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Principles of visual identity building for guidance systems in exhibition 

Booths 

 الملخص

اإلتجاهات الحدٌثة فً تصمٌم نظم التوجٌه و اإلرشاد تتجه إلً إبتكار أنماط فنٌة جدٌدة من خالل المؤثــرات  أصبحت

البصرٌة التى ٌبـــدع المصمم من خاللها هٌئة شكلٌة جذابة ومبهرة فً  التصمٌم وتبرز من خاللها أهداف الشركة المعلنة 

 ا وهوٌتها للجمهور.مما ٌمٌزها عن الشركات المنافسة وٌوضح شخصٌته

وتعد نظم التوجٌه و اإلرشاد من النظم القائمة على إستخدام الرموز , حٌث ترجع أهمٌة الرموز فً هذه النظم إلى الدور 

البصري والمعرفً الذي تقوم به فً التوجٌه و اإلرشاد داخل البٌئة ذاتها ، وكٌفٌة إقامة عالقة عاطفٌة تضمن والء المتلقً 

وذلك ٌعنى أن دور الرموز ال ٌقتصر على جانب تصمٌمً فقط, بل على جانب معرفً أٌضاً ٌتمثل فى دورها وتقبله لها , 

 كأحد عناصر بناء الهوٌة البصرٌة للمكان أو الخدمة المعلن عنها .

صمٌم وفً ظل  تطور تكنولوجٌا اإلنتاج وتكنولوجٌا الطباعة علً مدار السنوات الماضٌة  وتطور الوسائل الخاصة بالت

واإلنتاج.. تغٌرت مفاهٌم عدٌدة فً تصمٌم نظم التوجٌه و اإلرشاد خاصة مع ظهور التقنٌات التفاعلٌة والتً أدت إلى 

ازدٌاد المنافسة بٌن التصمٌم االبتكاري والتقنً لهذه النظم بدء من الفكرة حتً التنفٌذ, حٌث أثرت سٌاسات التنافسٌة الفائقة 

 نظم التصمٌمٌة واإلنتاجٌة بشكل كبٌر.والسوق المفتوح علً تطور ال

ولتحقٌق هذا ,  وعلى ذلك ٌهدف هذا البحث إلى رصد أسس بناء الهوٌة البصرٌة لنظم التوجٌه واإلرشاد ألجنحة المعارض

الهدف تم تقسٌم البحث إلى أربعة محاور رئٌسٌة , أهتم المحور األول بالهوٌة البصرٌة وتصمٌم اإلعالن المعاصر , بٌنما 

اول المحور الثانً مفهوم وخصائص نظم التوجٌه واإلرشاد ألجنحة المعارض , وتعرض المحور الثالث لبٌان أثر تن

نظم التوجٌه , وانتهى البحث برصد أسس بناء الهوٌة البصرٌة ل التكنولوجٌا الرقمٌة على تصمٌم نظم التوجٌه واإلرشاد

 ة.فً ضوء التكنولوجٌا الرقمٌ واإلرشاد ألجنحة المعارض

Summary 

The modern trends in designing guidance systems have sought to create new artistic styles 

through the visual effects by which the designer creates attractive and dazzling form in the 

design and highlights the company's declared goals   distinguishing it from the competing 

companies and clarifies its personality and identity to the public. 

Guidance systems are code-based systems. The importance of symbols in these systems is due 

to the visual and cognitive role they play in guidance within the environment itself and how to 

establish an emotional relationship that ensures the loyalty and acceptance of the recipient. 

Thus, the role of the symbols does not limited only to the design aspect, but also to the 
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cognitive aspect representing its role as one of the elements of building the visual identity for 

the place or the service advertised. 

In the light of the development of production technology and printing technology over the 

past years as well as the development of design and production means, several concepts have 

changed in the design of guidance systems, especially with the emergence of interactive 

techniques, which have led to increase competition between the innovative and technical 

design of these systems starting from the idea to implementation, as high competition and 

open market policies have greatly influenced the development of design and production 

systems. Therefore, this research aims at monitoring the principles of building the visual 

identity of the guidance systems in the exhibition Booths. 

 

To achieve this goal, the research was divided into four main parts. The first part focuses on 

the visual identity and the design of the contemporary advertising. The second part deals with 

the concept and characteristics of the guidance systems for the exhibition Booths. The third 

part presents the impact of digital technology on the design of the guidance systems. The last 

part ends with monitoring the principles of visual identity building of guidance systems for 

exhibition Booths in the light of digital technology. 

 مقدمة البحث :

أصبحت اإلتجاهات الحدٌثة فً تصمٌم نظم التوجٌهه و اإلرشهاد تتجهه إلهً إبتكهار أنمهاط فنٌهة جدٌهدة مهن خهالل المؤثـهـرات 

البصرٌة التهى ٌبــهـدع المصهمم مهن خاللهها هٌئهة شهكلٌة جذابهة ومبههرة فهً  التصهمٌم وتبهرز مهن خاللهها أههداف المؤسسهة 

 عن الشركات المنافسة وٌوضح شخصٌتها وهوٌتها للجمهور. المعلنة بما ٌمٌزها

وتعد نظم التوجٌه و اإلرشاد من النظم القائمة على إستخدام الرموز , حٌث ترجع أهمٌة الرموز فهً ههذه الهنظم إلهى الهدور 

ة تضمن والء المتلقً البصري والمعرفً الذي تقوم به فً التوجٌه و اإلرشاد داخل البٌئة ذاتها ، وكٌفٌة إقامة عالقة عاطفٌ

وتقبله لها , وذلك ٌعنى أن دور الرموز ال ٌقتصر على جانب تصمٌمً فقط, بل على جانب معرفً أٌضاً ٌتمثل فى دورهها 

 كأحد عناصر بناء الهوٌة البصرٌة للمكان أو الخدمة المعلن عنها .

