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 ميم المعاصرعددة ومبادئها في التصأفاتار" الشعارات المت"
 إعداد

 سالمه محمد يزيد عبد الحافظ
 إشراف

 العمرات إبراهيم الدكتور يزن 
 الملخص

الرئيسلتصميمالهدفهو-كائنأوفردأومؤسسة-المرئيلكيانماالجانبلطالماكانتصميم

مرئيضوعماوإعطاءمظهرعملترجمةجوهرموبمثابةهويةهوتوظيفإنوالخاصةبها،الهوية

إالأناألساليبواالستراتيجياتذاتهله.علىالرغممنأنجميعالهوياتالمرئيةتشتركفيالهدف

تاريختصميمالهويةمنتتبعمنخاللو،كبيراًلتحقيقذلكعادةماتختلفاختالفاًالتيتستخدمها

،متشابهةبينالممارساتأنواعتحديداليوميمكناًدمتقالتطوراتاألكثرإلىالعالماتالتجاريةالقديمة

االتصالالمرئيبالمنازعوسيطرعلىبهتمالتمسكقدفيالواقعكانهناكنهجرئيسواحدولكن

المعتقداتمداولةإلىومعذلكدعتالعواملاالجتماعيةوالثقافيةواالقتصاديةالجديدةوهوالثابت،

وبالتاليبدأالمصممونفياستكشاف،فعاليتهاالحقيقيمدىولتصميمالهويةالمرتبطةبالنهجالحديث

الجوانبالرئيسةالتيتأثرتأكثرُتعد ،إذغيرةللواقعالنماذجالبديلةالقادرةعلىعكسالنظرةالمت

هيطريقةاالتصالوالتفاعلبينالهوياتالبصريةوالجمهور.

تفعيلإلىاألمرالذيأدىنتوسائلإعالمجديدةوظهوراإلنتركانالدافعوراءالتغييرهوظهور

الواقعية الحياة و،مفهوم الرقمية المرئيةكبيراًابتكاراًجلبتالتكنولوجيا الهويات تصميم عملية في

بدأتالفرصالتيتوفرهااألدواتالرقميةفيالبحثعنحلأكثرمالءمةلمواجهةالتحديات،وأيضاً

حتىلوكانالبروزإلىةالمرنللهوياتارتفعالميلوالثابت،الهويةدفعلعلىنموذجالحاليةكر



 ل

 

منذمحاطاً والمنتقدين تعكسبالشك الدراسةالبداية. مجالهذه في والحديثة التاريخية التطورات

سيتمالتركيزبشكلخاصعلىتحليلتصميمالشعاراتو،تصميمالهويةواألسبابالتيحددتها

ويعد ،فيمايتعلقبصفاتاالتصالالخاصةبهم-الدالالتالرئيسةلغالبيةالهوياتالمرئية-نةمرال

هونقلوتطبيقالمعرفةالعمليةالمكتسبةمنالدراسات.دراسةالهدفمنال

 المصاحب المشروع للدراسةيحاول اًاقتراحإدالء المرنة الهويات عمليةلتطبيق لمعالجة كبديل

.تساؤلعالمةوضعحدكاملللمناقشةبلإلىاليهدفالمشروع،والشعاراتتصميم

الذينيتعاملونمعلبةوالط،مصمميالرسوماتالمحترفينمخصصةفيالمقاماألوللالدراسةهذه

يجبأنيكونالقارئعلىاألقلوتدرجفيالموضوعتوهذهالدراسةا،تصميمالهويةأوالمهتمينبه

دورحولالهوياتالبصرية.تبالقضاياالذيعلىدراية



 .ةالمرن الهوية ،التصميم المعاصر الكلمات المفتاحية: أفاتار،
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Abstract 

The design of the visual aspect of an existence whether it was an individual 

or an institution has always been the core objective of its identity design, and 

setting an identity is tantamount to translating the core of a subject or giving 

it a visual look. Although all visual identities share the same goal, the 

methods and strategies they use to achieve this usually vary widely. Back in 

history of the identity design of the old brands to the most advanced 

developments today, similar patterns can be customized between practices, 

but in fact there has been one major approach that has been adhered to and 

the rule of visual communication is undisputable and constant. However, 

new social, cultural and economic factors have called for discussion 

associated with the modern approach to identity design and real 

effectiveness. Therefore, Designers have begun to explore alternative 

models that can reverse the changing view of reality. The main aspects that 

have been most affected are the communication and interaction between 

visual identities and the audience. 

The change was driven by the emergence of new media and the emergence 

of the Internet, which led to the activation of the concept of virtual reality. 

Digital technology also introduced a great innovation in the design of visual 

identities, and the opportunities offered by digital tools began to find a more 



 ن

 

appropriate solution to the current challenges. The rigid identity model, and 

the tendency for flexible identities to emerge even if it was surrounded by 

scepticism and critics from the outset.  

This study reflects the historical and modern developments in the field of 

identity design and the reasons that have been identified. Special emphasis 

will be placed on analysing the design of flexible logos the main indications 

of the majority of visual identities in relation to their communication 

characteristics.  

The project accompanying the study attempts to apply flexible identities as 

an alternative to addressing the logo design process. The project does not 

aim to put an end to the discussion but rather a question mark. 

This study is primarily intended for professional graphic designers, students 

who deal with identity design or who are interested in it, that the discourse 

is on the subject and the reader must at least be aware of the issues that 

revolve around visual identities. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها
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 المقدمة
 

 التقليدية التجارية العالمة مفهوم تحديد تم المعاصر التصميم كبير(Trademark)في بشكل

معالبيئةالثقافيةواالجتماعيةوالتجارية،وهناكتوجهتتالءمإنتاجعالمةتجاريةإلىبسببالحاجة

التشكلبحسبالعواملكبيرنحوهذهالعالماتالبصريةالتيتستخدمعناصرمتنوعةقابلةللتكيفو

فيماتقدمهواالنفرادستخدامالرموزكأداةللتمييزاإلىالمؤسساتالمعاصرةومنهنالجأت،الخارجية

لصورةالمكونةبمختلفالعناصراالهتمامتطلبتلعلىبناءصورةإيجابيةبلوتعم،منمنتجات

ةعملها.طبيعمعيتالءمالعالمةالتجاريةومنثمتطويرهاوتحسينهابما

 ال ولكنه،تجارية عالمة لفأ من أكثر إلى الواحد اليوم في يتعرض الفرد أن إلىالدراسات تشير"

 العالمة أن المصممون أدرك هنا ،ومن(2015جمال، )"فقط منها بالقليل إال ذهنه في يحتفظ

 عبر األشخاص من عديدلا بين محادثة وإجراء ومكوناتها الشركة بين بإدارة تتعلقالمتعددة التجارية

يكون لها القدرة على  بحيثهي " دللة رقمية أو عالمة تجارية تم تصميمها  ، واألفاتارالشعار هذا

في الوسائط المتعددة الحديثة"  متنوعةوالتشكل بأشكال  إضفاء الحس الحركي

(Neumeier,2005, 87). 

 طويل شوط وقطع التجارية، مةعالال في الناس شعور كيفيةمعرفةفي وكبير طويل شوط قطع لقد

 كما الشعارات،وكمانالحظأنبالمكون التجارية العالمة هذهربطوكيفية التكنولوجيا مجال في

المتلقي. الجمهور مع لالتصال هيفيالنهاية نعرفها

العالمةDNAسنالحظأنالرموزهيعبارةعنمستودعللمعنىتحتويعلىاًإذاأمعناالنظرجيد

أبعدمنهذالتصبحإلىوتذهبالرموز،المادةاألساسيةلخلقشخصيةكاملةومتميزةتجارية،وهيال
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 Logos are dead! Long Live Icon andالممثلالرئيسفيقصةالعالمةالتجاريةالمستمرة"

Avatar!( "Neumeier, 2005, p87.) 

ضرورةمعرفةطبيعةالصورةالذهنيةإلىةإنهذاالواقعالحديثيدفعالمؤسساتالمختلفةوالمعاصر

ويجعلهامطالبةبالسعيلبناءصورةذهنيةإيجابيةفي،التييحملهااألفرادعنعالمتهاالتجارية

التجارية،وعلىللعالمةالمكونةذهناألفرادواليأتيذلكإالمنخاللتطويروتحسينالعناصر

ييمكنأنتحددمفهومالشعاراتالمتعددةاألهدافالتمجموعةمنإلىهذايسعىالباحثللوصول

(Avatarوالتعرفعلىمختلفخصائصهالمميزة،وإبرازمختلفالوظائفالتييؤديهالتحسين)

 ومعرفة للمؤسسة العامة علىواستكشافالصورة والعمل المعاصر، التصميم وقيم ولغات طبيعة

الخبرةالعمليةمعمجموعةواسعةالكتسابومحاولةيثةالحدالجماليةوالسلوكيةاالتجاهاتتحليل

منتقنياتالتصميمالبصري.

تقدمهذهويحملهالمعرف،اعتقادتتكونالشعاراتالمتعددةمنتفسيرغيرحرفيلمفهومأوفكرةأو

ولكنعلىالجانب،يمكنأنتحكيقصةكاملةعنالُمعرفإذغيرمحدودةلإلبداعالماتطرقاًالع

تكونمعرفةلدىأالالتييستخدمونهايمكناألشكالتصلةأقلبالجمهورألنالسلبيقدتكونذا

مايكونمنالصعبالعثورعلىذلكغالباًإلى،باإلضافةالجمهورأواليمكنالتعرفعليهافوراً

حلفريدومبتكريعملبالشكلالمطلوب.

بنقلصورةلهويةبشكلأكبرالثابتةعاراتالتقليديةتستطيعالشعاراتالمتعددةأنتتفوقعلىالش

أنتكونبمثابةحجرأساسلهذهالهوية،ولكنيجبأنيتطابقنمطهذهالعالمةالتجاريةويمكن

الشعاراتمعصورةالعالمةالتجاريةككللتجنبإرسالهابرسائلمختلفةالتتوافقمعطبيعتها.
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 الدراسة مشكلة
 األسس تكمن خاللها فمن ليها،إ المسندة الوظيفة طبيعة تؤكد خاصة بأهمية عددةمتال الشعارات تنفرد

 والعقلي الحسي الجانب في تأثير من إليه تؤدي أن يمكن معاصروفيما تصميمي عمل لبناء األولى

 متصف مهماً جذباً محققة المتلقي انتباه إثارة من تمكنها قوة لها أن فيه شك ال ومما والوجداني،

 توافرها. الواجب الصحيحة واألسس الجمالية بالقيم الوقت سبنف

 الشعارات تصميم في اًتمام التوجه هذا غياب االستطالعية دراسته خالل من الباحث وجد ولقد

الدراسات.و التطبيق حيث من عام بشكل العربي الوطن في المتعددة

المتعددةفيالوطنالعربي.ومنهناجاءتهذهالدراسةالستكمالالنقصفيتصميمالشعارات


 أهداف الدراسة

الدراسةتحقيقاألهدافاألتية:ستحاولهذه

 والتعرفعلىمختلفخصائصهالمميزة. (Avatar) المتعددة الشعارات مفهوم تحديد .1

 التجارية. العالمة لهوية العامة الصورة لتحسين يؤديها التي الوظائف مختلف إبراز .2

 الجديدة. الجمالية االتجاهات المعاصرمنخاللتحليل مصميالت وقيم طبيعة الكشفعن .3

 البصري. التصميم تقنيات من واسعة مجموعة مع العملية الخبرة الكتساب محاولة .4

 بتصميمات متعددة شعارات تصميم خاللها من نكيم التي والضوابط القواعد من مجموعة وضع .5

 معاصرة.
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 أهمية الدراسة
ثراءهذاالموضوعالذيغدامنالمواضيعإلنتائجالتيستسهمفياللامنخهميةالدراسةأتكمن

.الرقميالممايسمىبالعإلىسرهقدتحولأنالعالمبأإذالمهمة

 في: تسهمإذومنهناتبرزأهميةهذهالدراسة

 اكتشافخاللها من يمكن تصميمية طرق عن البحثوهميةهذاالموضوعمنالجانبالتطبيقيأ .1

 المتسلسل. الشعار تصميم في عليها االعتماد يمكن تصميمية شبكات

ملفيحدودع–الشعاراتالمتعددةدراساتتناولتهذاالموضوعمنواقعتطبيقعدموجود .2

 الباحث

 تفيدنتائجالدراسةالمصممينالعرب. .3



 فرضيات الدراسة
 منها. ادةستفاال يمكن مفيدة مداخل المعاصر التصميم في الرموز ستخداما عن ينتج .1

 .اتصال كوسيلة المعاصرة الرموز ستخداما من إيجابية رابطة وجود .2

 
 حدود الدراسة

 الزمانية: الحدود •

 العينات. اختيار في الباحث اليه يستند زمني كحد 1988 / 2018 عام تحديد 

 المكانية: الحدود •

التوضيحي. والمحتوى المختارة الحالة دراسات وتتضمنالعالميةمنبعضالشركات نماذجمختارة
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 الموضوعية: الحدود •

 على: النظرية والدراسة العملي التطبيق على الدراسة هذه تقتصر

 المعاصر. التصميم في والرمز الشعار بين االختالف طبيعة .1

 سواء أنواعها معرفة وكذلك البصرية الفنون في ةاإلدراكي الدالالت ذات الرموز ةسيمائي طبيعة .2

 مجردة. أو طبيعية رمزية عالمات كانت
 

 محددات الدراسة:

-فيحدودعلمالباحث–فيالموادالمنشورةعدموجوددراساتمراجعةلألدبياتمنخاللتبين

تطلبالمزيدمنالفهمي،وهيمفهومجديدنسبياًو(Avatar)فيمايتعلقبتصميمالشعاراتالمتعددة

.هذاالموضوعحول
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 مصطلحات الدراسة
القدرةعلىبحيثداللةرقميةأوعالمةتجاريةتمتصميمها:ارأفات • إضفاءالحسيكونلها

 (.Neumeier, 2005, p87).فيالوسائطالمتعددةالحديثةمتنوعةوالتشكلبأشكالالحركي

 

www.mailchimp.comموقع1الشكل
 Neumeier, 2017, p205المصدر:
  

.آخركياناًأوخدمةأومنتجاًأوشركةليمثلُصم مجرافيكيرمز :ogoLالشعار  •

(p155 2017, Ambrose,) 

تناسق،فكر،طاب،خ ،كلمةتعنيوالتي(logos)اليونانيةالكلمةإلىالشعاركلمةأصلترجعو

 ff, Erlho)المفاهيم.هذهجميعالشعاريمثلأنيجبالجرافيكيالتصميممجالوفي،ونسبية

2008, p249.) 
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"تصميميعبرعنشخصبأنهالراوي عرفهفقدالشعار،تعرفالتيالتعريفاتمنالعديدوضعوتم

أومؤسسةأوجهةمعينةلتميزهاعنغيرهاويكونعلىشكلصورةمرئيةأورسمأوكتابةأوخليط

أوموضوعأوكتاب"رمزمميزيمثلشركةبأنهAdams،وعرفه(p11، 2011)الراوي، بينهما"

أ ليمثلُصم مجرافيكي"رمزهووالشعار، (Adams, 2008, p9)وشخصأوخدمةأوفكرة"

 .(,p Ambrose ,155 2017)آخر"كياناًأوخدمةأومنتجاًأوشركة

أوفكرةأوشيئًا.:Symbolالرمز  • ,Ambrose ,2017 )عنصرتصويرييوصلمفهومًا

p242) 

تعريفالرمزلغويًافهو"اإلشارةاواإليماء"كماأردناذاإعامومعنىخاصولمصطلحالرمزمعنىو

(،فهوداللةيحتويمضمونمايمثلهوال1415 -1329 يالفيروز آبادجاءفيقاموسالمحيط)

الشكلوالصورةمابينالشكلالمرئيازدواجيةيجبأنيكونمطابقًالهبالمعنىوبذلكفهويملك

 (.p10، 1978 ،)هيجلابينمايستحضرهأويمثلصورهلهالمباشروم

هي"الخصائصالسلوكيةللشركة،والتييتحددبهاماإذاكانتالصفاتIdentityالهوية  •

تتفقمعمستوىالخدمةالمقدمة،والطبيعةاالبتكاريةونهجهاالذيتسلكهللمضيفيأعمالها،

ية،ويمكناستخدامالعالماتالتجاريةالبتكارهويةوتتجلىالهويةبوضوحفيالعالماتالتجار

 .(,p133 2017, Ambrose)فريدةمننوعها"

وهي"مجموعةالعناصرالتخطيطيةالوصفيةللمؤسسةكتابة،طباعة،تصويرتحملهويةالمؤسسة

وبتعريفآخرنجده(. 2007)العزوزي، وتتيحالتعرفعليهاوتمي زهاعنغيرهامنالمؤسسات"

 (.2016)عمران،  بهاالشركةأوالمؤسسةللجمهور"رلصورةالتيتظهأكثروضوحًاهي"ا
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شخصيةالشركةأوالمؤسسةأوالفردالمميزة،ُتعد إذاأردناتعريفالهويةالبصريةبشكلبسيطفهي

وتتضمنكلمايعبرعماذكرمنمنتجاتوخدماتبحيثيستطيعالمتلقيالتعرفعليهابمجرد

 نظراليها.ال

طلتظهرسماتهءشيعنصرجرافيكييمثلجسمًاأوشخصاأوأي:Iconاأليقونة  • آخرُيبس 

,Ambrose )البسيطةوالفورية،كمايجبعدمخلطاأليقوناتمعالرموزوالصورةالتوضيحية.

p132 2017,) 

 Signifier & Signifiedالدال والمدلول  •

افكرةأوموضوعًاأوعنصرًامصورةأوتصميميمثلبصريًا:الدال

الفكرةأوالموضوعأوالعنصرالذيجرىتمثيلهبصريًابواسطةصورةأوتصميم.:المدلول

رمزأوعالمةأوكلمةأوعبارةتمي زمنتجًاأوخدمةأومنظمة:Brandالعالمة التجارية  •
 (,p45 2017, Ambrose).عنمنافسيها

 وعالمتها اسمها ذلك في بما التجارية، العالمة عن الخارجي بيرالتع هوية العالمة التجارية: •

(Neumeier, 2017, p366)والمظهر. والشكل وطرقاالتصال التجارية
 



  





  

 الثانيالفصل 

 والدراسات السابقة النظري  األدب
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 الشعاراتتاريخ تصميم 

والرسومالرموزخاللمنوأفكارهنفسهليمثالميالدمنسنة(8000)حواليمنذاألولاإلنسانكان

في(Lascaux)السكوكهفمثلالمناطقبعضفيالرموزهذهمثلالعديدجدوُإذ،التوضيحية

إذالقديمة،مصرفيعليهكانمماوضوحاًاألمثلةأكثرمنالهيروغليفيةالكتابةُتعد ولكنفرنسا،

والكلماتاألفكارالرموزتمثلللكتابةنظاموهيالهيروغليفية،الكتابةالقدماءالمصريونرو ط

الحديثةالشعاراتتمثلمثلمااليومي،المجتمعفيللتواصلالرموزهذهستخداماتموقد،صواتواأل

(,Mertes 2018)هذا.يومنافي

 

الهيروغليفيةالمصرية2الشكل
 thinkingmuse.com, Feb 2019المصدر:

"البومة"أبرزهامنواحدة،المجاالتمنالعديدفيبصريةالرمزيةالالداللةالقدماءاإلغريقستخدما

يعودالتيالبرونزمنالمصنوعةالمعدنيةالعمالتعلىوظهرت،الالنهائيةأثيناحكمةتمثلالتي

فيالحكاموتحديدلتكريمالمعدنيةالعمالتماستخداتمكماالميالد.قبل(520)عامإلىتاريخها

.(,Mertes 2018).(الميالدقبل323–336راألكباإلسكندر)مثلالوقت،ذلك



11 

 

خاللهامنيستطيعمختلفةتصالاوسائلاكتشافأجلمنبمحاوالتيقومزالوماكاناإلنسانإن

ماإلىووصلتتطورتأنهاإالبسيطةالسابقةمحاوالتهأنمنالرغمعلىالمجتمع،معالتواصل

البناءموقعإلىتشيربطوابعالمصريوالطوبالنهرينبينمابالدطوبتمييزتموعليه،هي

,Adams ).النهائيةوالوجهةالمنشأ،ومكانالصانع،بعالمةالرومانيالطوبختمتمو،المقصود

p12 2004,).

