
 العدد العاشر                                                                     والفنون                 مجمة العمارة 

926                                                                                                                               DOI: 10.12816/0044819 

 معايير اليوية البصرية لتصميم
 دليل مطبوعات المنشآت أوالييئات باختالف أنشطتيا

 mt laVmhiicmjmtlcmsiVtimciimlVjsiVcliVhitmkiVsjVcliVc namtlcmsitVeli laVsjV

itclnamtleiictVsiVnshmitVlttsihmikVcsVclimiVltcmlmcmitV

 ميسره عاطف المطيعي /دأ.م.
 سمطنة عمان -مسقط  -كمية الزىراء لمبنات  -التصميم الجـرافيكي اذ المسـاعد بقسمــاألست

 مقدمة :
يقاعو المتسارع، صخبًا وضجيجًا سمعيًا  إن العالم الذي نحياه اليوم بما فيو من حضارة وازدىار قد خمق بماديتو الطاغية، وا 

داد ال حصر ليا من الكيانات االقتصادية، وبصريًا نتيجة التنافسية الشديدة بين ما أنتجتو يد الحضارة الصناعية  من أع
والمنشآت الصناعية، والمؤسسات التجارية، والشركات الخدمية، والتكتالت االجتماعية، والمنظمات المحمية، والدولية 
بتخصصاتيا المختمفة، وجميعيا تسعى جاىدة لجذب انتباه أكبر عدد من الجميور  نحوىا، لخمق مجتمع يرتبط وجدانيًا 

ولذا فإن جميع وسائل اإلعالم، أو وسائل االتصال المرئية ، أو السمعمرئية لدي المنشأة أو المؤسسة، تستيدف بيا، 
 الزبائن أو المستفيدين  من الخدمة، أو النشاط الذي تقوم بو.

 وط الكتابيةالخط -دليل اليوية البصرية ـ المغة البصرية ـ الشعار ـ الوحدة الزخرفية المميزة الكممات المفتاحية : 

Abstract: 

The problem of the research can be framed in the following main question: What are the 

considerations to be followed when designing the visual identity of any establishment, 

institution, service organization, industrial or commercial entity to produce a design guide for 

advertising campaign publications? 

The research aims are to achieve several objectives: 

1. Access to the list of visual identity design criteria to produce a guideline for the 

publication designer must be followed when designing the identity of institution 

publications. 

2. Develop a list of criteria for logo design within the Visual Identification Guide 

System. 

3. Develop a list to classify the design patterns of logos commonly used within the visual 

identification guide system. 

Competitiveness in the world of consumer societies today, whether produced or 

imported, requires what is known as visual identity or marketing identity (Branding), and the 

enterprises with its different activities compete to develop a guideline to this identity that 

distinguishes it and distinguishes its products. Therefore we as teachers of design in 

Department of Printing, Publishing and Packaging, Applied Arts faculty should care for 

studying the required considerations of designing the visual identity of the facility, institution, 

or organization either commercial, industrial, or service. 

The Conclusion of the study is that the design of the visual identity could be formed as a 

publications guide through five factors; First is following the criteria of the design idea of the 

logo, second is using the style of the logo design, third is designing of a distinctive decorative 
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unit, fourth is choosing distinctive colors, Fifth is designing a distinctive typography. 

Also it’s proved through the statistical results of the research, that the design criteria, 

design style, design of the distinctive decorative unit, chosen colors, and the typography style 

are indicators of the standards of visual identification. 

 مشكمة البحث : 
 ال  الرئيس اآلتي : يمكن صياغة مشكمة البحث في السؤ 

ما ىي االعتبارات الواجب اتباعيا عند تصميم اليوية البصرية ألي منشأة،  أو مؤسسة، أو ىيئة خدمية كانت، أو 
 صناعية، أو تجارية إلنتاج دليل تصميمي لمطبوعات الحمالت الدعائية، واإلعالنية  ليذه الييئات ؟

 أىداف البحث :
 ف وىي :ييدف البحث إلى تحقيق عدة أىدا

الوصول لقائمة معايير تصميم اليوية البصرية النتاج دليل تصميمي يجب عمى مصمم المطبوعات االلتزام  .1
 بو عند تصميم مطبوعات المؤسسة صاحبة اليوية.

 وضع قائمة بمعايير لتصميم الشعار داخل منظومة دليل اليوية البصرية. .2
 تخداميا داخل منظومة دليل اليوية البصرية.وضع قائمة لتصنيف أنماط تصميم الشعارات الشائع اس .3

 تسآؤالت البحث : 
 ما ىو دليل اليوية البصرية المميز لمطبوعات المنشآت والييئات ؟ .1
 ما ىي المراحل التي يتبعيا المصمم لتصميم اليوية البصرية ؟ .2
 ما ىي العالقة بين تصميم الشعار وبين الخطوط العامة لميوية البصرية ؟ .3
 ثر قواعد تصميم الشعار واعتباراتو في تصميم اليوية البصرية ؟إلى أي مدى تؤ  .4
 إلى أي مدي يؤثر نمط تصميم الشعار في تصميم اليوية البصرية؟ .5
 إلى أي مدي تؤثر قيم التباين و االنسجام الموني في تصميم اليوية البصرية؟ .6
 إلى أي مدي تؤثر أنماط الخطوط والكتابات في تصميم اليوية البصرية؟   .7
ىي األسس التي تبنى عمييا معايير رفض أو قبول الخطوط التصميمية والقيم المونية بالمطبوعات  ما .8

 المتبعة لدليل اليوية البصرية ؟
إلى أي مدي تؤدي اليوية البصرية إلى تحديد مالمح التطوير في تصميم الشعارات وتصميم المطبوعات  .9

 لمشركات المميزة؟
بالتعريف بشخصية الييئة أو المنشأة ، وتوضيح نشاطيا وتحديد  إلى أي مدي تؤدي اليوية البصرية .10

 سماتيا المميزة ، وقدراتيا التسويقية ؟
 فروض البحث :
يتشكل تصميم اليوية البصرية كدليل لممطبوعات من خالل خمسة محاور : وىي اتباع معايير فكرة  الفرض األول :

ة الزخرفية المميزة ، واختيار األلوان المميزة ، وتصميم الخطوط تصميم الشعار ، ونمط تصميم الشعار ، وتصميم الوحد
 والكتابات المستخدمة. 

 الفرض الثاني : أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تأكيد اليوية البصرية وفكرة تصميم الشعار. 
 يم الشعار. الفرض الثالث : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تأكيد اليوية البصرية ونمط تصم

 الفرض الرابع : أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تصميم الوحدة الزخرفية المميزة و تأكيد اليوية البصرية. 
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 الفرض الخامس : أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تأكيد اليوية البصرية واأللوان المميزة المختارة.
لتصميم وحدات دليل اليوية البصرية أكثر مرونة وديناميكية كمما كانت أكثر الفرض السادس : كمما كانت الخطوط العامة 
 تطويعا في تطبيقيا عمي المطبوعات المختمفة. 

 متغيرات البحث :
 المتغيرات المستقمة :

 وىي  خمسة متغيرات مستقمة وتكون عمى النحو التالي :  .1
 المتغير المستقل األول : الفكرة التصميمية لمشعار . .2
 ير المستقل الثاني : نمط تصميم الشعار .المتغ .3
 المتغير المستقل الثالث : الوحدة الزخرفية المميزة . .4
 المتغير المستقل الرابع : األلوان المميزة لدليل اليوية البصرية . .5
 المتغير المستقل الخامس : الخطوط الكتابية المميزة. .6

 المتغيرات التابعة :
 ل األول : الفكرة التصميمية لمشعار .المتغيرات التابعة لممتغير المستق

 . بساطة التكوين 
 . داللة الشعار بنشاط المنشأة 
 .)تفرد الشعار وتميزه )أصالة الشعار 
 .ثبات الشكل حتى يعمق بالذىن فيسيل استرجاعو وتذكره 
 .وضوح الشعار مع اختالف حجمو ، ومساحتو 
 .االعتماد عمى تشكيل عنصر واحد في تصميم الشعار 
 تابات الشعار بالمغتين العربية واألجنبية.وضوح ك 
 .قابمية الشعار لتعددية االستخدام والتطبيق ، وتنفيذه بخامات مختمفة 

 المتغيرات التابعة لممتغير المستقل الثاني : نمط تصميم الشعار.
 ( استخدام نمط الشعارات الكتابيةeTyTogoL. ) 
 استخدام نمط شعار األحرف األولى كاختصارا لالسم (eTyTroTSLgoL.) 
 . استخدام المساحات الفراغية لرسم أشكال أو حروف 
 . استخدام نمط التشكيالت اليندسية في تصميم الشعار 
 . استخدام نمط الخطوط والتشكيالت الحرة 
 . نمط وضع الشعار داخل إطار 
 . استخدام المون الواحد في الشعار 
 استخدام أكثر من لون )متعدد األلوان( في الشعار . 