لماضهٌة  وتطهور الوسهائل الخاصهة بالتصهمٌم وفً ظل  تطور تكنولوجٌا اإلنتاج وتكنولوجٌا الطباعة علً مهدار السهنوات ا

واإلنتاج.. تغٌرت مفاهٌم عدٌهدة فهً تصهمٌم نظهم التوجٌهه و اإلرشهاد خاصهة مهع ظههور التقنٌهات التفاعلٌهة والتهً أدت إلهى 

لفائقهة ازدٌاد المنافسة بٌن التصمٌم االبتكاري والتقنً لهذه النظم بدء من الفكرة حتً التنفٌذ, حٌث أثرت سٌاسات التنافسٌة ا

 والسوق المفتوح علً تطور النظم التصمٌمٌة واإلنتاجٌة بشكل كبٌر.

وٌعد تحقٌق الهوٌة البصرٌة الممٌزة للمؤسسات من أهم النهواحً التهً ٌحهاول المصهمم إبرازهها خاصهة عنهد التصهمٌم فهً  

اف ورسهالة المؤسسهة وفهً بٌئة تنافسٌة داخلٌة كنظم المعارض ومن ثم ٌسعى المصمم إلى بناء هوٌهة بصهرٌة داعمهة ألههد

نفهس الوقهت نقطهة اتصهال بصهري للتوجٌهه واألرشهاد داخهل المحهٌط المكهانً للمعهرض كأحهد وسهائل المتلقهً للعثهور علهى 

الطرٌهق حتههى الوصههول لجنهاح العههرض الخههاص بالمؤسسهة , مهها ٌتتبعههه رصهد اسههس بنههاء خاصهة للهوٌههة البصههرٌة تتوافههق 

 وطبٌعة الموقف التصمٌمً داخل المعارض .

 مشكلة البحث :

الحاجة إلى تحدٌد أهم األسس البنائٌة للهوٌهة البصهرٌة لهنظم التوجٌهه واإلرشهاد ألجنحهة المعهارض بمها ٌتوافهق مهع المتلقهً 
 وٌسهل عثوره على الطرٌق وٌؤكد الصورة الذهنٌة للمؤسسة.

 :هدف البحث

 . واإلرشاد ألجنحة المعارضٌهدف هذا البحث إلى رصد أسس بناء الهوٌة البصرٌة لنظم التوجٌه 
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 محاور البحث :

 ٌتم تقسٌم البحث إلى ثالثة محاور رئٌسٌة كما ٌلً 7

 دالالتها (. -أنماطها  -المحور األول 7 الهوٌة البصرٌة ) مفهومها 

 المحور الثانً 7 نظم التوجٌه واإلرشاد ألجنحة المعارض . 

 . وجٌه واإلرشاد ألجنحة المعارضنظم التأسس بناء الهوٌة البصرٌة ل المحور الثالث 7

 المحور األول : الهوية البصرية وتصميم اإلعالن المعاصر 

 مفهوم الهوية البصرية  -1

الهوٌة وهً تعبٌر مرئى محكم للداللة على هوٌة وشخصٌة المؤسسة بواسطة العالمة التجارٌة بما ٌجعل منها شٌئا" محدداً 

الصفات أو الخصائص الواضحة التى تمٌزها عن العالمات األخرى بهدف ومعرفاً من خالل إمتالكها مجموعة من 

 (731  6003براهٌم مرعً,)إ الحماٌة داخل المنظومة التسوٌقٌة التنافسٌة.

بٌنما تمثل الهوٌة البصرٌة المزٌج المتكون من اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة والهٌكل التنظٌمً واإلتصال والثقافة عبر نهج 

اصر اإلتصال المرئً وقائم على عمل اإلدارة المؤسسٌة كما تتجه الدراسات الحدٌثة نحو إٌجاد بصري متمثل فً عن

الهوٌة البصرٌة للشركات من خالل تطوٌر مزٌج هوٌة المؤسسة مع ثالثة عناصر أساسٌة هً البٌئة و الجهات المعنٌة 

 (  D'Angelo Buendia,2006وسمعة المؤسسة. )

هً الخصائص السلوكٌة للمؤسسة والتى تحدد الصفات " :م الهوٌة على النحو التالًٌحدد قاموس مصطلحات التصمٌ

فً هذا الصدد ٌمكن تعرٌف الهوٌة البصرٌة   "المرادفة لمستوى خدماتها، وطبٌعتها أو نهج ممارسة األعمال التجارٌة 

الهوٌة البصرٌة هً حجر  بارالمؤسسٌة بأنها النمط البصري الدال على وجود المؤسسة ووضوح شخصٌتها ، وٌتم اعت

 Hazalالزاوٌة للتعرف على الخصائص الممٌزة للمؤسسة ومدى قوة تواجد العالمة التجارٌة لها وتنافسٌتها . 