وسيلةلتمييزالسلعمنمنتجعنآخر،وكلمةكالعالمةالتجاريةموجودةمنذقرونوكانتتستخدم

الشماليةكانيتحدثهااةمنالكلمةالنورديةالقديمة)لغةجرمانيشتق(مBrandالعالمةالتجارية)

( إسكندنافيا( )brandrسكان الحرق تعني وكانت )Burn المواشيإذ( ألصحاب الوسيلة كانت

 (.Keller, 2013, p31)لتحديدحيواناتهم.

 

ديمةالعالماتالتجاريةللماشيةفيمصرالق3الشكل
(,p29 ,2013 Mollerup)المصدر:

 
عامعلىاألقل،وقدتمتمييزالماشيةوالخيولواألغناموغيرها(5000)وسمالماشيةمنذُعرف

يعودإذالمصريينالقدماءإلىأولدليلعلىوسمالماشيةيحتاجبناالعودة،وتقليديابهذهالطريقة

(في3تمالعثورعلىتمثيلللوسمالموضحفيالشكل)و،قبلالميالد(2500)إلىسموتاريخأول

قبلالميالد،والصورةتصف(1785 – 2000)التيتمبناؤهافيعاموالثالثةKhemuhetedمقبرة

 .(p27 2013, ,Mollerup) ثورًابعالمةتبلغمساحتهاحواليقدممربعتقريبًا.



12 

 

ستخدامالشعاراتلتحديدأصلومحتوىاروبيةفيخاللالعصورالوسطىبدأتالنقاباتالتجاريةاألو

تستخدملتحديدالتيكانت”hallmark“وكانيطلقعليهامصطلح"السمةالمميزة"،منتجاتها

هيستر"شعاريظهرإذ(4الشكل)كمافي ن.المعادنعندعرضسلعفيقاعةالنقابةفيلند

السيدةبيتمان،وهيصائغفضةهتستخدمالذي(1761)الُمقيدعام"Hester Batemanتمانيب

جانبالسماتالقياسية؛إلىبهااألحرفاألولىالخاصةوهيتستخدمللفضياتالمنزليةفيلندن

حرفسترليني(والذييحددنوعالمعدن)الفضةاإلواألسد،التييتمدفعهاضريبةالإلىويشيرالتاج

Hسنةاإلنتاجإلىالتاريخالذييشيرإلى (Designhistory.org, 2011). 

 

Hester Bateman(1708–1794)شعارهيستربيتمان4الشكل
Feb 2019 ,Designhistory.orgالمصدر:

فالشعارعلىالمستوىاألساسيلههوعبارةعنرموزتتكونمننصوصورتساعدنافيتحديد

مثلحجرُيعد يرها،ولكنهاأكثرمنذلكبكثيرفالشعارالجيدالعالقةالتجاريةالتينفضلهاعنغ

يينتميالمؤسسةأوالجهةالتتقومبهاألساسللعالمةالتجارية،فهويساعدالمتلقيعلىفهمما

كبيرة.ةلمسؤوليإليهاالشعار،فهوصورةصغيرة

وهي،(5)الشكلانظر أوربافي (Heraldry)النبالةشعاراتنشأتالوسطىالعصورأواخرفي

النسب"ساللةوتتُبعوتصنيفها،وتاريخهارفي  ةالش الشعاراتودراسةمهنةإلىتشير"التي
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(2017,p126 Ambrose,)،بالمظهرالمسيحيةالصليبيةالحروبفيالعالماتهذهساعدت إذ

تطورتتالوقورمرومع،البعضبعضهمعلىالتعرففيالصليبييندروععلىالموجودةالخارجي

واأللوان،الدروع،منمعينةأشكالتحديدفيهتمإذللتعريفمعقداًنظاماًلتصبحالممارسةهذه

Mollerup, )التراثعلىللداللةكطريقةبأكملهاللعائالتالبيانيةالعناصرمنمتنوعةومجموعات

p17 2013,). 

 

 م1447و1277"التيحكمتمدينةميالناإليطالًيةمابينعامscontiViشعارُأسرة"5الشكل
(,p126 ,2017 Ambrose)المصدر:

األولىالشعوبوجعلت،مرئيةبطريقةإقليمهتحديدفيالبسيطةاإلنسانكرغبةالعالماتمفهومبدأ

شركةأومؤسسةهناكيكنلموأفكارهم،ونقلمنطقتهملتحديدطريقةالكهوفجدرانعلىالرسوم

قبيلة.لربماأو فردلعالماتكانتبللتحديدها

العالماتتسجيلقانونلودخمععشرالتاسعالقرنسبعينياتفيالشعارلتصميمالحاليالعصربدأ

منأولCo & Bassشركةتكانو،المتحدةالمملكةفيالتنفيذحيز(1875)عامفيالتجارية



14 

 

يزالوالبنجاحتصميمهتمبسيطأحمرمثلثمنيتألفمجر دشعارووهالتجارية،عالمتهاسجل

.(,p09 ,2007 Evamy)األبعادثالثيإطارمعالوقتهذاإلىالشركةمنتجاتعلىيظهر

 

The Bass Breweryشعار6الشكل
 Feb 2019 ,Designhistory.orgالمصدر: 

 

العشرينالقرنبدايةمعولكن،آالفمنالسنينودةبشكلأوبآخرلعدةلقدكانتالشعاراتموج

ستخداماإلىتميلالشعارتصميماتكانتفاإلعالنلصناعةجديدةوالدةتمالملونةالطباعةإدخالو

.الرموزهذهفهمالمتلقيالجمهورعلىالسهلمنكانالتيوالرموزالصورمنمفردات

اإلنتاجواتجهوالثانية،األولىالعالميةالحرببينالهامةوالشعاراتماتالعالمنالعديدظهرت

فيهرأواالذيالرأسمالياالقتصادببناءالناسمنالعديدواهتماالستهالكيةالسلعنحواالقتصادي

يعنيجيدتصميم“الجرافيكيللتصميمجديدمفهومهناكأصبحهناومنتنتهي،الاقتصاديةقوة

(.p37 ,2008 ,)العربي.(JR Watson, J, ,Thomas 1914 – 1993) ”دجيعمل
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الشعاراتأبسطمنحيثأصبحتصميموخاللالقرنالماضي،أصبحتأساليبحياتناأكثرتعقيداًو

،ومناألمثلةعلىالشعاراتالتيظهرتيتسمبالسرعةفيعالمالتعرفعليهوسرعةإدراكهسهولة

.Shellزالمستمرةحتىوقتناالحاليشعارشلفيالقرنالماضيوالت

 

The Shell Logo (1900-2017)شعارشركةشل7الشكل
 ,Feb 2019 www.designhill.comالمصدر:

 

وفيالنسخةالتيترجع،طوالالقرنالعشرينبوضوحهذاالتأثيرShellرشعارشليوضحتطو 

ستخدام،وتموالتيالتزالقيداال"Raymond Loewyريموندلويي"صممهاالتي(1971)لعام

لميخضعShellعلىالرغممنإعادةتصميمشعار ."Shell"عالمتهاالتجاريةباسماسمفيهاوضع

شكلالشعاريرويقصةغيرمباشرةوشكلأليتغييراتكبيرة،فالشكلهوفيالواقعلصدفةالبحرال

بترابطهامعالنفط،هانظرًاألنالصدفةشرةوُيظهرشكلق الشركةرسالةترسلفهنامعروفةأيضًا

البحتةفيصناعةالنفطوبالبيئةاالهتمامأخالقيةتلبي يعطيالشكل،هيتعنيالتكنولوجيا كما

ألناللوناألحمرواألصفرShellرسالةبالهيمنةباألعمالالتجاريةالعالميةللشركة.يستخدمشعار

معإنشاءأولمحطاتخدمةتابعةلشركةلواناألتهذهظهرًامسيطرًا،وظهرهذهاأللوانتوفرم
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 كاليفورنيا، في إذشل الشركة قدمت األوائلياإسبانبالرتباطهااأللوانهذه المستوطنون وكان

.(KEL, 2018) .معهمإنشاءرابطةعاطفيةوأرادتالشركةسبانبكاليفورنيامناإل

تحتضنفيهاالعالمةالتجاريةفوضىالتي”Less is More"اتجاهتبعنشعارشركةشليأظحنال

هوالتغييروالتبديلأوفيبعضالحاالتإزالةعنصراالتجاهأبرزمالمحهذامنوأقلفيالوجود،

عمليةمنوجهةنظرفاالتجاههذاستخدامتمامًامنالشعار،وهناكعددمناألسبابالوجيهةال

وتعملبشكلأفضلعلىعددكبيرمنالمنصاتالتيأكثرتنوعاًلشعاراتاألقلتشوشاًتكونا

 .(Harris, 2016)عملهايجبأنتؤديعليها

يعدالشعاربأبسطتعريفلههورموزبصريةمختصرةللداللةعلىنشاطأوفكرةما،وهويعبر

همؤسسةحكوميةأوثقافيةأوأفراد،ممايجعلمنعنطبيعةومحتوىمايمثلهإنكانتشركةأو

ذوأهميةومكانةعاليةألنهيحاكيويخاطبمجموعةكبيةمنالناس.ونظرًالطبيعةالشعارالداللية

ف لفهمطبيعتهووظيفته، وتحقيقهالتيتقودنا الفكرة بشكليخدم عناصروتوظيفها لعدة وتجريد

اإليجازفينقلأحدوسائلاالتصالالتيتعتمدعلى"ه،فهواألهدافالمرجوةمنهعلىأكملوج

 (.1985، 21)رشاد، "الفكرةأوالرسالة

  تصميم الشعار معايير

زالشعارالناجحهوبينهوبينالمتلقي،وأهممايمي اتصالالشعارفيبنيتهالمتكاملةعمليةيعد 

سالجميعقادرعلىمشعار،لكنليأيشخصأنيصمباستطاعةتحقيقاألهدافالمحددةمنه"

 David Airey)ديفيدآيريومنوجهةنظر( Airey, 2010, p38)"الصحيح تصميمالشعار

 بسيطالمحافظةعليهإلىبحاجةنحنلتصميمشعارمبدعمصممجرافيكمنشمالايرلندا( 1979

اعدفيتلبيهمعظمالمتطلباتبسيطفيكثيرمناألحيانهواألكثرفعاليةألنهيسلالشعارايعد  إذ



17 

 

تنوعاً،االخرىللتصميم ليكونأكثرا التصميم واستخدامهعبرمجموعةكبيرةمنوسائطويساعد

ومنأفضلاألمثلةساعدفيسهولةتذكرالشعاروالتعرفاليهياإلعالن،كماأنالتصميمالبسيط

 .(1994)معاLindon LeaderالذيصممهFedExبساطةشعارشركةعلىال

 

1994عامLindon LeaderمنتصميمFedExشعارشركة8الشكل
(Airey, 2010, p23)المصدر:


والجمهورنيكونالشعارمالئمًاللنشاطالذييمثلهأأي،ومالئمللمضمونذوصلةجعلهأيضًاو

البحثالعلميالجيدوندب،فالبحثالعميقالذييتعاملمعهوجميعهذهاألمورتتطلبالكثيرمن

وليسمنالضروريأنيكشفحرفيًاعماتعملهالشركة)مثلاليمكنإنشاءتصميممميزبنجاح

منالواضحأنهليس(1993)عامLindon LeaderالذيصممهHawaiian Airlinesشعار

بمجالعمله.بطةلهداللةمرتلكنهيقفمتميزًاعنمنافسيهو(طيارةعلىشكل

 

 1993عامLindon LeaderمنتصميمHawaiian Airlinesشعار9الشكل
(Airey, 2010, p25)المصدر:

 

 المهمة المعايير بالتصميمومن التراث جامعة ،دمج شعار الدمج هذا على األمثلة أفضل ومن

Vanderbilt Universityفاندربيلت جيرقامتإذ، مالكوم  Malcolm Grearوكالة
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Designers عام رمزين(2002)في دمج طريق عن فاندربيلت لجامعة بصرية هوية بتصميم

متصلينومرتبطينبالجامعةمنذوقتطويل؛ورقةشجرةالسنديانوتعنيالقوةوالصمود،وشجرة

المعرفة بذرة وتعني ،البلوط مكانة العنصرين هذين مجالعموالجامعةويعكس في كناشطة لها

بعدبعضالوقتإلضافةالحداثة،لكنالفكرةاألساسيةيجبقديحصلتعديالت.المشاتلوالتشجير

أنتبقىكماهي.

 

 2002عامMalcolm Grear DesignersمنتصميمVanderbilt Universityشعار10الشكل

(Airey, 2010, p28)المصدر:


ألنلديهجودةأوينالمنافسبقيةبسهولةعنهوالذييستطيعالمتلقيفصلهالشعار في التمييزو

ستراتيجيةهيالتركيزمنذإاسلوبفريدمننوعه،يوضحبصورةدقيقةمنظورأعمالالعميلوأفضل

ساعدةعلىستخداماللوناألبيضواألسودللمايمكنهناو،البدايةعلىتصميميمكنالتعرفعليه

باللونيناألسودواألبيضيساعدعلىصنعرموزأكثرتميزًا،ألنلعملافثرإنشاءعالماتمميزةأك

بتحويلشكلالحروفnidoقامالمصممالبريطانينيدو ر.ظهرالفكرةأوالشكلبشكلأكبالتباينيُ

a,eفيكلمة"Talkmore")وُتعد ،عالماتترقيمىلإ)وهومركزجملةلبيعالتلفوناتوملحقاتها

 الشركة.واسمهذهالمعالجةمتصلةتمامًابعمل
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 2001عامnidoمنتصميمtalkmoreشعار11الشكل

(Airey, 2010, p31)المصدر:


نظرةواحدةسريعةهيكلالوقتالذييحصلعليه،ألنسهولةالتذكروأيضًامنالمعاييرالمهمة

نتصميمالشعارالمبدعهوالذييتذكرهالمتلقيبعدمجردأإذ،لدىالمتلقيانطباعالشعارفيترك

،ستخدام)الحجم(متعدداالجعلالشعار.نظرةواحدةسريعة إلىقديحتاجتصميمالشعارأيضًا

ن،يجبأطلباتاخرىغيرطباعتهعلىلوحاتاإلعالنات)مثلملصقاتالمالبس(استيعاب

البساطةمنأهمعناصرتصميمشعارمتعددُتعد و،الشعارقابلللتكيفمعهذهالظروفيكون

إنشدونفقدانللتفاصيلوستخداماتاال يجبأنيكونالشعارقابلللتصغيرحتىحجمواحد

منفرصديمومةوالطريقةالوحيدةلت واستمراريةحقيقذلكهيإبقائهبسيطًا،والذيسيزيدأيضًا

عادةتتميزالتصاميمالرائعةعنبقيةالتصاميمبعنصرواحديساعدهاألنبالالتركيزوأيضًاالشعار.

علىالبروز فقط، فقطفيعقللذاعنصرواحد واحدًا عنالمتلقييجبأنتتركشيئًا ليتذكره

نظرةخاطفةينظرونإليهادةبالعيقضيالكثيرمنالوقتفيدراسةالشعار؛فهمهلننألتصميمك

 .نوينصرفو

 الدللة في تصميم الشعار

األولهوالدالوالثانيهوالمدلول،ءوالشيآخر،ءبشيعلمءبالشيأنيلزممنالعلم"الداللةهي

ذاكانالداللفظيًاكانتالداللةلفظية،وإنكانغيرذلككانتالداللةغيرلفظية،وكلواحدإف

وتعرف ،(p20، 2000" )اآلغا، عقلية،وطبيعية،ووضعيةإلىممناللفظيةوغيراللفظيةينقس
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الفكرةالتيتمثلهاعالمةأوالفكرةالتييمكنأن"الداللةكدراسةأوعلمالمعنىوالمقصودبالمعنى

 (.p54، 1984)غيرو، ."موضوعالتفكيرإلىتنسب

 والذي للشعار التصميمي العمل أن يعد نالحظ وعاًوشيانتشاراًاألكثر الجرافيكية، نعباألعمال

بقصدلتحقيقنظامشكليهوالتكوين،اختيارهاالداللةالشكليةالمكونةلههيعمليةبناءلمفرداتتم

إلىتتصاعدانتقائية"انالعملياتالتركيبيةألشكالجزئيةمنفردةأومتراكمة،وهذهالعملياتقصدية

قفيالوعينسميهالتكوين،يجًايتحقيةلعالقاتتؤسسنسلتكوننظمًاتركيباالختيارأعلىمراحل

أعلىإلىويمثلصورعدةبعضهاتشخيصيدراماتيكيواآلخريصلفيتجاوزالتشخيصوالحدث

 (.p73، 2001)حيدر، مراحلالتجريد"

فيإطار تموضعها إالإذا العالمةالتكتسبداللتها فأنهذه إنالشعاربوصفهعالمةدالة،

 (.p48، 2003)السعيدي،  تعنيمالميكنهناكشخصواعمدرك"الثقافة،"فالعالماتال

يجعلمنهانظامًاللعالماتاإنالتصميملغةفيأساسهاوهيتعملعلىربطالرموزبالمعانيمم

الدالة،"التصميملغةرمزيةناطقةمنخاللمايتضمنهمنأشكالوتكويناتذاتمضامينمعبرة

حدثوالفكرة،فكلمايتمثلفيهامنأشكالوتكويناتهيرموزبصريةتوظفعلىوفقماعنال

كاروالمعاني،إذتضفيعلىفةباألأنالداللةمفردةغنيإلىتتطلبهالفكرةالتصميمية،وهذايعود

ومنهناوبمجردالحديثعن(.p34، 2012)جبار، التصميمإمكانياتفكريةوتصميميةمركبة"

إذأنالعالمات"إشارات،المة،فمنذكانالوجودوجدتالعالمةداللةالبدمنالحديثعنالعال

أو)المجموعات(وفينقلمعلوماتءالشيوتتركزوظيفتهاالظاهرةفيإخبارناعنهويةةإيصالي

(.94p، 1984، )غيروخاصةتفيدفيتنسيقالعمل"
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 في تصميم الشعار يةالرمز 
 

ييجعلمنالرموزالدالليةاساسًافيتصميمه"فالقيمةالجماليةتزدادعهوذلكالذالمصممالبار

 ،1981،)ستولنتيز..وغيرهاسبباًفيمنفعته"اتجاههعندمايكونالمظهرالكاملللشكللونه،قيمته،

61-60p.) الوالرمزأحدالعالماتالدالليةالمتضمنللعمقالتاريخيللمجتمع"فالرموزهيأفع

مزذامعنىأوأحداثأوأشياءتتجسدبصورةغيرمباشرةأوبصيغةمجردة.وماأنيصبحالر

 (.p36، 2006)شعبو، يصبحجزءاًمنلغةذلكالمجتمع"تىأومنسقفيالمجتمعحمنمطتقليدي

بموجبالتيتمثلفهماإلنسانللطبيعةوالذاتواالنفعاالتتمثاًللألفكار"هيSymbolsوالرموز

البعداإلبداعيفيالتأويلوالفهمواتفاقاتقوانينخاصة حوافزباعتمادمعينةمتناولةفيطياتها

 (.p31، 2005)آل كريزة، "متعددةتبغيالتواصلوالتواشجالعاطفيوالحسياإلنسانيكهدفأعم

رةعنفكرةأوفالرمزيعدبحدذاتهلغةمنخاللمايتضمنهمنأشكالوأفكارذاتمضامينمعب

أنالرمزمفردةغنيةباألفكاروالمعاني،ومماالشكفيهأنهاتضفيعلىإلىحدث،وهذايرجع

 مميزة. فكرية إمكانية خاصة الشعارات "تصميم باإلمكان واألشكاستاللإن واألرقام الالحروف

جًامعأشكالورموزاخرىاإلنسانيةوالنباتيةوالهندسية،سواءصممذلكمفردًاأممزدوجًاأومندم

.(p54، 2002" )منذر، نتاجتصميميألنهعلىوفقأنظمةومعادالتتتعلقبكافةالمرئيات

(الذيهو1857 – 1913مفهومالعالمةبمنبعينإثنينهما:العالماللغويديسوسير)ارتبطلقد

(والذيهو1838 – 1914)األصلفيتسميةالعلمب)السيميولوجيا(،والفيلسوفاالمريكيبيرس

.(p73، 1996)ابراهيم، األصلفيتسميةالعلمب)السيميوطيقيا(.