 المتغيرات التابعة لممتغير المستقل الثالث : الوحدة الزخرفية المميزة.
 . تصميم الوحدة الزخرفية مستوحاة من الشعار 
 . تصميم الوحدة ىندسيًا وتكون قابميتيا لمتشكيل 
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 . ارتباط الوحدة بطبيعة نشاط المنشأة 
 . مالءمة شكل الوحدة مع ألوانيا المختارة 

 تغير المستقل الرابع : األلوان المميزة لدليل اليوية البصرية .المتغيرات التابعة لمم
 . استخدام ألوان مميزة لخمفية الشعار 
 . استخدام التباين لأللوان المميزة لميوية 
 . استخدام االنسجام لأللوان المميزة لميوية 
  . استخدام ألوان تتميز باالنسجام الموني 
 شاط .استخدام ألوان ذات دالدالت ترتبط بالن 

 المتغيرات التابعة لممتغير المستقل الخامس : الخطوط الكتابية المميزة لدليل اليوية البصرية .
 . ابتكار تشكيالت كتابية مخصصو لميوية 
 . اختيار خط مناسب لكتابة العناوين والمتن 
 . إضافة تشكيالت زخرفية عمى الخطوط الجاىزة 
  خطوطو المميزة .مالءمة الخطوط الكتابية مع تكوين الشعار و 
 . تجانس خطوط الكتابات مع الخمفيات واأللوان المميزة لميوية 

 أدوات البحث :
 تصميم قائمة معايير يستخمصيا الباحث من خالل الدراسة النظرية، وخبراتو في العمل الميداني.

 ال التسويق.تحكيم قائمة المعايير المصممة والمقترحة من الباحث من أساتذة أكاديميين، وخبرا في مج 
 .استبيان العاممين في مجال تصميم المطبوعات، وفي مجال التسويق، وفي المجاالت المرتبطة بتصميم اليوية البصرية 
 

 اإلطار النظري لمبحث 
 تعريف اليوية البصرية ومفيوميا. -١

 تعريف اليوية البصرية : ١-١
فـي المغة « ىوية»شكال التي يمكن أن تظير عمييا، فمصطمح وتفسيراتيا لمختمف األ« ُىويَّة»عن أصل ومعنى كممة  أواًل:

العربية مشتق من كممة الضمير: ُىو )بضم الياء(، أما كممة َىِويَُّة )بفتح الياء( وىو النطق الشائع ىذه األيام وىي البئر 
م الياء( : فتعني الحقيقة، أو التعريف البعيدة القعر ، ومنيا الياوية أي الـُمْنَحَدر الشاِىق، أو الـُجُرف . واْلُيِويَُّة )بض

المطمق، وىو المعني المقصود بالحديث، وعميو فإن ُىِويَُّة االنسان: حقيقتو المطمقة، وصفاتو الجوىرية، وبطاقة اْلُيِويَِّة: ىي 
مسفة(: فيي حقيقُة البطاقة التي تحمل اسم الشخص، وتاريخ ميالده، وعممو، وجنسيتو، وىكذا، أما تعريف الُيِويَُّة )فـي الف

 الشيِء، َأو السمة التي تميز الشخص عن غيره، وتعد من مميزاتو األساسية التي يمكن بالفعل التعرف عميو من خالليا.
ثم نأتي بعد ذلك لمفيوم أعمق، وأوسع، وأشمل لمُيوية المؤسسية، والذي ما زال يشيد جدالً، واختالفًا نسبيًا فـي تعريفو لدى 

عمال، وأصحاب المؤسسات، والييئات، وأن مفيوم اليوية البصرية ىو الشق الرئيسي الذي تعتمد عميو اليوية رواد إدارة اال
الشركة التي « شخصية»المؤسسية لتشمل مجموعة القيم، والمفاىيم، والمنافع التي تقوم عمييا، أوتقدميا تمك المؤسسة. فيي 

ما تتجمى بوضوح عن طريق العالمة التجارية، وبشكل عام اليوية  صممت التفاق، وتسييل، وتحقيق أىداف العمل. فعادة
ىي عنوان المؤسسة، وشعارىا، باإلضافة إلى مجموعة من األدوات التي تعد بمثابة المبادئ التوجييية التي تتحكم في 
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والتعرف عمى العالمة  كيفية تسجيميا، وتثبيتيا داخل أذىان المستقبمين، ولمحفاظ عمى االستمرارية داخل مخزونيم البصري،
التجارية عبر جميع المظاىر المادية. وعادة ما تكون ىذه المبادئ التوجييية في صياغة حزمة من األدوات تسمى بيوية 
المؤسسة. لتصل بعد ذلك إلى ارتباط العمالء بالشركة، وتثير تعاطفيم حتى يعتبرون أنفسيم جزءًا من كيان المؤسسة، وىو 

مة التجارية عندما يشتري الجميور منتجاتيم، أو يستخدمون خدماتيم  فإنيم يشعرون بأنيم جزء من ما يحقق مفيوم العال
العالمة التجارية. فيذا االرتباط العاطفي الذي يكون صورتيم العامة، وىو ما يرسخ العالمة التجارية لممؤسسة 

gSirnary.1 
اليوية البصرية ىي المنوط بيا االنطباع العام المنعكس داخميا « تعريفا لميوية البصرية فذكرت: 2وضعت شبكة )آنا ليندا(

كما توضح سبب «. وخارجيا باعتماد شعار المنظمة، كتيباتيا، المواد الدعائية، النشرات االخبارية، و الموقع اإللكتروني
ييية الستعمال اليوية إن اليدف الرئيسي 'لممباديء التوج« إيجاد اليوية البصرية واليدف منيا حيث تضع عمى موقعيا:

البصرية' ىو لمتشديد عمى وجود المنظمة وىويتيا الرسمية بشكل مرئي ومستمر في جميع وسائل االتصال وانشطة 
 «.التواصل

 
 التعريف اإلجرائي لميوية البصرية ٢-١

ة التي تيدف لمتعريف مجموع مفردات اإلسم، والصفة، والرمز، والعالم»ىناك مفيوم أشمل لميوية البصرية باعتبار أنيا: 
ومن خالل ىذا البحث يضع الباحث تعريفًا «. بمنتج، أو سمعة، أو خدمة معينة بغرض تمييزىا عن غيرىا من منافسييا

 إجرائيًا لميوية البصرية بأنيا:
 
رسالة تشمل مجموعة من الجمل »

التشكيمية لمخطوط، والرسوم، 
والكتابات، واأللوان، والرموز، والييئات 

دة ليا مدلوالت بصرية تصيغ المجر 
مجموع التصورات التي تشكميا 
المنظمة، وتعبر عن نشاطيا من حيث 
الرؤية، والرسالة، والقيم توجو إلى 

جميع المستقبمين ذات الصمة سواًء كانوا مستفيدين أو متبرعين أو متطوعين أو منظمات حكومية أو جمعيات خيرية غير 
ثم قياس ردود األفعال وحجم التأثير. وىذه التكوينات التشكيمية تعد ثوابت يجب التقيد  ربحية، و تطبق عبر وسائل االتصال

بيا، فميذا وضع الدليل االسترشادي، فيجب أتباعو عند تصميم المطبوعات باعتبارىا إحدى قنوات وسائل االتصال 
ىوية الشركة متماسكة، والتي بدورىا  المختمفة الخاصة بالمنظمة، أو المنشأة. وتضمن ىذه المبادئ التوجييية أن تكون
 3«.تسمح لمعالمة التجارية أن تكون معروفة لجميور المستخدمين ، وراسخة في أذىانيم

                                                           
1
،  ٦١٠٢أحًذ ػادل فاَز ، انهىَت انًؤسسُت ، يجهت فىاصم االنكتروَُت ، َُاَر . أ 

thhsar//lll..ltaw./pw//ptsptthntitnehihe/ 
2
قهُى يؤسست آَا نُُذ يُظًت دونُت تؼًم ػهً تؼزَز انتبادل بٍُ انثقافاث انًختهفت وإقايت انًشارَغ انًشتركت بٍُ انًجتًؼاث انًذَُت فٍ اإل 

 األورويتىسطٍ

 
3
 thhsa//rlll..ltaw./pw،  ٦١٠٢نُس تصًًُا نشؼار ، يجهت فىاصم االنكتروَُت ، َىَُى .. أحًذ ػادل فاَز ، انبراَذَُج . أ 

عالمة التجارية

ل

ا

الهوية

الشعار
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ومن خالل ىذا التعريف وغيره من التعريفات والمفاىيم فالمؤسسات والمنشأت التي تسعى لبناء ىوية بصرية تطرح التساؤل 
فقد تكون تقميدية، أو نمطية، أوتكون حديثة عصرية، أو قد تكون « ون ىويتنا ؟كيف نريد أن يرى المستيمك»التالي : 

الخ . فتجد نفسيا أمام العديد من الخيارات، وفـي نياية … ذكورية، أو أنثوية، وظيفـية أو نفـسية ، براجماتية أم اجتماعية 
 المطاف تقوم باختيار ما يتناسب مع ثقافتيا، و ثقافة مجتمع مستيدفينيا.