Bilgütay, 2013)) 

لذلك تلعب الهوٌة البصرٌة دورا هاما فً مجاالت التجارة والصناعة واإلعالم فً عصرنا الحالً وذلك حتى 

دمة أن ٌتمٌز وٌختلف عن أقرانه ومنافسٌه على مستوى العالم خاصة فى عصر المعلومات ٌستطٌع كل منتج أو خ

 (Kathren Fishen 7  2005) .والتجارة الدولٌة الواسعة اإلنتشار بٌن الجمٌع فً مختلف وسائل اإلعالم

 ( توضيحى للهوية البصرية من تصميم الباحثة 1شكل ) 
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الوجه المرئً للعالمة التجارٌة، والتً تشكل المعرفة بالمؤسسة، وهذه الهوٌة ومن ثم تكون الهوٌة البصرٌة  "هً 

البصرٌة  ٌنبغً أن تكون متوافقة مع طبٌعة العالمة التجارٌة، وتزود العالمة التجارٌة بالمعرفة البصرٌة التً تدعم 

أهمٌة ومصدر للثقة بٌن العمالء  وجودها وإستمرارها لدى المتلقً ، فالهوٌة البصرٌة هً واحدة من أكثر طرق التواصل

 ,Hazal Bilgütay وجعل المنتج ال ٌنسى ". والمؤسسة، فالهوٌة البصرٌة تلعب دور رئٌسً فً تحدٌد هوٌة المؤسسة

2013)) 

 أنماط الهوية البصرية للمؤسسات -2

عامههة التههى تحههاول تتضههمن عملٌههة إختٌههار المؤسسههة لههنمط الهوٌههة البصههرٌة الههذى تعمههل مههن خاللههها تحدٌههد األهههداف ال

7  6005)رانٌها فهاروق ,   تحقٌقها، كما أن نوع النشاط وبٌئة العمل قد تكهون أحهد عوامهل إختٌهار نمهط الهوٌهة البصهرٌة  .

63) 

 ( أنماط الهوية البصرية 2شكل ) 

 الموحدة )الفردية(البصرية الهوية  .1

أن المؤسسهة تسهتخدم تعتمد الهوٌة البصرٌة الموحدة )الفردٌة(على وجود هوٌة واحدة من خالل عالمهة تجارٌهة واحهدة، أى 

وهنها نجههد أن كهل جههزء للمؤسسهة ٌههدعم األخهر نظههراً ألن  إسهم واحهد ومههن خهالل هوٌههة مرئٌهة واحهدة تقههدم نفسهها مههن خاللهها

 (Wally Olins, 2002: 30). المؤسسة تستخدم اسم واحد وأسلوب وشخصٌة واحدة

 المحولة )المزدوجة(البصرية الهوية  .2

تعتمد الهوٌة البصرٌة المحولهة )المزدوجهة( علهى هوٌهة واحهدة تهدعمها هوٌهة أخهرى، أى أن للمؤسسهة مجموعهة مهن 

ات العالمهمجموعهة مهن العالمات التجارٌة التى تندرج تحهت اسهم المجموعهة بمعنهى أن المؤسسهة تقهدم منتجاتهها مهن خهالل 

الكٌهان المؤسسهى، فههى تعتمهد علهى تقهدٌم كهل  أو الماركات التى تختلف من حٌهث اإلسهم والهنمط المرئهى عهن هوٌهةالتجارٌة 

ماركة باسم مختلف وهوٌة بصرٌة مختلفهة ولكنهها تعمهل علهى ربهط كهل مهنهم بكٌهان واحهد كبٌهر وههو المؤسسهة التهى تقهف 

 (Wally Olins, 2002: 78)خلفهم  . 

  ةالتعدديالبصرية الهوية  .3

على وجود أكثر مهن عالمهة تجارٌهة وهوٌهة تعمهل إلهى جانهب بعضهها الهبعض، أى أن  ةالتعددٌالبصرٌة الهوٌة تعتمد 

المؤسسههة تتعامههل مههن خههالل عههدد مههن المنتجههات التههى ال تنتمههى إلههى بعضههها الههبعض أو إلههى المؤسسههة، لٌههتم تقههدٌم منتجههات 

البصرية الهوية 
الموحدة 

 (الفردية)

المحولة  البصريةالهوية
 (المزدوجة)

البصرية الهوية 
  ةالتعددي
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كلٌهاً سهواء فهً العالمهات التجارٌهة أو األسهماء أو الهوٌهة البصهرٌة كمها أنهها ال  المؤسسة كمجموعة من الماركات المنفصلة

ترى كتابع لمؤسسة واحدة  فالهوٌة فى هذا التصهنٌف تعنهى أن شخصهٌة كهل عالمهة تقهوم علهى أسهاس االتصهال مهن خهالل 

أنهه لهٌس بالضهرورة أن ٌتعهرف أفكار وقٌم خاصهة بهها حتهى أنهه أحٌانها مها تبهدو المنتجهات شهدٌدة التنهافس فٌمها بٌنهها، كمها 

 (A. Aaker , 2009: 45) المتلقى على المؤسسة المنتجة إال من خالل التدقٌق فى المعلومات الخاصة بالمنتج.