22 

 

تأخذهإذنالعالمةهيعالقةبين)دال(و)مدلول(.وفيإطارتعاليمسوسيرالدالهوالشكلالذي

التنفصلالعالمة،أماالمدلولبالنسبةلههوالمفهومأوالتصورالعقليالييمثله.وهذهالعالقة

أوتنوبعنإالألغراضالدرسوالتحليل،)أيأنهاواحدةذاتمعنى،ُتفسرعلىأنهاتحلمحل

 (.p307، 2005)عبد الحميد، آخر.ءشي

  العالقةبينالرمزوالتصميمتظهرفيعدةامورمنها:فإن (197p ،2008 ،عبد هللا)وفقًال

 عهنحوالتكثيفواإليحاء.أنالرمزيركزالتصميمويوحدأبعادهويدف .1

فالرمزيحملبداخلهمخزونًاخاصًايجعل،نالرمزيساعدعلىتعميقالوعيضمنالتصميمإ .2

 .يختزنهالتصميممشخصًامحسوسًاويمنحهالبعدالدالليالذي

إلىفالرمزالتاريخيحينينضم،يساعدالرمزفيتوسيعالمساحتينالمكانيةوالزمانيةللتصميم .3

 لمكانالذينمافيه.اإلىالفترةالزمنيةالتينشأفيهاوإلىنقلذهنالمتلقيوإحساسهميميالتص

وتقويتساعدعلىتعميقمجراهوتغنيهوتدعمهويستحضرالرمزمفرداتخاصةفيالتصميم .4

 فاعليتها.

الدال .5 في والغنى الوافدة الرموز تنوع يفرضها التي المناخات تنوع للتصميم الرمز التيؤدي

واإليحاءفيها.

وهيحركةظهرتفيالقرنالتاسععشر Symbolism)إنالمدرسةالرمزيةفيالعصرالحديث

للواقعية (هيالنموذجاألوضحلتيارفنيأعتمدالفكرالرمزيفيممارسةاإلبداعوالتعبيررفضًا

الفنالحديثانتشارببالفنيوإنواجهتتحدياتبعدظهورهافيثمانينياتالقرنالتاسععشربس

أولمنأدخلمصطلحالرمزيةفاعتبر،(Little, 2004, p93)االتجاهالذيكادأنيحجبهذا

عنالواقع.االستعاضةنهامحاولةأوعرفهاب(Jean Moréas 1856 ,– 1910)جانموريسهو
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وهيمذهبيدعو mParnassianis)البرناسيةفيالبدايةلمتكنالرمزيةواضحةالسمات،فجماعة

وانفصلعلىنفسها،انقسمت(فيفرنسا1870األدبغايةفيحدذاتهظهرتعاماعتبارإلى

(Stéphane Mallarmé, 1842 - 1898و)(Marie Verlaine, 1844 -Paul- 1896عنها)

نا اصطالح)الرمزية(إالفيعاماتجاهاليكو   .(1885)سيعرفبالرمزية،ولمُيْعر ف 

(ردًاعلىالذيناتهموهوأمثالهJean Moréasأولمرةفيمقالةكتبهاالشاعرالفرنسي)وردوقد

للمفهوم،فقال:)إنالشعراءالذينُيسم ونبالمنحلينإنمايسع وناالنحدارأواالنحاللبأنهمشعراء

 الصافيوالرمزاألبديفيفنهمقبلأيشيءآخر(.

(جريدةسماها)الرمزي(،ونشرفيالعامنفسهفيجريدةoréasJean M،أنشأ)(1886)وفيعام

(Le Figaro –الرمزية،وفيعام1826وهيجريدةفرنسيةتأسستعام أعلنأن(1891)(بيان 

وأصبحتذاتمكانةكبيرةفياألدبوالفن،بقيتآثارهاوانتشرتاستمرتالرمزيةقدماتت،ولكنها

ت رغم  العشرين القرن كالسريالي ةخالل الجديدة للمدارس معايشًة وبقيت كثيرة، لهجمات عرُّضها

الوجودي ةوغيرها.والمستقبليةو

معروفةفيالتختلفعنالرمزيةالحديثةالرمزيةالفنيةحتىوإنكانالرمزعمادهذهالمدرسة،ف

رالوسطىوفيروائعالعصورالسابقة،فالتعبيربالرمزكانمألوفًافيكثيرمناألوقات،فيالعصو

.ذاتهامجموعةمنالمنظوماتالرمزيةالروايةالواقعية،فالرمزأداةتعبيرعالميةقديمةواللغةفيحد 

 الناس باأللفاظ،كان أو بالرسم أو باإلشارة سواء مقاصدهم عن بالرموز يعبرون يزالون لكنوال

سماتعديدة،وأصبحالرمزفيهاواًلذكاممتالمدرسةالرمزيةشيءآخر،لقدأصبحتمنهجًافني اً

وحية،قيمةفني ةودخلتفينطاقهالرموزالتاريخيةواألسطوريةوالطبيعيةواألشياءذاتالداللةالم

منالمقوماتالموسيقيةواللوني ةوالحسيةوالمشابكةبينهافيلغةتعبيريةجديدة.باالستفادةكماتمي زت
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الشعارالمعاصرلمتلقييغالبصريةتقدموظائفبالغيةمهمةبالنسبةلصفا( 2009 )عابد،وفقًال

( تكثيف بين )Condensationتتراوح إحالل أو الصورة داللة )Displacementمحل الرمز )

أشياءأخرىبداًلمنعرضهابذاتها،وذلكمنأجلإبرازالمعنىوتتمثلهذهالوظائفبالتالي:

صيغفييقصدبالتجسيدجعلالقيمالمعنويةوالقيمالمجردةمتجسدة (Visualizationالتجسيد)

أوتجسيدعاطفةالفرحأوالحزنبصريةحسيةمرئيةعندتصميمالشعارمثلتجسيداأللمأوالحزن

أوالغيرة.

أواإلشارةعلىصيغبصريةغيرشيءإلىيقصدبالتوضيحاإلشارة (Explanationالتوضـيح)

روءةوذلكلتوضيحمفهومهاومعناها.معروفةأومق

تصميم (Concisionاإليجـــاز) عند المجردة برموزها الصيغالبصرية أنتنوب باإليجاز يقصد

الشعارعنالشرحالطويلأوالوصفالمسهب.

يقصدباإلحاللهوتفادىالتعرضألمورحساسةعندتصميمالشعار (Displacementاإلحــالل)

ءالشيموزالمجردةمحل)الجنسيةأوالعنصريةأوالوحشيةأوالسرية(وذلكبإحاللالرمثلاألمور

اليصرحبهمثلشعارالخطالساخنلعالجاإلدمانأواإليدزأوعالجالعجزالجنسي.الذي
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  الهوية البصرية

ويعد ذهالشركات،إنعالمالشركاتيشهدتطورًاهائاًلنتيجةلعدةعواملمؤثرةفيقراراتمسيره

بين المنافسة حلبة تشبه بنا المحيطة البيئة نالحظ أصبحنا إذ التكنولوجيا عامل هو عامل أهم

 إذالشركات، طرق إيجاد الشركات على لزامًا ابتكاريةاتصالأصبح إستراتيجي دعامةوكخيار

تهيمنالهويةالبصرية سة.بيننظيراتهاالمنافواستمرارهاللتفاعلمعالمتغيراتحتىتضمنبقائها

بشكللميسبقلهمثيل،وأصبحتبالشكحتميةوليستفقطاسلوباالتصالكإحدىأبرزوسائل

 عمل،بلفلسفةورسالةتراهنعليهاالشركة.

عرضنفسهاةقطريجمهور،والطريقةواالسلوبفيالوركبيروفع الللتواصلمعللهويةالبصريةد

ها.هاموجودةفهذهالطرقتسهمفيتحسينورفعشأنننُتعرفبنفسهابأعنىأأيبم،لهذاالجمهور

هوالرمز،فالشعارمنأهماتدخلفيعمليةتصميمهذهالهويةوومحسوسةوهناكعدةأدواتمرئية

 (Cass, 2010)الذييمثلكاملالهويةوعالمتهاالتجارية.

لجمهورالمتلقيالت عر فعلىالفوربالمنتجأولالتيتسمحلعالمةالتجاريةهيلالبصريةهويةال

الخدمة،وهذهالهويةهيمايربطالعالقةبينالعمالءوالمؤسسةويبنيالوالءبينهم،ويحددكيفية

الهويةالبصريةهيالعنصروالجزءالذيتتممشاهدتهمنقبلُتعد التجارية.ةعالملإدراكعمالئكل

يقال.مماالجزءالمهمألنمايشاهدهالشخصلهتأثيرأكبرُتعد و،المستهدفالجمهور

الهدفاألساسيللهويةالبصريةهونفسههدفالعالمةالتجارية،وهوتحديدوتمييزوبناءويعد 

موقعمستدامفيالسوق،وكذلكلتوليدالثقةفيالعالمةالتجارية.بشكلأساسيتقومالهويةالبصرية

يمةوتكونذاتصلةبجمهورهاالمستهدفويجبأنتكون:يفقوتض،بتوصيلالمعنى
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 للت عرف رؤيتهافقابلة بمجرد الفرد عليها التعرف يمكن والتكوينات األشكال األشكالألن بارزةو،

 ومثيرة مترابطة تكون أن يجب عاديةوغيرلالهتمامواأللوان  التمييزو، واأللوانُتعد إذ األشكال

جميعمكونات بحيثيجبعلىالديمومة،ولهويةالبصريةوتمييزالشركاتوالتكويناتهيسمةا

المكوناتللهويةاستعمالنمك يُلالمرونة،واخيرًاالهويةالبصريةأنتكونمالئمةوفعالةلعدةسنوات

Landa ,2011 ,)،ويجبأنتتكيفمعهذهالوسائلاالتصالالبصريةفيجميعأنواعوسائل

p241.) 

تصميمهويةبصريةإلىبهاوتحتاجلدعمهاوبقائهابينمنافساتهاديةخاصةتنفرشركةهوإنلكل

مميزةتعكستطلعاتها،وهيمنأهمالعناصرالتصميميةالتيبكونفرصنجاحوتمييزالذييتخلله

فسفبدونخصائصتنفردبهاالشركةعنغيرهالنيكونلهاوجودفيحلبةالتناواالبتكاراإلبداع

مميزةاتصاليحققلهاقيمةمضافةويؤديوظيفةلشركةلنظامبصريفعالاامتالكحبفقدأص

 لنقلوتعزيزصورةهذهالشركةمعجمهورهاالمستهدف.



 

 TIME HOTEL By MIRKO ILIC´ CORP., NEW YORKالشعاروالهويةالبصريةلفندق12الشكل
(p243Landa ,2011 ,المصدر:)
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وباقيالعناصرسيتم( ,p30, 2008Olins)"تصميمالهويةالبصريةيبدأبالشعاروهواالساس"

TIME HOTELوهوتصميمشعارل(12)وكمانالحظبالشكلعلىتصميمالشعار.ترتيهابناءً

حرف،وضعالمصمممربعأحمرصغيرداخلTimes Squareيقعفيساحةكنيويورفيمدينة

HساحةإلىكإشارةTimes Square،أصبحالمربعيعملكرمزدوليللفندقوباقيتطبيقاتإذ

الهويةالبصريةمبينةعلىتصميمالشعار.
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 السياق المعاصر لتصميم الهوية 
 الشعارات المتعددة "أفاتار"

مفهومجديدنسبيًا،فقدوهوأفاتارفيثمانيناتالقرنالماضي،ولكنالمتعددةالشعاراتبدأظهور

في( Marty Neumeier – 1947ظهرللمرةاألولىفيمجالالتصميمالجرافيكيللمصمم)

 (.  The Brand Gap– 2005) كتابه

ثابتمجردعالمةواحدةوعادةمايتمتقديمهابشكلشعارهويةالعالمةالتجاريةكانتمضىفيما

تأثرالشعاراتبالتكنولوجيافيظل،التجاريةفعلىالعالمةيستخدمللتعرلهُأسستصميمواضحة

يرافقهمنتطورفيالحديثة وما أصبحتالعالمةالتجاريةاآلنمنصةيمكنجميعالمستويات،

ارتباطاًوتقدممنخاللهتجربةتخلق،وإنشاءارتباطعاطفيمنخاللالتجاربللناسااللتقاءبها

معبيئتهاالمتغيرةستمرارابالتكيفإلىتحتاجالعالماتالتجاريةلهذا،قيعاطفيًابينهاوبينالمتل

.بسرعةمنأجلالبقاءواالزدهار

تتغيركليوم اليوم،فأنهويتنا أنالبشريعيشونفيعالمالتكنولوجيا للتكي فمعباستمراربما

ال هويات تتكيف محيطنا مع بها نتكي ف التي الطريقة وبنفس معبيئتنا، أيضًا التجارية عالمات

تنتقلمنهويات إنها عناصرتفاعليةتعملمثلالقلبإلىبسيطةاألساليبوالتقنياتالمتغيرة،

(.Nes, 2012, p5)للعالمةالتجارية.

لعلأهمأسئلةممكنطرحهاهناهيماهيالشعاراتالمتعددة؟ومنأيننشأنظامالتصميمالحديث

به؟اماالهتمهذا؟وهليجب
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داللةرقميةأوعالمةتجاريةتمتصميمهافيالبدايةيتوجبتعريفالشعاراتالمتعددة"أفاتار"وهي"

القدرةعلىبحيث فيالوسائطالمتعددةمتنوعةوالتشكلبأشكالإضفاءالحسالحركييكونلها

اتالمتعددةتتكيفعلىالتعريفيتبينلناأنالشعاربناءً .(Neumeier, 2005, p87).الحديثة

جودةبهابحيثتكونمالئمةلها،وهذابالطبعمنصفاتالهويةالديناميكية.معالبيئةالمو

للعالمة ثابتة كمكونات تعمل التي الثابتة، الهويات على الديناميكية الهويات إذتستحوذ تسعى،

متعددةإلىالديناميكيةتسعىالهوية،وديةوالشكلالثابتالحقيقةالفرإلىالهوياتالساكنة معاٍن

تعملالهوياتالديناميكيةكقلبنابضفيقلبالعالمةالتجارية،والتيبدورها،ولديهاشكلمرن

 ,Nes) المختلفةتحفزالعالمةالتجاريةعلىالتغييروالتكيفمعالمنظماتالحيةونقاطالتواصل

2012, p5.)ة،ولكنهاتعتمدفيزءمنالهويةالديناميكيالشعاراتالمتعددةهيجإنيمكنناالقول

.(Symbol & Iconأساسبنيتهاعلىالرمزواأليقونة)



  العالمة التجارية

(AMA)واختصارهاAmerican Marketing Associationوفقالجمعيةالتسويقاألمريكية

ومزيجمنهاتهدف،أومصطلح،أوعالمة،أورمز،أوتصميم،أاسمنالعالمةالتجاريةهي"إف

واحدإلى بائع من والخدمات السلع الفنية"تحديد الناحية من وتمييزهم البائعين من مجموعة أو

(p31, 2013Keller, .)  ،تعملكعقدغيراستعارةوالعالمةالتجاريةهي"وعدبالرضاوهيإشارة

بينالفنانوال جمهور،بينالبيئةوساكنيها"مكتوببينالشركةوالمستهلك،بينالبائعوالمشتري،

(p6, 2008Healey, )"أوخدمةذاتشخصية أومنتج، .وبتعريفآخرهي"مجردمنظمة،

(p8, 2008Olins, .) 
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وفيقاموسالتصميمالجرافيكيهي"رمزأوعالمةأوكلمةأوعبارةتمي زمنتجًاأوخدمةأومنظمة

 منافسيها" الغيرد ُتعإذ،(,p45 ,2017 Ambrose)عن األصول من واحدة التجارية العالمة

ملموسةواألكثرقيمةللشركة،وبهذاينبغيإدارتهابشكلصحيح،فبناءعالمةتجاريةهوبحدذاته

العالمةالتجاريةالقويةوالمبدعةتحظىبوالءالمستهلك.ُتعد إذعلموفن،

جئقلةمنالناستفهممايدورحولهمفاالعالماتالتجارية،إالأنهمنالانتشارعلىالرغممن

أنالعالمةالتجاريةيمكنأنتحويمسائلإلىالموضوع.إنهموضوعمربكبعضالشيويرجعذلك

كبيرةوهامةوتبدوفينفسالوقتسطحية.

 عناصر ومكونات العالمة التجارية

رةالصناعية)اواخرالقرنبدأتالممارساتالحديثةللعالمةالتجاريةتتطوربشكلملحوظمعالثو

زيادةاإلنتاجوالقدرةعلىتوزيعالسلععلىإلىاأدىالثامنعشروبدايةالقرنالتاسععشر(،مم

نالمتواجدةفيهاأيأنهتمخلقالعالماتالتجاريةكوسيلةلزيادةالمبيعاتخارجالمكا،نطاقواسع

الشركة.

