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  الملخص

 الدولية العالقات على طرأت التي لتحوالتنظرا ل
 اتجاهات التطور على وتأثيراتها االقتصادية، بأبعادها
 بينالتي تدمج  االقتصادية والعولمة ،يالمستقبل
 أهداف ولتحقيق، التجارة وتحرير العالمية، األسواق

 اإلعالنية الحمالت تستخدم، االقتصادية الدول
 تكنولوجي تقدم من عليه تستند امللترويج ة لليوسك

 وجهات النظر وتشكيل اآلراء تكوين من يمكنه
 أولوياتهمو حاجاتهمو ألفرادا على والتأثير

 وتتساءل الدراسة. مميولهو دوافعهمو اهتماماتهمو
من الثقافة المعرفية إفادة العالمة التجارية مدي  عن

كأحد روافد عولمة االقتصاد وسياسات السوق 
وهل يمكن ، في نظم بناء الحمالت االعالنيةالمفتوح 

بذلك أن تحل العالمة التجارية محل المعلومات 
وتهدف الدراسة إلحداث التأثير المطلوب من الحملة، 

مؤثرة دراسة تأثيرات الثقافة المعرفية باعتبارها  إلى
أسس بناء ، كما تدرس وظيفة العالمة التجارية ىعل

رية في ظل عولمة الهوية البصرية للعالمة التجا
يتناول البحث المنهج  .الشرق االوسطفي االقتصاد 

مدي تأثير الثقافة  ىالتحليلي للوقوف عل الوصفي
المعرفية في القيم الوظيفية للعالمة التجارية في ظل 

الشرق االوسط وتعتمد في سياسات السوق المفتوح 
علي تنوع نطاق التمييز من حيث الصورة الذهنية 

بعاد السيكولوجية األ عبرخاص بها والمضمون ال
والتسويقية للعالمة التجارية والتوظيف التقني والفني، 
ومن خالل الدراسة النظرية والعملية لمسار الدراسة 

الحملة االعالنية يمكن أن تكون قوية  تأثيراتنجد أن 
ونوعية  ولكنها انتقائية، وتثمر من خالل قدرة العالمة 

   .المستهلك ىلإاالختراق والتغلغل  ىعل

التمثيل  ،الثقافة البصرية :كلمات المفتاحيةال
  .العالمة التجارية ،الحملة االعالنية ،المعرفي

Abstract 
In view of the changes that took place in 

international relations with their economic 
dimensions, and their impact on the trends of 
future development and economic globalization, 
and in order to achieve their economic goals, the 
countries use advertising campaigns as the most 
important means of promotion. The tremendous 
technological progress in advertising enables 
theadvertisers to influence people's opinions and 
views regarding their  needs / priorities / 
interests / motives / tendencies ... etc.. This 
study asks how the brand can benefit from the 
knowledge culture as one of the tributaries of 
the globalization of the economy and open 
market policies in advertising campaign building 
systems and whether the brand can replace the 
information to generate the desired effect of the 
campaign. The study aims to study the effects of 
knowledge culture as tributaries on the function 
of the brand and the building of its visual 
identity in light of the globalization of the 
economy in the Middle East. In order to achieve 
these objectives, the research uses descriptive 
analytical methodology to determine the impact 
of knowledge culture on the functional values of 
the brand under the open market policies in the 
Middle East and depends on the diversity of its 
discrimination in terms of mental image and 
content through the psychological dimensions 
and marketing of the brand using technical and 
artistic elements Through the theoretical and 
practical the course of the study, we find that the 
effects of the advertising campaign can be 
strong and qualitative but selective, and it can 
bear fruit through the ability of the mark to 
penetrate the consumer. 

Keywords: Visual Culture, Cognitive 
Representation, Advertising Campaign, Trade 
mark. 
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  ةــــــــمقدم
كون الرصيد تتعتبر الثقافة رصيد الفنون البشرية الذي يدعم الرصيد البصري والجمالي لإلنسان، وي

الثقافي البصري باستناده على عدد من مصادر الثقافة البصرية المكونة لخبرة الفرد وهي التراث الموروث عبر 
، وهي الذاتية الخصوصية بالشرق االوسطاصة رصيد الحضارات وخواألجيال والتراكمات الفكرية والفنية 

للمجتمع أو األمة والمتغيرات العالمية والمحلية وحركة الفكر واألدب والفن التي تجري في الثقافة مجرى الدم 
 العولمةهي الثقافات الوافدة وبخاصة في مجال  من جسم اإلنسان، وحركة الثقافة العالمية المتحركة

 طرأت التي التحوالت بدراسة طبيعةو .العالمي االقتصادي للنظام الراهنة المرحلة بوصف تقوم كظاهرة االقتصادية
 االقتصادية العولمةف المستقبل، في اتجاهات التطور على وتأثيراتها االقتصادية، بأبعادها الدولية العالقات على

 ضمن األموال، رؤوس وحركة اتوالخدم السلع التجارة في وتحرير العالمية، األسواق بين االندماج على ترتكز
  .المفتوح السوق قوي العالمية أي السوق لقوى كامل القوى وخضوع وقواعد ثقافية، إطار

 وما اإلطالق الترويجية على الوسائل كأهم اإلعالنية الحمالت تستخدم للدول االقتصادية األهداف ولتحقيق
في  األفراد على والتأثير وجهات النظر وتشكيل ءاآلرا تكوين من يمكنه هائل تكنولوجي تقدم من عليه تستند

 من اليوم اإلعالنية الحمالت أصبحت حتى. إلخ …وافعهم وميولهم و واهتماماتهم حاجاتهم ورغباتهم وأولوياتهم
 اإلقبال المتزايد من و ،المنافسة ظروف تزايد ظل في تستخدمها المنظمات اإلعالني التأثير في الفعالة األسلحة

كوسيلة للتمثيل المعرفي للعالمات التجارية في  اإلعالنية الحمالت استخدام نحو االقتصادية نشآتجانب الم
 .اطار العولمة االقتصادية

  الدراسةمشكلة 
إلى أي مدي يمكن للعالمة التجارية االستفادة من :في التساؤالت التالية الدراسةويمكن تلخيص مشكلة  

 ؟الحمالت االعالنيةبناء في نظم االقتصاد وسياسات السوق المفتوح  كأحد روافد عولمة المعرفيةالثقافة 
  ؟االعالنيةإلحداث التأثير المطلوب من الحملة  المعلوماتأن تحل محل للعالمة التجارية وهل يمكن 

  الدراسةأهدف  
  :لىإيهدف البحث 

  .عالمة التجاريةوظيفة ال ىباعتبارها روافد ذات تأثير عل المعرفيةدراسة تأثيرات الثقافة . 1
  .في ظل عولمة االقتصاد بالشرق األوسطدراسة أسس بناء الهوية البصرية للعالمة التجارية . 2
  .عالنيةدراسة طرق االستفادة من فئات ارتباط المستهلك بالعالمة التجارية في تصميم الحمالت اإل. 3

