المنتجات المصریة التى  الیوجد شعارا
 .لھا

 ٥ .شرح العالمة التجاریة وعرض نماذج ومناقشتھا 

ـ تصمیم الكارت الشخصى، وورق المكاتبة، والظرف، والغالف الخاص 
 .باالسطوانة وعلبتھا

ـ شرح ورق المكاتبة وما یتعلق بأوراق المكتب مع 
  . Stationaryعرض نماذج ومناقشتھا 

 

٦ 

، والصورة الشخصیة للصفحة )Cover photo(ـ تصمیم صورة الصفحة 
)Profile picture( وإعالن یوضع فى الصفحة ،)Post.( 

ـ شرح كیفیة تصمیم صفحة للمنتج على الفیس بوك 
  . مع عرض نماذج ومناقشتھا

 

٧ 

 ـ شرح الفالیر وكیفیة تصمیمة مع عرض نماذج .ـ تصمیم فالیر یضمن على عرض أو مناسبة خاصة بالشركة أو المنتج
 .ومناقشتھا

٨ 

ـ شرح إعالن المجلة وكیفیة االستفادة بالتقنیات  .ـ تصمیم إعالن مجلة تفاعلى
لتصمیم إعالن مجلة تفاعلى مع عرض نماذج 

 . ومناقشتھا

٩ 

 ١٠ . ـ شرح إعالن الطریق مع عرض نماذج ومناقشتھا . ـ تصمیم إعالن طریق
  ١١ . ناقشتھاـ شرح البروشور مع عرض نماذج وم .ـ تصمیم بروشور

ـ استكمال تصمیم الحمالت وإجراء التعدیالت  .ـ استكمال التصمیمات
  .المطلوبة

١٢ 
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 باتا
  العمیل : 

ن یكون باتا لھ عالمة تجاریة جیدة  ویكون توماس كان یأمل أ علي ید توماس باتا. 1927حذیة نشأت عام باتا ھي ماركة أ     

طبقات األحذیة التي تخدم كافة راحة لجودتھ العالیة و عرف عالقة جیدة  مع العمالء. كما أنھ في السنوات الماضیةھناك 

وفقا لشكل الحذاء جنیھ مصرى 40ـ27یتراوح سعر الحذاء الریاضي من  نظرا لسعره المناسب حیث المصري المجتمع  

الوصول إلى الجماھیر المستھدفة المحددة وضمان نجاح الرسالة إلحیاء باتا كعالمة تجاریة وخلق الوعي لدي الناس  الھدف:  

 بالعالمة التجاریة.

السكانیة والتخطیط الشخصيصنف وفقا للتركیبة ی الجمھور المستھدف:

سنة 25إلى  18العمر: الشباب المصري من 

الجنس: الذكور واإلناث• 

)والدنیا (المتوسطة Bالفئة االجتماعیة: جمیع الفئة • 

جامعىتعلیم متوسط أوالتعلیم: • 

أوموظف، أو عامل، طالبالوظیفة: • 

الذین یعیشون في القاھرة والجیزة الجغرافیا:• 

لوقت یقضون معظم أوقاتھم في خارج المنزل، وفي ا والذین شباب الذین یحبون ارتداء األحذیة المریحةال النفسیة:الجوانب 

یكون عامال جذابا بالنسبة لھم.جودة عالیة،  مع توافر سعر مناسب  ل نفسھ یریدون  حذاء جذاب، ذو

اتمشي وطیرالحریر والبس  : الجملة اإلعالنیة

البس باتا و لف مصر في جولة مرتاحة   رسالة الحملة :  

دة تلو األخرى كما لو أنھا كل واح أحذیةكلمة باتا مكتوبة باللغة العربیة وتحیط بھا دائرة بھا : الشعار تصمیم

 أقدام تتحرك.