 مكونات:ثالثالتيتمارساليومleyHeaمنوجهةنظر وتتضمنالعالمةالتجارية

تراوتجاكمنقبل(1980فيعام)ولمرةمفهومتمطرحةأل: Positioningالتمركز  .1

مؤلفانمنأمريكاويعمالنفيماهوAl Ries 1926 and 2017-Jack Trout 1935)والريس

حديدماهي(،ويعنيتPositioning)االسمفيكتابهماالذييحملنفس(مجالالتسويق

منالمهمللمنتجينو،العالمةالتجاريةفيذهنالعميلومايقارنهبالعالماتالتجاريةالمنافسة
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أنيركزواعلىمايفكربهالعميلوأنيستجيبوالذلكوهذامايجعلالعالمةالتجاريةثنائية

 .االتجاه

إلىينجذبفالمتلقين،وهومايفعلهالبشرمناالفالسني:Storytellingالسرد القصصي  .2

إنفيقلبكلجهدللعالمةالتجاريةيجب.قصةعاطفيةويريدأنيسمعأفضلهامرارًاوتكراراً

أنيكونهناكنواةالحقيقة،ويكمنجمالالعالماتالتجاريةالرائعةفيقدرتهاعلىتحديدهذه

 العمالء.فيةقيمةبينالمنتجوالحقيقة،وإخبارقصتهاوجعلهاتبدوجيدةوبناءهامعرابطةعاط

فقط،الجانبالمرئيوليسماءشيةصنعيجميعجوانبكيفإلىويشير:Designالتصميم  .3

وعندماتستحدثالشركةعالمةتجاريةجديدةبصفةمرئيةفأنهاتعنيبذلكالجزءالتصميمي

 فقط.

  عالمة التجاريةلل الصورة الذهنية

وقت،وذلكألجلالزيادةفيفيالحفاظعلىعمالئهاألطولإنالهدفاألسمىأليشركةهو

السوقيةوبالتاليسيؤدي التجاريةإلىحصتها فعلىالشركاتوالمؤسساتأن،رفعقيمةعالمتها

هذاالهدفوكيفيةالمحافظةعلىوالءإلىتؤديالتيبكلجهدهالمعرفةاألسبابوالعواملتعمل

المستهلكين.

لتجاريةأحدهذهالعواملالرئيسةفيتشكيلرأيالناسحولموضوعاالمةذهنيةللعالصورةالوُتعد 

أهدافالشركة،وهذايفسرمايتمإنفاقهنبناءصورةجيدةللعالمةالتجاريةهدفًاممعين،لذاأصبح

ص لبناء الشركات قبل من أذهان في ترسخ هي،المتلقيورة التجارية للعالمة الذهنية فالصورة

العالماتالتجاريةالموجودةفيارتباطاتتصوراتالمستهلكينعنالعالمةالتجارية،كماتعكسها"

المستهلك ذاكرة "(p44, 2013Keller, )، األفكار "مجموعة يرفقهاواالنطباعاتوهي التي
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 معينة" بعالمة "،(284p، 2011)الطائي، المستهلكين هي وضوحًا األكثر استحضاروالتعريف

العالمةوالتيتحددقبولالعالمةاتجاهعميقوضمنيلمجموعةاألحاسيسالموجودةواعتقادذهني

 .(7)الدسوقي،الشراء"درفضهاعنأو

وليسمايعتقدونهمجردلالعالمةالتجاريةبشكحولةالتييفكربهاالناسقةهيالطرييالصورةالذهن

جوانبغيرملموسةويمكنللمستهلكإلىصورتشيرأنالعالمةالتجاريةتقومبه،وبالتاليفأنال

تكوينصورمباشرةمنخاللاإلعالنأوعنطريقمصدرآخرللمعلوماتمثلالكالمالشفهي.

سةبالعالمةالتجاريةولكنهناكأربعأنواعرئيسية:وميمكنربطأنواعكثيرةمناالصولغيرالمل

 User Profilesملفاتتعريفالمستخدم .1

 and Usage Situation Purchaseستخدامواالالشراءتحاال .2

 Personality and Valuesالشخصيةوالقيم .3

 History, Heritage, and Experiencesالتاريخوالتراثوالخبرات .4

(Niveaنيفيا)لالذهنيةمثبالصورثريةهذهاالصوليمكنأننستعينبعالمةتجاريةاحوالستيض

لبشرةوهيتضممجموعةمناالصولغيرالملموسةدمنمنتجاتالعنايةباوهيشركةصناعةللعدي

تمثلالتيمتعددةاألهدافواألغراض،وتمثلفيملفاتتعريفالمستخدمالياألمومةوالعائلةمثل

تمثلالتيالطفولةذكريات،وتمثلالشخصيةوالقيمودائمةوكالسيكية،وستخدامالتالشراءواالاح

لتراثوالخبرات.التاريخوا
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  بنية العالمة التجارية

،فربمالن(13)أنظرالشكلProcter & Gambleعنعادياًإذاكانعليكأنتسألشخصاً

ماحولربمايتذكرعددقليلمناألشخاصشيئاًو،اإلجابةالصحيحةتتمكنمنالحصولعلى

ةبامبرزأوالءاألشخاصعنماهيإذاأردتأنتسألهؤوومعذلك،شركةمابهذااالسمبهسماع

كانتProcter & Gambleشركةالوالسببفيذلكهوأنعنهمدوراسيلفإنهميعرفونجميعاً

لمتحصلعالمتهاالتجاريةإذراتيجيةالعالمةالتجاريةللمنتجاتالفردية،ستإستخدامافيأكثرنجاحاً

.(Faulkner, 2014) .هتماماالعلىالكثيرمن

 

The Procter & Gamble Company (P&G) founded in 1837-13شكللا
Mar 2019www.inkbotdesign.com ,المصدر:


التجارية، األسماء أو الصلة ذات التجارية للعالمات الهرمي التسلسل" يالعالمة التجارية ه بنية

والتشابهاتالختالفاتاتسميةمنتجاتهامنأجلإظهارالطريقةالتيتقومبهاالشركةبتنظيمو يوه

التسلسل"إلىتشيربنيةالعالمةالتجاريةو.(Neumeier,2017, p301فيمابينهاللمستهلكين")
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إنهاالعالقةالمتبادلةبينالشركةاألموالشركات،إذالهرميللعالماتالتجاريةداخلشركةواحدة

 .(Wheeler, 2012, p20")ستراتيجيةالتسويقإوينبغيأنتعكسالفرعيةوالمنتجاتوالخدمات

الخطةذاتالمستوىاألعلىلنظامالعالمةالتجاريةعلىأنهايصفتعريفبنيةالعالمةالتجارية

التجاريةوتوسيعهاتحديدأفضلطريقةإلنشاءعالمتهامنيمكنإذ،شركةأومنظمةماالخاصب

العالماتالتجاريةللشركةحبنيةالعالمةالتجاريةمختلفالعروضذاتنطاقهابمرورالوقت.توض

 مدى رتباطهااوتشرح الحالة()أو حسب يكون بالتالي،ال التماسكفهو ويعطي الكفاءة يعزز

 لكيفيةإدارةالعالماتالتجاريةعلىالمستوىالكلي.نضباطواال

عالمتها) الكبيرةالشركاتعادة)الشركاتئبهاشنالطريقةالتيتُإلىتشيربنيةالعالمةالتجارية

التجارية ، بمنتجاتها يتعلق المعتمدةفيما التجارية والعالمات التجارية العالمات وفرق المختلفة

(endorsed brands،)والعالماتالتجاريةالفرعية(sub-brands)والعالقاتالتيالحصرلها

 .ابينكلهذ

 

 تجاريةأنواع بنية العالمة ال

ستخدامهااالشركاتفيبنيةمعينةيتمتنموإذقدالتبدوبنيةالعالمةالتجاريةأكثرمنفئةوصفية

توفربنيةالعالمةالتجاريةللشركات،إذولكنهذاليسهوالحال،فيالغالبلوصفأعمالهاالداخلية

منمعيناًعنىآخريعتمدوننوعاًمب،الكبيرةطريقةللنمووبناءعالماتهاالتجاريةبطريقةمحكومة

علىاألداءبشكلأفضلفيالسوق.الحديثةبنيةالعالمةالتجاريةألنهسيساعدعالماتهمالتجارية
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ستراتيجيينفيمجالالتسويقالعديداإلكبيرمنعددحدد فقد( Wheeler, 2012, p21)إلىوفقًا

،عالميعلىشروطبنيةالعالمةالتجاريةتفاقايوجدالعالمةالتجارية،ولكنالبنيةمنسيناريوهات

يليبعضمنأنواعالبنيةللعالمةالتجارية:ماو

تتميزMonolithic Brand Architectureبنية العالمة التجارية المتجانسة التي وهي

الميزاتُتعد و،بعالمةتجاريةقويةوحيدةوالتييختارهاالعمالءبناًءعلىوالئهمللعالمةالتجارية

والفوائد وتستخدم التجارية، العالمة شخصية من للمستهلك أهمية التجاريةامتداداتأقل العالمة

(.14)انظرالشكلحجمهاالكبيرإلىستناداًاهذاالنموذجFedEx(.تتبنىالهويةاألم)



 

Federal Express (FedEx Corporation) founded in 1997  14الشكل
(Wheeler, 2012, p20المصدر:)


ستخدمعندماتُوهيالتيEndorsed Brand Architectureالتجارية المعتمدة ةالعالمبنية 

التأييدللشركةمنخاللعالمةتجاريةالمرتبطةب(sub-brands)التجاريةالفرعيةتكونالعالمات

هذا3Mتستخدمشركة.وتأييدهوإبرازهالعالمةالتجاريةاالمرتباطاويستفيدمن،أوالمرئياللفظي

شركة شعار طباعة يتم عندما أنه تعلم ألنها عشرة اإلحدى بعالماتها عبواتعلى3Mالطراز

منتجاتها،فإنالمستهلكينيربطونهذهالمنتجاتبالموثوقيةوالجودة.
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مةالتجاريةالمدعومةبقوةالعالمةالتجاريةاألم.فيهذاالنموذج،العالمةالتجاريةالفرعيةهيالعال

منخاللتتميزوهيالتي Pluralistic brand architectureالمتعددة التجارية  ةالعالم بنية

إماغيرمرئيالعالمةالتجاريةسماقديكون،المعروفةستهالكيةاالسلسلةمنالعالماتالتجارية

يتمتمييزكلمنتجأوخدمةبشكلوستثماراالطلمجتمعللمستهلكومعروففقمعروفأوغير

هذاالنموذجألنهاتمتلكP&Gفردي،لكنيتمإلغاءالتأكيدعلىالعالمةالتجاريةاألصل.تستخدم

.وغيرها،Old Spiceو،Crestو،Gilletteو،Duracellو،Tideعالمةتجاريةرائدة،مثل:50

متعددةالجنسياتالتيتمتلكالمواردذجمخصصللشركاتالكبيرةستخدامالناجحلهذاالنمواالإن

فيالصدارة.وتبقيهاالالزمةإلدارةعالماتهاالفرعيةالفردية

أنتسويقأيمنتجأوخدمةبمعنىيجبأنيكونألنظمةهويةالعالمةالتجاريةأرجلطويلة،

،لتوقعالمستقبلةوالمرنةوالمنطقالشاملالعالمةالتجاريةالمتينجديدةيتمتسهيلهمنخاللبنية

 .يصبحمنالواضحأنهذاكيانلههيكلهالخاصعملكلهذابالشكلالمناسبعندمايتمو

العالمةالتجاريةعلىالطرقالتيتتبعهاالشركةفيإطالقعالماتلبنيةستؤثراألساليبالمختلفة

المستهلكينوالشركاءإلىرسالةليتمإيصالهاشاءوإن،دمجشركاتأخرىوأشراءوأتجاريةجديدة

.سينوالمساهمينوحتىالمناف

 المرنة مكونات الهوية البصرية

،هذاكلمايحتاجهاألمروهذهوطنوخطالوأشعارومجموعةإلىإلنشاءهويةبصريةنحنبحاجة

لتطورالملحوظكنمعاهوية،لالهيالطريقةالقديمةالتيكانأغلبالمصممينيتخذونهالتصميم

بالتحولمنالطباعةاقترنتوالتيمنهذهالتقنيات،االستفادةكانعلىالمصممالحديثةفيالتقنيات
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أعطىالمصممفرصةإلنشاءعالماتلديهاتفاعلأكثرمعالجماهير،االنتقالالشاشة.إنهذاإلى

ك.أنهيستطيعأنيستخدمشعارجديدكليومإذارغببذلإذ

،ومنالمهمتقسيمالهويةالبصريةالمرنةتصفالفقراتالتاليةالعناصراألساسيةللهويةالبصرية

لتحليلفيالفصولالتالية،وذلكأساساًرئيسياًأجزاءلتحليلهابالتفصيل.تقومالعناصربدوراًإلى

 لمرحلةالبحث.العناصر)الشعاراتالمتعددة(فيدراسةالحاالتالتيسيتمتناوالهاخال

اللونوالتايبوغرافيثممكوناتللهوية،الشعارواحدمنهمومنستهناك(Nes, 2012, p7)وفقاًل

وعناصرالتصميمالجرافيكيةوالصورواللغة،عندإضافةهذهالعناصرمعًافأنهاتشكلالهويةوكل

 عنصرمنهذهالعناصريساعدفيبروزهويةالعالمةالتجارية.
 

 

 
 By Irene Van Nesالمكوناتاألساسيةالستةفيتكوينالهويةالمرنة15 الشكل

(Nes, 2012, p7المصدر:)

هوفياألغلبالذييخدمفبصفتهالعنصرالفعالوأحدالعناصرالرئيسة، Logo الشعار •

انينالصارمةفيتصميمهأصبحمحورالهويةالبصريةلكنهذاالشعارالذيطالأمده،والقو

تتطلبإذ،األنأقلأهميةلوجودوجهاتنظرأكثرتكامالًوشموليةحولقضيةالعالمةالتجارية

البيئاتالرقميةمثلالمواقعاإللكترونيةأوتطبيقاتالموبايلوالكمبيوتراللوحيالمزيدمنالفاعلية
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سفقطعلىاألمورولي،الرقميةاالتصاللىنقاطالتيتعنيتطويرالهويةالمرئيةالتيتعتمدع

 التقليديةمثلطباعةعلىالقرطاسيةأوبطاقةاألعمال.

باأللوانيأخذاللونوظيفةأساسيةفيعمليةءالمليفيهذاالعالمالمزهر Colourاللون  •

أناللونماك،هربالمجملظالقرارالخاصبنظامألوانعلىالميؤثرإذتصميمالهويةالبصرية،

هوطريقةواضحةلتحقيقالتنوعالبصريأولتقديممنتجاتأوخدماتمختلفةيمكنتمييزها

 بمدىالتعرفعلىالعالمةالتجارية.

معتسميةفريدةمنالخدماتتعنياللغةفيهذاالسياقالعملجنباًلجنب Language اللغة •

العالمةواستخدامها Appleجاريةمثلشركةلتاأوالمنتجاتأوسلسةمتكاملةمرتبطةبالعالمة

فيهذهالحالةيمكنتصنيفهاعلىأنهاعناصرلغويةقابلةللتكيفمع،”I“التجاريةالفرعية

 البيئةالمتواجدةبها.

العالمةُتعد Typography تايبوغرافي  • مع التواصل في وأساسيًا هامًا وجزءًا تقليدًا

وضمنسياقاتمتنوعة،فهيتستخدمللمحتوىالمكتوبوبإمكانهاالتجاريةعبروسائطمختلفة

 مختلفة.بمستوياتالجذب

مجموGraphic Elements العناصر الجرافيكية  • األشكالعتتضمن من النهائية ة

 التوضيحية الصور أو منوالخطوط معينة وأنواع محتويات إبراز على تساعد التي المختلفة

لوماتالمعقدةمفهومةبشكلأفضل،وتستعمللفصلالنصوصأوالمعلومات،لجعلهذهالمع

 الصوروللتوصيلالبصري.
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تساعدالصورعلىنقلقيموقصصالعالمةالتجاريةوربطهذاالمحتوىImagery  الصور  •

الصورمهمةفيف،أكبرعاطفيببيئاتالحياةالفعليةللمتلقين،وكذلكتوصيلالرسالةبمستوى

 الجمهور.إلىاأوحالةخاصةمرئيًايتمنقلهصناعةالمشاعر
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 الهويات كأنظمة حية

المرنةلعامالمثالاألولللهويةُتعد يعودتاريخالهوياتذاتالعناصرالتيتتكيفمعسياقهاالتي

وهومن(بازل،سويسرا)وهومتجرللموسيقىفي،(Boîte à musique) الخاصةب(1959)

إلىوعلىالرغممنأنالنظامأساسي ،( Karl Gerstner 1931– 2017)جيرستنركارلمتصمي

أكثرإثارةمنكيفيةظهورهذهالمرونةهويعد وما،حدماإالأنهاهويةمرنةواليمكنإنكارها

القدرةعلىالتغييروالتكييفمعالمتطلباتلها Karl Gerstnerةوصفيكيف ،والتييشرحبها

 (. Hewitt, 2008)لوظيفيةفيآنواحدا

 

Karl GerstnerمنتصميمBoîte à musiqueالهويةالبصريةلمتجر16الشكل
www.underconsideration.com, Mar 2019المصدر:

 
وهيأولقناةخاصة(1981)فيعامMTVلقناةعامظهرأولبثتلفزيوني22بعدهذاب

لتصميمشعارالقناة(Manhattan Design)تمتفويضستوديومنهاتنللتصميمو،بالموسيقى

يتعارضباستمرارالمتغيركانمفهومالشعار(. Rock & Roll)التيتجسدموسيقىالروكآندرول
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بطريقةاالسائدفيذلكالوقتبأنالعالمةالتجاريةيجبأنتكونثابتهواالعتقادمع ستخدامها

 (. Meggs, 2012, p435)متسقة.