  الدراسة يةفرض
نظم التجارية يمكن تفعيل نسب الجذب البصري في  بدراسة القيم التفاعلية للعالمة يفترض الباحث أنه

 اتأثيرلثقافة المعرفية في عالم االقتصاد الحر والسوق المفتوح ليفترض أن ، كما عالنيةالحمالت اإل بناء
 .عالنيةالحمالت اإل على نظم تصميم على العالمة التجارية ومن ثم اواضح

   الدراسةمنهج 
لعالمة ل في القيم الوظيفيةالمعرفية مدي تأثير الثقافة  ىي للوقوف عليتبع البحث المنهج الوصفي التحليل

من  بهاتنوع نطاق التمييز الخاص  ىتعتمد علو ،في ظل سياسات السوق المفتوح بالشرق األوسطالتجارية 
بعاد السيكولوجية والتسويقية للعالمة التجارية حيث الصورة الذهنية والمضمون الخاص بها من خالل األ

  .عالنيةلحملة اإللبداعية توظيف التقني والفني لألنماط اإلوال
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   مصطلحات الدراسة

  :الثقافة البصرية
القدرة على فهم وصياغة الجمل البصرية وبذلك تكون أكثر حساسية للعالم المحيط وللنظم هي 

إلضافة إلى الخبرات والعالقات التي نحن جزء منها كما أنها تشتمل على الخبرة الشخصية والمعرفة والخيال با
  .)م2015نبيل  ،عزمي( االجتماعية والتكنولوجيا

  :العالمة التجارية
اسم أو مصطلح أو رمز أو تصميم أو تركيب منها جميعا يلجأ إليها المنتج أو الموزع بهدف تمييز هي  

لى ما تملكه بهدف حماية المستهلك من الغش والتزوير اعتمادا ع ،سلعته أو خدماته عما يقدمه المنافسون
  ).م2011عبده، ناجي (من وظائف استداللية واجتماعية وعاطفية ولغوية وإقناعية وارشادية 

  :التمثيل المعرفي

تحوير دالالت ومعاني الصياغات الرمزية للمعلومات أو المدخالت المعرفية والصياغة الشكلية إلى هو  
وتسكينها لتصبح  اويتم استيعابه لة تستدخمعاني وأفكار وتصورات ذهنية وخطط أو استراتيجيات معرفي

 ،عبد المنعم( أدواته المعرفية في التفاعل مع العالم من حولهوجزءا من نسيج البناء المعرفي الدائم للفرد 
  ).م2003 علي

  :الحملة االعالنية
 أو عاتمجمو أو اإلعالنية المؤسسات به تقوم والتقويم، للمتابعة وخاضع ومنظم، مخطط اتصالي نشاط هي 
معينة،  أهداف تحقيق بهدف محددة زمنية لفترة ويمتد قبينتالمر المستهلكين إلى موجه برنامج خالل من أفراد

 أو منتج بشأن ترويج مؤثرة استمالة أساليب وباعتماد ،الرسائل من وسلسلة المختلفة االتصال وسائل وباستخدام
 كبير جمهور وكذلك استهداف المستهدف الجمهور أذهان في والمنتج الشركة صورة تدعيم أو محددة سلعة
  ).Robin, Linda 2004( نسبيا

  :بالشرق االوسطاالقتصادية وسياسات السوق المفتوح  بين العولمةالثقافة المعرفية  ■
 كبيرة، عالمية شركات وجود إلى سيؤدي مفتوح عالمي سوق إلى األسواق تحول أو االقتصادية العولمة إن
 وشراء ا،هستثماراتبا وستقوم واحدة، كوحدة كله العالم إلى وستنظر االقتصادي، العالم على نةالمهيم هي ستكون
 .العالم في بقعة أي في وجه، أكمل على ذلك إتمام أمكنها أينما ا،همنتجات وتصميم بحوثها، وإجراء ا،هإمدادات
 معينة، بطرق أعمالها بأداء وتقوم ،والتقدم السبق وتحقيق المنافسة، أجل من اهاستراتيجيات الشركات ولهذه

 وذلك فيها، الدقة ومراعاة التسويقية، بالخطط الشركات هذه وتقوم.العالم حول لها المتاحة الفرص من لالستفادة
 هذه بقيام التسويقية الخطط هذه وتتابع العالمية، األسواق من ممكن عدد أكبر إلى اهمنتجاتعالمات  لتسويق
 .واألذواق االحتياجات في االختالف لمقابلة ،عالماتها التجارية على الطفيفة التعديالت ببعض الشركات

، العالمية األسواق في التحكم على قادرة تكون لن الحكومية السياسات إن :منها عواقب االقتصادية لتحوالتول
  .الحكومات حساب على نسبيا أكبر سلطة تكتسب العالمية الشركات هذهألن 

 :يلي مافي والخصائص لمعالما هذه تلخيص ويمكن
 السلع، حرية انتقال تزايد مع والمعلوماتية، التكنولوجية الثورة وجود لعل :المتبادل االقتصادي االعتماد

 .األسواق عالمية وتأكيد العالم أجزاء بين والتشابك الترابط على واضح بشكل ساعد قد األموال، ورؤوس
 التأثير وإمكانيات احتماالت تزايد من يعنيه ما مع والقارات الدول بين المسافات حاجز يسقط المفتوح السوقو

 بين الصناعية، اإلنتاجية العملية توزيع بمقتضاه يتم الذي الدولي، العمل تقسيم من جديد نوع إيجاد و المتبادل،
 موازين تغير لىإ االتجاهات هذه وتشير ،مكان من أكثر في نهائي منتج أي مكونات تصنيع يتم دولة،بحيث من أكثر
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 أصبح بل الطبيعية، الموارد هي االقتصادية والقدرة للقوة األساسية الركيزة لم تعد وبالتالي االقتصادية، القوة
 االقتصادية، للقوة األساسية الركيزة هي االقتصادي المجالللعالمات التجارية ب التنافسية أو القدرة الميزة امتالك
 عبد .م.ع( المتبادل االعتماد نحو االتجاه عمق ، األمر الذي والجودة واإلنتاجية والسعر التكلفة حول تدور وهي

  ).م2002 الحميد

 لم العمل لتقسيم جديدة أنماط بظهور المفتوح السوق اتسم: واالقتصادي اإلنتاجي للعمل جديد تقسيم
 في البالد بعض تخصص في تتمثل الدولي، العمل لتقسيم التقليدية الصورة كانت حيث قبل، من معروفة تكن

 أن االفتراض وكان الصناعية، المنتجات في أخرى بالد وتتخصص الغذائية، والسلع والتعدينية األولية المواد
  .الصناعية السلع في نسبية بميزة المتقدمة البالد تتمتع بينما األول، النوع في نسبية بميزة تتمتع النامية البالد

 االقتصادي النظام في تكوين كبيرا دورا تلعب الجديدة االقتصادية التكتالت إن:الجديدة اإلقليمية تالتالتك
 بالتكتالت وربطها اإلقليمية، لهذه التكتالت المكونة المشتركة االقتصادية المصالح إلى باإلضافة هذا الجديد،