 داللة الصور الذهنية وارتباطها بمستويات المعرفة البصرية  -3

هى مجموعة إنطباعات وأحاسٌس ٌكونها الفرد عن األخرٌن أو عن المنتجات واألفكار من حوله والتى  الذهنٌة الصورة

 (7361  6005)نسرٌن عزت ,  تؤثر تأثٌرا عمٌقا .

وٌنظر علم النفس إلى اإلعالن من حٌث أنه موقف إدراكى عام )ال ٌتطلب إستجابة مباشرة( ٌجعل الفرد ٌستجٌب فٌمها بعهد 

بع فٌه من آثار لهذا الموقف بحٌث تكون اإلستجابة المرجأة فٌها نهوع مهن التفضهٌل لموضهوع اإلعهالن. )حامهد وفًقا لما ٌنط

 (7143  6002زهران , 

وٌعتمد فهم معانً الصور على فهم العالقة بٌن األشٌاء كما هً فً الواقع )فً حدود المجتمع الذي خرجت منه( وعلى 

لها معان مفهومة فكلما اشتركت مجموعة بشرٌة فً نظام معرفً واحد, كلما نظام العالمات الذي ٌجعل هذه الصور 

 (7305  6005)مٌسون محمد قطب ,  اقتربت هذه المجموعة من فهم الصور فهما مشتركا.

وتجٌب الصور الذهنٌة بشكل عام علً حاجة سٌكولوجٌة لدي الفرد وٌسد كذلك بعض المتطلبات العقلٌة والنفسٌة فقد 

اسات المختلفة التً قام بها علماء النفس أننا نفكر بالصورة العقلٌة وعلً هذا األساس ٌمكن تقسٌم الجمهور برهنت الدر

  إلً أربع فئات من حٌث إدراكهم وتفكٌرهم وتفاعلهم مع العنصر الشكلً فً اإلعالن7

 فئة بصرٌة. .3

 فئة حركٌة. .6

 فئة بصرٌة حركٌة. .1

 فئة مختلفة. .1

دراسات علم النفس التً تشٌر إلى العالقة بٌن مفهوم الوضوح أو الحٌوٌة فً الصور الذهنٌة المتكونة  وهو ما ٌتفق مع

عن طرٌق قراءة النص وبٌن التطوٌر أو التعدٌل الناشئ فً معتقدات وإتجاهات المتلقً , حٌث تؤدي الصور الذهنٌة إلى 

 :Charles A. &Marguerite H. , 2004) عواطف .التعرف على المعلومات البصرٌة التً تتمٌز بكونها مثٌرة لل

31)  

لذلك تلعب الصور الذهنٌة دوراً كبٌراً فً تحقٌهق التعهرف الكامهل للهوٌهة البصهرٌة عنهد المتلقهً وههو مها ٌسهمى بمسهتوٌات 

بصهرٌة كمها المعرفة البصرٌة , والتً تختلف وفقاً لدور المصمم فً تأكٌد الهوٌة البصرٌة حٌث تنقسم مستوٌات المعرفهة ال

 بالشكل التالً إلى 7
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 ( مستويات المعرفة البصرية 3شكل ) 

 

  المعرفة الجوهرية 

هى أقل مستوٌات المعرفة التً ٌجب أن تكون لدي مصمم أجنحة المعارض وهً تمثل أساس لتصمٌم الهوٌة 

 البصرٌة ولكنها ال تضمن بقاء المنتج أو الخدمة فً منافسة طوٌلة المدى فً السوق. 

  المعرفة االبتكارية 

هً المعرفة التً تمكن الهوٌة البصرٌة من أن تقود منتجاتها وتمٌز نفسها بشكل كبٌر عن المنافسٌن , وهذا النوع 

من المعرفة الذي ٌرتبط باإلبتكار لما هو جدٌد فً المعرفة ومصادر قدراتها وكثٌر من الهوٌات البصرٌة تعمل علً 

 المعرفة اإلبتكارٌة . أساس معرفتها الكثٌفة لعناصر 

  المعرفة المتقدمة 

وهً تتٌح للهوٌة البصرٌة التمتع بقابلٌة المنافسة بشكل كبٌر وذلك بالسعً للحصول على موقع ممٌز فً السوق 

 (7633  6030)سلوى محمود , ومنافسة المنتجات والخدمات المماثلة. 

 المحور الثاني : نظم التوجيه واإلرشاد ألجنحة المعارض 

من أهم اإلحتٌاجات اإلنسانٌة رغبة اإلنسان فً معرفة كٌفٌة التنقهل داخهل فهراب كبٌهر مهن حولهه واإلسهتدالل إلهى 

 هم . طرٌقه ونتٌجة لذلك فإن الناس تبحث عن العالمات اإلرشادٌة التً تمدهم بالقدر الالزم من المعلومات التً ترشد

 

 إرشادية عالمات نماذج (  4شكل ) 

 المعرفة
  الجوهرية

المعرفة 
 اإلبتكارية 

المعرفة 
 المتقدمة 
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ولهذا ٌصبح للمصمم اإلعالنً دورا" كبٌرا" فً توفٌر أفضل السهبل التهً تجعهل إدراك وإحسهاس اإلنسهان ٌعمهل 

بصورة جٌدة , حٌث أن أفراد المجتمع ٌفترضون فهً المصهمم الهذى قهام بعمهل تصهمٌم العالمهات اإلرشهادٌة انهه قهام بعملهه 