بهويةبصريةمتماسكة،علىالرغممنأنهامرتبمراحلمختلفةمنتغييردائماMTVًتاحتفظ

،الديناميكيالشعاربتصميمأولمنقام،وهم(1981)العالمةالتجاريةمنذبثهاألولمرةفيعام

الذييمكنتتبعهوللهوياتالمرنةيةاألكثرشعبنظامتصميموهو Containerستخدامنظاماوتم

(.Johnson, 2013)الماضيمنالقرنالسبعيناتإلى

معالمحتوىويتصرفكمنصةلتدشينالعالمفيأنشعارهايتفاعلدائماMTVًتكمنخصوصية

 .الجديدالذييتنفسبلونالشبابوالذيتروجلهالقناة

 

Manhattan DesignمنتصميمMTVشعار17الشكل
(p435, 2012, Meggsالمصدر:)


العالماتالتجاريةأوالمنتجاتمجردشعارلقدغيرتالثورةالرقميةواإلنترنتلمتعدالمؤسساتأو

الطريقةالتيتتواصلبهاوفقدتالقيودالتيتضعهاالطباعةأيأهمية،كيفنقومبتصميمالشعارات

الشركاتأنتكونكياناتمتجانسةغيرعتادتاإذ،نظرإليهاالجمهورأيضاًيةويالمرئالهويات
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كائناتحيةإلىجتماعيةاالعاطفيةتجاهالبيئةالمحيطة،فقدحولتهاوسائلاإلعالممستجيبةوغير

إنشاءإلىإنالمصمميناآلنيواجهونتحدياتكبيرةومتزايدةوذلكبسبالحاجة.وشعورحقيقي

.االتصالطعملعبرمجموعةمننقااتبصريةتهوي

تغييربدأمحركالبحثاألكثرشيوعاًحيث،Googleللهويةالديناميكيةهوالحديثةأحداألمثلة

ستخدامرسوماتاشعارهاعلىمرالسنينمراتعديدةبGoogleغيرتإذ،(1998)شعارهفيعام

(.18الشعارالمبتكرة)الشكل

 

 Googleمجموعةمنشعارات18الشكل
www.google.com, Mar 2019المصدر:


العصرفيف،ستخدامهلتذكرحدثفيالماضي،أواالحتفالبعيدميالد،أوأييومخاصآخراتمو

 .أصبحتهذهالشعاراتتفاعليةالرقميالجديد
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 خالل من التجارية العالمة في اإلنصاف تحققاًتاريخيفالتقاليد لتحدي وسيلة يجد دائما اإلبداعو

مثال. Nike أو التجارية Apple عالمة مثل واحد لرمز العالمي والوصول التكرار

 األفكار عن للتعبير جديدة طرق المصممون جدورقمية وأكثر تعقيداً أكثر أصبحت الحياة مثل

 IBM Smart Plant شركة رمز في لحاال هو كما المصمم مهارة على الطريقة هذه تعتمد،والكبيرة

 ل.المستقب لبرمجة اإلبداعية الفرق مع بالمشاركة المهندسون بدأ هنا ومنGoogle Doodleو

(Wheeler, 2012, p17).



 

IBM Smarter Planetمجموعةمنشعارات19الشكل
 (Wheeler, 2012, p14المصدر:)
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  الثقافات العالمية

يدركالبعضمنالمصممينأهميةدمجالقضايابينالثقافاتالمختلفةعندبناءأوتطويرالهوية،

فيالقراءةعبرالثقافاتالشرقيةوالغربية.االختالفاتبمافيذلك

والخاصالعامالقطاعينفيعالميةفرقمع تعملوهيمصممة Alina Wheeler) ويلرألينا

الضوءعلىهذهالنقطة،علىأنالهوياتمطلوبةاآلنلتكونأكثرتسلط (ةومدربتجاريةمستشارةو

جمهورعالميأكبروأوسع،وتعملعبرسياقاتثقافيةمتنوعةوهذاإلىمرونةمنأجلالوصول

.بسببعصراإلنترنت

"While globalization has blurred the distinctions amongst cultures, the best 

brands pay attention to cultural differences." (Wheeler, 2012, p14). 
واللغةالبصريةعبرمجموعةللسيمائيةأهميةفهمالقراءةالثقافيةإلىمباشرةWheelerشيرتهنا،

متنوعةمنالثقافات.

 

 ابان)باألسود(فيالصين)باألبيض(واليDeloitte Green Dotحملة20الشكل
 (Wheeler, 2012, p14المصدر:)
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خلفياتباللونDeloitte Green Dot(حملة20يوضحالشكل) البلدانوهيتستخدم لمعظم

هيجبتعديلاللوناألسودأن،لذاتوجدعلىالشركةتربطالثقافةالصينيةاألسودبالموتو،األسود

المرونةفيتصميمالهوية.إلىالحاجةىلإوفقالسياقهاالثقافيممايؤديفيالصين

التيتمتصميمهامنلجامعةنيويوركفيأبوظبي هويةالمنخاللأيضاًالنهجويمكننارؤيةهذا

PentagramوهوشريكمعMichael Bierut(الذيوصفه21)انظرالشكلPentagramقبل

وهويشرحدمجرمزشعلةجامعة،أبوظبيبالثقافاتالمحليةوالتقليديةفيعلىأنهيحيطعلماً

 .فيالشرقاألوسطاإلسالميةنيويورككجزءمننمطهندسيتجريدييذكرنابالفنون



 

21NYU Abu Dhabi Logo By Pentagramالشكل
(Wheeler, 2012, p15)المصدر:
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 )ثابت / مرن( التفاعلية

 الحاجة هوإلىأثارت خلق للتكيفيات وقابلة مرنة السياقات من مجموعة عبر االتصالونقاط

المتعلقةبفقدانإمكانيةالتعرفالمختلفةعدداً ثابتةيتمتحديدجميعالهويةالفيإذ،منالقضايا

مرنيتمإدخالمستوىمنالمرونةفيالنظامالفيو،العالمةالتجاريةالعناصروتقييدهابإرشادات

 .(Nes, 2012, p7)نظامأكثرخبرةوإثارةللمشاعرإلىناصرممايؤديبعضهذهالع

كأفضلممارسفيالعالمفيمجالتصميمالمعترفبهعموماً)Wally Olinsوالياولينزيعتقد

األلوان،-ويذكرأن"العناصراألخرى،عر فالرئيسوجوهرنظامالهويةأنالشعارهوالمُ(الهوية

واضحاًاً،نغمةالصوتوأسلوبالتعبير،تشكلنموذج(Slogansالمكتوبة)راتالخطوط،والشعا

.(Olins, 2008, p30)"لالعترافبالشعار

أنجميعالهوياتهيشعاراتثابتةبشكلأساسي،لكنبعضهايحتويعلىOlinsيبينمنهج

مرنة عناصر ، أن يجب العناصرولكن جميع فةمعروتكون ةفعالتبقىحتى لندنعديُ. شعار

هومثالجيدعلىالجمعبينالعناصرالثابتةOlinsالذيصممه(22)الشكل(2012)األولمبي

.والمرنة

 

 

 22London Olympic Games logo 2012 By Wally Olinsالشكل
www.wolffolins.com, Mar 2019المصدر:
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 By Van Nesظم التصميم المرنة ن  

الرئيسلتصميمالهويةاألمرهو-الفردأوالمنظمة-البصريللكيانالتواصللطالماكانتصميم

علىالرغممنأنجميعو،لهاًمظهروإعطاءهالموضوعجوهرلإنتحديدالهويةهوعمليةترجمةو

لتحقيقذلكستراتيجياتالتيتستخدماألساليبواإلإالأنالهوياتالبصريةتشتركفينفسالهدف،

أكثرإلىمنالعالمةالتجاريةالقديمةعلىمدارتاريختصميمالهوية،وكلكبيربشتختلفعادة

.الممارساتهذهيمكنتمييزأنماطمماثلةبينوتطورًااليوم،وسائلالتكنولوجيا

منةوهيكاتبةومصممةوخبيرةفيالهوياتالديناميكي Irene Van Ness)إيرينفاننيستماق

بتطوير هولندا( للهويات فئات والمرنةست في، والنظر البصرية للهوية الستة المكونات تعريف

:كاالتيوهيعلىكيفيةتصرفهمبصرياًبناءًمرونتها

Container, Wallpaper, DNA, Formula, Customized, Generative 

ستراتيجيالفعليللهويةاألساساإلأكثرمنهتماماًا،تلقىالعناصرالمرنةNesفيإطارتفسير

هذهالدراسةخاصةفيمايتعلقبتحليلدراساتالحالة.ذلك،فإنهذاالنهجيلبيجوهرلالبصرية

Container: 

تصميمُيستخدمفيهشعارالعالمةالتجاريةكعلبةأوشكلأنهنظامعلىContainerيتمتعريف

ذلك.إلىوأشكال،ورسومتوضيحية،ومامملوءبألوانمتغيرة،صور،ولغةمعينة،

شيوعاً يمكنأنيكونشديدإذ،المرنةالهوياتالمرئيةفييعدالنظامأحدأبسطالطرقوأكثرها

 ,Nes)وفيأيبيئة.تقريباًاتصالأينقطةبالنظامصلبو التركيزعلىالشعارولكنهيسمحأيضاً

2012, P11.)
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،الهويةالمرئيةلمدينةملبورنمنقبلContainerظامالقائمعلىمناألمثلةالحديثةعلىالن

مساحةللحلولالرسوميةاإلبداعية.'M'حرفيوفرإذ،Landor Associatesشركة

 

 

 City of Melbourne (Australia)الهويةالبصريةلمدينةملبورن23الشكل
 (Nes, 2012, p15)المصدر:

 

Wallpaper : 

الشكلهنايختلفإذ،هووضعمتغيراتخلفشعارثابتومثالآخرشائعللهوياتالديناميكية

تكونخلفيةالشاشةمرنةأومستبدلةبخلفيةأخرى،إذاليزالعبارةعنهويةواحدةهولكناإلجمالي

 عنصرالثابت.تكوناألحرفالموجودةفيالشعارهيالفيمعظمالحاالتوخلفعنصرثابت

(Nes, 2012, P41.) 

الحروفماواستخد،AOLبتطبيقهذاالنظامعلىالهويةالمرئيةلـWolff Olinsتشركةقام

مما،وراءالشعاركخلفيةمنجميعأنحاءالعالملفنانينووضعالعملاألصليالثابتتماماًالعنصر

.األساسيمرئيةرسالةالمحتوىاألصليهاجعل
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AOLمجموعةمنشعارات24الشكل
 (Nes, 2012, p43)المصدر:

 
DNA: 

 

يمكنأيضاًالتصاميمالمختلفة،ومنكبيرةيمكنلعددقليلمنالعناصرالرسوميةتقديممجموعة

منخاللتوفيرمجموعةأدواتتحتويعلىالعديدمنالمكوناتاألساسيةالمرنةإنشاءالهويات

(.Nes, 2012, P55) يخلقنتائجمميزةفيكلمرة.امم

IDTVفيطليعةتطويروإنتاجالبرامجالتلفزيونيةوهيهيثانيأكبروكالةإنتاجمستقلةفيهولندا

علىوحدةبكسلLavaالتيتمتصميمهابواسطةIDTVتعتمدالهويةالمرئيةلـو،واألفالمالوثائقية

تمك نمندمجوالتي،عناصررسوميةمحددةمسبقاًللمبارياتمعأربعةوالتيتعملكملعبةواحد

.ذاهلالبيكسعددغيرمحدودداخلنظام
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LAVAتصميممنIDTVالهويةالبصرية25الشكل
 (Nes, 2012, p60المصدر:)

 

Formula: 

علىالعكستمامًا،DNAفيكماالهويةهيجوهريةالرسوموالعناصربداًلمنتركالمكونات

يجعلالنظامثابتًاسواءكانتشبكةأومجموعةمنالقواعد،فإنهاتشكللغةأنهنايمكنللمصمم

ذلكدونإلىوماهيمجموعةمنالقواعدولغةمعينةFormulaوصيغةتجمعكلشيءمعا.

 .(Nes, 2012, P97)تحديدالعناصرالتييجبالتعاملمعها.

يمدينةمزدحمةبالمؤسساتالثقافية،كانالتحديالذييواجهمتحفنيويوركالوحيدهوخلقف

أنتحفزرؤيةالمتحفوطموحهليصبحوجهةثقافيةفيالقرنالحادي عالمةتجاريةمنشأنها
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إلىستناداًاو،والعشرين الفن األالحديثفكرة الخطوة كانت الجديدة قامواألفكار التي ابهتولى

Wolff Olinsهيتبسيطاالسم. 

مرئيةتتميزبمجموعةواسعةمناأللوانواللغاتتوفرساحةضخمةعناصرWolff Olinsتأنشأ

 .للتعبيراإلبداعي،وتواصلرؤيةوطموحهذاالمحورالثقافي

 

 جداريةلشعارالمتحفالجديد26الشكل
 (Nes, 2012, p101)المصدر:


Customized: 

يتيحوللمجتمع،ممايخلقرابطةعاطفيةمعيناًشعوراًهوالخطوةاألولىنحوتركالهويةتعكس

 ,Nes) لعالمةالتجارية.لمالكالمثلهيجعلممامنالعالمةالتجاريةيكونجزءاًأنالتفاعلوللمتلقي

2012, P143). 

،تشملالموظفينأوالمستهلكينأوالعمالءمذهلةنتائجإلىيؤديلفتحعنصرأوأكثرللتفاعإن

تحتويالهويةالبصريةلجامعة  ممنلديهمفرصةالتأثيرعلىالمظهرالمرئيللعالمةالتجارية.أو
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OCADمنقبلBruce Mau Designكعنصرأساسيمليءبالصورأووتعد ،علىنافذة

معالعالمةلهصلةمنأيشخصبأومنقبلالموظفينأومالتوضيحيةمنقبلالطالالرسو

التجارية.

 

OCADمجموعةشعاراتلجامعة27الشكل
 (Nes, 2012, p147المصدر:)

 

 

Generative: 

فيهويةمرئية،(موقعويباألحوالالجويةأوعددزوار)مثلالحاليإذاتمتنفيذبياناتالوقت

 .(Nes, 2012, P155) .يتبعنظامتصميمتكنولوجيمتطوريعتمدعلىالبياناتفأنه

،الرياحودرجةالحرارةفيالشعارتجاهاوبياناتالوقت  Visit Nordkynتتضمنالهويةالمرئيةلـ

ائياليتمتشكيلالمظهرالمرئيالنه،وشيدبشكلمرئيبالظروفالمناخيةالحاليةفيالمنطقةلتُ
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 أو الفنان قلم برامجبواسطة ديناميكياAdobeًبواسطة فيه التحكم يتم ولكن برنامج، بواسطة

فيمجالالتواصلالمرئي.جديداًأنالتصميمالحسابياليزاليمثلطريقاً.مخصص

 

 

Nordkyn شعار28الشكل
 (Nes, 2012, p147المصدر:)

 

 

 لهاهحتماالتاإن حصر ال المدخالت من النوع أذا من وأخبار، موقعوأوقت، على نشاط

،الطقس)كماهوموضحأعاله(،أيشيءيمكنأنتتخيلهحقاأوزوارمتحف،وأ،إلكتروني

داخلالهوية.ثابتاً هناكمكوناًهويةأكثرديناميكيةطالماأنيعنيالمدخالتفيالقليلالتحكمو

اإلمكان،معصمملتصميمهويةديناميكيةهوتركمساحةأكبرللديناميكيةقدرمأليإنالهدف

 التعرفعليها.وإمكانيةالحفاظعلىهويةالعالمةالتجارية

 
  



 
  

 ومناقشتهاالدراسات السابقة 
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 السابقةالدراسات 
علىجملةمنالدراساتواألبحاثالمتعلقةبموضوعالدراسة،سواءبالبحثواإلطالعقامالباحث

الدراسة،وإنمافيالبيئةالعربي ةأماألجنبية،وفيحدودعلمالباحثالتوجددراساتتماثلهذه

السابقةالقريبةدراساتتناولتموضوعاتقريبةمنهذهالدراسةوفيمايليعرضلبعضالدراسات

األقدم:إلىنوعًامامنموضوعالدراسةومرتبةحسبالتسلسلالزمنيمناألحدث

"دور الفكرة التصميمية في تعزيز الهوية البصرية لشعارارت (:2018ل)أجرىمسامح،ضياءوائ

 البنوك في األردن ) من وجهة نظر الموظفين والعمالء(".

الكشفعنمدىوجودفكرةتصميميةمسبقةلدىالبنوكفيتصاميمإلىهدفتالدراسةبشكلرئيس

زيزالهويةالبصريةلشعاراتالبنوكالكشفعندورالفكرةالتصميميةفيتعإلىشعاراتهاإضافة

فكرةفياألردن.وتبينمعالباحثفيضوءدراستهعدةمنالنتائجالمهمةفيجانبالتركيزهلى

الهويةالبصريةوعليهترتبمجموعةمنالتوصياتأهمها:

رورةالتركيزعلىإختيارفكرةتصميميةمناسبةومالئمةلهويةالمؤسسةلمالهامنض .1

 أساسيفيفهمالشعاردور

ضرورةالعملعلىفكرةتصميميةتميزالمؤسسةعنعنالمنافسينوتعملعلىتعزيز .2

الهويةالبصريةلمؤسسة.

"أهمية بناء الهوية البصرية للمؤسسات الحكومية ودوره في خلق (:2017أجرىفهيم،ريهام)

 مجتمع تفاعلي مبدع".

للهويةالمؤسسيةللشركاتالحكوميةفيبناءمجتمعتفاعليمنالصورةالمرئيةاالستفادةإلىهدفت

للحدمنالتشوهوفقدانمالمحالهويةالتيتنعكسعلىالمجتمعمنسلوكفوضوييؤثرعلىالحالة

الشعوريةوإنتاجصورمرئيةفيالوسائلالحكوميةالتيتعبرعنالفنالمصريوالرموزالجرافيكية
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لالمؤسساتالحكوميةوتكونرؤيةوهدفورسالةومنتجذوهويةيجبأنتنعكسمنخالالتي

التاريخية المختلفة للحضارات التحليلي الوصفي المنهج الدراسة واتبعت وعصري. مبدع رسمية

االستفادةوالحديثةللتعاملمعالوسائطالمرئيةلرسمالهويةالمؤسسية،وكانتنتائجالدراسةتؤدكعلى

للمؤسساتالحكومية،كماتبينأنالهويةفيالحضارةاإلسالميةمصدرثريمنالصورالمرئية

وأصيلوكانسببافيتنميةمجتمعتفاعلي.



"دور استراتيجية العالمة التجارية في تحسين تنافسية المؤسسة: (:2015أجرىالعقون،أحمد)

 الغازية".دراسة حالة مؤسسة )نقاوس( للمشروبات 

إعطاءصورةواضحةعنالمفاهيمالمرتبطةبالعالمةالتجاريةإلىرئيسهدفتالدراسةبشكل

وإبرازالجانبالعمليآلليةتحسينتنافسيةالمؤسسةعنطريقالعالمةالتجارية،والوقوفعلى

يةالمؤسسة.مدىأهتمامالمؤسساتالوطنيةبالعالمةالتجاريةواستراتيجيتهاكمصدرلدعمتنافس

جملةمنالنتائجأبرزها:إلىوقدتوصلالباحث



 تعدالعالمةالتجاريةوسيلةمهمةلتعريفالمنتجاتالخاصةلمؤسسة. .1

تلعبالعالمةالتجاريةمجموعةمناألدوارفهيمنناحيةمكسبللمؤسسة،ومنناحية .2

كبيرفيحركيةالهيكلاخرىمكسبللمستهلكمماجعلهاعنصرااستراتيجيالهدور

 السوقي.

ألهميةالعالمةالتجاريةوالدورالذيتلعبهفيالحياةاإلقتصاديةأليمؤسسة،فقدنظرا .3

 حمايتهاكونهاحقفكريخالص.إلىسارعتاألنظمةوالقوانين
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تجدالمؤسسةنفسهاأمامالعديدمنالخياراتاإلستراتيجيةللعالمةالتجاريةمنهاإستراتيجية .4

 ةتوسعالعالمة،أواستراتيجيةالعالماتالمتعددة.تحادالعالماتالتجارية،إستراتيجيإ

أهمالنقاطالتيتمالتوصلالهامنالدراسة:

علىالمؤسسةمراعاةأذواقورغباتالزبائنلمالهادورفيتقويةعالمتهاالتجاريةفي −

 األسواق.