 
 تصميم اليوية البصرية وتطبيقاتيا. -٢

 : خطوات تصميم اليوية البصرية ١-٢
وبناء عمى ما تم ذكره يمكن القول بأنو عند القيام بتصميم ىوية بصرية ألي منظمة، أو منشأة يجب أن يقوم المصمم أو 

ن عمى إدارتيا بالخطوات التالية المتخصصين في مجال التصميم الفني، مع مؤسسي المنشأة، وفريق التسويق بيا، والقائمي
: 
 أواًل: أن تحدد القيم التي تستند إلييا المنشأة لبناء مستقبميا. 
ثانيًا: مرحمة ترسيخ اليوية البصرية داخل أذىان العمالء، ويتم تصميم ذلك عبر فريق العمل من المتخصصيين فـي مجال  

، والتصورات اإلبداعية التي ستحدد مسار، وخارطة الطريق لكيفية التصميم الفني، ومجال التسويق لتقديم أفضل االقتراحات
 تقديم خدمات أو منتجات المنشأة، والتعامل مع المتغيرات المتعددة لمسوق عبر الزمن .

مجموعة القيود، والثوابت، »أخيرًا: وضع دليل اليوية البصرية المميز لمطبوعات المنشأة بحيث يكون موضحًا لما ىو : 
التشكيمية التي يجب االستدالل بيا لعناصر، ومفردات المطبوعات التي تستخدم إليصال بيان بصري عن المنشأة،  والقواعد

 أو المؤسسة لممستيمكين تبدأ من :
فكرة تصميم الشعار ثم ألوانو، وقياساتو، وأبعاده، واتجياتو، وكذلك أوضاعو بالتكوينات المختمفة لدى كافة التطبيقات  -

 المطبوعة واإللكترونية، أو عند تنفيذه بأي خامة من الخامات. عمى الوسائط
األلوان المتاحو في اليوية، سواء كانت مجموعة األلوان األساسية، والفرعية، ثم ضوابط استخدام ىذه األلوان وفق داللتيا  -

 الموتبطة باليوية.
 طبيقاتيا.أشكال الوحدات الزخرفية، واأليقونات المستمدة من سمات اليوية، وت -
 أشكال الكتابات، والخطوط، وأنماطيا. -

 تصميم عناصر اليوية البصرية: ٢-٢
 )الرمز والعالمة المميزة والتي تعتبر بمثابة االسم المعروفة بو المؤسسة( eTyTالشعار  (1
 )ورق المراسالت، واألظرف، وحافظة األوراق، وبطاقات العاممين، الخ( rLiLaTrLSgالمطبوعات المكتبية  (2
 لمطبوعات التسويقية، والتجارية )النشرات، والكتيبات، والكتب، والمواقع اإللكترونية، وما إلى ذلك(ا (3
 المنتجات، والتعبئة، والتغميف )المنتجات التي تباع، والعبوات، والتغميف الخاص بيا( (4
واقع اإلنتاج، الموظفون )بالمصانع أو م sraoTSnUتصميم األزياء، والمالبس المميزة باألماكن والمواقع المختمفة  (5

 بمنافذ البيع، مواقع استقبال العمالء....الخ (
 الالفتات، والممصقات، والجداريات )الداخمي، والخارجي( (6
 الرسائل، والحمالت اإلعالنية )الرسائل المنقولة عبر وسائل االتصال المباشرة، أو غير المباشرة( (7
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 45قل البضائع، وواجيات المحالت، وصاالت العرض(.أي تصميمات مرئية تخص النشاط التجاري )سيارات ن (8

 دور اليوية البصرية لممنشأة والمجتمع . -٣

 دور اليوية في رفع القيمة التسويقية : ١-٣
إن اليوية المؤسسية ستجعل العمالء والمستخدمون يتذكرون المؤسسة بمجرد ذكر ما تقوم بممارستو أو ما تصبوا إليو، أو 

من المبنى، أو حتي رؤية اإلعالنات فـي الشارع دون الحاجة لرؤية شعار المؤسسة نفسيا أو حتي  بمجرد المرور بالقرب
 »LgriSLiwi«.أو الوعي « بناء االنتشار»فكرة اإلعالن وىنا يكمن النجاح، وىذا ما سمي  بـ 

تقييمًا سنويًا لقوة العالمة من ىنا تبدأ مرحمة بناء العالمة التجارية بشكل صحيح عمى نطاق محمي ودولي، حيث إن ىناك 
التجارية لممؤسسات حول العالم، إذا تصورنا أن العالمة التجارية تحمل بداخميا ىوية بصرية مؤسسية قوية تثار فـي الذىن 
بمجرد رؤية الشعار فقط. ومنو البد وأن ينتقل الفكر الخاص بالمؤسسات فـيما يخص االىتمام باليوية البصرية المؤسسية 

كيف تفعل »و: « ماذا تفعل...؟« و« من أنت...؟»شعار مرسوم، ومطبوعات جميمة إلى كيان وىوية تحدد:  من مجرد
ن تم ذلك بنجاح سينعكس عمى نتائج :« وأيضًا « ذلك...؟ ما ىي العناصر التي ستبنى عمييا ىويتك المؤسسية، وا 

 المؤسسة بصورة إيجابية.
 

والشركات. الوظائف الثالثة األولى منيا تستيدف أصحاب المصمحة  ىناك أربع وظائف لميوية البصرية لممؤسسات
 الخارجية، بينما الوظيفة األخيرة فتستيدف الشأن الداخمي لممؤسسة. وىذه الوظائف ىي :

و كل المنظمات اليادفة والغير ىادفة لمربح، من األىمية بالنسبة ليا «. أوال: توفر وضوح الرؤية لممؤسسة والتعرف عمييا
 تعرف الناس بوجودىا وتتذكر اسميا ونشاطيا األساسي في الوقت المناسب.أن 

(. ثم 2000ثانيًا : العالقة بين صورة المؤسسة وسمعتيا وقد قامت دراسة خاصة لكل من )شولتز، ىاتش والرسن عام 
بصرية لمشركات، ( الستكشاف العالقات بين اليوية ال2005دراسة آخرى لكل من ) دن بوش، وايمفنج دي يونج ، عام 

 وسمعتيا، وقد خمصوا إلى أن اليوية البصرية المؤسسية تمعب دورًا داعمًا في سمعة الشركات.
ثالثًا: تعبر عن بنية المنظمة وترابطيا مع بعضيا البعض. فمو أن لممؤسسة مجموعة من الفروع، أو األقسام المختمفة إال 

ن اليوية البصرية الموحدة لممؤسسة ىي من تقوم بربط تمك األجزاء أن جميعيا تندرج تحت مؤسسة واحدة. فمن المؤكد أ
 المختمفة مع بعضيا.

رابعًا : ما يستيدف المصمحة الداخمية. وىو أن يتصل بسموك الموظفين، والعاممين داخل المؤسسة، وتحديد اليوية البصرية 
ن أجل )االعتماد عمى االستراتيجية البصرية لممنظمة ككل ينعكس عمى ارتباطيم بكيان المنظمة بشكل أفضل، ويعممون م

لمشركات في ىذا الصدد(. والتعرف عمى ما يبدو حاسما بالنسبة ليم. فتمعب دوًرا كبيرًا في خمق ىوية رمزية لمعاممين داخل 
 6المؤسسة.