 قتهم فً اإلشارات والدالالت الموجودة.بإخالص وٌضعون ث

فالرسائل اإلتصالٌة اإلعالنٌة تؤثر فً عملٌهة تشهكٌل أو تغٌٌهر اإلتجهاه أو اإلقنهاع, حٌهث ٌتفاعهل المتلقهً مهع مضهمون تلهك 

الرسهائل علههً مسههتوي اإلتجههاه الههذي ٌترجمههه اإلقنههاع إلههً سهلوك كمهها تعههد أٌضهها وسههٌلة لترتٌههب أولوٌههات االهتمامههات لههدي 

نماط المعرفٌة المتنوعة التً تركهز علهً موضهوعات معٌنهة لتنقلهها مهن ههام  المتلقٌن من خالل تقدٌم األفكار الجدٌدة واأل

 ( 7332  6002إهتمام التلقً إلً بؤرة إهتمامه. )شدوان على شٌبه , 

الى عالمات إرشاد توجٌهٌة وعالمات ذات بعد إرشادى ) بنهـاء معلومهاتى (  داخل نظم التوجٌه واإلرشادوتنقسم العالمات 

. 

 داخل نظم التوجيه واإلرشاد العالمات أنواع (  5شكل ) 

    

 وعلى ذلك تنقسم عالمات اإلرشاد التوجيهية الى مجموعتان هما : 

 7 وهى التى ترسم خرٌطة لتوجٌه الناس لقصد معٌن . مثال أماكن الخدمات ، األماكن الترفٌهٌة . الخريطة المعلوماتية 

 7 تشٌر إلى اإلتجاهات التى ٌجب إتباعها للوصول للمقصد .  العالمات التوجيهية 

 بٌنما تنقسم العالمات ذات البعد اإلرشادى إلى ثالثة مجموعات هامة 7        

7 وهى نوعان عالمات تعرٌفٌة خارجٌة 7 والمقصد منها مبنى أو بٌئة ، والنوع اَخر عالمات تعرٌفٌهة  العالمات التعريفية

 ى تساعد فى تحدٌد األقسام الداخلٌة للمبنى .داخلٌة 7 وهى الت

7 وهههى الالفتههات الموجههودة بكههل مكههان بالبٌئههة المحٌطههة مثههال المطههاعم ومنههاطق اإلسههتقبال ، مواعٌههد  العالمااات اإلعالميااة 

 الزٌارات ، أسعار التذاكر .... 

لتعامل والحذر والمنع ولوائح األمان ، مثال 7 هى الالفتات التى ترسى قواعد ا العالمات التشريعية والقانونية او التنظيمية

 الفتات الخطر والتحذٌر والسالمة العامة والطوارىء .

لذلك ٌمكن إعتبار منظومة العالمات اإلرشادٌة هً منظومة بصرٌة لتدفق المعلومهات التهً تخهدم حركهة اإلنسهان 

 عالقات بٌنها تقوم من العالمات مجموعة من كبالمر الكل ذلك داخل األماكن المختلفة والمؤسسات الخدمٌة العامة ، وهً

 النظام الكلً ٌحققه الذي الناتج بمثابة محصلتها النهائٌة تكون وأنشطة خاصة بمكان ومجتمع معٌن وظائف من أجل تبادلٌة

 وتوجٌه ، وتحذٌر .   تعرٌف ، من داخل هذا المجتمع المتعددة بوظائفه

 

العالمات أنواع 
داخل نظم التوجيه 

 واإلرشاد 

وعالمات ذات بعد 
بنـاء )إرشادى 

 ( معلوماتى 

  العالمات اإلعالمية   العالمات التعريفية
العالمات التشريعية 

والقانونية او 
   التنظيمية

عالمات إرشاد 
 توجيهية 

الخريطة 
  المعلوماتية

العالمات 
   التوجيهية
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 أجنحة المعارض:

اإلقتصادى داخل مساحة محددة وزمن محدد بواسطة المنظمٌن وصاحبى مراكز المعهارض المعرض هو النشاط 

الذٌن ٌوحدون جهودهم بخدمات متعددة األشكال من أجل اإلستفادة القصهوى مهن الخدمهة التهى ٌقهدمها المعهرض نفسهه لههذا 

للتشهتت اإلقتصهادى والصهعوبات فإن المعرض مساحة أو حٌزا" إقتصادٌا" تعاونٌها" للتطهوٌر اإلقتصهادى الكهامن، كنقهٌض 

 (306-7305  6030, نظام موسى سوٌدان )التى تواجه التجمعات المتعددة.

ٌمكن إدراك المفهوم الخاص بأجنحة المعارض من كونها أحد الوسائل اإلعالنٌة الجٌدة فً نقل المعرفة لعدد 

كبٌر من المتلقٌن ، حٌث تشكل دافعا" لإلبداع واإلبتكار فً إنتاج الكثٌر من الرؤى اإلعالنٌة ، وجمع العدٌد منها إلبراز 

لمعارض كل ما ٌمكن عرضه لتوصٌل أفكار ، ومعلومات معٌنة إلى النشاط العام للشركات المعلنة . وتشمل أجنحة ا

جمهور المتلقٌن ، وتتدرج محتوٌاتها من أبسط أنواع الوسائل ، والمصورات ، والنماذج ، إلى أكثرها تعقٌداً كالشرائح 

 واألفالم الرقمٌة واإلعالنات التفاعلٌة. 