 أهم من االقتصادية التكتالت وتعد .المفتوح السوق نظام خصائص أهم من هيالتي  األخرى، العالمية االقتصادية
 العولمة تحديات مواجهة إلى التكتالت هذه تسعى المفتوح، حيث والسوق االقتصادية العولمة تميز التي المعالم

 العالمية االقتصادية المصالح لمنظمة المعقد التشابك ظل في والتجارية المالية الفوائد بأكبر والخروج
 انطالقا المستجدة الظروف ظل في اإلقليمي التكتل سياسة لورتتب قدو .)م1998 طه ،العليم عبد(المستحدثة 

ليست  أنها تشعر أصبحت حدة، على كل تمتلكها، أصبحت التي االقتصادية القوة رغم الصناعية، الدول أن من
بعالماتها التجارية  الجنسيات متعددة الشركات دور تنامي مع الحرة المنافسة ظروف مواجهة على ابمفرده قادرة

 مقتضيات فإن العالمية، سواقاأل في جديدة مواقع احتالل في فرصها من تضاعف أن أرادت إذا وإنها ،متعددةال
مما  عليها، والسيطرة حمايتها على قدرة أكثر تكون وسيطة، بعالمات تجارية عالمية أسواق بناء هي ذلك،

  .أقوى ووجود أكبر بحظوظ الحرة المنافسة مواجهة في يساعدها

 :التمثيل المعرفي للعالمة التجارية في النظم االتجاهية الحملة االعالنيةكفاءة  ■
، أو كلمات(ويقصد بالتمثيل العقلي المعرفي تحويل دالالت ومعاني الصياغات الرمزية للمعلومات 

إلى معان وأفكار وتصورات ذهنية تستدخل ويتم ) صور، رسوم، أشكال(والصياغات الشكلية ..) .رموز
لتصبح جزءا من نسيج البناء المعرفي الدائم للمتلقي، وأدواته المعرفية في التفاعل مع العالم من استيعابها 

  :)م2007نبيل جاد ،عزمي(على المحددات والمبادئ التالية  الكفءحوله، ويقوم التمثيل المعرفي 
ة تؤثر تأثيرا بالغا على الطريقة التي يتم من خاللها تمثيل المعرفة للمعلومات في تصميم العالمة التجاري. 1

  .كفاءة أو فاعلية استرجاعها أو تذكرها، وكذلك على استمرارية تعلمها واالحتفاظ بها
يتم من خالله  إذ )استمرارية عرض الحملة اإلعالنية لفترة متتابعة ومكثفة(يؤثر التتابع أو التعاقب . 2

نظم المعرفية، على خصائص بنية وتراكيب استقبال وتخزين المعلومات كعناصر أو وحدات معرفية داخل ال
  .المعرفة في البناء المعرفي التراكمي لمستهلك العالمة التجارية

التمثيل المعرفي يقف خلف الكفاءة العقلية المعرفية والكفاءة الذاتية للمتلقي واستخداماته وقدراته على . 3
  .التعبير

 األطرو )rules( لقاعدةا :يغ االستدالل وأدواته مثلالتمثيل المعرفي الكفء يقوم على استخدام كافة ص. 4
)Frames( شبكات ترابطات المعانيو )Semantic networks( الخرائط المعرفية و)Cognitive maps( 
على ويتوقف مدى كفاءة التمثيل المعرفي ، )Cognitive Strategies( االستراتيجيات المعرفيةو

  :الخصائص التالية

ث توافر شرط االحتفاظ القصدي بالمعلومات، القائم على إدراك أهمية هذه حي :خاصية االحتفاظ
، A. Agumedo ,1981)( كانت أساسية أو مشتقة لالستخدام أو التوظيف فيما بعدأالمعلومات سواء 
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لمعرفية المسترجعة إلى الوحدات المعرفية المكونة اوتقاس هذه الخاصية من خالل النسبة المئوية للوحدات 
صر التصميمية المستخدمة في تصميم الحملة اإلعالنية أو المفترض اشتقاقها والتي يعكسها رد فعل للعنا

  ).1(كما يوضح شكل رقم . متلقي العالمة التجارية

وتعكس البناء المعرفي لمتلقي العالمة التجارية وصور التعبير عن هذا البناء المعرفي  :خاصية المعنى
ف كيفا وكما عن العناصر المستدخلة في التصميم، وتقاس هذه الخاصية من معلومات جديدة مشتقة تختل

كما  .من خالل االشتقاقات الجديدة التي ينتجها المتلقي وتتعلق بالمحتوى المعرفي موضوع التمثيل المعرفي
  .)2(في شكل رقم 

فبينما  ،اتجفي الن عنهاوهي تتفق مع خاصية االشتقاق من حيث الطبيعة ولكن تختلف  :خاصية التوليف
وحدات معرفية جديدة تختلف عن الوحدات المكونة له فإن التوليف يمكن أن يقوم على  ينتج االشتقاق

توظيف أو استخدام العناصر بالتعديل أو اإلضافة لصياغة نواتج معرفية مختلفة ولكنها تعكس نفس مذاق 
  .)3(كما في شكل رقم .الوحدات والعناصر

ويقصد بها تعدد الخطط واالستراتيجيات التي يقوم عليها  :لمعرفيخاصية تعدد صيغ التمثيل ا
  .التمثيل المعرفي أفقيا ورأسيا، بالتزامن وبالتعاقب أو بهما معًا

حيث تشير هذه الخاصية إلى غزارة اإلنتاج المعرفي  :خاصية الوفرة أو الغزارة من الطاقة الفكرية
هدف المنشود من العالمة وتبدو هذه الخاصية في النواتج وتنوعه في تصميم الحملة اإلعالنية وتغطيته لل

بد لها أن تخاطب فئة محددة  المستوى الثقافي المحدد حيث أن كل عالمة تجارية ال يالمعرفية للمتلقي ذ
كما في شكل رقم .)م2018حسن  ،الصيفي(من حيث المستوى الثقافي والتعليمي واالجتماعي والفكري 

)4.(  

ويقصد بها تعدد رؤى وصيغ معالجة المدخالت المعرفية  :قلية المعرفيةخاصية المرونة الع
 .)5(كما يوضح شكل رقم  .المستدخلة والمشتقة

ينطوي التمثيل المعرفي على خاصية التغيير ويقصد بهذه الخاصية  :خاصية دينامية التمثيل المعرفي
اق مع استبعاد فكرة استاتيكية التمثيل الحيوية واإلطالق المعرفي القائم على التوليد والتوليف واالشتق

   .)6(كما يوضح شكل رقم .المعرفي

ويقصد بها أن يكون النشاط العقلي المعرفي للمتلقي في  :ارة الذاتية للنشاط المعرفيثخاصية االست
ة عن وعي دائم بالمفردات الوحدات والعناصر المكون تعبرة التي النشط ةالذاتي ارةثاالستو نتباهاالحالة من