مثل القوة والصحة.یو تباهاالن یلفتون وھو لاألحمر: األلوان،    

یظھر الثقة والكرامة والسلطةاألزرق الداكن:   
  

  یوضح نموذجین من الملخص اإلبداعى)  ١( نموذج رقم 
  :النماذج التطبیقیة للحمالت اإلعالنیة

ً من تصمیم الطلبة للحمالت اإلعالنیة        اسم الشركة، : ، حیث یتضمن خمسة نقاط أساسیة، األولىفیما یلى محاولة لعرض ما قد تم تطبیقیا
: الجملة اإلعالنیة المستخدمة بالحملة، والخامسة: الرسالة اإلعالنیة الموجھة من الحملة، والرابعة: والثالثةتحدید المتلقى المستھدف، : الثانیة

  .التعلیق الذى سیوضح األبعاد التصمیمیة الخاصة بكل حملة إعالنیة
  :التطبیقى األولالنموذج 

 الشركة) أ ).شركة تنتج أغذیة مصریة(ـ بسكو مصر 
 المتلقى المستھدف) ب .سنة، من الجنسین ٤٠ـ ٣٠ـ الطبقة الدنیا من سن 

 الرسالة اإلعالنیة) ج .ـ المنتج یعد وجبة خفیفة غیر مكلفة
 الجملة اإلعالنیة) د .ـ الخمسینة ھتحلى مع بسكو مصر

  .فى الحملة اإلعالنیة) األحمر واألبیض(تم استخدامھ كما ھو بألوانھ : العالمة التجاریةـ 
  .تم إستخدام أشكال لقطع مرسومة من المنتج: ـ العناصر الجرافیكیة

، فى محاولة لتوصیل )الخمسینھ(استخدام صورة المنتج والربط بین تذوقة مع كوب الشاى : ـ الصور
 . الرسالة اإلعالنیة

ـ ریة) ھ ة البص  الھُوی
 للشركة

 شركةـ ربطت الفكره اإلعالنیة المنتج بالخمسینة التى تناسب فئة المتلقین، وقد تم استخدام شعار وألوان ال
وللتعبیر عن الرسالة اإلعالنیة لجذب المتلقى  شركةوالصور والرسوم فى محاولة لتعزیز ھُویة ال

  .المستھدف

  التعلیق ) و

  
    )نیة لشركة بسكو مصرحملة إعال(النموذج التطبیقى األول   
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  :النموذج التطبیقى الثانى
  الشركة) أ ).شركة تنتج أحذیة مصریة(ـ باتا 

  المتلقى المستھدف) ب .، من الجنسین٢٥ـ ١٨ـ الطبقة الوسطى والدنیا، من سن 
  الرسالة اإلعالنیة) ج .ـ البس باتا ولف مصر واتفرج على المناطق السیاحیة فى جولة مرتاحة

  الجملة اإلعالنیة) د .لحریر واتمشى وطیرـ البس ا
  .فى الحملة اإلعالنیة) األحمر واألبیض واألزرق(تم استخدامھ كما ھو بألوانھ : العالمة التجاریةـ 

  .تم إستخدام أشكال الحذاء وعناصره: ـ العناصر الجرافیكیة
السیاحیة فى مصر، فى  استخدام صورة المنتج واألماكن السیاحیة للربط بینھ وبین تنشیط: ـ الصور

 . محاولة لتوصیل الرسالة اإلعالنیة

ـ ریة ) ھ ة البص الھُوی
  للشركة

ـ ربطت الفكره اإلعالنیة المنتج باألماكن السیاحیة فى مصر حیث زیارة ھذه األماكن سیكون أسھل 
م فى والصور والرسو شركةباستخدامھ وھو ما یناسب فئة المتلقین، وقد تم استخدام شعار وألوان ال

  .وللتعبیر عن الرسالة اإلعالنیة لجذب المتلقى شركةمحاولة لتعزیز ھُویة ال

  التعلیق ) و

  
  )حملة إعالنیة لشركة باتا(النموذج التطبیقى الثانى 

  :النموذج التطبیقى الثالث
  الشركة) أ ).صابون من زیوت ومواد طبیعیة(ـ نابلسى شاھین 

  المتلقى المستھدف) ب .، من السیدات٤٥ ـ٣٥ـ الطبقة العلیا والوسطى، من سن 
  الرسالة اإلعالنیة) ج .ـ استخدام صابون نابلسى بموادة الطبیعیة یغنیك عن مستحضرات التجمیل