 نموذج لجناح معرض(  6شكل ) 

عنصر هام فى التعبٌر عن إبداعات تصمٌمٌة جدٌدة من خالل إتاحة الفرصة للمصممٌن تعتبر أجنحة المعارض 

فى التوسع فى تقدٌم إقتراحاتهم وإظهار عبقرٌتهم وتنفٌذ أخر ما توصل إلٌه خٌالهم اإلبداعى وطرح أحدث نظرٌاتهم كما 

بة وعادة تعكس أجنحة المعارض كان لها أثر كبٌر فى إبراز وتطوٌر هذه األفكار وإختبارها ونقلها كنماذج مجر

 (Martin M. Pegler: 2001اإلتجاهات التصمٌمٌة المعاصرة . )

وحدٌثاً على المستوى المحلً تعددت وتنوعت الوسائل اإلعالنٌة المستخدمة فى أجنحة المعارض وأصبحت على 

ن هناك وظائف إتصالٌة لكل وسٌلة غرار مثٌالتها بالخارج وبقدر اإلثراء الذي ٌضٌفه التعدد والتنوع بشكل عام إال أ

ترتبط هذه الوظائف بسٌكولوجٌة وسمات المتلقى المصري بشكل خاص والتً ٌتم مراعاتها ودراستها جٌدا" لتحدٌد 

إمكانٌة إستخدامها بالمعارض المصرٌة , وتحاول أجنحة المعارض تحقٌق الطابع البصري للوسائل اإلعالنٌة المستخدمة 

كل مرضً مقارنة بالنماذج األجنبٌة بالخارج وذلك باإلهتمام بكل جناح على حده ضمن منظومة باألجنحة المصرٌة بش

األجنحة كوحدة كلٌة متكاملة داخل المعرض وسواء كانت الوسائل اإلعالنٌة المستخدمة للعرض ثنائٌة أم ثالثٌة األبعاد 

7  76004  رحاب عبد المجٌدلة ومتناغمة. )تنحو نحو صٌاغتها جٌدا بشكل ٌجعل المنظومة البصرٌة وحدة واحدة كام

364) 

توفر أجنحة المعارض المنظمة بشكل جٌد بٌئة مثالٌة لعملٌة البٌهع خاصهة للعهاملٌن فهى المبٌعهات , وتتهرك أجنحهة العهرض 

أكثر االنطباعات البصرٌة عمقا، فعند اإلشتراك فى أحد أجنحهة المعهارض،ٌرى الهزوار جمٌهع مها تمثلهه شهركتك مصهورا" 

هذا الجناح. فٌرون تمٌٌزها السلعى والعاملٌن فٌها وفلسفتها ومنتجاتها.وٌمكنهم من خاللها أن ٌحهددوا مهدى ود العهاملٌن  فى

فى التعامل مع العمالء ورغبتهم وخدمتهم.وال توجد وسٌلة أخرى ٌحظى بها العمٌل بجمٌع هذه األمور دفعة واحدة، بهل أن 

 (755 6005,  جون ابلٌارد ذا.)الزٌارة للمصنع أو المؤسسة لن تحقق ه
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   نظم التوجيه واإلرشاد ألجنحة المعارضالمحور الثالث : أسس بناء الهوية البصرية ل

ُهناك العدٌد من األهداف اإلتصالٌة للهوٌة البصرٌة فً اإلعالن داخل نظم التوجٌه واإلرشاد ألجنحة المعارض تتركز فٌما 

 ٌلً 7

  اإلٌقههاع البصههري المطلههوب فههً الرسههالة اإلعالنٌههة إلحههداث التههوازن بههٌن الههنص  علههى إحههداثالهوٌههة البصههرٌة تعمههل

المقروء ،والمؤثرات البصرٌة المستخدمة وأههداف المؤسسهة ، وههذا اإلٌقهاع ٌعمهل علهى اإلنتقهال التهدرٌجً مهن فكهرة 

  ألخرى بما ٌعمل على تسهٌل وصول المعلومات للمتلقً.

  قاط البٌعٌة بسالسة وربطها بأهداف المؤسسة ،و تحقق إستجابة إٌجابٌة للرسالة فً توصٌل النالهوٌة البصرٌة ُتستخدم

  اإلعالنٌة ، و تعمل على إٌجاد معانً إتصالٌة للمنتجات والخدمات المعلن عنها. 

  محٌطههاً بصههرٌاً متجانسههاً لههربط السههلعة أو الخدمههة بأهههداف المؤسسههة وتوجٌههه رسههائل مترابطههة الهوٌههة البصههرٌة توجههد

ٌُسهاعد علهى تقهدٌم المعلومهات بأسهلوب شهٌق ٌجهذب المتلقهً لمضهمون الرسهالة اإلعالنٌهة وتكهوٌن صهورة للمتلق ً بمها 

 ذهنٌة متكاملة عن المؤسسة والمنتجات أو الخدمات. 

  للتعبٌر واإلٌضاح ، وهى بذلك تتكامل مع المؤثرات الجرافٌكٌة األخرى فهً توضهٌح الرسهالة الهوٌة البصرٌة ُتستخدم

 ، وتثبٌتها فً ذهن المتلقً.اإلعالنٌة

  ٌُعهزز اإلحسهاس الهوٌة البصرٌة ُتستخدم فً إثارة خٌال المتلقً ، ورسم اإلحساس بدالالت قوة وجهودة المؤسسهة ممها 

 بالسلعة أوالخدمة المعلن عنها.  