 
                                                           

4
  dtiit Iitne g iptp dnaite ipin r I dnitn hp otnthiet A/pei/ ettet Atnehihinag 2et otihipe etsntdt/a – 

Intnahg 201A 
5
 .201Aخُساء يحًىد أبىَاجٍ ، يقذيت فٍ بُاء انهىَت ، َذوة تذرَبُت ، اغسطس  
6
ث انبصرَت بٍُ االبذاع وثقافت انفىضً ، انًؤتًر انذونٍ انثاٍَ نهفُىٌ انتشكُهُت بكهُت انتربُت خانذ يصطفً أحًذ ، انتصًُى انجرافُكٍ نههىَا. د 

 . ٦١٠١جايؼت أسُىط ،  -انُىػُت 
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 .معايير تصميم اليوية البصرية  -٤
 فكرة تصميم الشعار وعالقتو باليوية البصرية : ١-٤

الشعار الناجح إلى مجموعة من العوامل الثابتة مثل ) بساطة التكوين ، دالالتو الشكميو أو المفظية ، األصالة ،  تحتكم فكرة
تعمقو بالذىن فيسيل حفظ الشكل واسترجاعو ، االستدامتو رغم التطوير ، تعددية االستخدام والتطبيق ( وجميع ىذه العوامل 

 تربط بالتبعية بنجاح اليوية البصرية.
 البساطة ىي ترشيد العناصر المستخدمة في التكوين دون الخمل ساطة التكوين : ب

 في االشارة أو الداللة عمى طبيعة النشاط أو المنتج.
  : أي أن الشعار يجب أن يكون مناسبًا لمشركة أو المجال داللة الشعار بالنشاط

شاط تصميم الذي يتم تصميمو لو. ومن أفضل االمثمة عمي تطبيق داللة طبيعة الن
 شعار شركة إد لمخدمات الكيربائية  في كندا فيو مناسبا وذي صمة و صعب النسيان. 

  : الشعار المميز ىو الشعار الذي يمكنك تفرقتو وتمييزه بسيولة عن باقي المنافسين.لتفرده تفرد الشعار وتميزه
 بعنصر يجعمو مختمفًا عن أقرانو.

 التصميم الذي يبقى بذىن المشاىد بأن يممح الشعار رجاعو وتذكره : ثبات الشكل حتى يعمق بالذىن فيسيل است
 ويفيم فكرتو ويبقى عالقًا في ذاكرتو.

  : حيث يمكن أن يطبع عمي الخطابات واألظرف ، كما يمكن أن وضوح الشعار مع اختالف حجمو ، ومساحتو
 يكون عمي االفتات وعمى المالبس والزي واليدايا العينية.

  الشعارات الرائعة والمتميزة ليا عنصر واحد مميز يترك تشكيل عنصر واحد في تصميم الشعار : االعتماد عمى
 انطباعًا قويًا لدى المشاىد.

  :أسم المؤسسة ىو جزء أساسي من تصميم الشعار سواء كان وضوح كتابات الشعار بالمغتين العربية واألجنبية
 ريب الشعارات األجنبية أمرا صعبا بالنسبة لممصممين بشكل عام.األسم عربيًا أو أجنبيًا أو بالمغتين. رغم أن تع

  :يجب مراعاة تصميم شعار يصمح قابمية الشعار لتعددية االستخدام والتطبيق ، وتنفيذه بخامات مختمفة
طباعتو بمون واحد أو بألوان مختمفة طبقا لطبيعة اليوية و يمكن طباعتو عمى خامات مختمفة تبعا لمفردات 

وتنفيذه بخامات مختمفة طبقا لما يتوافق مع نشاطيا. كوضعو مجسم عمى واجيات المواقع والمحالت اليوية 
ووضعو عمى اليدايا العينيو ووضعو عمى مالبس وزي العاممين ووضعو عمى عبوات التغميف وسيارات النقل 

 والشحن وغيرىا.
 نمط تصميم الشعار وعالقتو باليوية البصرية : ٤.٢
 الشعارات الك( تابيةeTyTogoL : ) ىي أحد أنماط الشعارات التي يعتبر

األسموب الخطي في كتابة األسم ىو العامل المميز لمشعار وبالتالي يجب 
 تطبيقو كواحد من أىم عوامل تصميم اليوية .

 ( شعار األحرف األولى كاختصارا لالسمeTyTroTSLgoL : ) استخدام
أحد أنماط الشعارات التي األحرف األولى كاختصار ألسم المنشأة ىو 

نادرًا ما تستخدم في الشعارات العربية بينما يكثر استخداميا في الشعارات 
األجنبية ، والتي يراعى استخداميا باسموب متفرد تميز بو اليوية البصرية 

 لممنشأة.
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  : بالميارة والتخيل ىي أحد أنماط الشعارات التي تتميز تداخل المساحات الفراغية في رسم األشكال أو الحروف
 البصري العالي ودمج بين المساحات السالبة والموجبة في تداخل األشكال والحروف.

  : ىي أحد أنماط الشعارات التي تعتمد في تشكيميا عمى الرسومات التشكيالت اليندسية في تصميم الشعار
من الشعارات في المؤسسات والمساحات اليندسية من دوائر ومثمثات منتظمة وغالبا ما يستخدم ىذا النمط 

 والمنشأت البنائية والعقارية و يظل مفيوم تمك العالقات اليندسية ثابتا في تصميم اليوية.
  : وىو نمط لمشعارات التي تعتمد كميتا عمى تصميم تصميم الخطوط والتشكيالت الحرة كعالمو مميزه لمشعار

 مو مرتبطا بالتبعيو مع تصميم اليوية.( ما يجعeTyToiSLالعالمو بالتشكيالت والخطوط الحرة  )
  : وىو نمط يعتمد عمى كتابة أسم المنشأه داخل تصميم إطار ، وتعد جماليات تصميم الشعار متداخال في إطار

 الشعار وتميزه في تصميم خطوط االطار وتشكيالتو الفنية.
 ( تصميم شعار أحادي المونoTrT rTlTS eTyT: ) يا بأعمى درجات التباين كثير من الشعارات يتم تصميم

ما بين المساحات الموجبو والمساحات السمبيو في تكوين الشعار وتعد ىي أكثر الشعارات بساطة وثبات في 
الذىن وسيولة في الحفظ وما يجعميا سيمة التطبيق وتعددية االستخدام. كما يوجد في بعض اليويات نموذجين 

مون حيث يمكنك استخدام احدىما طبقا لمتنفيذ وظروف الخامة و من شكل الشعار أحدىما أحادي المون واالخر م
 المساحو المتاحو.

 
 الوحدة الزخرفية المميزة وعالقتيا باليوية : ٣-٤

  : ىي عبارة وحدة زخرفية تعد بمثابة )أيقونة( مميزة لميوية، تصميم الوحدة الزخرفية مستوحاة من الشعار
 يجب أن تستمد من نفس اسموب الشعار وخطوطو التصميمية.وشكميا يعد سمو بصرية ليوية المنشأة، و 

  : ىي مراعاة أن يكون تصميم الوحدة الزخرفية قابل لمتكرار تصميم الوحدة ىندسيًا وتكون قابميتيا لمتشكيل
 والترابط وادراجو في تشكيالت مختمفة داخل تصميم كافة مطبوعات المنشأة لتثبيت اليوية البصرية.

 ىي مراعاة أن يكون تصميم الوحدة الزخرفية ليا داللة بصرية عن نشاط بيعة نشاط المنشأة : ارتباط الوحدة بط
 المنشأة وارتباطيا بشخصية المنشأة واتجياتيا التسويقية.

  : ىي مراعاة توافق شكل الوحدة الزخرفية مع األلوان المختارة والتي مالءمة شكل الوحدة مع ألوانيا المختارة
 لوان المميزة لميوية البصرية لممنشأة.تعتبر جزء من األ

 األلوان المميزة لدليل اليوية البصرية : ٤-٤
ىي عبارة عن اختيار مجموعة من األلوان التي تعد مجموعة متوافقو ليا دالالت تميز اليوية البصرية لممنشأة والتي 

 تستخدم في كافة التصميمات المرئية الخاصة بالمنشأة ومطبوعاتيا المختمفة.
  : ىي عبارة عن اختيار مجموعة من األلوان التي يجب تحديدىا أللوان استخدام ألوان مميزة لخمفية الشعار

الشعار وبالتالي ألوان الخمفيات المتوافقو مع ألوان الشعار وبدائمو المحددة لتكون مميزه لميوية البصرية 
 والمستخدمة في مطبوعات المنشأة.

 ىي عبارة عن تحديد مجموعات لونيو يتوافر فييا التباينات المونيو يزة لميوية : استخدام التباين لأللوان المم
 والتي ستستخدم في التصاميم المختمفة لمطبوعات المنشأة.