  الجملة اإلعالنیة) د .Nature in a squareـ الطبیعة فى مربع، 
  .حملة اإلعالنیةفى ال) األخضر بدرجاتھ( تم استخدامھ كما ھو بألوانھ : العالمة التجاریةـ 

تم إستخدام خطوط منحنیة ومستقیمة للتعبیر عن المواد الطبیعیة المستخدمة : ـ العناصر الجرافیكیة
  .بالمنتج

استخدام صورة المنتج واألشجار وثمرة الزیتون للربط بینھا وبین صناعة المنتج، فى محاولة : ـ الصور
 . لتوصیل الرسالة اإلعالنیة

ـ ریة ) ھ ة البص الھُوی
  للشركة

ـ ربطت الفكره اإلعالنیة المنتج بالمواد الطبیعیة المستخدمة فیھ وھذا ما یتناسب مع فئة المتلقین، وقد تم 
وللتعبیر عن الرسالة  شركةوالصور والرسوم فى محاولة لتعزیز ھُویة ال شركةاستخدام شعار وألوان ال

  .اإلعالنیة لجذب المتلقى المستھدف

  التعلیق ) و
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  )حملة إعالنیة لشركة نابلسى شاھین(ج التطبیقى الثالث النموذ

  :النموذج التطبیقى الرابع
  

  الشركة) أ ).لمنتجات الشیكوالتھ والكاكاو( ـ كورونا 
  المتلقى المستھدف) ب .، من الجنسین٤٠ـ ٣٠ـ الطبقة العلیا والوسطى، من سن 

  الرسالة اإلعالنیة) ج .ـ التركیز على طعم الشیكوالتھ والتعبیر عن االحساس بھا
  الجملة اإلعالنیة) د Taste to indulge inـ طعم تذوب فیھ، 

  .فى الحملة اإلعالنیة) األحمر واألبیض والذھبى( تم استخدامھ كما ھو بألوانھ : العالمة التجاریةـ 
نتج كمشروب تم إستخدام أشكال دائریة للتعبیر عن البخار الناتج من سخونة الم: ـ العناصر الجرافیكیة

  .ساخن وخطوط مستقیمة ومنحنیة للتعبیر عن أثر المنتج قبل وبعد التذوق
استخدام صورة المنتج قبل وأثناء االستخدام مع الصور التى توضح أثر مذاقة الممیز، فى : ـ الصور

 . محاولة لتوصیل الرسالة اإلعالنیة

ـ ریة ) ھ ة البص الھُوی
  للشركة

نتج بأثره على المتلقى بعد اإلستخدام وھذا ما یتناسب مع فئة المتلقین، وقد تم ـ ربطت الفكره اإلعالنیة الم
وللتعبیر عن الرسالة  شركةوالصور والرسوم فى محاولة لتعزیز ھُویة ال شركةاستخدام شعار وألوان ال

  .اإلعالنیة لجذب المتلقى المستھدف

  التعلیق ) و

  

  
  )ركة كوروناحملة إعالنیة لش(النموذج التطبیقى الرابع 
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  :النموذج التطبیقى الخامس
ً بسكوت ویفر(ـ بسكو مصر    الشركة) أ ).شركة تنتج أغذیة مصریة وتحدیدا

  المتلقى المستھدف) ب .، من السیدات٣٥ـ ٢٥ـ الطبقة العلیا والوسطى، من سن 
  ةالرسالة اإلعالنی) ج .ـ بسكوت ویفر ھو الحل األمثل لألطفال فى شنطة الغذاء بالمدرسة

  الجملة اإلعالنیة) د Tasty ،Affordable ،Lightـ خفیف، وطعم، وسعره فى متناول االید، 
  .فى الحملة اإلعالنیة) األحمر واألبیض( تم استخدامھ كما ھو بألوانھ : العالمة التجاریةـ 

  .أى مكان تم إستخدام خطوط مستقیمة ومنحنیة للتعبیر عن إمكانیة إستخدامة فى: ـ العناصر الجرافیكیة
استخدام صورة لسنابل القمح لإلشارة إلى مكوناتھ الطبیعیة مع صور المنتج واألطفال : ـ الصور