  لطبٌعة السهلعة أوالخدمهة فً إثارة إهتمام المتلقً باإلعالن ،وتحقٌق حالة نفسٌة بداخله مالئمة الهوٌة البصرٌة ُتستخدم

   المعلن عنها.

  ٌُحفهز المتلقهً الهوٌة البصرٌة تعمل على إفراز تصورات فردٌة لكهل متلقهً عهن السهلعة أو الخدمهة المعلهن عنهها ممها 

  لشراء السلعه.

 

 يمكن توضيح أسس بناء الهوية البصرية لنظم التوجيه واإلرشاد ألجنحة المعارض من خالل ما يلي :  

 الخصوصية والتفرد: -1 

الهوٌة البصرٌة بخصوصٌة تصمٌمٌة من حٌث الشكل والمضمون وما تنقله مهن معلومهات ودالالت رمزٌهة ٌجب أن تتمٌز 

 للمتلقً , كما انها ٌجب أن تكون متفردة من حٌث البناء الشكلً والرمزي والداللً .

التوجٌه واإلرشاد ألجنحة المعارض باإلعتماد على ما ٌجب أن ٌتم بناء الهوٌة البصرٌة فً نظم التركيز: و التحديد -2

 ٌلً 7

  .التحدٌد الدقٌق لحاجات ، و رغبات المتلقٌن 

  .التحدٌد الدقٌق لحجم وطبٌعة الجمهور المستهدف 

   .التحدٌد الدقٌق لطبٌعة المنافسة والمتنافسٌن 

  ُحقق أهداف المؤسسة. التحدٌد الدقٌق للمنتجات المالئمة للعرض عبر أجنحة المعارض، والتً ت 

 

ٌجهب أن ٌهتم اإلدراج التصهمٌمً للهوٌهة البصهرٌة فهً نظهم التوجٌهه واإلرشهاد  التنظيم والتارابط ودةاة العارض : -3

 ألجنحة المعارض باإلعتماد على ما ٌلً 7

 حقٌقهاً عرض، وتوفٌر القدر الكافً والالزم من المعلومات مع اإلختصار قهدر اإلمكهان حفاظهاً علهى وقهت المتلقهً ، وت

 لسرعة تلقى المعلومة.

  توفٌر المعلومات الدقٌقة التً ٌبحث عنها المتلقً من خالل ترتٌهب سهلس ومتوافهق مهن نظهم العالمهات وطهرق العثهور

 على الطرٌق .
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 . تحقٌق التنظٌم الجٌد لوحدات نظم التوجٌه واإلرشاد لتقود بفاعلٌة نحو جناح العرض 

  البصرٌة بٌن وحدات نظم التوجٌه واإلرشاد لتقود بسالسة وجاذبٌة المتلقً نحو تحقٌق ترابط بصري من خالل الهوٌة

 جناح العرض.

 

 تحقيق اإلتصال الفعال مع المتلقي  :-4

ٌُجهري طرحهها فهً األسهواق ،   تتم عملٌة اإلتصال مع المتلقً بنظم المعارض بشكل عام لتعرٌفة بالمنتجهات الجدٌهدة التهً 

  بإستخدام الهوٌة البصرٌة من ثالثة مراحل فرعٌة كما ٌل7ًوتتكون مرحلة اإلتصال 

  Attention7نتباه إلجذب اأن تكون الهوٌة البصرٌة قادرة على  -

فالبد أن تستحوذ الهوٌة البصرٌة على ذهن المتلقً؛ فالتصمٌم الجٌد لها بما تحتوٌة مهن ألهوان،  ورسهوم ٌعمهل علهى جهذب 

 ثم ترك إنطباع جٌد فً نفس المتلقً عن السلعه، أوالخدمة المعلن عنها داخل المعرض.                                             إنتباة المتلقً إلى المؤسسة ، ومن 

 Information7المعلومات الالزمة الهوٌة البصرٌة توفر أن  -

ل المؤسسههة ومنتجاتههها حوبههه رأي خاص جههها المتلقههً لبنههاء فٍر المعلومات التً ٍحتاٌجههب أن تقههوم الهوٌههة البصههرٌة بتههو 

 وخدماتها .

 Desire7ثارة الرغبة أن تقوم الهوٌة البصرٌة بإ -

ٍجب أن تكون هذه المرحلة تهنجح  حتىٌجهب أن تقهوم الهوٌهة البصهرٌة بهالتركٌز علهى إثهارة الرغبهة فهً نفهس المتلقهً ، و 

الرقمٌههة فههً عههرض الهوٌههة البصههرٌة بشههكل ستخدام تكنولوجٍا ل إوٍفضجاذبههة للمتلقههً ، والتقدٍم عملٍة ، عملٍة العرض

 تفاعلً الفت للمتلقً .