  : ىي عبارة عن تحديد مجموعات لونيو يتوافر فييا التباينات المونيو استخدام ألوان تتميز باالنسجام الموني
 لمختمفة لمطبوعات المنشأة.والتي ستستخدم في التصاميم ا
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  : يجب عمى المصمم مراعاة اختيار مجموعات لونية ليا دالالت استخدام ألوان ذات دالدالت ترتبط بالنشاط
 ترتبط بالنشاط لتظل مرتبطة باليوية البصرية لممنشأة.

 
 الخطوط الكتابية المميزة لدليل اليوية البصرية : ٥-٤

 تصميم خطوط ذات تشكيالت بصرية مبتكره شريطة أن تكون سيمة وية : ابتكار تشكيالت كتابية مخصصو لمي
القراءة، واستخداميا في تصميم كافة التطبيقات االعالنية والمطبوعات المختمفة لممؤسسة ىو من أىم ما يميز 

 اليوية.
  : ة مع البناء اختيار خطوط متداولة ومتعارف عمييا تكون متوافقاختيار خط مناسب لكتابة العناوين والمتن

التصميمي لميوية لتستخدم في كتابة المتن والعناوين في كافة التطبيقات 
 االعالنية والمطبوعات المختمفة لممؤسسة.

  : قد يمجأ المصمم في بعض إضافة تشكيالت زخرفية عمى الخطوط الجاىزة
األحيان إلى الخطوط الجاىزة والتقميدية لضمان سيولة وسرعة القراءة، ثم يقوم 

إضافة بعض الزخارف عمى تمك الخطوط لتتميز بيا اليوية البصرية، ب
 واستخداميا في كتابة مطبوعات المؤسسة.

  : تصميم خط مالءمة الخطوط الكتابية مع تكوين الشعار وخطوطو المميزة
يكتب بو اسم المؤسسة ويستخدم في الكتابات الموجودة بالشعار، ىو جزء 

افق بناءه مع باقي عناصر الشعار النتاج أساسي من تكوين الشعار ويجب تو 
 وحدة متكاممة ومترابطة بين الشكل والكتابة.

  : الكتابات تجانس خطوط الكتابات مع الخمفيات واأللوان المميزة لميوية
المستخدمة سواء كانت في المتن الداخمي او في كتابة العناوين الفرعية والجانبية أو في عناوين الغالف الخارجي 

عات المؤسسة، أو حتى في كتابة الالفتات االعالنية، يجب ان تترابط جميعيا تشكيميا مع الصور لمطبو 
 7والخمفيات واأللوان المميزة لميوية، وذلك ألن جميعيا عناصر تتكون منيا اليوية البصرية لممنشأة أو المؤسسة.

 
 اإلجراءات العممية لمبحث

 إجراءات البحث : ١-٥
 سة النظرية يستخمص الباحث عناصر قائمة المعايير المقترحة، ومؤشراتيا.أواًل: من خالل الدرا

ثانيًا: يبدأ الباحث بتحكيم قائمة المعايير من خالل مجموعة من الخبراء المتخصصين ، من أساتذة التصميم األكاديمين، 
زنا نسبيًا ثقيال يرقى بالعنصر ألن باإلضافة إلى مجموعة. من خبراء التسويق الستبعاد العناصر والمؤشرات التي ال تمثل و 
 يكون ضمن قائمة المعايير ، وكذلك إضافة العناصر التي قد يكون الدارس قد أغفميا.

 ثالثًا: بعد تعديل قائمة المعايير عمى ضوء آراء السادة المحكمين، يبدأ استبيان آراء المصممين العاممين في مجال تصميم
الحمالت الدعائية، وآراء العاممين في مجال التسويق باالضافة آلراء بعض من أصحاب الييئات والمنشآت الساعية 

 لتصميم ىويات بصرية لمؤسساتيم ،  الستخالص نتائج البحث والوقوف عمى قائمة المعايير محل الدراسة .
 رابعًا: المعالجة اإلحصائية لمبيانات واختبار الفروض .

                                                           
7
 ٦١٠٦أَُس بٍ جًؼت ، يُهج إستراتُجُت تصًُى انهىَت انتجارَت ، ياَى  
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 تصميم قائمة معايير تصميم اليوية البصرية أوال :
  تم وضع القائمة عمى خمسة محاور وىي تمثل المتغيرات المستقمة لمبحث ، وكانت المتغيرات التابعة ىي معايير

 ىذا المحور. وىذه القائمة مدرجة بمالحق البحث.
 ثانيًا : تحكيم قائمة المعايير المقترحة

 ترحيا الباحث من قبل عشر محكمين من أساتذة التصميم األكاديميين من كميات تم تحكيم قائمة المعايير التي اق
الفنون التطبيقة جامعة حموان ، وأساتذة التصميم بكمية الزىراء بسمطنة عمان ، وبعض خبراء التسويق بالسوق 

 العربي . وقائمة المعايير التي توصل البحث بعد تحكيميا. مدرجة بمالحق البحث.
 اء االستبيان:ثالثًا : إجر 

  عرض قائمة المعايير بعد تحكيميا عمى جميور المصممين العاممين في مجال تصميم الحمالت الدعائية، وآراء
العاممين في مجال التسويق باالضافة آلراء بعض من أصحاب الييئات والمنشآت الساعية لتصميم ىويات 

 تمين بتصميمم اليوية البصرية.فرد من كافة المي ٥٢بصرية لمؤسساتيم. وعدد أفراد العينة 
 

 تحميل البيانات اإلحصائية و إستخالص النتائج : ٢-٥
 نتائج تحكيم قائمة المعايير المقترحة من قبل الباحث : ١-٢-٥

 ( عمى النحو التالي :١قد كانت نتيجة تحكيم قائمة المعايير موضوعة بالنسبة المئوية الموضحة بالجدول رقم )
 

 تباط الفكرة التصميمية لمشعار باليوية البصريةالمحور األول : ار 

ــــق عمــــى  اعتبارات تصميم الشعار وتأثيرىا عمى اليوية البصرية م مواف
 طرح السؤال

غيــــــر موافــــــق 
ــــــــى طــــــــرح  عم

 السؤال

 اقتراح اخر

١-
١ 

 - - % 100 بساطة التكوين
١-
٢ 

 - - % 100 ارتباط الشعار بالنشاط الذي يرمز إليو
١-
٣ 

 % 30 % 20 % 50 ابتة الداللةاستخدام عناصر ث
١-
٤ 

 % 20 - % 80 يتسم الشعار باالنفراد والتميز
١-
٥ 

 % 10 - % 90 التصميم يعمق بالذىن فيسيل استرجاعو وتذكره
١-
٦ 

 % 10 - % 90 وضوح الشعار مع اختالف حجمو
١-
٧ 

 % 10 - % 90 وضوح خطوط الشعار وكتاباتو بالمغتين العربية واألجنبية
١-
٨ 

 - % 70 % 30 مد الشعار عمى تشكيل عنصر واحديعت
١- 
٩ 

 - % 10 % 90 قابل لتعددية االستخدام ، والتنفيذ بخامات مختمفة
١-

10 
 نقاط مقترحة :

 توضيح معنى ثابتة الداللة ، إضافة كممة )األصالة( باالنفراد والتميز -
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 المحور الثاني : ارتباط أنماط تصميم الشعار باليوية البصرية

موافق عمى  نمط تصميم الشعار م
 طرح السؤال

غير موافق 
عمى طرح 

 السؤال

اقتراح 
 اخر

 % 90 % - 10 (eTyTLgoLاستخدام الخطوط الكتابية في الشعار  ) ١-٢
 eTyTاستخدام األحرف األولى في تصميم الشعار )  ٢-٢

UoTSLgoL) 
70 % - 30 % 

 % 30 - % 70 حروف استخدام المساحات الفراغية لرسم أشكال أو ٣-٢
 % 20 - % 80 استخدام رموز معمومة الداللة في الشعار ٤-٢
 - - % 100 استخدام التشكيالت اليندسية في الشعار ٥-٢
 - % 10 % 90 استخدام التشكيالت الحرة في الشعار ٦-٢
 - % 40 % 60 وضع الشعار داخل إطار ٧-٢
 - % 20 % 80 استخدام المون الواحد في الشعار ٨-٢
 - - % 100 استخدام أكثر من لون )متعدد األلوان( في الشعار ٩-٢
٥- 

10  
 نقاط مقترحة :