  .للعالمة التجارية واستنتاج الجديد بصورة تعكس االستيعاب الكامل لموضوع الحملة

ويقصد بها أن ينطوي النشاط العقلي المعرفي للمتلقي على فكر  :خاصية الموسوعية المعرفية
 معموسوعي شامل يعبر عن اتساع منظوره الثقافي وإدراكه للعالقات البينية بين عناصر العالمة التجارية 

وبينها وبين العناصر األخرى المحيطة بها في السياق البنائي للحملة االعالنية بوسائطها  ،بعضها
   .)7(كما في شكل رقم .المتعددة

  :الحمالت االعالنية خطيطمراحل اكتساب وتمثيل المعرفة في نظم ت■
من خالل شبكات يميل اكتساب وتمثيل المعرفة إلى أن يكون من خالل اإلنتاجية للمعرفة أكثر منه 

  :ترابطات المعاني بافتراض أن تمثيل المعرفة المتعلقة بالمهارات اإلجرائية يحدث من خالل ثالث مراحل
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القواعد الصريحة لتنفيذ ) المصمم(الفرد في هذه المرحلة يتعلم  :Cognitiveالمرحلة المعرفية 
م طبيعة عمل األشياء وخصائصها واآلثار المهارة ويقوم في هذه المرحلة بادخال واكتساب المعرفة التي تحك

المترتبة على أعمالها، وهذه القواعد هي التي تمكن الفرد من توليف األفكار واالستراتيجيات التي تعالج من 
فتحي  ،الزيات(خالل مختلف المهام، والمواقف والمشكالت لنظم تصميم الحمالت االعالنية 

  .)م2004مصطفى

القواعد التي سبق له ) مصممال(وفي هذه المرحلة يستخدم الفرد  :Associativeلمرحلة الترابطية ا
ويصبح الفرد أكثر معرفة بهذه القواعد  ،تعملها في المرحلة األولى مع تكرار ممارسة تطبيقها بطريقة تدريجية

ناء وتنطوي هذه المرحلة على توليد وتوليف االستراتيجيات الذاتية، وتنظيم المعرفة المكتسبة داخل الب
المعرفي لكل فرد تنظيما يعكس خصائص بنيته المعرفية، ويصبح لكل فرد أسلوبه المميز في توظيف 

  .واستخدام المعرفة المكتسبة داخل البناء المعرفي له

وفي هذه المرحلة تتكامل القواعد المعرفية والمهارات  :Autonomousالمرحلة التلقائية أو اآللية 
في السعي نحو التفكير في كيفية ممارسة أعمال أخرى  ويبدأ الفرد ،ألفعالفي شكل سلسلة متكاملة من ا

مصاحبة يمكن أن نطلق عليه المرحلة اإلجرائية التي تشير إلى العملية الكلية التي من خاللها تتحول 
 ،العياض( طار العام لشكل الحملة االعالنيةالمعلومات والقواعد الصريحة إلى اإلجراء العملي بتصميم اإل

  .)م2004 نصرالدين
  
  
  
  
  

  مراحل اكتساب وتمثيل المعرفةيوضح  )1(مخطط رقم

  :خصائص المدخالت المعرفية المنتجة للكفاءة المعرفية■

ويقصد بها الحصيلة الكلية للوحدات المعرفية  :خاصية الكم المعرفي في تصميم الحمالت اإلعالنية
النظرية والتطبيقية المتعلقة بالمجال بموضوع وة العلمية والمفاهيم والحقائق والقواعد والعالقات الطبيعي

  .Donald E. Parente,2006)( الحملة اإلعالنية

 ويقصد بها الطبيعة الكيفية للمحتوى المعرفي :خاصية الكيف المعرفي في تصميم الحمالت اإلعالنية
من حيث جدواه ومغزاه وارتباطه  النوعي المستخدم في الحمالت اإلعالنية..) .الكتاباتوااللوان ، واالشكال(

  .بالواقع وبالرسالة وتكامله ومنطقيته وتنظيمه وترابطه بموضوع الحملة اإلعالنية

أن تتنامى الوحدات  بها ويقصد :خاصية التراكمية المعرفية والكيفية في تصميم الحمالت اإلعالنية
ثقافية وتتراكم في وعي المتلقي وبنائه وعناصرها وأبعادها االجتماعية وال) للحملة اإلعالنية(المعرفية 
  .كما كميا وكيفيااالمعرفي تر

ويقصد بها مدى قابلية العالقات  :خاصية ترابط المدخالت في تصميم الحمالت اإلعالنية
  .وظيفيا ومنطقيا وعلميا اللترابط الرأسي واألفقي ترابط) للحملة اإلعالنية(المستدخلة المكونة 

ويقصد بهذه الخاصية  :الرأسي للمدخالت في تصميم الحمالت اإلعالنيةخاصية التكامل األفقي و
يبين وحداتها الذي  ،مدى تحقيق المدخالت المعرفية في الحملة اإلعالنية لنمطي التكامل الرأسي واألفقي

مراحل 
اكتساب 
وتمثیل 
 المعرفة

  المرحلة المعرفیة

 المرحلة الترابطیة

 المرحلة اآللیة

 تعلم القواعد األساسیة في القیادة

 تحویل معرفة القواعد إلى ممارسة فعلیة

وھي ممارسة أعمال أخرى مصاحبة مثل 
 سماع الرادیو والحدیث مع اآلخرین
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يد مستوى اوعناصرها ومكوناتها بحيث يعكس تواصال واستمرارية مع تزايد درجة التحضير من ناحية وتز
  .العقلي المعرفي لمتلقي الحملة اإلعالنية من ناحية أخرى النشاط

ويقصد أن يتم تنظيم عرض  :خاصية تنظيم عرض المدخالت في تصميم الحملة اإلعالنية
  .المدخالت تنظيما يحقق أعمال مبادئ اإلدراك لتصميم الحملة اإلعالنية مثل التنظيم الهرمي

حيث تحقق المدخالت  :ميم الحمالت اإلعالنيةخاصية تمايز المدخالت وتمايز محتواها في تص
 ىاالستقالل والتمايز النوعي لوحداتها وعناصرها مع عدم تداخلها تداخال يعكس قدرا من التشويش عل شرط

  .الرسالة اإلعالنية

  :للحمالت اإلعالنية المعرفيالعالمة التجارية في البناء  وعولمةالثقافة البصرية  ■
ودالالتها  هاورموز هاعلى فك شفراتالعالمة التجارية البصرية بازدياد قدرة متلقي تزداد سعة الثقافة . 1

   .)8(كما في شكل رقم  .)م2003 علي ،عبد المنعم( المستخدمة في تصميم الحمالت اإلعالنية
 ثراء الفكر لدى المتلقي يسهم في ثراء تذوقه لجماليات األفكار والمعاني الكامنة والظاهرة في تصميم. 2

   .)9(كما في شكل رقم .العالمة التجارية
التغيير الثقافي يعني وجود تغيير في الثبات الثقافي الممثل في رصد المتلقي للحمالت اإلعالنية وخبراته . 3

