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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 رسائل 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 السٌنمائً 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 وبٌئٌة 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.

ٌ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:
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