،وذلكمةالتجاريةفيتحسينأداةالمؤسسةضرورةاإلهتماممنقبلالمؤسسةبوظيفةالعال −

 لمالهادورفيتطويرمنتجاتالمؤسسةوبالتاليتحقيقاألهداف.

أنهاالطريقةالمثاليةلبناءإذتجسيدمفهوماإلتصاالتالتسويقيةالمتكاملة،إلىالسعي −

 صورةللعالمةالتجاريةبصفةواضحةومنظمةلدىاألسواقالتيتستهدفها.



 الدراسات السابقة التعقيب عل
 

لقل أونظرا "أفاتار" المتعددة الشعارات موضوع في الباحث( علم )حسب عربية دراسات وجود ة

فإنهذهالدراسةتعدإضافةعلميةحولهذاالموضوع،كماتتميزهذهالدراسةفيالمرن،التصميم

ةفيبالحداثشموليتهالمختلفالعناصرالمكونةللعالمةالتجاريةالديناميكية.كماتتميزهذهالدراسة

تناولهاللموضوعوشموليةاألبعادالتيتمتناولهاممايضفيعليهاتميزاواضحامقارنةبالدراسات

.األخرى





  

 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة الطريقة واإلجراءات
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يتناولهذاالفصلعرضًالإلجراءاتالتيقامبهاالباحثلتحقيقأهدافالدراسةوالتيهيس

 :كاالتي

 :نوع الدراسة ومنهجها

ستخدامفيهذهالدراسة)التحليلي(لكونهالمنهجالمناسبلالالمنهجالوصفيباستخدامالباحثقام

إذ إضافة بالدراسة، العالقة ذات الظواهر وصف على المنهج هذا التجريبيإلىيعتمد المنهج

 تطوير على القائم شعار)التطبيقي( رأي وأخذ أردنية التصميمنأخصائييلمؤسسة مجال في

ةالبصريةالحاليةوالشعاروالهويةالذيتمتطويرهما،ومنثمحولالشعارالحاليوالهويالجرافيكي

 الدراسة.للخروجبنتائجوتوصياتجاباتاإلهذهتحليل
 :مجتمع الدراسة

الشعاراتالمتعددةفيهويتهاالبصرية.عتمدتاالتي(شركات7)يتكونمجتمعالدراسةمن

 :عينة الدراسة

الشعاراتالمتعددة.تصميم وتطبيقمبادئ(Umniah)كعينةقصديةاردنيةمؤسسةاختيارتم

 :أدوات الدراسة

والمتخصصيننمععددمناألكاديمييحولموضوعالشعاراتالمتعددةالمقابلةباستخداممالباحثاق

،وقامالباحثبتصميماستمارةتحليلمحتوىليستطيعمنخاللهاتحليلالتصميمالجرافيكيفيمجال

عينةالدراسة.

  :دق أداة الدراسةص

األوليةعلىالمحكمينالمتخصصينمنأساتذةالتصميمابصورتهأسئلةالمقابلةتمعرض

رافيكي.الج
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 من نظرة التالية الصفحات مجالتوفر في وأكاديميين متخصصين ومشاركةالجرافيكيالتصميم

ساعدهذافيرؤيةالعالمةي،وأفكارهمحولأنظمةالعالماتالتجاريةالديناميكيةوالتصميمالمرن

عنالتحدثولتوضيحالموضوعاتاألساسيةلكلعمليةللعالمةالتجاريةوالتجاريةفيسياقأوسع

جوهرالعالمةالتجارية.
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الزرقاء بجامعة الفنونوالتصميم كلية كريمعميد أبو حسني الدكتور األستاذ مع مقابلة عمل تم
كي،وخصوصًافيتصميماألهليةومنخاللالمقابلةتمطرحعدةأسئلةفيمجالالتصميمالجرافي

يصورتهاالهويةالمرنةوعنرأيهالشخصيفيهذاالنظامالحديثنسبيًا،ومايليعرضالمقابلةف
المكتوبة.



 لماذا التركيز الرئيسي على الحلول البصرية وهل تعتبر المحك لستقطاب العميل؟ •
الةفقطعلىموهبةكيفيةصرالمستفهيتعتبرعلمقائمبشكلأساسي،فلمتقشيءأكيدطبعاً

.المتلقيفيالفنونالنفعية،بلدخلتمجالالبحثالعلميإلىإيصالالرسالةالبصرية

 
هل تعتبر المرونة في الهوية البصرية من نتاجات التطور أم مجرد مرحلة وقتية نظراا لعدم  •

 استخدامها بصورة كبيرة وقلة انتشارها؟
ويرتبطبالعلم،فمثلهذاالنظامالمرنيجبأنيواكبلقدأصبحهذاالتخصصمرتبطتماماً

أيضًابالكشفالعلمي،فالقيمةالجماليةأصبحتمطلوبةلتكونالمرحلةاألولىمنعمليةجذب
المتلقي.

 
 ؟هل توجد أهمية فعلية ومؤثرة للشعارات المتعددة "أفاتار" في التصميم الجرافيكي •

المتواضعة.بكلتأكيدمنمعرفتي

 حسني محمد سليمان ابو كريمالسم: 
دكتورأستاذالرتبة الكاديمية: 

تاريخهإلى–1988:الخبرة التدريسية
عميدكليةالفنونوالتصميمجامعةالزرقاءاألكاديمي:المنصب 

مساءا1:00ًالساعة18/04/2019:تاريخ المقابلة
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شركات العالمية األكثر شهرة مثل ا هي وجهة نظرك في استخدام األفاتار في هوية الم •

Google؟ 
بماأنهناكحفاظعلىالهويةوالرمزيةموجودةفيالشعار،وكانتالتزالمرتبطةذهنيًامع

نالمتلقيولمتخلأوتعملازدواجيةبالهوية،بالتأكيدسيكونشيجميلفدورفالشعارقديماكا
لمتلقيبنوعمنالمللواليوجدبعدفترةجماليةللداللةعلىالمنتجأوالخدمةلكنكانيصيبا

للشعاروبالتالياستخدامهذاالنظامسيزيدمنقيمةالمنتجأوالمؤسسةالمستخدمةلهذاالنظام.

 
معرفية  كيف يمكن الستفادة من استخدام الشعارات المتعددة "أفاتار" في المجتمع )إضافة •

 ؟وتطبيقية من خالل استخدام هذا النظام(
يعتمدعلىالبنيةالثقافيةوالجماليةالموجودةفيالمجتمعالمطبقفيهامثلهذاالنظام،ولكن
عندناتعتبرالبنيةالجماليةضعيفةولكناعتقدإذااضيفهذاالنظامفيبيئتنابالتدريجسيكون

.لهتأثيروأعتقدأنهامغامرة

 
عن طريق مشاهداتك وخبراتك ما مدى  الحالي..لشعارات المتعددة جديدة التطبيق في العقد ا •

 ؟تطبيق هذا النظام "أفاتار" في األردن
لمأشاهدمثلهذاالنظاممطبقفياألردن.
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فيتمعملمقابلةمعالدكتورحسامالقرعانبجامعةالزرقاءاألهليةالحاصلعلىشهادةدكتوراة
،وصاحبكتابأساسياتالتصميم.فيكيوالوسائلالحديثةلالتصالالبصرياالتصميمالجر

مجالالتصميمالجرافيكي،وخصوصًافيتصميمالهويةتمطرحعدةأسئلةفيمنخاللالمقابلة
صورتها في المقابلة عرض يلي وما نسبيًا، الحديث النظام هذا في الشخصي رأيه وعن المرنة

المكتوبة.



 لماذا التركيز الرئيسي على الحلول البصرية وهل تعتبر المحك لستقطاب العميل؟ •
ردنفالحلولالبصريةتعتبرثانويةواليوجدتركيزعليهامناألساسممكنإذاكنانتكلمعناأل

عالقة بسببالثقافةالموجدةلدىالبيئةالمتواجدينبها،لكنعالميًاهيشيءمهمجدًاإذُتعد 
ربطعاطفيةمعالمتلقي.

 
نظراا لعدم  أم مجرد مرحلة وقتية هل تعتبر المرونة في الهوية البصرية من نتاجات التطور •

 استخدامها بصورة كبيرة وقلة انتشارها؟
أذاألقيناالنظرعلىالشعاراتالقديمةإلىوقتناالحالينالحظأنهاتتطوربمرورالوقتمع
هذا مواكبة والهويات الشعارات على ويجب وملوس واضح تغ ير فهناك والسائد، العام الذوق

اجزةعنالتواصلمعالجيلوستفقدرونقها.مهذاالتطورستصبحعالتطور،فاذالميت

 

 حسام درويش القرعانالسم: 
مساعدأستاذالرتبة الكاديمية: 

تاريخهإلى–2013:الخبرة التدريسية
 سنة25:خبرة المهنةال

مساءا2:00ًالساعة18/04/2019:المقابلةتاريخ 
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 ما هي معلوماتك عن الشعارات المتعددة "أفاتار"؟ •
لكنأمتلكبعضالمعلوماتالبسيطة.الأدعيالمعرفةالكبيرفيهذاالمجال

 
 ؟هل توجد أهمية فعلية ومؤثرة للشعارات المتعددة "أفاتار" في التصميم الجرافيكي •

نعملوجذبنسبةمنالجمهور،فاذاكانالنسبةاألكبرمثالمنالشباببالنهايةنحننتكلمع
أوالجيلالحديثفيجبأنتعكسالتكنولوجياومااعتادواعليهفأعتقدأنهسيكونلهاتأثير.

 
ما هي وجهة نظرك في استخدام األفاتار في هوية الشركات العالمية األكثر شهرة مثل  •

Google؟ 
هذا(تملكذكاءتجاريكبيرباستخداممثلهذاالنظام،لكنGoogle)النختلفأنالشركة

للكلفة النوعمنالتصميمأعتقدأنهليسجميعالشركاتقادرةعلىاتخاذهأوالعملبهنظرا
المترتبةعليهويمكنأنتكونأحدالمعوقاتفياستخدامهاخصوصافياألردن.


 ؟الهوية البصرية قياس درجة المرونة فيهل هناك طريقة ل •

ولكنبالتأكيدلكنأعتقدستكونمبدئيأومثلالفرضيةواليمكناالعتمادعليهافيالتطبيق
قابلةللتطوير.

ما الفارق الذي يميز األفاتار عن الشعارات أو العالمات التجارية المتعارف عليها من وجهة  •
 ؟نظرك

 جدًابعكسالمرنةالمتعارفعليهاثابتة
 

عن طريق مشاهداتك وخبراتك ما مدى  المتعددة جديدة التطبيق في العقد الحالي.. الشعارات •
 ؟تطبيق هذا النظام "أفاتار" في األردن

أناالأتذكرأنيرأيتمثلهذاالنظامباألردن



67 

 

 

شهادةمعتمدةعالميًامنشركة25منأكثرعلىتمعملمقابلةمعاألستاذسعيدالكرميالحاصل
اكسالمقدم ةمنشركةأوتوديسكشهادةالُمحترفببرنامجمإلىباإلضافةومدر بأدوبيكخبير

ومنخاللالمقابلةتمطرحعدةأسئلةفيمجالالتصميمالجرافيكي،وخصوصًافيتصميمالهوية
نسبي الحديث النظام هذا في الشخصي رأيه وعن صورتهاالمرنة في المقابلة عرض يلي وما ًا،

المكتوبة.



 عتبر المحك لستقطاب العميل؟لماذا التركيز الرئيسي على الحلول البصرية وهل ت •
فعليًانعموخصوصًامنخاللالتغليف،ألنهيوديإلىجذبالعميلبصريًاوبدأالتركيزعلى

السنتين.الهويةالبصريةفياألردنمنفترةتقريبا
 

هل تعتبر المرونة في الهوية البصرية من نتاجات التطور أم مجرد مرحلة وقتية نظراا لعدم  •
 بصورة كبيرة وقلة انتشارها؟استخدامها 

يمكنأنتكونغيرمقبولةفيبدايتهاوخصوصًاأنناالنفضلعملتغييراتكلفترةمنالزمن
امتدريجيًاأعتقدأنهسيلقىاستحسان.خصوصًابالشعار،لكنإذاتمإدخالهذاالنظ

 
 ما هي معلوماتك عن الشعارات المتعددة "أفاتار"؟ •

يمكنأنيعتبرأفاتار،إذانهمتغيرعلىصفحةAdobeأعتقدأنشعارلديمعلوماتبسيطةو
الويبالخاصةبهوغيرهامنوسائطاالتصال.


 ؟هل توجد أهمية فعلية ومؤثرة للشعارات المتعددة "أفاتار" في التصميم الجرافيكي •

.بكلتأكيد

 السم: سعيد عاصم الكرمي
الجرافيكيبكالوريوسفيالتصميمالشهادات المحلّية: 

شهادةمعتمدةعالميًا25ىأكثرمن:حاصلعلالشهادات العالمية
منشركةأدوبيكخبيرومدر ب

مساءا12:00ًالساعة24/04/2019:تاريخ المقابلة
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 هل يمكن تصنيف أنواع التصميم المرن؟ •

 .أكيدتمامًامثلأيهويةأخرى

ما هي وجهة نظرك في استخدام األفاتار في هوية الشركات العالمية األكثر شهرة مثل  •
Google؟ 

منوجهةنظريتعتبرهيبدءالتغييرفيالشعارولهادوركبيرفيالهوياتGoogleشركة
 المرنة،إذتعتبرهيالتغييربحدذاتهوكسرتالقواعدبذكاء.

 ؟نة في الهوية البصريةهل هناك طريقة لقياس درجة المرو  •

المرونة.تكنيكيًاأعتقدال،لكنردةفعلالعميلأعتقدهيالتيسوفتحددوتقيسدرجة

ما الفارق الذي يميز األفاتار عن الشعارات أو العالمات التجارية المتعارف عليها من وجهة  •
 ؟نظرك

يعدفيهمتعهللمتلقي،الشعارالمتعارفعليهمثلملتفضلتهومتعارفعليهوتمحفظهولم
بعكسالشعاراتالمتعددةإذتلفتاالنتباهفيكلمرةمثاًلإذاستخدمتإحدىالشركاتشعارهاوتم

ةللمتلقيالشعوربالحنينوهنايتمتوليدشعورالعاطفإلىدمجهبمناسبةعيداألمسيدفعالمتلقي
 وبناءهذاالشعورمعالشركةأيضًا.

من استخدام الشعارات المتعددة "أفاتار" في المجتمع )إضافة معرفية  كيف يمكن الستفادة •
 ؟وتطبيقية من خالل استخدام هذا النظام(

نايعتمدعلىالبنيةالثقافيةوالجماليةالموجودةفيالمجتمعالمطبقفيهامثلهذاالنظام،ولكنعند
فيبيئتنابالتدريجسيكونلهتأثيرتعتبرالبنيةالجماليةضعيفةولكناعتقدإذااضيفهذاالنظام

 .وأعتقدأنهامغامرة

عن طريق مشاهداتك وخبراتك ما مدى  الشعارات المتعددة جديدة التطبيق في العقد الحالي.. •
 ؟تطبيق هذا النظام "أفاتار" في األردن

نألغلبشركاتالتصميملميصللهذاالمستوى،وإذاتمعملمثلهذاالنظامممستوىالتفكير
 الشعاراتفلألسفمندوندراسةمسبقةبلبمحضالصدفة.
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 مقابلة عمل امعتم عبد مراد محمود الدكتور الشرقاألستاذ بجامعة مساعد أستاذ وهو للطيف
تمطرحعدةأسئلةفيمجالالتصميمالجرافيكي،وخصوصًافيتصميمالمقابلةاألوسط،ومنخالل

الشخصيفيهذاالنظامالحديثنسبيًا،ومايليعرضالمقابلةفيصورتهارأيهالهويةالمرنةوعن
المكتوبة.



 البصرية وهل تعتبر المحك لستقطاب العميل؟لماذا التركيز الرئيسي على الحلول  •

ئيسةعلىالحلولالبصريةألنهاهيالبدايةاألساسيةللتعاملمعالعميل،وتعديلزمالتركيزبصورةر

 الواجهةالتيتستقطبهنحوالتعاملمعالشركة

لعدم هل تعتبر المرونة في الهوية البصرية من نتاجات التطور أم مجرد مرحلة وقتية نظراا  •
 استخدامها بصورة كبيرة وقلة انتشارها؟

المرونةالبصريةهيمننتاجاتالتطوروهيحاليًاغيرمستخدمةبشكلكبير،منوجهةنظريإن

 .إالأنهاسرعانماتنتشروتصبحسمةأساسيةلهويةالشركة

 ما هي معلوماتك عن الشعارات المتعددة "أفاتار"؟ •
مالتهاهيالرموزواأليقوناتالتيتستعينبهاالشركةفيتعا"فاتاراأل"الصورةالذهنيةاألولىل

ماإلىالبصريةمعالعميلعنطريقتحويلبعضالشخصيات رموزوشعاراتبصرية،وغالبًا
 تكونملتزمةبثباتألحدالعناصروخاصةالشخصيةمعتحويروتغييرفيباقيالعناصر.

 عبد اللطيفمراد محمد  محمودالسم: 
مساعدأستاذالرتبة الكاديمية: 

تاريخهإلى–2004:الخبرة التدريسية
صباحا11:00ًالساعة27/04/2019:تاريخ المقابلة
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 ؟ات المتعددة "أفاتار" في التصميم الجرافيكيهل توجد أهمية فعلية ومؤثرة للشعار  •
 .كبيرةالستخداماألفاتارمنناحيةتطويرالهويةالبصريةللشركةنعمهناكأهمية

 كيف يمكن تطبيق أنظمة الشعارات المتعددة "أفاتار"؟ •
يمكنتطبيقأنظمةالشعاراتالمتعددةعنطريقتعميمهاعلىالشركاتاألكثرشهرةفياألردن

 .ركاتاالتصاالتوالطيرانوغيرهاكش

الستفادة من استخدام الشعارات المتعددة "أفاتار" في المجتمع )إضافة معرفية كيف يمكن  •
 ؟وتطبيقية من خالل استخدام هذا النظام(

البصريوإثباتصفةالتجديدوالتطويرواالستمتاعاالنتباهاستخداماألفاتاريساهمفيزيادةجذب
.علىالهوية

 ل هناك طريقة لقياس درجة المرونة في الهوية البصرية؟ه •

طريقةقياسدرجةالمرونةتأتيعنطريقردوداألفعالاإليجابيةوالسلبيةمنقبلالعميلومدى
 .زيادةاإلقبالعلىالشركةأوالمؤسسة

وجهة الشعارات أو العالمات التجارية المتعارف عليها من  ما الفارق الذي يميز األفاتار عن •
 نظرك؟

الفارقاألساسيللتمييزاألفاتارهوالتنوعوالتجديدفيالشكلواللونوالعديدمنالعناصرالبصرية
 .تهمالعميلالتي

عن طريق مشاهداتك وخبراتك ما مدى  الشعارات المتعددة جديدة التطبيق في العقد الحالي.. •
 ؟تطبيق هذا النظام "أفاتار" في األردن

.يقلنظاماألفاتارفياألردنحتىاآلنلمأشاهدأيتطب
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األستاذ من مقابلة عمل أحمدةتم السيد المصممينوههديل اتحاد صفحة مؤسس ي
(DESIGNERS UNION موقع على )Facebookمجال في الصفحات أشهر من وهي

فيمجالتصميمالهويةالبصريةوعدةورشعملوندواتومحاضراتولها،التصميمالجرافيكي
مقاالت.