   .)10(كما في شكل رقم .السابقة
ي فهم وتذوق سهم فتالتجارية توجد عالقة بين التطور في الفكر والتحليل والتصنيف والمقارنة بالعالمة . 4

  .)Donald E. Parente,2006(أهداف الحملة اإلعالنية المرجوة 
باختالف أنواعها تمثل شرائح عديدة من مستهلكي المجتمع ومن ثم فهم وحصد الثقافة العالمة التجارية . 5

  .)11(كما في شكل رقم .التي هي نتاج تفاعالت المجتمع ومكوناته
عالنية متفهما لفلسفة مجتمعه وأفكاره وأن يكون باحثا عن القيم بد أن يكون مصمم الحملة اإل ال. 6

  .)12(كما في شكل رقم .)م2014عبد الله  ،بدران( والسلوكيات االجتماعية المحترمة
العالمة إلمام المصمم بالتطور في األفكار والخصائص الذهنية والممارسات العقلية يؤثر على مصداقية . 7

  .)13(كما في شكل رقم  .اإلعالنية ومدى إقناع المتلقي بها الحملة التجارية وبالتالي

  :اإلعالنية بالحملةالمقدمة العالمة التجارية أنواع الذاكرة على أساس مستوى معلومات  ■
وهي التي تختص بالمعلومات التي تحدث عرضيًا وتشمل خبرات : Episodic memoryذاكرة عرضية . 1

 .دائمًا وعند استدعائها تحدث إضافة للمعلومات األصلية الحياة الشخصية ولذلك فهي متغيرة
وهي التي تتعلق بالمعلومات األصلية التي نملكها عن الكلمات  : Semantic memoryدالليةذاكرة . 2

جدًا ويمكن استدعاء المعلومات منها  والرموز اللفظية ومعناها وطريقة معالجتها، ويعتبر تغيرها قليال
 .عد األساسية التي تحكمها ويكون لتنظيم الذاكرة دور كبير فيهاباإلضافة إلى القوا

  :الذاكرة على أساس زمن التذكر. 3 
وهي القدرة على تذكر األشياء التي عرفناها من مدة قصيرة نسبيًا كتذكر اسم شخص : الذاكرة القريبة. أ

 .تعرف عليه الفرد منذ أسبوع مثًال
القدرة على تذكر األشياء التي عرفناها من مدة طويلة وقد تصل لسنوات  وهي: الذاكرة البعيدة. ب

 .الطفولة
ذاكرة األسماء أو األرقام أو ذاكرة األماكن أو األحداث وغالبًا ما تختلف قوة الفرد في إحداها عن . ج

 .األخرى
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سيم أفضل أنواع ويعتبر هذا التق :الذاكرة على أساس تشغيل المعلومات واستمرارية االحتفاظ بها. 4 
، )Sensory memory(حسية الذاكرة وتنقسم إلى ال .التقسيمات من الناحية المنهجية ومهام الذاكرة

  .)Long-term memory(الذاكرة طويلة المدى ، و)Short-term memory(الذاكرة قصيرة المدى و
  

  
  مخطط افتراضي توضيحي لبنية الذاكرة) 2(رقم  مخطط

   

  

في الحملة اإلعالنية واستمرارية  رنة بين مكونات الذاكرة على أساس تخزين المعلومات المقدمةمقا) 1(جدول رقم 

  االحتفاظ بها
الذاكرة طويلة المدى  .S.I.Mالذاكرة قصيرة المدى  S.Mالذاكرة الحسية   وجه المقارنة

L.T.M 
  السعة العقلية

  مادة تعالج لتصبح ذات معنى  ة ذات معنىمادة مفهوم  مادة مفهومة ذات معنى  مواد حسية  المادة المخزنة

الوقت الالزم 

للتخزين أو 

  التشغيل

 -أسابيع-أيام -ساعات-دقائق  .عدد ثوان إلى دقائق قليلة  ثانية 0.1-0.5
  سنوات -شهور

حسب مدة معالجة "دقائق  - ثوان
  أيام" المعلومات

  متوسط  متوسط  ضئيل  ضئيل جدًا  مدة االنتباه

طرق االستقبال 

  تالمعلوما

بأشكال مماثلة للخبرة 
  الحسية

المواد الشفوية تستقبل عن 
طريق الصورة أو الشكل أو 
المعنى والمواد األخرى تستقبل 

  .بطريقة ممارستها

المواد الشفوية تستقبل حسب 
معناها أو شكلها أو صورتها 
والمواد األخرى تستقبل 
بصورة مماثلة لشكلها أو 

  .نموذج مصغر لها

قبل حسب معناها المواد الشفوية تست
والمواد األخرى تستقبل بنموذج مصغر 

  .لها

كمية المعلومات 

  المخزنة

  متوسطة  كبيرة ومختلفة  ضئيلة  مؤقتة

خواص عملية 

استرجاع 

  المعلومات

بالتنبيه إليها قبل أن 
تفقد أو تنتقل 
  للمخزن قصير المدى

 15بسرعة وسهولة ال تزيد عن 
  ثانية

تتطلب معالجات وطرق ذات 
هرمي وطريقة تخزينها  تنظيم

  داخل هذه الذاكرة

  .تستلزم تخطيط منظم ومعالجات مناسبة

عوامل تؤثر 

  عليها

عوامل بيئية  
وعضوية كشدة 
المثيرات وقوة 

  .الحواس

التجميع  Rehearsalالتكرار 
Chunkin 

المعالجة المستخدمة في 
التخزين وال تتأثر بالعوامل 

  البيئية

ر بعوامل النضج الخبر وال تتأث -النمو
  البيئية المحيطة بالحملة اإلعالنية

  أسباب النسيان

  

والذبول بسبب  Decayالتضاؤل   اإلنطفاء
  اإلزاحة أو التدخل

الفشل في التشفير أو التخزين 
  أو االسترجاع

  التحميل الزائد للمعلومات فوق طاقتها
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دور الجهاز في 

عملية معالجة 

  المعلومات

معلومات وتكرار لها مع تنظيم ال  جهاز ناقل للمعلومات
سيطرتها على عملية االسترجاع 
من الذاكرة طويلة المدى 

  .باالشتراك مع السعة العقلية

التخزين الدائم للمعلومات 
  والتي تنظم في صورة هرمية

الميكانيزم األساسي في عملية المعالجة 
وتشغيل المعلومات لتفاعل المعلومات 
الجديدة ومع المسترجعة من المخزن 

  يل المدى داخل هذا الجهاز الفعالطو

والذبول بسبب  Decayالتضاؤل   اإلنطفاء  أسباب النسيان
  اإلزاحة أو التدخل

الفشل في التشفير أو التخزين 
  أو االسترجاع

  التحميل الزائد للمعلومات فوق طاقتها

دور الجهاز في 

عملية معالجة 

  المعلومات

ار لها مع تنظيم المعلومات وتكر  جهاز ناقل للمعلومات
سيطرتها على عملية االسترجاع 
من الذاكرة طويلة المدى 