 . وأمھاتھم، فى محاولة لتوصیل الرسالة اإلعالنیة

ـ ریة ) ھ ة البص الھُوی
  للشركة

متلقین، وقد تم ـ ربطت الفكره اإلعالنیة المنتج بشنطة الغذاء الخاصة بالمدارس وھذا ما یتناسب مع فئة ال
وللتعبیر عن الرسالة  شركةوالصور والرسوم فى محاولة لتعزیز ھُویة ال شركةاستخدام شعار وألوان ال

  .اإلعالنیة لجذب المتلقى المستھدف

  التعلیق ) و

  
  )حملة إعالنیة لشركة بسكو مصر(النموذج التطبیقى الخامس 

  :سادسالنموذج التطبیقى ال
ة من خیال الطالب تعمل على بیع منتجات یدویة لھا عالقة بالتراث ھى شرك(ـ مصر لإلبتكار 

 ).والفلكلور المصرى كاألوانى الفخاریة وغیرھا
  الشركة) أ

  المتلقى المستھدف) ب .من الجنسین ٣٠ـ٢٠ـ الطبقة العلیا والوسطى، من سن 
  نیةالرسالة اإلعال) ج .ـ تنشیط الحرف الیدویة التى لھا صلة بالتراث والفلكلور

  الجملة اإلعالنیة) د The Old New Wayـ القدیم بشكل جدید، 
تم إبتكاره باستخدام األلوان النبیتى واألبیض والبیج واستخدام الفنط بشكل مبتكر : العالمة التجاریةـ 

  .للتعبیر عن اإلبداع مع إدخالھ فى رسومات جرافیكیة تمثل الحرف الیدویة فى الحملة اإلعالنیة
تم إستخدام رسومات تعبر عن تلك الحرف مع رسومات آخرى تعبر عن موتیفات : ر الجرافیكیةـ العناص

  .وأماكن وأشخاص لھا عالقة وثیقة وشھرة كبیرة فى التراث المصرى
 . المنتجات والخامات المستخدمة بتلك الحرف: ـ الصور

ـ ریة ) ھ ة البص الھُوی
  للشركة

ث والفلكلور المصرى وھذا ما یتناسب مع فئة المتلقین، وقد تم ـ ربطت الفكره اإلعالنیة المنتج بالترا
وللتعبیر عن الرسالة  شركةوالصور والرسوم فى محاولة لتعزیز ھُویة ال شركةاستخدام شعار وألوان ال

  .اإلعالنیة لجذب المتلقى المستھدف

  التعلیق ) و

  

  
  )حملة إعالنیة لشركة مصر اإلبتكار(النموذج التطبیقى السادس 
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  :النموذج التطبیقى السابع
ھى شركة من خیال الطالب تعمل على بیع منتجات یدویة لھا عالقة بالكلیمات (ـ الخیامیة 

 ).والمنسوجات المصریة
  الشركة) أ

  المتلقى المستھدف) ب .من الجنسین ٤٥ـ ٣٥ـ الطبقة العلیا والوسطى، من سن 
  الرسالة اإلعالنیة) ج .فلكلورـ تنشیط الحرف الیدویة التى لھا صلة بالتراث وال

  الجملة اإلعالنیة) د .ـ فن األصابع الذھبیة
تم إبتكاره باستخدام األلوان األصفر والوردى، واستخدام الفنط بشكل مبتكر من : العالمة التجاریةـ 

حروف الخط العربى إلضافة األصالة والتراث لھذه الحرفة أما الشكل الجرافیكى فھو لشخص تفصل لھ 
  .لكلمة مالبسةا

  .تم إستخدام موتیفات تعبر عن ھذه الحرفھ لھا عالقة وثیقة بالتراث المصرى: ـ العناصر الجرافیكیة
 . استخدام صورة للمنتج بأشكالة وألوانھ المختلفة، فى محاولة لتوصیل الرسالة اإلعالنیة: ـ الصور

ـ ریة ) ھ ة البص الھُوی
  للشركة

بالتراث والفلكلور المصرى وھذا ما یتناسب مع فئة المتلقین، وقد تم  ـ ربطت الفكره اإلعالنیة المنتج
وللتعبیر  شركةالمقترحة والصور والرسوم فى محاولة لتعزیز ھُویة ال شركةاستخدام شعار وألوان ال