 اقترح تقميل ودمج ىذه البنود بناء عمى األسس المتعارف عمييا في تقييم الشعارات -
 

 المحور الثالث : ارتباط الوحدة الزخرفية المميزة باليوية البصرية
ــــق عمــــى  المميزة توصيف الوحدة الزخرفية م مواف

 طرح السؤال
غيــــر موافــــق 
عمــــــى طــــــرح 

 السؤال

اقتراح 
 اخر

 - % 10 % 90 تصميم وحدة زخرفية مستوحاة من الشعار  .1
2. 3

-
2 

 - % 10 % 90 تصميم الوحدة ىندسيًا وقابمة لمتشكيل
3. 3

1
3
ت
 
- 

 % 10 - % 90 الوحدة ترتبط بطبيعة نشاط المنشأة

 - - % 100 المختارةيتالءم شكل الوحدة مع ألوانيا  3-4

 % 10 - % 90 شكل الوحدة يرتبط باألشكال أو الرموز الداللية 3-5

 نقاط مقترحة : 3-6
 اقترح تقميل ودمج ىذه البنود بناء عمى األسس المتعارف عمييا في تقييم الشعارات -
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 ارتباط الخطوط الكتابية المميزة باليوية البصرية المحور الخامس :

موافـــــق عمـــــى طـــــرح  وصف الخطوط الكتابية المميزة م
 السؤال

غيـــــــر موافـــــــق 
عمـــــــــى طـــــــــرح 

 السؤال

اقتراح 
 اخر

 - % 10 % 90 ابتكار تشكيالت خطية مخصص لميوية 5-1

 % 10 % 10 % 80 اختيار نمط خط مناسب لمكتابة العناوين والمتن 5-2

 % 10 - % 90 افات زخرفية عمى الخطوط الجاىزةإض 5-3

 - % 10 % 90 مالءمة التشكيل الخطي بخطوط الشعار 5-4

 % 10 % 10 % 80 تجانس خطوط الكتابات مع الخمفيات المونية 5-5

 نقاط مقترحة : 5-6

 العناوين والمتن بداًل من: اختيار نمط خط مناسب لمكتابة -وضوح وسيولة قراءة خطوط الكتابات المستخدمة  -

 بداًل من: تجانس خطوط الكتابات مع الخمفيات المونية -تجانس خطوط الكتابات مع تأثيرات الخمفيات  -

 ( يبين النسب المئوية لتحكيم المحاور التي تشكل معاييرىا قائمة المعايير النيائية .١جدول )
مص إلى صحة الفروض البحثية المطروحة ، وبناء عمييا ومن خالل تمك النتائج اإلحصائية الموضحة بالجدول السابق نخ

 تم تعديل قائمو المعايير لتكون في شكميا النيائي وفق آراء المحكمين والموجودة في مالحق البحث.

 المحور الرابع : ارتباط األلوان المميزة باليوية البصرية 

موافق عمى  لدليل اليويةوصف ألوان المميزة  م
 طرح السؤال

غير موافق 
عمى طرح 

 السؤال

 اقتراح اخر

 - % 10 % 90 استخدام ألوان مميزة لخمفية الشعار 4-1
 % 10 - % 90 استخدام التباين الموني العالي لأللوان المميزة لميوية 4-2
 - - % 100 استخدام التجانس الموني لأللوان المميزة لميوية 4-3
 - - % 100 استخدام ألوان تتميز باالنسجام الموني 4-4
 % 10 % 10 % 80 استخدام ألوان ترتبط بالنشاط 4-5
 % 10 - % 90 استخدام رمزية لأللوان المميزة لميوية 4-6
 - % 10 % 90 توظيف الداللة النفسية لأللوان المميزة لميوية 4-7
 نقاط مقترحة : ال يوجد 4-8
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 نتائج استبيان قائمة المعايير المقترحة بعد التحكيم : ٢ -٢-٥
 مى النحو التالي :كانت نتيجة استبيان قائمة المعايير موضوعة بالنسب المئوية ع

ببساطة تكوين الشعار ، أحد معايير تصميم اليوية البصرية ١-١

 
٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية ٩6أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 

 يوافقون عمى أن بساطة تكوين الشعار أحد معايير تصميم اليوية البصرية.

 

 يير تصميم اليوية البصريارتباط الشعار بنشاط المنشأة ، أحد معا 2-١

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 86أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن ارتباط الشعار بنشاط المنشأة ىو أحد معايير تصميم اليوية 

  البصرية.

 تفرد الشعار وتميزه )األصالة( ، أحد معايير تصميم اليوية البصرية 3-١

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 91الستبيان أن نسبة أظيرت نتائج ا
 يوافقون عمى أن أصالة الشعار وتفرده أحد معايير تصميم اليوية البصرية.

 
سيولة استرجاع الشعار وتذكره )تعمقو بالذىن( ، أحد معايير تصميم اليوية  4-١

البصرية

 
صميم اليوية البصرية ٪ من الميتمين بت٩6أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 

يوافقون عمى أن حفظ شكل الشعار وتعمقو بالذىن ، أحد معايير تصميم اليوية 
  البصرية.

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 82% 14% 4--

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 50% 36% 14--

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 73% 18% 5-% 4

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 82% 14% 4--
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وضوح الشعار مع آختالف تكبيره وتصغيره ، أحد معايير تصميم اليوية  5-١
 البصرية

أظيرت نتائج االستبيان أن جميع الميتمين بتصميم اليوية البصرية يوافقون عمى أن 
 وح الشعار مع اختالف أحجامو ومساحاتو أحد معايير تصميم اليوية البصرية.وض

 

وضوح كتابات الشعار بالمغتين العربية واألجنبية ، أحد معايير تصميم اليوية  6-١
 البصرية

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية ٤٦أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
 ار ، أحد معايير تصميم اليوية البصرية.يوافقون عمى أن وضوح كتابات الشع

 

 استخدام عنصر واحد في تشكيل الشعار ، أحد معايير تصميم اليوية البصرية 7-١

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية ٢٩أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن استخدام عنصر واحد في تشكيل الشعار ، أحد معايير تصميم 

 البصرية. اليوية

 

قابمية الشعار لتعددية االستخدام وتنفيذه بخامات مختمفة ، أحد معايير تصميم  8-١
 اليوية

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية ٨٧أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن قابمية الشعار لتعددية االستخدام وتنفيذه بخامات مختمفة أحد 

 ية البصرية.معايير تصميم اليو 

 

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 68% 32---

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 41% 23% 27-% 9

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 23% 36% 36% 5-

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 55% 23% 18% 4-
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( ، أحد معايير تصميم اليوية البصريةeTyTLgoLتصميم الشعارات الكتابية ) ١-2
 . 

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 83أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن الشعارات الكتابية وفن الكتابة المميز داخل تصميم الشعار ىو أحد 

 البصرية.معايير تصميم اليوية 

 

( ، أحد معايير eTyTUoTSLgoLاستخدام األحرف األولى في تصميم الشعار ) 2-2
 تصميم اليوية البصرية.

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 69أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن نمط استخدام األحرف كاختصار السم المنشأة في تصميم الشعار 

 تصميم اليوية البصرية. ، أحد معايير

 

استخدام المساحات الفراغية لرسم أشكال أو حروف ، أحد معايير تصميم اليوية  2-3
  البصرية.

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية يوافقون عمى 56أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
ميم اليوية تص  أن استخدام المساحات الفراغية لرسم أشكال أو حروف ، أحد معايير

 البصرية.

 

استخدام نمط التشكيالت اليندسية في الشعار ، أحد معايير تصميم اليوية  2-4
 البصرية.

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية ٤٢أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن استخدام نمط التشكيالت اليندسية في تصميم الشعار ، أحد معايير 

 وية البصرية.تصميم الي

 

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 57% 26% 17--

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 17% 52% 22% 9-

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 26% 30% 44--

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 35% 30% 31% 4-



 العدد العاشر                                                                     والفنون                 مجمة العمارة 

645 
 

 استخدام التشكيالت الحرة في الشعار، أحد معايير تصميم اليوية البصرية. 2-5

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 56أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن نمط استخدام التشكيالت الحرة في تصميم الشعار، ىو أحد معايير 

 تصميم اليوية البصرية.

 

 وضع الشعار داخل إطار ، أحد معايير تصميم اليوية البصرية. 2-6

٪ فقط من الميتمين بتصميم اليوية البصرية ٩٩أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
ىم من يوافقون عمى أن نمط وضع الشعار داخل إطار ىندسي ، ىو أحد معايير 

 تصميم اليوية البصرية.