  .باالشتراك مع السعة العقلية

التخزين الدائم للمعلومات 
  والتي تنظم في صورة هرمية

الميكانيزم األساسي في عملية المعالجة 
وتشغيل المعلومات لتفاعل المعلومات 
الجديدة ومع المسترجعة من المخزن 

  ل هذا الجهاز الفعالطويل المدى داخ

   :صول أو القيم غير المنظورةحد األاالعالمة التجارية ك ■
قيمة أصول العالمة التجارية هي إحدى األصول غير المنظورة والتي تمثل القيمة االقتصادية 

ر يجب بناء وتعزيز القيمة غي، وواالجتماعية للعالمة التجارية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
ومن  .(Cavanagh, John2004(المنظورة للعالمة التجارية من أجل تمييزها عن غيرها من المنافسين 

  :الميزات التي تبني وتعزز القيمة غير الملموسة للعالمة التجارية
حيث أن االنطباع اإليجابي األول عن جودة ونوعية المنتج أو الخدمة يفتح الباب واسعا  ،الجودة والنوعية. 1
 .م شراء المزيد من العالماتأما
 . السعر، يمكن دفع سعر أعلى مقابل الحصول على العالمة التجارية التي كونت انطباعا إيجابيا عنها. 2
 .استقرار نوعية العالمة للمنتج على نفس المستوى للمنافسين ،االعتمادية. 3
  .العالمة الصورة الذهنية التي تؤكد االتصال اإلقناعي دون التعرض لتفاصيل. 4

  :العالمة التجاريةتوظيف تغيير اتجاهات المستهلك نحو  ■
وتسعى أغلب الحمالت اإلعالنية إلى تطوير أو تغيير اتجاهات المستهلكين نحو العالمات التجارية من 
خالل طريقة واحدة أو عدة طرق حيث تشكل محاولة التأثير في اتجاهات المستهلك أساس االستراتيجية 

  :ومن أهم الطرق ما يلي .للحملةاإلعالنية 
ربطها بطبقات اجتماعية ب ربطها بأهداف وأحداث أو مناسبات معينة أوبالتأثير في ارتباط الفئة السلعة . 1

 .معينة يطمح المستهلك في االنتماء إليها
  .ضفاء سمة أو خاصية مميزة وبارزة وذات أهمية أو مغزى لدى المستهلكإ. 2
  .وجعل بعض خصائصها أو منافعها نقطة أساسية في اختيار المستهلك ،السلعة دراك خصائصإتعديل . 3
 .تغيير مدركات المستهلك للعالمة التجارية أي تغيير صورة أو مكانة العالمة التجارية لديه. 4
جارية أو مقارنة العالمة الت ،من خالل اإلعالن المقارن ،دراك المستهلك للعالمات التجارية المنافسةإتغيير . 5

 .)م2008شاكر ،عبد الحميد(مع العالمات التجارية القوية والراسخة في األسواق 

  :للحملة االعالنية المعرفيعالن عنها في النطاق أنواع العالمة التجارية التي يتم اإل ■
 عنحيث يعرف اإلعالن عن العالمة التجارية للمنتج باإلعالن  :عالن عن العالمة التجارية للمنتجاتاإل. 1

تجاه تقوية االنطباعات اكما ينمو  ،العالمة وهو ما يروج لسلعة أو خدمة ذات عالمة تجارية محددة
  .)Robin Linda,2004(يجابية عن تلك العالمة واالتجاهات اإل

 ،ويقصد باإلعالن عن العالمة التجارية للشركة باإلعالن عن الشركة :عالن عن العالمة التجارية للشركةاإل. 2
ك اإلعالن الذي يكون المعلن فيه غير مهتم باإلعالن عن المنتج وإنما يكون مصب اهتمامه هو وهو ذل

فهو في هذه الحالة يرغب في دعم االنطباع االيجابي عن  ،اإلعالن عن المنشأة التي تقوم ببيع ذلك المنتج
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مل مع الشركة من وخاصة ذلك الجمهور الذي يتعا ،الشركة وسمعتها تجاه الجمهور العريض المحيط بها
فاإلعالن عن العالمة التجارية للشركة يهدف إلى ترويج االنطباع  ،موردين ومستثمرين ومشترين وغيرهم

  ).(Robert P. Murphy2008اإليجابي عن الشركة ككل بدال من الترويج ألحد منتجاتها أو خدماتها 

   :توظيف العالمة التجارية في الحملة االعالنية كفكر اتصالي ■
العالمة التجارية لمحة تصويرية محتملة لنشاط أو  :استخدام العالمة التجارية كأداة تصويرية في التصميم. 1

فإذا ما استخدمت بمثل هذا االتجاه فإنها تنتقل من كونها تصريحا لشخصية المنتج إلى  ،قوة غير مقدرة
  ). حملة شركة دايهاتسو(إثارة االهتمام بالمنتج بحيوية ونشاط 

حيث تستخدم العالمة التجارية كعنصر  ،استخدام العالمة التجارية في المواقف البصرية غير المتوقعة. 2
وهو ما يؤثر  متوقعة بما يخدم إبراز المنتج وتوضيحه بالصورة المطلوبةالبصري في المواقف المرئية غير 

  ). FedExحملة (على طراز االعالنات ومفهوم العالمة بأكمله 
المة التجارية بربطها بصورة إيضاحية بحيث يكون التكوين العام مشتقا من الشكل األساسي إحياء الع. 3

حيث تعزز الصورة اإليضاحية شكل العالمة وتؤثر بشكل واضح علي هوية المنتج وتترك انطباعا ال يمحى من 
حملة بنك ( عقل وذاكرة المشاهد عبر تكرار العالمة التجارية في تصميم اإلعالن بوسائطه المتعددة

   .)بيريوس

  : طرق االتصال البصري للعالمة التجارية كأساس للتمييز البصري ■
 ).وغير قابل للقسمةأاتصال قابل للقسمة (اتحاد بين نوعين من االتصال . 1
 .تكرار لعدد محدد ومكثف من العناصر بحيث ينتج عن فصل أي جزء خلل في هوية الشكل. 2
نوع أعلى عن طريق تداخالت جزئية بين العناصر المفردة األساسية ينتج  تكوين بنية ذات تمفصل من. 3

 .عنها توليد عنصر فردي ثالث
 .)Rainer Busch2007(لوقت نوع أعلى من االتصال اطفرة في هوية الشكل وفي نفس . 4
 .خلق عناصر وسيطة عن طريق تداخل التكوينات أو اختراقها لبعضها البعض. 5
لذي ينطوي عليه التصميم ويتواجد بين وخالل العناصر الشكلية لتنظيمها وتحديد الحيز المساحي ا. 6

 :لمجموعة من المهام كما يلي العالقات بينها يؤدي في تصميم العالمة التجارية
 .تنظيم المعلومات في المجال البصري. أ