  .عن الرسالة اإلعالنیة لجذب المتلقى المستھدف

  التعلیق ) و

  
  )الخیامیة حملة إعالنیة لشركة(لنموذج التطبیقى السابع 

  :النتائج والمناقشة
تم تقییم النماذج التطبیقیة من خالل االستبیان الذى تم عرضھ على 

ً فى مجال تصمیم اإلعالن  كلیة فنون (خمسة عشر متخصصا

من أساتذة، وأساتذة مساعدین، ومدرسین، ) تطبیقیة، قسم اإلعالن
ى واحتوى االستبیان عل.  ومدرسین مساعدین، ومعیدین، وخبراء

  :خمسة أسئلة تم تكرارھم على كل نموذج كما یلى
  

 السؤال االجابة
ھل عبرت األلوان المستخدمة فى الحملة اإلعالنیة عن ھُویة  نعم ال

 المنتج؟
 ھل تناسب الخط المستخدم فى الحملة اإلعالنیة مع ھُویة المنتج؟ نعم ال
فى التعبیر ھل تناسبت الصور المستخدمة فى الحملة اإلعالنیة  نعم ال

 عن الرسالة اإلعالنیة؟
 ساعد التنسیق العام فى الحملة اإلعالنیة على  توحید الحملة اإلعالنیة
 دعم الرسالة اإلعالنیة

 إبراز ھُویة المنتج
 كل ما سبق

 إجابة أخرى
 تحقق الرابط البصرى من خالل األلوان

 األشكال والرسوم
 الخط

 التنسیق العام
 بقكل ما س

  یوضح النموذج الخاص بأسئلة االستبیان)  ٢( نموذج رقم 
    :وجاءت االجابة على تساؤالت االستبیان كما یلى

 التساؤل النسبة المئویة
 عبرت األلوان المستخدمة فى الحمالت اإلعالنیة عن ھُویة المنتج ٪٨٥
 تناسب الخط المستخدم فى الحمالت اإلعالنیة مع ھُویة المنتج ٪٧١
 وتناسبت الصور المستخدمة فى الحمالت اإلعالنیة فى التعبیر عن الرسالة اإلعالنیة ٪٨٢
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ساعد التنسیق العام فى الحملة  توحید الحملة اإلعالنیة ٪٤٢
 دعم الرسالة اإلعالنیة ٪٢٤ اإلعالنیة على

 إبراز ھُویة المنتج ٪٣٤
تحقق الرابط البصرى من  األلوان ٪٣١

 ل والرسوماألشكا ٪٢٩ خالل
 الخط ٪١٣
 التنسیق العام ٪٢٧

  یوضح نتائج أسئلة االستبیان)  ٣(نموذج رقم 
بمناقشة النتائج السابقة اتضح أن اللون قد جاء فى مقدمة العناصر 
المعبره عن ھویة المنتج، وتاله الصور، ثم الخطوط المستخدمة 

ون عن فقد جاء تعبیر الل. وھو ما سوف یتضح فى النسب التالیة
٪ وھذه النسبة تحققت من خالل التزام أغلب ٨٥ھُویة المنتج بنسبة

الحمالت اإلعالنیة بألوان العالمة التجاریة الخاصة بالشركة 
. وااللتزام بنسبة ظھور اللون فى الوسائل اإلعالنیة المختلفة بالحملة

ثم جاءت الصور المستخدمة فى الحمالت اإلعالنیة معبره عن 
ً للمنتج ٨٢نیة بنسبة الرسائل اإلعال ٪ حیث تم استخدام صورا

واظھاره بشكل واضح فى تصمیم الحمالت مع إضافة صور معبره 
أما الخط المستخدم فعبر . ـ إلى حد كبیر ـ  بمعانى الرسالة اإلعالنیة

٪ وقد یرجع ذلك إلى استخدام أنواع الخطوط الموجودة ٧١بنسبة 
لتزام بالخطوط المستخدمة فى برامج تصمیم الحاسب اآللى وعدم اال

فى العالمة التجاریة أو ابتكار خطوط خاصة تعبر وتتناسب مع 
ھُویة الشركات، وتؤكد ذلك النسبة التى حققھا الخط فى الرابط 