 

 شعار ، أحد معايير تصميم اليوية البصرية.استخدام المون الواحد في ال 2-7

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية فقط ٢2أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
 oTrTgTlTSىم من يوافقون عمى أن نمط شعار المون الواحد )شعار آحادي المون 

eTyT.ىو أحد معايير تصميم اليوية البصرية ،) 

 

تعدد األلوان( في الشعار ، أحد معايير تصميم استخدام أكثر من لون )م 2-8
 اليوية البصرية.

٪ فقط من الميتمين بتصميم اليوية البصرية ٩٢أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
ىم من يوافقون عمى أن نمط الشعارات الممونة ، ىو أحد معايير تصميم اليوية 

 البصرية. بينما كانت الغالبية محايدة في ىذا.

 

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 30% 26% 39% 4-

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 13% 26% 39% 18% 4

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 26% 26% 26% 18% 4

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 22% 13% 61% 4-
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ميم وحدة زخرفية مستوحاة من الشعار ، أحد معايير تصميم اليوية تص ١-٩
البصرية.

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 74أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن تصميم وحدة زخرفية مميزة ) األيقونة ( مستوحاة من الشعار ، أحد 

 معايير تصميم اليوية البصرية.

 

لوحدة الزخرفية ىندسيًا وقابميتيا لمتشكيل ، أحد معايير تصميم اليوية تصميم ا 3-2
 البصرية.

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 65أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن تصميم الوحدة الزخرفية ىندسيا وقابميتيا لمتشكيل الحر ، ىو أحد 

 معايير تصميم اليوية البصرية.

 

ارتباط الوحدة الزخرفية بطبيعة نشاط المنشأة ، أحد معايير تصميم اليوية البصرية 3-3

 
٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية يوافقون عمى 70أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 

أن تصميم الوحدة الزخرفية وارتباطيا بنشاط المنشأه ، ىو أحد معايير تصميم اليوية 
 البصرية.

 

ءمة شكل الوحدة الزخرفية مع ألوانيا المختارة ، أحد معايير تصميم اليوية مال 3-4
 البصرية.

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 78أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن شكل الوحدة المميزة ومالءمتيا مع األلوان المختارة ، ىو أحد 

 .معايير تصميم اليوية البصرية لممنشأة

 

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 35% 39% 26--

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 48% 17% 35--

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 48% 22% 30--

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 48% 30% 18% 4-
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 استخدام ألوان مميزة لخمفية الشعار ، أحد معايير تصميم اليوية البصرية. ١-٦

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 78أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن استخدام ألوان مميزة تستخدم كخمفيات محدد لمشعار ، ىي  أحد 

 معايير تصميم اليوية البصرية.

 

ستخدام التباين لأللوان المميزة لميوية ، أحد معايير تصميم اليوية البصرية.ا 2-٦

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 83أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن التباين الموني لمجموعة األلوان المميزة لميوية ، ىو أحد معايير 

 تصميم اليوية البصرية.

 

النسجام لأللوان المميزة لميوية ، أحد معايير تصميم اليوية البصرية.استخدام ا 3-٦

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية يوافقون عمى 78أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
أن االنسجام الموني لمجموعة األلوان المميزة لميوية ، ىو أحد معايير تصميم اليوية 

 البصرية.

 

ميزة ذات دالالت ترتبط بالنشاط ، أحد معايير تصميم اليوية استخدام ألوان م 4-٦
 البصرية.

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 87أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن مجموعة األلوان المميزة لميوية ، يجب ارتباط دالالتيا المونية 

 ية البصرية.بطبيعة نشاط المنشأه ، وىو أحد معايير تصميم اليو 

 

 ابتكار تشكيالت خطية مخصص لميوية. ١-5

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 92أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن تصميم خطوط كتابية مبتكرة مخصصة لميوية ، ىو أحد معايير 

 تصميم اليوية البصرية.

 

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 52% 26% 18-% 4

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 44% 39% 13-% 4

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 52% 26% 22--

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 65% 22% 13--

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 70% 22% 8--
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 المتن.اختيار نمط خط مناسب لكتابة العناوين و  5-2

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 96أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن اختيار خط مميز يستخدم في كتابة عناوين ومتن مطبوعات 

 المنشأة ، ىو أحد معايير تصميم اليوية البصرية.

 

 إضافات زخرفية عمى الخطوط الجاىزة. 5-3

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 60سبة أظيرت نتائج االستبيان أن ن
يوافقون عمى أن إضافات تصميمات زخرفية عمى الخطوط الجاىزة التقميدية ، ىو 

 أحد معايير تصميم اليوية البصرية.

 

 مالءمة التشكيل الخطي بتصميم وخطوط الشعار. 5-4

البصرية ٪ من الميتمين بتصميم اليوية 91أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
يوافقون عمى أن الخطوط الكتابية المميزة يجب توافقيا مع تصميم الشعار وكتاباتو ، 

 وىو أحد معايير تصميم اليوية البصرية.

 

 تجانس خطوط الكتابات مع الخمفيات المونية. 5-5

٪ من الميتمين بتصميم اليوية البصرية 78أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
جانس خطوط الكتابات مع الخمفيات لمجموعة األلوان المميزه يوافقون عمى أن ت

 لميوية ، وىو أحد معايير تصميم اليوية البصرية.

 

 
 ( يبين النسب المئوية لقائمة معايير اليوية البصرية لممنشأت والييئات2جدول )

المعايير الموضوعة بالمحاور تمثل  وفق ىذه النتائج اإلحصائية والموضحة بالرسوم البيانية يكون قد خمصنا إلى أن جميع
 قائمة معايير  تصميم اليوية البصرية

 

 

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 74% 22% 4--

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 30% 30% 27% 13-

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 78% 13% 9--

د أقبل إلي حد وا أقبل بشدة  أرفض ثواوا أرفض إلي حد وا وحٌا

% 65% 13% 22--
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 نتائج البحث :

جراء التجربة العممية قد توصل البحث إلى النتائج اآلتية:   بعد الدراسة النظرية وا 

ىي يتشكل تصميم اليوية البصرية كدليل لممطبوعات من خالل خمسة محاور و ثبوت صحة الفرض األول لمبحث:  -١
اتباع معايير فكرة تصميم الشعار، ونمط تصميم الشعار ، وتصميم الوحدة الزخرفية المميزة ، واختيار األلوان المميزة ، 

 وتصميم الخطوط والكتابات المستخدمة.

 : أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تأكيد اليوية البصرية وفكرة تصميم الشعار.ثبوت صحة الفرض الثاني -٢

 -٤ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تأكيد اليوية البصرية ونمط تصميم الشعار.  وت صحة الفرض الثالث:ثب-٣
 ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تصميم الوحدة الزخرفية المميزة و تأكيد اليوية البصرية. ثبوت صحة الفرض الرابع:

 إحصائية بين تأكيد اليوية البصرية واأللوان المميزة المختارة. ىناك عالقة ذات داللةثبوت صحة الفرض الخامس:  -٥

كمما كانت الخطوط العامة لتصميم وحدات دليل اليوية البصرية أكثر مرونة  ثبوت صحة الفرض السادس: -٦
 وديناميكية كمما كانت أكثر تطويعا في تطبيقيا عمي المطبوعات المختمفة. 

 خمسة محاور  رئيسية وتحت كل محور مجموعة من المعايير المدرجة بالقائمة.ثبوت صحة المعايير المشكمة من  -٨

 توصيات البحث :
 يوصي البحث في ختامو بالتوصيات اآلتية:

 توصية الزمالء مصممين المطبوعات التجارية بضرورة االلتزام بقائمة المعايير التي انتيى إلييا البحث. -١
ة أو ىيئة أن يضعوا في اعتبارىم أن ىذا الشعار جزء من منظومة متكاممة توصية مصممي شعار أي مؤسسة أو شرك -٥

 وىي اليوية البصرية ليذه الييئة أو الشركة أو المؤسسة.
يجب عمى المؤسسات التعميمية التي بيا أقسام الطباعة والنشر والتغميف واإلعالن أن تولى اىتماما خاصًا باليوية    -٩

 ت التي يتناوليا الباحثون بالدراسات العميا.البصرية لتكون ضمن الموضوعا
ضرورة اتخاذ الييئات المشرفة عمى الصناعة والتجارة واالستثمار إجراءات قانونية تمزم بيا المؤسسات والييئات  -٦

 االقتصادية بضرورة االلتزام باليوية البصرية لما في ذلك مصمحة االقتصاد القومي وتنميتو.
 