 

 استخدام التكنولوجيا المتوافقة مع سلوك المتلقي  : -5

ط السلوك الخاصة بوسائل اإلتصال اإلعالنً مما ال شك فٌه أن تكنولوجٌا اإلعالن الجدٌدة غٌرت بشكل أساسً من أنما

( ٌختار فٌه Activeلٌكون إتصاال" تفاعلٌاً من حٌث تطلبها لدرجة عالٌة من اإلنتباه, فالمستخدم حدٌثاً ٌقوم بعمل فاعل )

ستخدم المحتوى الذي ٌرٌد الحصول علٌه.. حٌث أن اإلتصال اإلعالنً الجدٌد قام بتحقٌق درجة عالٌة من التفاعل بٌن الم

( , وعلى ذلك فالبد أن تتوافق التكنولوجٌا المستخدمة فً عرض 7366  6004والوسٌلة.) عباس مصطفى صادق, 

الهوٌة البصرٌة للمؤسسة وما تتضمنه من معلومات مع سلوك المتلقً الذي أصبح ٌمٌل إلى التكنولوجٌا الرقمٌة المنتشرة 

 فً جمٌع أوجه أنشطته الٌومٌة .

 

 بخصائص البناء الشكلي :االلتزام  -6

  مراعاة أن تكون العالقة بٌن عناصر ومكونات تصمٌم الهوٌة البصرٌة المستخدمة قوٌهة وواضهحة ال تحتهاج إلهى بهذل

 جهد كبٌر فً التعرف علٌها ، وبهذا ٌسُهل على المتلقً إستٌعابها بسهولة .

 ٌُفقهدة تجنب التداخل، والتزاحم بهٌن مكونهات تصهمٌم الهوٌهة البصهرٌة ، وبعضهه ا حتهى ال ُتشهتت عهٌن المتلقهً ممها قهد 

 التركٌز. 

  هق عهٌن مراعاة إستخدام الحركة المدروسة التً قد ُتصاحب بعض العناصر فهً تصهمٌم الهوٌهة البصهرٌة حتهى ال ُترهن

 المتلقً أثناء اإلدراك البصري  .

 النٌة , حٌهث أن اسهتخدام ألهوان غٌهر عدم إستخدام ألوان غٌر مناسبة للمضمون أو المكان أو المحتوى أو الوسٌلة اإلع

ٌُزٌد من إحتمهال إجههاد العهٌن أثنهاء الرؤٌهة البصهرٌة لإلعهالن ككهل خاصهة فهً  مناسبة فً تصمٌم الهوٌة البصرٌة قد 

  حالة إستخدام وسٌط تكنولوجً رقمً.
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  المتناغمهة كهالزهري بدرجاتهه، مراعاة إستخدام األلوان المالئمة لكل نوع فقد ُوِجد أن النساء مثالً قد تمٌل إلى األلهوان

 بٌنما مثالً قد ٌمٌل الرجال إلى األلوان المتباٌنه، والصرٌحة كاألزرق الصرٌح.

  ٌُمكهن اإلسهتغناء عنهها مراعاة أن ٌتم تصمٌم الهوٌهة البصهرٌة بحٌهث ال تحتهوى إال علهى العناصهر الضهرورٌة التهً ال 

 ٌة . والتً تتجه بقوة لتحقٌق رسالة المؤسسة وداللتها الرمز

 7ًمراعاة أن ٌتم تصمٌم الهوٌة البصرٌة بحٌث تحقق مبدأ البساطة من خالل ما ٌل 

o .اإلبتعاد عن الخلفٌات المعقدة، سواء من حٌث الشكل أو اللون 

o  .إستخدام الرموز واألشكال البسٌطة، والمعبره 

o . ًاإلستعانة بالشعارات البسٌطة ، والرنانه، والتً تتعلق بسهولة بذهن المتلق 

o .ٌُساعد فً نقل رسالة المؤسسة بسهولة، وٌسر   البساطة فً المتن مما 

 

 نتائج البحث :

تساهم األسس البنائٌة للهوٌة البصرٌة لنظم التوجٌه واإلرشاد ألجنحة المعارض فً تحقٌق التوافق واإلنسجام  .3

عرض وتٌسر من عثوره على والترابط بٌن النظم اإلرشادٌة المستخدمة والتً تقود المتلقً بفاعلٌة نحو جناح ال

 الطرٌق داخل نظم المعارض التنافسٌة .

تؤدي الهوٌة البصرٌة دوراً إتصالٌاً بالغ األهمٌة فً تأكٌد الصورة الذهنٌة للمؤسسة وتوصٌل رسالتها وأهدافها  .6

من  بسهولة وٌسر للمتلقً مما ٌساعد على اإلستجابة الفعالة من المتلقً مع المنتجات أو الخدمات المقدمة

 المؤسسة .

عرض، وتوفٌر القدر الكافً من المعلومات الدقٌقة ذات التنظٌم الجٌد مما تؤدي الهوٌة البصرٌة دوراً هاماً فً  .1
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 جناح العرض .

المرتبطة بخصائص البناء الشكلً للهوٌة البصرٌة لنظم التوجٌه واإلرشاد ألجنحة تساهم األسس البنائٌة  .1
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كة المدروسة عناصر ومكونات تصمٌم الهوٌة البصرٌة المستخدمة قوٌة وواضحة , وكذلك مراعاة إستخدام الحر

, مع تجنب التداخل، والتزاحم وعدم إستخدام ألوان غٌر مناسبة للمضمون , وان تتكامل جمٌع العناصر الشكلٌة 

 بقوة لتحقٌق رسالة المؤسسة وداللتها الرمزٌة مع تحقٌق مبدأ البساطة .
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