 .تحقيق عوامل الراحة البصرية في الحيز المرئي. ب
  .ن األشكال السلبية وااليجابية من خالل التباينتسهيل وحدات المتابعة بي. ج
 .إنشاء اتجاهات حيوية بين مكونات النص تؤدي إلى رفع درجة اإليضاح. د

   :استراتيجيات معالجة المعلومات في نظم تسويق العالمة التجارية ■
با معاصرا حدى األولويات للسياسات التسويقية فهي تمثل أسلوإتمثل استراتيجية العالمة التجارية 

التي  للمثيرات البصرية المعالجة المتسلسلةاستراتيجية  هم تلك االستراتيجياتألمواجهة عولمة العالمة ومن 
أي يكون  ؛خرتلو اآل افيها يتم معالجة المثيرات البصرية المستخدمة في تصميم العالمة التجارية واحد

المعالجة استراتيجية ، و)م2000حنفى، قدرى(همية للمثيرات على نحو متسلسل وذلك بحسب األ االنتقال
فيها يتم معالجة مجموعة من المثيرات المستخدمة في التصميم التي التجارية  المتوازية لمثيرات العالمة

 .ثناء المعالجةأهمال البعض إبشكل مستقل عن بعضها البعض في وقت متزامن ويتم التركيز على بعضها و
   :ويتمثل فيما يلي اآليات معرفية مختلفة كل منها يتبع نموذجوهذه االستراتيجيات تعتمد على 

  :ليات على النحو التاليويضم مجموعة من اآل Mental Mechanisms Modelنموذج اآلليات المختلفة . 1
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شفرة  ىلإومهمتها استقبال االنطباع الحسي للعالمة التجارية وتحويله : Data Demonsآلية التعرف . أ
  .معرفية

ومهمتها تحليل مالمح العالمة التجارية ومقارنتها  :Computational Demonsة عملية المعالجة آلي. ب
  .مع مالمح النموذج البنائي المخزن بالذاكرة تجاهها

ومهمتها مطابقة مجموعة المالمح المميزة للعالمة ككل مع  :Cognitive Demonsآلية المعرفية . ج
  .النموذج المخزن بالذاكرة

ويفترض أن المثيرات تتألف من مجموعة من  Features Analysis Modelتحليل المالمح  نموذج. 2
المالمح التي تميزها عن غيرها وتعطيها الطابع الخاص وهي بمثابة خصائص رئيسية تحدد نمط العالمة 

 إلى ستندةم أهدافها بالعالمة التجارية تحقيق على تعمل اآللية هذهو .)Alan R. Andreasen2007(التجارية 
  :التالي النحو على نظريات ست
 .معالمها نشوه أن دون ومبسطة ومحددة واضحة نقاط بضع في الفكرة طريق عن :يطسـالتب نظرية. أ

 .الملل يعرف ال فعال نحو على تكرر لم ما البقاء لها يكتب العالمة ال فكرة إن:التكرار نظرية. ب
 .إليها ترمي التي بالدالالت محملة تنشر بل حالها لىع تنشر العالمة ال فكرة:التوظيف نظرية. ج
 .بصحته تجاه العالمة الجمهور يعتقد بما البدء طريق عن:التعزيز نظرية. د
 .معها الفردي التعاطف من حالة سيثير فكرة العالمة على باإلجماع الشعور خلق إن :اإلجماع نظرية. هـ
 وعدم ،اإلنجازات بعظمة اإلحساس ينمى بيات بالعالمة ممااإليجا على التركيز طريق عن:الترغيب نظرية. و

  .والثبات الظهور على القدرة السلبيات يعطي تقديم االيجابيات
نماذج ثابتة ومحددة ألي مثير تمت معالجته  وه Template-Matching Modelنموذج مطابقة النمط . 3

وهي تلك المتعلقة بالجوانب االدراكية  خصائص معينة من المثيرات ىويركز عل ،أو التفاعل معه من قبل
 التأثير ووسائل وأساليب فلسفةو ،البصرية وقدرة النظام البصري على تعديل أنماط العالمة التجارية تصميميا

اإلتصالية لنظم تصميم  الرسائل في العمل تشكل منهج التي األفكار من مجموعة تتضمنالتي  ليةآلل وفقًا تعمل
 المخاطبة على تقوم ال نقاط من ثماني تتكون "الجمهور جذب آلية" عليها يطلق التي اآللية هذهو ،العالمة التجارية

 في للتأثير اإلتصالية الرسائل وتحققها ،الفكرة االبداعية في بذكاء تضمينها يتم أخرى آليات على وإنما ،المباشرة
 واضحة غير أم واضحة بصورة أكان سواء فعلال أو بالقول إظهار نفسه إلى اإلنساني السلوك يدفع الذي الالشعور

 فيها تختلط بوسائل اإلقناع إحداث إلى تتجه عليها الضوء يسلط التي فاآللية.)م2003،الزغلول رافع وعماد(
  :عناصرها أهم ومن ،بالرضا والحاجة ،بالرغبة والخوف ،العاطفة بالعقل

 نحاصر نأ، ونفسر أن من أفضل نحاصر نأ، ونفسر أن من أفضل نوحي أن، ونقنع أن من أفضل جذبن أن
 برمته المنتج أو الفكرة نقدم أن، والقديم قولبن أن من أفضل المنتج أو الفكرة شأن نعلي أن، ونجادل أن من أفضل
 نصمت أن، ومملة صيغ في كررهان أن من أفضل المنتج أو الفكرة عرض في جددن أن، وتفاصيله ذكرن أن من أفضل
  .الفكرة في الضعف اطنمو نثير أن من أفضل

   :نتائج الدراسة
ن أن تكون قوية ونوعية كالحملة االعالنية يم الثقافة المعرفية للعالمة التجارية في النسق البنائي لتصميم. 1

االختراق والتغلغل  ىوتثمر من خالل قدرة العالمة عل ،ولكنها انتقائية) كالتأثير النوعي للعالمة التجارية(
  .المستهلك في

التي تطرح بهدف أخذ  ،في حالة حصار فهي هدف ثابت لعالمات الصغيرة العالميةتعتبر العالمات التجارية . 2
ويتطلب ذلك دعم تلك العالمات  ،العالميةحصة تجارية من المجموعات الفرعية لمستخدمي العالمات 

  .عالنيا من خالل الحمالت االعالنية المستمرة والمتواصلةإالتجارية 
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البعدين  على التمثيالت ذات العالمة التجاريةفي  Mental Rotation ر سلسلة التدوير العقليتؤث. 3
تدوير ذو هما الن من التدويراوهناك نوع Orientationلألشكال ثالثية األبعاد بصرف النظر عن االتجاه 

حيز البصري الاحة تدوير األشكال في مس(تدوير في العمق وال، )تنفيذ في سطح الصورة اإلعالنية(بعدين 
 ).لإلعالن

ومن حيز  ،استخدام التجريد في عناصر تصميم العالمة التجارية نوع من الخروج للمثيرات إلى معناها. 4
 Conceptالتأثر بالمعنى وهو تأثير غير مباشر وهذا يسهم في تكوين المفاهيم  ىالتأثير المباشر إل