 مستخمص البحث :
نافسية السائدة اليوم في عالم المجتمعات االستيالكية سواء كانت منتجة أو مستوردة تتطمب وبشكل ممح وجود ما إن الت

عرف باسم اليوية البصرية أواليوية التسويقية،  وتتنافس المنشآت والييئات باختالف أنشطتيا إلى وضع دليل ليذه اليوية 
فسييا، ولذا وجب عمينا كدراسي التصميم بالفنون التطبيقية قسم الطباعة التي تميزىا وتميز منتوجاتيا عن غيرىا أو منا

والنشر والتغميف االىتمام بدراسة العتبارات الواجب اتباعيا عند تصميم اليوية البصرية ألي منشأة،  أو مؤسسة، أو ىيئة 
ة يتشكل كدليل لممطبوعات من خدمية كانت، أو صناعية، أو تجارية. وقد خمصت الدراسة إلى أن تصميم اليوية البصري

خالل خمسة محاور : المحور األول: اتباع معايير فكرة تصميم الشعار، ثانيًا نمط تصميم الشعار، ثالثًا تصميم الوحدة 
الزخرفية المميزة، رابعًا اختيار األلوان المميزة، خامسًا تصميم الخطوط والكتابات المستخدمة.  كما أثبتت النتائج اإلحصائية 
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مبحث أن معايير تصميم  الشعار ، ونمط تصميمو ، وتصميم الوحدة الزخرفية المميزة ، وكذلك األلوان المختارة لمدليل، ل
 والخطوط  الكتابية وأسموبيا ىي مؤشرات لمعايير تأكيد اليوية البصرية.

 
 مراجع البحث :

riuan :aSLg   eTyT rLUayr eTuL : : eoanL LT rSLiLary  gTrag gSirn  nLrLaLaLU  2rn inaLaTr 
 ioLSrigL – :oyoUL  2014 

 ٥١١٥أنيس بن جمعة ، منيج إستراتيجية تصميم اليوية التجارية ، مايو 
د. خالد مصطفى أحمد ، التصميم الجرافيكي لميويات البصرية بين االبداع وثقافة الفوضى ، المؤتمر الدولي الثاني لمفنون 

 . ٥١١١جامعة أسيوط ،  -ية التشكيمية بكمية التربية النوع
 .2014خنساء محمود أبوناجي ، مقدمة في بناء اليوية ، ندوة تدريبية ، اغسطس 

،  ٥١١٤أ. أحمد عادل فايز ، البراندينج .. ليس تصميما لشعار ، مجمة فواصل االلكترونية ، يونيو 
oLLoU://www.owiUl.gTn 

قامة المشاريع المشتركة بين المجتمعات مؤسسة آنا ليند منظمة دولية تعمل عمى تعزيز الت بادل بين الثقافات المختمفة وا 
 المدنية في اإلقميم األورومتوسطي

،  ٥١١٤أحمد عادل فايز ، اليوية المؤسسية ، مجمة فواصل االلكترونية ، يناير  . أ
oLLoU://www.owiUl.gTn/gTSoTSiLLtanLrLaLg/ 

 
 ممحقات البحث

قائمة استبيان المعايير تصميم اليوية البصرية إلنتاج دليل مطبوعات المنشآت والييئات باختالف أنشطتيا ، المقترحة 
 من الدارس بعد تعديميا وفق آراء المحكمين

 
 المحور األول : ارتباط الفكرة التصميمية لمشعار باليوية البصرية

م الشعار وتأثيرىا عمى اليوية اعتبارات تصمي م
 البصرية

أقبل 
 بشدة

أقبل إلى 
ايد حد ما

مح
 

 أرفض
إلى حد 

 ما

أرفض 
 تماما

بساطة تكوين الشعار ، أحد معايير تصميم اليوية  ١-١
 البصرية

     

ارتباط الشعار بنشاط المنشأة ، أحد معايير تصميم  ٢-١
 اليوية البصرية

     

صالة( ، أحد معايير تصميم تفرد الشعار وتميزه )األ ٣-١
 اليوية البصرية

     

سيولة استرجاع الشعار وتذكره )تعمقو بالذىن( ، أحد  ٤-١
 معايير تصميم اليوية البصرية

     

وضوح الشعار مع آختالف تكبيره وتصغيره ، أحد  ٥-١
 معايير تصميم اليوية البصرية

     

https://www.fwasl.com/corporate_identity/
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األجنبية ، أحد وضوح كتابات الشعار بالمغتين العربية و  ٦-١
 معايير تصميم اليوية البصرية

     

استخدام عنصر واحد في تشكيل الشعار ، أحد   ٧-١
 معايير تصميم اليوية البصرية

     

قابمية الشعار لتعددية االستخدام وتنفيذه بخامات  ٨-١
 مختمفة ، أحد معايير تصميم اليوية

     

مقترحة نقاط.  ٩ -١
...................:................................................................................... 

  
 المحور الثاني : ارتباط أنماط تصميم الشعار باليوية البصرية

أقبل  نمط تصميم الشعار م
 بشدة

أقبل إلى 
ايد حد ما

مح
 

 أرفض
 إلى حد ما

أرفض 
 تماما

، أحد معايير  (eTyTLgoLالشعارات الكتابية ) ١-٢
 تصميم اليوية البصرية

     

 eTyTاستخدام األحرف األولى في تصميم الشعار )  ٢-٢
UoTSLgoLأحد معايير تصميم اليوية البصرية ، ) 

     

استخدام المساحات الفراغية لرسم أشكال أو حروف ،  ٣-٢
 أحد معايير تصميم اليوية البصرية

     

سية في الشعار ، أحد استخدام التشكيالت اليند ٤-٢
 معايير تصميم اليوية البصرية

     

استخدام التشكيالت الحرة في الشعار، أحد معايير  ٥-٢
 تصميم اليوية البصرية

     

وضع الشعار داخل إطار ، أحد معايير تصميم  ٦-٢
 اليوية البصرية

     

استخدام المون الواحد في الشعار ، أحد معايير  ٧-٢
 البصرية تصميم اليوية

     

استخدام أكثر من لون )متعدد األلوان( في الشعار ،  ٨-٢
 أحد معايير تصميم اليوية البصرية

     

مقترحة ــــ..نقاط  9 -٢
......................................................................................................: 

 
 الوحدة الزخرفية المميزة باليوية البصرية المحور الثالث : ارتباط

أقبل  توصيف الوحدة الزخرفية المميزة م
 بشدة

أقبل إلى 
ايد حد ما

مح
 

 أرفض
 إلى حد ما

أرفض 
 تماما

تصميم وحدة زخرفية مستوحاة من الشعار  ١-3
 ، أحد معايير تصميم اليوية البصرية
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 تصميم الوحدة ىندسيًا وقابميتيا لمتشكيل ، 3-2
 أحد معايير تصميم اليوية البصرية

     

ارتباط الوحدة بطبيعة نشاط المنشأة ، أحد  3-3
 معايير تصميم اليوية البصرية

     

مالءمة شكل الوحدة مع ألوانيا المختارة ،  3-4
 أحد معايير تصميم اليوية البصرية
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 المحور الرابع : ارتباط األلوان المميزة باليوية البصرية 

أقبل  وصف ألوان المميزة لدليل اليوية م
 بشدة

أقبل إلى 
ايد حد ما

مح
 

 أرفض
 إلى حد ما

أرفض 
 تماما

استخدام ألوان مميزة لخمفية الشعار ، أحد  4-1
 ير تصميم اليوية البصريةمعاي

     

استخدام التباين لأللوان المميزة لميوية ، أحد  4-2
 معايير تصميم اليوية البصرية

     

استخدام االنسجام لأللوان المميزة لميوية ،  4-3
 أحد معايير تصميم اليوية البصرية

     

استخدام ألوان ذات دالالت ترتبط  بالنشاط ،  4-4
 ميم اليوية البصريةأحد معايير تص
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 المحور الخامس : ارتباط الخطوط الكتابية المميزة باليوية البصرية
أقبل  وصف الخطوط الكتابية المميزة م

 بشدة
أقبل 
حد  إلى
 ما

ايد
مح

 

 أرفض
إلى 

 حد ما

أرفض 
 تماما

      ابتكار تشكيالت خطية مخصص لميوية 5-1
اختيار نمط خط مناسب لمكتابة العناوين  5-2

 والمتن
     

      إضافات زخرفية عمى الخطوط الجاىزة 5-3
      مالءمة التشكيل الخطي بخطوط الشعار 5-4
      ات المونيةتجانس خطوط الكتابات مع الخمفي 5-5
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