تمطرحعدةأسئلةفيمجالالتصميمالجرافيكي،وخصوصًافيتصميمالهويةالمقابلةومنخالل
 وعن المرنة هرأيها في صورتهاالشخصي في المقابلة عرض يلي وما نسبيًا، الحديث النظام ذا

المكتوبة.



 العميل؟لماذا التركيز الرئيسي على الحلول البصرية وهل تعتبر المحك لستقطاب  •

تعتبراألساسفهيأولمايالحظهالمتلقيولهادوركبيرفياالستقطاب،فأناأعتبرهامثلالشخص

 أيبمعنىآخرهيكلشي.الذياليملكمالحفيوجهه

هل تعتبر المرونة في الهوية البصرية من نتاجات التطور أم مجرد مرحلة وقتية نظراا لعدم  •
 وقلة انتشارها؟استخدامها بصورة كبيرة 

ومن،فيالوطنالعربينتاجاتالتطوروهيحاليًاغيرمستخدمةبشكلكبيربكلتأكيدهيمن

 معهذاالتطورإلثباتنفسهافيالسوقالموجودةفيه.الضروريعلىالشركاتالمواكبة

 ما هي معلوماتك عن الشعارات المتعددة "أفاتار"؟ •

 هديل السيد أحمدالسم: 
Senior Art Director  

تاريخهإلى–2014:العمليةالخبرة 
صباحا11:00ًالساعة27/04/2019:تاريخ المقابلة
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هيالرموزواأليقوناتالتيتستعينبهاالشركةفيتعامالتها"راألفاتا"الصورةالذهنيةاألولىل
مارموزوشعاراتبصريةإلىالبصريةمعالعميلعنطريقتحويلبعضالشخصيات ،وغالبًا

 تكونملتزمةبثباتألحدالعناصروخاصةالشخصيةمعتحويروتغييرفيباقيالعناصر.

 ؟متعددة "أفاتار" في التصميم الجرافيكيهل توجد أهمية فعلية ومؤثرة للشعارات ال •
 .نعمهناكأهميةكبيرةالستخداماألفاتارمنناحيةتطويرالهويةالبصريةللشركة

 يق أنظمة الشعارات المتعددة "أفاتار"؟كيف يمكن تطب •
لكنليسجميعالشركاتقادرةعلىاعتمادهذاالنظاملعدةيمكنتطبيقأنظمةالشعاراتالمتعددة

 أسبابمنهاالتكلفةوممكنأيضاتركيبةالشعاراليمكنتطبيقهذاالنظامعليه.

ر" في المجتمع )إضافة معرفية كيف يمكن الستفادة من استخدام الشعارات المتعددة "أفاتا •
 ؟وتطبيقية من خالل استخدام هذا النظام(

بعكسالثابت.البصريواالستمتاعاالنتباهفيزيادةجذببشكلكبيريساهم

 هل يمكن تصنيف أنواع التصميم المرن؟ •

قامتالمؤلفةبتصنيفها،ولكنمنوجهةنظريالاعتقدانهIren Van Nesبكلتأكيدففيكتاب
 متكاملة

التجارية المتعارف عليها من وجهة ما الفارق الذي يميز األفاتار عن الشعارات أو العالمات  •
 نظرك؟

الرتابة،التعودعلىشيءيصيببالمللوهذهأكبرسيئاتالشعاراتالثابتةبعكسالهوياتالمرنة
 .التيتعكسنواحيالحياةوكأنهاشيءعايشومتعايشمعالمكانالمتواجدبه

مشاهداتك وخبراتك ما مدى عن طريق  الشعارات المتعددة جديدة التطبيق في العقد الحالي.. •
 ؟تطبيق هذا النظام "أفاتار" في األردن

فياألردنال،لكنفيالوطنالعربيموجودفقدعملتلعدةشركاتمنهذاالنوعمنالشعاراتفي
إليهامنخاللالموقعالخاصبي.دولالخليج،ويوجدليبعضاألعمالبإمكانكالنظر
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بعضأعمالهديلالسيدفيالهوياتالمرنة29الشكل
 hadeelahmad.com, Apr 2019المصدر: 
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 التعقيب على المقابالت
 

 حقيقة وهيهناك موادواضحة على التقليدي باالستخدام مرتبطة المرئية الهويات من الكثير أن

فييبدوأنالرقميةليستهيالعبارةاألساسيةفيالعالمةالتجاريةحتىاآلنولالمطبوعة،األعما

ةيتمتعمجالالعالمةالتجاريةالديناميكيةبمستقبلواعدوالعالمةالتجاريةالديناميكي،إذالوطنالعربي

فاعلبينالمحتوىهيمجالذوإمكانياتهائلة،ممايجعلنظامالتصميمالمرنمنالتواصلوالت

المرتبطبالمجموعةالمستهدفة)الميزةالرئيسةللهويةالديناميكيةمقارنةبالهويةالساكنة(هيالمساحة

،مةالتجاريةعبرأيقناةالتيتوفرهاللتعبيرالخالقعنالقيمأوالعالمةالتجاريةأورسالةالعال

،وأيضاًالمتعددةوالوسائطالتواصللةمعنقاطالمفهومالمتكاملبتكييفالتصميمبسهوهذايسمحو

.الحديثةتحسينجودةالتصميمبمساعدةالتقنيات
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 تهامنهجيو  دراسات الحالة

للهوياتالبصريةالتيتمتحقيقهابنجاحأودراساتفيالفصلالتالينظرةعامةعلىأمثلةالتقدم

التصميمالمرنةوخصائصها.يتكونالتحليلمنأربعةبشكلمثيرللجدلمعالتركيزعلىأنظمة

ملخصو؛بالتصميماألوليةحولالعالمةالتجاريةوالوكالةالمفوضةالمعلومات:بعضوهيأقسام

 ألعمال اإلالشركةمختصر والسياق منذستراتيجي المرئية؛ الهوية التفصيليةوالمعلوماتإطالق

(التي29)الشكلةلكلمكونهويةبمساعدةمخططالمرونةلمكوناتالهوية؛وتحديددرجةالمرون

.Ven Nesتمتصميمهابواسطةالباحثبناًءعلىمكوناتالهويةالبصريةالمرنةل

 

 المرونةبواسطةالباحثمخطط30 الشكل



يلخصمقدارالمرونةإذلة،القصيرفينهايةكلدراسةحاستنتاجاالمنيمثلمخططالمرونةجزءاً

أيالتيوصفالعناصرالثابتةالتيتبدوديناميكية،يتضمنأيضاًو ،التيتتميزبهاالهويةالمرئية

حالةيؤديالتحليللمخططاتةكلمندراسنتهاءاالبعد،وخلقوهمديناميكيإلىؤديفيالواقعت

للهوياتالبصرية.والثابتةالمتغيرةفهمأعمقلماتعنيهالعالقةبينالعناصرإلىمعينة
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يتمتصنيفكلمكونعلىمقياسو،الموصوفةسابقاًالستعلىالمكوناتنظرياًالمخططيستند

وكلماكانأكثرمرونةكلماكانمركزهأكثرمرونة.6إلى0من

الشعارثابتدونإضافةالصورإليه،لذلكهنAOL.مثالعلىذلكشعارشركة ايتم.نظريًا

نالشعار"0تعيينمقياس" غير"Wallpaper""،وعندإرفاقالصورتكونالخلفيةLogo"إلىمكو 

نالصور.6معرفةوبالتاليهيمتغيرة،وهنايتمتعيينمقياس" "إلىمكو 

 

.AOLمجموعةمنشعار31الشكل


 

 لمخططالمرونةمثال32الشكل


بينالعناصرفيتصاالتااللدنمنالمكوناتالستة،تو لكلمكو بعدتعييندرجاتالمرونةوفقاً

.البصريةالهويةفيمرنةالجزاءاأليسلطالضوءعلىالمخططشكالً

"create the dynamics, keeping a certain constant to maintain recognition"

(07Nes, 2012, P)ًثابتا أن يعني وهذا واحداً، يساعد األقل علىالمتلقيعلى التعرف على

 المرنة.العالمةالتجاريةوراءالهويةالبصرية
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A1 By Saffron Brand Consultants 

 

 نبذة عن الشركة 

هويتهاالمرئيةفيأستراليااالتصاالتأكبرمزودلخدماتوهيA1 Telekom Austriaأطلقت

ف الجديدة عام صيف أوائل و2011ي إنشا، وتم تطويء هويتها  Saffron Brandبواسطةر

Consultants.

تأسيسالشركةالجديدةضمن فيالسواندماجتم الهاتفالمحمولالرائدة ومزودAGقشركة

اآلنمجموعةواسعةمنالمنتجاتمثلA1شركةتقدم،إذTelekom Austriaالخطوطالثابتة

 .الثابتوالهاتفالمحمولواإلنترنتوالتلفزيونوخدماتتكنولوجياالمعلوماتخدماتالهاتف

 

 


 A1 Telekom Austriaشعارشركة33الشكل

www.saffron-consultants.com, Mar 2019المصدر:
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  والتحليلالمفهوم 

يقترن"1"الرقمين:ثابتثنائياألبعادوهويدورمفهومالهويةالمرئيةحولمزيجمنمنظورينمختلف

"A"الحرفبـ أن على والقدرة الصالبة بين يوازن الذي األبعاد ومتعدديثالثي مناسب كون

ؤكدبأنهتأنSaffron Brand Consultantsشركةتأرادستخداماتفيالعديدمنالبيئات.اال

درةعلىعكساألذواقووجهاتالنظرالمختلفةكونقاتهذاالحجميجبأنببالنسبةلعالمةتجارية

 .(saffron-consultants.com)بطريقةجذابة.القاعدةعمالئه

التجاريةالعالمةف،أخرىإلىآخرومنخدمةإلى"منسياقAمظهرالحرف"نالحظاختالف

لمثال،الجميع.علىسبيلاإلىقادرةعلىالتحدث،وهيالجديدةتدورحولالشخصيةوالموقف

"فيالتصورثالثيA"ملءالحرفاإلنترنت،يتمتصالابخدماتالعالمةالتجاريةترتبطعندما

"A"الحرفيةالتلفزيون،يتمتغطبخدماتكابالتاألليافالبصرية،وعندمايتعلقاألمرباألبعاد

 .بكابالتالتلفزيون

 

لخدمةاإلنترنتوملصقA1شعارشركة34الشكل
 www.saffron-consultants.com, Mar 2019المصدر:
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" الحرف شكل أن الواضح المرن،Aمن التصميم نظام جوهر يمثل بمثابة" هنا والحرف

"Container "كثيرمناأللوانوالرسومالتوضيحيةوالتطبيقاتاألخرىذاتالالذييحتويعلى

وإنمافيالشكلأوالمنظورليسمرناًثابتلشعارنفسهميل،إذأنالبناءالتصميالصلةبالمحتوى

.محتواههوالمتغي ر

هو"A،فقطالتغليفالخاصبـ"الجرافيكيةفيهويةالشركةفهيتقريبًاثابتةعناصرالالتختلف

،إذُتعد المنتجوالخدمةعمليةالتواصلتدعممجموعةالرموز،ويجلبعناصرمرئيةمرنةالذي

 تتميزالصوربأسلوبفريدمننوعه.وعلىالوسائطالمختلفة،وتتالءمومتنوعةطةولكنهاأنيقةبسي

 

 A1مخططالمرونةللهويةالمرئيةلشركة35الشكل
سطةالباحثبوا


"Container"علىنظامتعتمدA1شركةالهويةالمرئيةلنالحظمنخاللمخططالمرونةأن

أنهاببدوتاألجزاءاألخرىمنالهويةالمرئيةثابتة،ووفيالشعارهوالشكلاألساسيAألنالشكل

بعدةعناصرجرافيكيةتتكونالمرونةمناللونوالصورةAعندملءالحرفبمثابةإضافاتللشعار.

ثابتإلىحدماكمانالحظ،والتعتمدالهويةالمرئية هناعلىاللغةبشكلواضح،والشعاريعد 

بشكلكبيرأوعلىالخط.
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 المحاور معلومات العينة وتحليل

التوظيففينسبة التحليل
%التصميم  

 محاورالتحليل

 A1 شعار ثالثي شعار هو األبعادالجديد

شركة،ومرن أول A1 وتدعي هو هذا أن

أن نالحظ أوروبا. في مرن اتصاالت شعار

 فرح"يقفثابتًااليتغير،ونشاهدال1الرقم"

"Aأنيأخذأنواعًامختلفةمن"بزاويةويمكنه

مواضيع الملمس هذا يعكس إذ الملمس

 A مختلفة،علىسبيلالمثاليمكناستخدام

 .بالعشبعندالحديثعنالبيئةمعملئه
 

 الشعار % 5
 

 اللون  % 35
 

 اللغة % 10
 

 تايبوغرافي % 0
 

العناصر  % 30
 الجرافيكية

 
 الصور % 20

 

 A1تحليلشعار1جدول

 

 

 A1شعارشركة36الشكل
  

A1 Telekom Austria AG 

Vienna, Austria 

Telecommunication company 

www.a1.net 

Made by Saffron Brand Consultants 

Vienna, Austria 

Brand consultancy 

www.saffron-consultants.com 
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AOL. by Wolff Olins 

 نبذة عن الشركة 

AOL8000نحويهاعددموظفوالتييبلغاإلنترنتواإلعالمهيشركةأمريكيةعالميةلخدمات

،بدأتنيويوركيقعمقرهافيوالتيالعمالقةTime Warnerتتبعلشركةكانتالشركةشخص.

للحصولعلىمساعدةإلعادةتشكيلتصورات2009عامذمنWolff Olinsبالعملمعشركة

 .Time Warnerعنانفصالهابعدهابالعالمةالتجاريةحولاألعمالالمختلفةالتيتعمل

 

 AOLمجموعةمنشعار37 الشكل
www.wolffolins.com, Mar 2019المصدر:

 
ستراتيجييسلطالتركيزاإل.”عاديةوربطهبخبراتمحتوىغيرههإعالمالعالموترفي“المهمةهيكانت

بأنه،الذيتمإنشاؤهبواسطةالصحفيينوالفنانينوالموسيقيينAOLاألقوىالضوءعلىمحتوى
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،جاهزةللقرنمستقبلي ةهيإطالقهويةبصريةWolff Olinsكانتمهمة٪.80أصليبنسبة

(www.wolffolins.com ) واألصالة.الحاديوالعشرينوتعكساإلبداع

 

 AOLجداريةلشعار38الشكل
 www.wolffolins.com, Mar 2019المصدر:

  المفهوم والتحليل

يتمعرضأعمالالفنانينمن،كمنصةللمحتوىAOLلالهويةالمرئيةWolff Olinsتصور

"يسمحالموقعللزائرين .www.aolartists.comلىجميعأنحاءالعالمفيالفضاءاإلبداعيع

أعمالالرسامينومصوريالفيديووالمخرجينوالمصورينوالنحاتينالمشاركين".ستكشافاوكتشافاب

أوخلفيةمناختيارهقطعةخاصةيارختايمكنإذإنهبمثابةقاعدةبياناتبتكليفلألعمالالفنية

.تعبيراتفريدةوإنشاءAOLيمكنوضعهاخلفحروف
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AOLالموقعاإللكترونيلشركة39الشكل
www.aolartists.com, Mar 2019المصدر:


 اإلعالن من األولى السنة خالل ل الجديدة بأنهامنالمستخدمين ٪40هاوصفAOLللهوية

و،"إبداعية" عام نهاية (2010)بحلول التيهيAOLكانت الوحيدة الرئيسة التجارية العالمة

التجاريةالكبرىعلىاإلنترنتمثلمنالعالماتعالمةتجاريةأفضلك"buzzحصلتعلىدرجة"

GoogleوFacebookوYahooًلمؤشروفقاBrand،تمتسمية(2012)فيعاموAOL

زتالهويةبجوائزمرموقةمنفاو(2012)"أهمشركاتالتكنولوجيافيعامبأنهابعضالمنقبل

من(2010)لعاممؤثرة وحصلتعلىلقب"أفضلهويةCannes LionsوAIGAكلمن

.Under Considerationخاللمدونة

نفسهاكشركةتقودهاالعالمةالتجاريةوتستثمرفيتجاربتتماشىختراعافيإعادةAOLنجحت

هيتخلقمحتوىأصليولعالماتالتجاريةالمتميزة،فهيموطنلمجموعةعالميةمنا،معمهمتها

.(www.wolffolins.com) والعالمي.يجذبالجماهيرعلىالمستوىالمحلي
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 AOLمخططالمرونةللهويةالمرئيةلشركة40الشكل
 بواسطةالباحث



تعدنوعالخطحروففيالشعارو"ألنالWallpaperعلىنظام"AOLتعتمدالهويةالمرئيةلـ

فيإصدارالعملالفنيتظهرالحروفدائماً،وبمثابةعناصرثابتةوالعملالفنيكخلفيةمتغيرة

الجديدةعبارةعننموذجشعاربسيطوواثقAOLلهويةالعالمةالتجاريةعد تُ.األبيضباللون

ابلةللتوسيعمنإصداراتالشعارالمختلفةتستمرالمجموعةالقر،وستمراابالمتغيرةالرسومتظهره

فيتشكيلجوهرالهويةالمرئيةعندتطبيقهاعلىالكتيباتأوالمجلداتأوعبواتالمنتجاتأو

إلبرازالشعار.نهاشعارواحدثابتمعطرقالحصرلهاإ.لداخليةللشركةالتصميماتا
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 المحاور معلومات العينة وتحليل



التوظيففينسبة التحليل
%التصميم  

 محاورالتحليل

 الرسومتهدف إلى الشعار خلف إثارةالمتغيرة

،علىالهويةالمفاجأةمعالمرونةالتيتضفيها

مع تتحدث يجعلها بشكل وفريدة استثنائية إنها

 المتلقي سماعهالجمهور يردون بما وتخبرهم

ومعرفتهعنالشركة.

الشعاركمانالحظثابتبجميعاإلصداراتحتى

لونالشعاردائماًيظهرباللوناألبيض،والمتغير

رسوم أم صور كانت إن الخلفية هي الدائم

توضيحية.

الشعاربشكلكبيرعلىاأللوانوالصوريعتمد

المتغي رة

 الشعار % 0
 

 اللون  % 35
 

 اللغة % 10
 

 تايبوغرافي % 5
 

 العناصر الجرافيكية % 10
 

 الصور % 40
 

AOLشعارتحليل2 جدول

AOL Inc. 