٪ فقط، على خالف اللون الذى حقق الربط ١٣البصرى وھى
٪، بینما حازت األشكال والرسوم ٣١البصرى للحمالت بنسبة 

ً ٢٩بنسبة  للرابط البصرى وھى نسبة تحتاج إلى التطویر  ٪ تحقیقا
والدعم حیث أن الرسوم واألشكال لم تعبر بشكل جید عن ھُویة 

ً حقق التنسیق العام للحملة اإلعالنیة أعلى نسبة . المنتجات وأخیرا
٪ ، وأقل نسبة فى دعم الرسالة ٤٢لتوحید الحملة اإلعالنیة وھى 

من ذلك أن التجربة لم تتمكن ٪، ونستنتج ٢٤اإلعالنیة وكانت بنسبة 

ـ إلى حد كبیرـ من تحقیق التنسیق العام الجید الذى یعمل على دعم 
ً ما أكدتھ النسبة  الحملة اإلعالنیة وتعزیز ھُویة المنتج، وھو أیضا

وبناء .  ٪٢٧التى حصل علیھا فى تحقیق الرابط البصرى وھى 
  :على ما سبق یمكن أن نستخلص اآلتى

تعزیز ھُویة الشركات المصریة من خالل  استطاع الطلبة) ١
الحمالت اإلعالنیة التى قاموا بتصمیمھا من خالل بعض العوامل 

ً ألھمیتھا كما یلى   :التى یمكن ترتیبھا تبعا
  .اللون)  أ

  .الصور)  ب
  .األشكال والرسوم) ج
  .التنسیق العام) د

  .الخط) ھـ
عض تحقق الرابط البصرى للحمالت اإلعالنیة من خالل ب) ٢

ً ألھمیتھا كما یلى   :العوامل التى یمكن ترتیبھا تبعا
  .اللون)  أ 

  .الصور)  ب
  .األشكال والرسوم) ج
  .التنسیق العام) د

  .الخط) ھـ
جاء ترتیب العناصر المعززة لھُویة الشركات المصریة ھو ) ٣

  .نفسھ فى تحقیق الرابط البصرى للحمالت اإلعالنیة

  
  المنتج والرسالة اإلعالنیة للحملةالً من اللون والخط والصور والرسوم مع ھُویة یوضح تأثیر ك)  ٤(نموذج رقم 

  
  یوضح تأثیر التنسیق العام على الحملة اإلعالنیة) ٥(نموذج رقم 
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  یوضح أھم العناصر التى ساعدت فى تحقیق الرابط البصرى للحملة اإلعالنیة) ٦(نموذج رقم 
  :نتائج التالیةویمكن إجمال النتائج السابقة فى ال

أكد البحث أھمیة اللون فى تعزیز الھُویة البصریة، والرابط ) ١
كما اتضح أن . البصرى فى الحمالت الخاصة بالمنتجات المصریة

تكرار استخدام نفس اللون فى العالمة التجاریة الخاصة بالشركات 
المصریة كاستخدام اللون األحمر أدى إلى صعوبة تمییز ھُویة كل 

  .ى حدةشركة عل
ً حیویة ) ٢ تلعب الصور، واألشكال والرسوم، والتنسیق العام أدوارا

وقد اتضح . وفعالة فى تعزیز الھُویات الخاصة بالشركات المصریة
من التجربة التطبیقیة أھمیة التزام المصمم الدقة فى تحدیدھا 

  .واختیارھا لضمان تعزیز الھُویة البصریة فى الحمالت اإلعالنیة
د الخطوط المستخدمة فى العالمة التجاریة الشركات ال تساع) ٣

المصریة على تمییز ھویتھا فأغلب المستخدمة الموجودة فى 
العالمة التجاریة الخاصة بالشركات المصریة متشابھھ إلى حد كبیر 

  .وال تعمل على تعزیز ھُویة ھذه الشركات
اعتمد بعض المصممین على استخدام أنواع من خطوط اللغة ) ٤

ربیة الموجودة فى برامج التصمیم المختلفة، دون مراعاة لمدى الع
موائمتھا لھُویة الشركة المعلن عنھا وھو ما أضعف من تعزیز 

  .الھُویة البصریة لھذه الشركات
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