Formation لمضمون الحملة التي تمثل عملية منح الشكل اإلعالني . 
 وهو العالمي الجديد االقتصادي للنظام المستقبلية االتجاهات تشكيل في االقتصادية العولمة أدوات ساهمت. 5

 الحالية المصرية المفتوح، والشركات العالمي السوق منجزء  هو المصري والسوق المفتوح، السوق نظام
 ،الشركات هذه في العمل وخطوات أدوات من تطوير بد ال لذلك الجنسيات متعددة الشركات مواجهة عليها
 المستهلكين رغبات عن والبحث السوق دراسات طياتها في تأخذ التي المراحل التسويقية تطويرها أهم ومن

 لمواجهة الحمالت المنتجات عن اإلعالنية الحمالت تطوير و بقوة، فيها المنافسة يمكن جديدة وإيجاد أسواق
 .الشركات لهذه الخارج من قادمةال القوية اإلعالنية

   :توصيات الدراسة
القيم  ين تكون متماسكة ومترابطة حيث تظهر وتنمأعالنية بانتظام ولكنها يجب ينبغي تجديد الحمالت اإل. 1

 .المضافة للعالمة
 ضرورة تحديد قيمة التكامل بين المعلومات التي تبثها الحملة الممثلة ألهدافها ومعلومات المنبهات. 2

 .البصرية في النظام الكلي لتصميم العالمة التجارية
 مفاهيم بحيث تناسب للمنتجات اإلعالنية الحمالت وتخطيط صياغة العالمة في العالمية نحو التوجه ضرورة. 3

 .المفتوح السوق واالجتماعية وسياسات والثقافية االقتصادية العولمة وخصائص
مع دالالت  بين العناصر والوحدات المعرفية المستخدمة في العالمة االهتمام بمدى توافر المكافئ الرمزي. 4

  .المعاني المقابلة لها في البناء المعرفي لتصميم الحملة االعالنية بالشرق األوسط
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  :والنماذج التصميمية ملحق األشكال

  
  )1(شكل رقم 

نموذج تصميم إلعالن يعتمد علي توظيف العالمة  

  الحتفاظ القصدي للمعلوماتالتجارية وفق ا
  

  )2(شكل رقم 

نموذج تصميم إلعالن يعتمد علي توظيف العالمة 

التجارية باستخدام دعم المحتوى بالتمثيل المعرفي 

  للمعلومات

 

  )3(شكل رقم 

نموذج تصميمي إلعالن يعتمد علي توظيف العالمة 

وبين العناصر  التجارية باستخدام التوليف بينها

 المكونة لإلعالنالتصميمية 
  

 

  )4(شكل رقم 

نموذج تصميم إلعالن يعتمد على توظيف العالمة  

التجارية باستخدام غزارة الطاقة الفكرية لفئات ثقافية 

   واجتماعية محددة

  )5(شكل رقم 

نموذج تصميمي لفكر حملة اعالنية يعتمد على توظيف 

ة في العالمة التجارية باستخدام تطبيقات المرونة العقلي

   .ربط المعلومات بصريا
 

  )6(شكل رقم 

نموذج تصميمي لفكر حملة اعالنية يعتمد على توظيف  

العالمة التجارية باستخدام حيوية اإلبداع للتوليف 

  لمعرفي للعناصر الشكلية بالتصميمواالشتقاق ا

 

  )7(شكل رقم 

نموذج تصميمي إلعالن يعتمد على توظيف العالمة 

للحملة التي  ل الفكر االبداعي الشاملالتجارية من خال

 المخزون الثقافي للمتلقي  تركز على
  

 

استخدام اللون األحمر في تصميم العالمة ) 8(شكل رقم 

واضافة  ، التجارية للداللة علي درجة النضج الطازج

اللون االصفر في مراحل التطوير للعالمة للداللة علي 

  الجودة  لىطبيعة البطاطس كفرز أول للتأكيد ع
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استخدام جماليات الفكرة في الدمج بين ) 9(شكل رقم 

الدوائر األربعة الممثلة التحاد أربع شركات للسيارات 

لتدعيم المعنى الكامن لشركة أودي وكذلك المعاني 

الظاهرة في التوظيف البنائي لبوما وتأكيده للجودة 

  باستخدام اللون األسود 

  
 

اللون األخضر بدرجة تتضمن استخدام ) 10(شكل رقم 

في تكوينها اللون األبيض واألسود على المقياس اللوني 

لتأكيد الثبات الثقافي الذي يمكن رصده من خالل 

تطور العالمة من االسود  مفرداتها البصرية بمراحل

  لألخضر 

 

مجموعة مصنفة لعالمات تجارية عالمية ) 11(شكل رقم 

رائح اجتماعية متعددة في التوجه لش التنوع ىتعتمد عل

  لتعزيز ثقافة التحديات وتحقيق األهداف
    

مجموعة مصنفة من العالمات التجارية ) 12(شكل رقم 

تدعم فلسفة المجتمع وتنوع لمواقع تواصل اجتماعي 

  أفكاره
 

 
خصائص  ىعالمات تجارية تعتمد عل) 13(شكل رقم 

ن خالل وتؤكد على مصداقيته م ذهنية عن طبيعة المنتج

  بداعياالرتباط الواقعي لمضمونها اإل
   

  )1(نموذج تصميمي رقم 

حملة اعالنية لشركة ديهاتسو للسيارات يعتمد توظيف  

العالمة التجارية كأداة تصويرية تؤكد على دعم التمثيل 

المعرفي للمعلومات في الصياغة البصرية للعناصر 

    الشكلية

اعالنية لشركة فيديكس حملة ) 2(نموذج تصميم رقم 

يعتمد توظيف العالمة التجارية لدعم طراز الحملة من 

خالل التأكيد على كالسيكيات العالمة من سرعة 

  وانضباط ودقة بهدف توسيع النطاق المعرفي 

  
حملة اعالنية لبنك بيريوس ) 3(نموذج تصميمي رقم 

يعتمد على توظيف العالمة التجارية في النسق البنائي 

للحملة على االشتقاق اللوني لألفكار لدعم الهوية وتأكيد 

      ات الذهنية وربطها بصور إيضاحية االنطباع
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مراحل تطوير لعالمة تجارية ) 4(نموذج تصميمي رقم 

عالمية وحلول ابتكارية تعتمد على التبسيط والتعزيز 

والترغيب سواء في األبعاد البصرية الشكلية أو اللون أو 

جاهات من خالل تحليل المالمح األساسية لتصميم االت

  العالمة

  
مراحل تطوير لعالمة تجارية ) 5(نموذج تصميمي رقم 

عالمية وحلول ابتكارية تعتمد على التركيز على 

خصائص المثيرات البصرية للجوانب اإلدراكية للون 

والشكل لتعديل أنماط العالمة التجارية كآلية لجذب 

  المتلقي
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