 

  

New York, USA 

Entertainment and media corporation 

www.aol.com 

Made by Wolff Olins 

New York, USA 

Brand consultancy 

www.wolffolins.com 

 AOLشعارشركة41الشكل
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IDTV by Lava 

 

 نبذة عن الشركة 

IDTVمستقلةةشركةإنتاجإعالمي،وهيمقرهافيأمستردامويهولنداهيثانيأكبروكالةإنتاجف

المذيعونوُيعداإلعالمية،واألفالموالبرامجالوثائقيةوالحمالتةالتلفزيونيالبرامجتقومبتطويروإنتاج

وكالةالتلفزيونيون قامت الشركة. عمالء من هم الحكومية والمؤسسات الربحية غير والمؤسسات

الشركةكمنتجفيهاوعرضت(2007)فيعامIDTVلـمتعددةبإنشاءهويةمرئيةLavaتصميمال

؛وهيIDTVعملوحداتفريدةلكلوحدةمنوحداتأربعتعتمدالهويةعلى،إذمبتكرللمحتوى

tv, film, documentary and eventsهذهفيمجموعةالحصرلالبيكسيمكندمجوحدات

.(www.lava.nl).لها

 

 بتركيباتإيجابيةوسلبيةIDTVشعارشركة42الشكل
 www.lava.nl, Mar 2019المصدر:

  المفهوم والتحليل

وهوالعنصراألساسيالمستخدملعرضقائمعلىالشاشةأيتنسيقبنيةجوهرعتبارهاوبالبيكسل،

(.Nes, 2012, P60) .بأكملهاويةالعنصرالرئيسللههويعد ،جميعالصورعلىالشاشة

مليئةأربع مننوعها وحداتفريدة إذونقاط"x"حرفوأصغرحجماًبوحداتأيضًا هيُتعد ،

لالبيكسوتتألفكشعارمعقدللغاية.توفرعناصرمعبعضهامجتمعةمجموعةالحمضالنووي
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ركلالعناصرفيتركيباتتظهيمكنأن،وكنظامتصميممرنخياراتلدمجأنشطةجديدةأيضاً

IDTVفمعأنشطةسهلالتكي والنظامقابلي،إذُيعد منخفضأوعالتباينفيوإيجابيةأوسلبية

 .(www.lava.nl).األخرى



 

IDTVجداريةلشعارشركة43الشكل
 www.lava.nl, Mar 2019المصدر:



علىالرغموكليًا،تتناسبمعالمفهومإعالميةلشركةإنتاجوسائطالبصريةهويةللكعنصرلبيكسال

المرئيةفيبيئاتأخرىغةللتكنولوجياالستخدامامعرفةكيفيةهتماملالسيكونمنالمثيرمنذلك

.غيرتطبيقاتالشعار
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 IDTV مخططالمرونةللهويةالمرئيةلشركة 44الشكل
 الباحثبواسطة

 

"ألنالعناصراألربعةاألساسيةتجعلمجموعةDNAعلىنظام"IDTVتعتمدالهويةالمرئيةلـ

،ولكنهIDTVاليساعدفقطعلىتمثيلاألنشطةالحاليةلـ،إذوالتركيباتممكنةختالفاتاالمن

 مساحةلدمجمبادراتجديدة.يوفرأيضاً

ولإلىيبدوالشعارنفسهمعقداً معالكثيرمن،يمكنالتعرفعليهفريداًكنهيولدمظهراًحدما

بيئاترقميةأومكانيةأخرى.إلىالخياراتلتوسيعالهويةالمرئية







 



89 

 

 المحاور معلومات العينة وتحليل



التوظيففينسبة التحليل
%التصميم  

 محاورالتحليل

الجرافيكية العناصر استخدام )الدائرةتم

واعتمادهاوالمربع( بالشعار الموجودة

للشركة البصرية للهوية النووي ،كالحمض

في الثابت العنصر هو اللون عنصر وكان

الهويةالمرئيةللشركة.

اعتبارالشعارشائكًاإلىحدماومعقديمكن

جري وينتجمنهعدةءلكنبنفسالوقتيعد 

التعرف المتلقي ويستطيع مختلفة مظاهر

 ظراليها.عليهابمجردالن

 الشعار % 15
 

0 %  اللون  
 

 اللغة % 15
 

 تايبوغرافي % 25
 

العناصر  % 35
 الجرافيكية

 
 الصور % 10

 

 IDTVتحليلشعار3جدول

 

 

 IDTV شعار 45الشكل
 

 

IDTV 

Media production company 

www.idtv.nl 

Made by Lava 

Design agency 

www.lava.nl 
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OCAD University, Bruce Mau Design 

 

  الجامعةنبذة عن 

 لوالمختصرةThe Ontario College of Arts & Designوالتصميمللفنونأونتاريوكلية

OCAD،كندافيوتصميمفنونمدرسةوأكبرأقدمهي.

فيإطالقهاتموالتيللجامعةجديدةبصريةهويةلتطويرBruce Mau Designتمالتعاونمع

منتبلغالتيالمؤسسةرغبةتعكسجديدةبصريةهويةعلىالحصول(،وكانالهدف2011)عام

Bruce Mau Designفريقعملالوقتالحاضر.إلىسريعاًنتقالاالفيعاماً(135)العمر

وخريجينطالبمنفيةإضامدخالتوجمعمكثفة،بحثمرحلةفيOCADموظفيمعبالتعاون

OCADمرحلةأثناءالمجتمعوأعضاءالموظفينإلىباإلضافةوالخريجينالطالبالتصميمشملو

 .التطوير

 

 OCAD مجموعةمنشعار 46 الشكل

www.brucemaudesign.com, Mar 2019المصدر:
 

علىمبنيةوحيويةشاملةمؤسسة"لـاًحقيقيانعكاسابمثابةالجديدةالمرئيةالهويةتكونأنيجبكان

المتخرجينالطالبمنمختارةمجموعةالمدرسةتدعوعامكلفي."بتكارواالوالمخاطراإلبداع

الهويةتسميةتم،وسنوياًيتغيرالشعارأنيعنيممااألساسيالنافذةإطارضمنشعارلتصميم
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علىوحصلت،Fast Companyشركةقبلمن(2011)لعامالتجاريةالعالماتأفضل"ضمن

وللتصميمCore77جائزة معأخرىمرةBruce Mau Designتعاونت(2014)عامفي،

OCADعتباراالفيالتصميميأخذالمرئيةالهويةمثل،وبهاالخاصالويبموقعتصميمإلعادة

 .المعاصرةالويبمعاييرستخدامامعموقعالفيالمساهمينمنواإلبداعيةوالمتنوعةالكبيرةالمجموعة

(www.brucemaudesign.com).

 

  OCAD الرئيسلجامعةىالمبن47الشكل
 www.brucemaudesign.com, Mar 2019المصدر:

 المفهوم والتحليل

ياتالخلفتخلق بحيث "Customized"أنظمةعلىOCADلجامعةالمرئيةالهويةتعتمد

البصريةالهوية.للغايةثابتإطارفيفعلياًوضعهايتمهولكن،ديناميكياًمظهراًالمتغيرةوالرسومات

المرنالتصميمنظاميتمتع،إذالفعليستخدامهااخاللمنكثيرةاتيإمكانلديهاOCADلجامعة

إطارمنخاللحيةالتوضيالعناصرحيثمنفقطمرنالواقعفيولكنهوتوسعهتكييفهبإمكانية

 .الشعارالمتواجدبواحد
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  OCAD مخططالمرونةللهويةالمرئيةلجامعة48الشكل
بواسطةالباحث

 
أساساًوتتكونوالتيالرئيسللمبنىالمعماريةالهندسةمنمستوحاةOCADلجامعةالبصريةالهوية

 .التوضيحيةوالرسومالصورلمختلفكنافذةالشعارباألكبراإلطار،ويعملبسيطإطارمن

عامكلالمتخرجينالطالبوالطالبالمتفوقيندعوةسيتمحيثونموذجيةديناميكيةهويةهذه"

 ".السنةلتلكالشعاراتمنمجموعةيوفرالذياألساسيالنافذةإطارضمنشعارلتصميم

(www.brucemaudesign.com). 
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 المحاور وتحليل معلومات العينة



التوظيففينسبة التحليل
%التصميم  

تحليلمحاورال  

 لجامعة الهوية جوهر OCADنرى

منخاللالنافذةومحتواهاالذيغالبًا

الناحية من وقوي ظاهرًا يكون ما

ويستطيع وجذاب، ومتنوع المفاهيمية

اإلبداعية الطاقة عن يكشف أن

.OCADالموجودةفيجامعة

الرسوم لها كأساس الهوية تعتمد

ونوع واأللوان، والصور التوضيحية

ا أيضًالمستخدمالخط والشعار ثابت

إلىحدما.



 الشعار % 5
 

 اللون  % 35
 

 اللغة % 5
 

 تايبوغرافي % 0
 

العناصر  % 35
 الجرافيكية

 
 الصور % 20

 

 OCDAتحليلشعار4جدول

 

 OCADشعار 49الشكل
 

OCAD University 

Toronto, CA 

Design school 

www.ocad.ca 

Made by Bruce Mau Design 

Toronto, CA 

Multidisciplinary design company 

www.brucemaudesign.com  
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New Museum by Wolff Olins 

 

  المتحفنبذة عن 

لهدورخاصفيNew Museum of Contemporary Artالمتحفالجديدللفنالمعاصر

إنهالمتحفالوحيدالحصريلعرضالفنالمعاصر.،المشهدالثقافيالواسعفيمدينةنيويورك

كانعلىوولفأولينزمهمة"إنشاءعالمةتجاريةمنشأنهاأنتدفعرؤيةالمتحف(2007)فيعام

،إذ"المعاصرووجهةثقافيةفيالقرنالحاديوالعشرينوطموحهليصبحمثلالعبًاعالميًافيالفن

 تبسيط االسمتم المرئية للهوية جديد" "متحف ليصبح الرسمي إعدادالحديثةالمؤسسي أجل من

 (www.wolffolins.com ) وتهيئتهلفكرة"الفنالجديدواألفكارالجديدة".المتحف

 

 

New Museum شعارمجموعةمن50الشكل
 www.wolffolins.com, Mar 2019المصدر:

 المفهوم والتحليل

منمجموعةمناأللوانوالكتابة)اللغة(،يتمالتعبيرعنهابصريًاالحديثةتتكونالعالمةالتجارية

منبالشعارالجديدللمتحفالمدحيجدرإذ-بحروفرائعةتتغيربحسبالموقعالمتواجدةفيه

رحببالفنالجديدوالفنانينويالشعاربمثابةإطارلألنشطةالمتنوعةعد يُ،و-رالباحثوجهةنظ
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ويفتحالتباينفيالشعارمساحةهائلةللتعبيرالمرئيمعالتركيزعلى،لجديدةالجددوالجماهيرا

بناءالمتحفالجديدجزءمنالهويةالبصرية.اللغة  ،وكشكلإضافيللهويةيعد 

 

 ديالمبنىالرئيسللمتحفواللغةالمستخدمةبالهويةالمرئيةللمتحفالجد51الشكل
www.wolffolins.com, Mar 2019المصدر:

 
للهويةالمرئيةمصممةعلىأنهاحسبالطلبوموجهةللزوار،فهناكإمكانياتالرئيسةإنالفكرة

مهورفعلىموقعالويبالخاصبالمتحفيستطيعالجمهوركبيرةللمساهمةوالتعاونمنق بلالج

.المتلقيأنيكتبواعباراتأوكلماترئيسيةخاصةبهمإلنشاءنسخةفرديةمنشعارالمتحفالجديد

دهويةمذهلةمعالكثيرمنالخياراتللتعبيرالكالمياإلبداعيدامالجريءللكتابةيول ستخاالإن

 قوتهاوواضحة.والهويةالبصريةالتفقد
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  New Museum للمتحفالجديدمخططالمرونةللهويةالمرئية52الشكل
 بواسطةالباحث



تول د"ألنعناصرالكلماتالمتغيرةFormula"نظامتعتمدالهويةالمرئيةللمتحفالجديدعلى

،معهذهالعناصرللتفاعلالمتلقيإلشراكالًالشعار،ممايفتحمجابالموجودةالكلماتفيمرونةال

الجديد.دورمهملأللوانمعالكلماتوالصورفيتكوينالمرونةفيهويةالمتحفأيضاًوهناك

٪بعدفترة600عددالزواربنسبةفعتراإذ،كبيراًلقدحققمشروعإعادةالعالمةالتجاريةنجاحاً"

 .(www.wolffolins.com )".وجيزة
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 المحاور معلومات العينة وتحليل

التوظيففينسبة التحليل
%لتصميما  

 محاورالتحليل

الجديد" "المتحف إلبرازبسيطاًاًخطيستخدم

الجديدعنعبارة"الفنيستغنيالشعاروالكلمات

تتكرربشكلمستمركلمة"جديد"و،المعاصر"

أنهوهذا هويتهمايوضح من أساسي جزء

والصورةالتييريدونإيصالهاللجمهور.يحتوي

اتذاتألوانالشعارعلىمساحةإلدراجكلم

 وسط في الضوءاألسودالشريطزاهية لتسليط

علىالجوانبوالمجموعاتالمختلفة.

 المبنى تصميم الجديديحاكيحتى الفن روح

 الجديدة األناقةفواألفكار من مزيج هو

أيضاً،والحضرية الجديد المتحف استخدم وقد

الشكلالفريدللمبنىفيعالماتهمالتجارية.

 

 رالشعا 05%
 

 اللون  % 30
 

 اللغة % 30
 

 تايبوغرافي % 5
 

العناصر  % 0
 الجرافيكية

 

 الصور % 30
 

New Museumتحليلشعار5جدول

 

 New Museumشعار 53الشكل
 

New Museum of Contemporary Art 

New York, USA 

Art museum 

www.newmuseum.org 

Made by Wolff Olins 

New York, USA 

Brand consultancy 

www.wolffolins.com 
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Visit Nordkyn, by Neue Design Studio 

 نبذة عن الشركة 

Nordkynحتويعلىمجتمعاتتيوه،أقصىشمالالنرويجتقعفنماركشبهجزيرةفيلسماهو

مبادرةمنالشركاتالمحليةلزيادةVisit Nordkynُتعد و،GamvikوLebesbyوهيصغيرة

بمهمة،ومقرهاأوسلوNeue Design Studioفوكالةالتصميميكلإذتمتالسياحةفيالمنطقة

(.www.neue.no).(2010)إنشاءالهويةالمرئيةللوجهةالسياحيةالتيتمإطالقهافيعام

 

 Visit Nordkynمجموعةمنالشعاراتلموقع54الشكل
www.neue.no, Mar 2019المصدر:

 
Neue،طورالدائمةالتغييروبياناتاألرصادالجويةالحديثةستراتيجيةالعالمةالتجاريةإإلىستناداا

المنطقةنفسهامعللرياحودرجيتغيروفقاًاًديناميكيشعاراً ةالحرارةبنفسالطريقةالتيتتغيربها

المجتمعاتمنتوحيدNeueتتمكن"The Mercy of the Elements الطقس.منخاللمفهوم"

وسائلاالتصالعلىنطاقواسعمنالجديديتمتطبيقالمفهومو،المختلفةوالمصالحالمتضاربة

.(www.neue.no).الالفتاتإلىالرقمية
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Visit Nordkynفكرةالشعارلموقع55الشكل
 www.neue.no, Mar 2019المصدر:

 المفهوم والتحليل

تمأخذندفةالثلجكشكلأساسيوللهويةالبصرية، Nordkyn اعتمادالسداسيفكرةالشكليتضمن

ا وموقعها الشمالية القطبية المنطقة لهذه البصرية ويحيطللهوية مناسبًا يبدو الخاص، لجغرافي

بالظروفالجويةالقاسيةجزئيًافيشمالالنرويج.

ستخداملونمعينللشعار،االلونالذييجعلدرجةالحرارةالحاليةمرئيةعندإلىباإلضافةكذلك

"،logo generatorفعندجمعالشكلواللونمعًايتمإنشاءشعاراتذاتعددالحصرلهبمساعدة"

األبيضتقديميتموذلك،إلىباإلضافةفبهذايصبحلكللحظةلهاشعارهاالخاصبهذهالطريقة

.واألسودعلىأنهااأللواناألساسيةالمستخدمةفيالهويةالبصريةوالرمادي

 Visitيمكنلـإذقمنابتطويرمولدشعار،لقدعلىالموقعيتمتحديثالشعاركلخمسدقائق"

Nordkynالظروفالجويةالدقيقةلتلكاللحظةبالذاتبحسبشعارهاتغيير Nordkyn،إذُتعد 

(.www.neue.no)"مكانتسودفيهالطبيعةحتىعلىالهويةالبصريةهيحقاً
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Nordkynمخططالمرونةللهويةالمرئيةل56الشكل
 بواسطةالباحث



،ألنالشعاريعملكشكلمتغير "Generative" على Visit Nordkyn لـتعتمدالهويةالمرئية

ولكنهاتحاولتضمينمواقفمختلفةمثلمحدداًمفهوماًعلىالموقعاإللكترونيالتتبعالصورو

.المناظرالطبيعيةوالمعالمالسياحيةأوالرياضةسواءفيالشتاءأوالصيف

إذالفعلية،التواصلنقاطمثلمنهالهويةالمرئيةيجعلإنالتركيزعلىالشعارنفسهضمنهذه

مباشرة.التجاريةبالعالمةالمتلقيطيرتبوالشعارببساطةمعالشكلوالمظهرتكيفي
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 المحاور معلومات العينة وتحليل

التوظيففينسبة التحليل
%التصميم  

 محاورالتحليل

بالقيم يتأثر بسيط هندسي شكل من المرئية الهوية تتكون

الشعارنفسهيشبهالرسم،والعشوائيةالتجاهالرياحودرجةالحرارة

يتمرصدها.لتخطيطيمعوجودنقاطتمتدفياتجاهالريحالتيا

منواسعاًاًريتمإرفاقهمعمجموعةمناأللوانممايمنحهامظه

معالجمهورالمتلقي.وتنجحفيالتواصلبهالمرونةوالشعور

،عنبعضهاالبعضتختلفجميعاالشعاراتعلىالرغممنأن

يةمشتركة،والتيتحافظعلىمشاركةبنيةشبكةهندسإالأنها

 ويمكنالتعرفعليهاجميعها.النتائجمتماسكة

 

 الشعار % 40
 

 اللون  % 40
 

 اللغة % 5
 

 تايبوغرافي % 5
 

العناصر  % 0
 الجرافيكية

 
 الصور % 10

 

NORDKYNتحليلشعار6جدول

 

شعار57الشكل
NORDKYN 

 

Visit Nordkyn 

Mehamn, Norway 

www.visitnordkyn.com 

Made by Neue Design Studio 

Oslo, Norway 

Strategic design agency as. 

www.neue.no 
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Mobile Media Lab by FEED 

 كة نبذة عن الشر 

مؤسسةوهي،MMLوالذييختصربـ (The Mobile Media Lab) يعدمختبرالوسائطالمتنقلة

 بين متعددمشتركة بحث فريق ويضم مونتريال، في كونكورديا وجامعة تورنتو في يورك جامعة

 المحمولوحلولالوسائطالمحلية.االتصاالتالتخصصاتفيمجال الالسلكيةوتقنياتالهاتف

ر  .(2008)فيعامMMLللتصميمفيمونتريالالهويةالمرئيةلFEEDطو 

 

 


MMLمجموعةمنالشعاراتلمختبر58الشكل

 Mar 2019www.studiofeed.ca ,المصدر:
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 المفهوم والتحليل

 المرئيةهيالحرفين للهوية 'L'و'M'العناصراألساسية مو، نالحروفتستخدمسلسلةمعقدة

التيتمتصويرهاوبنائهاالشعاراألساسيهوأحدالحروف،والرسوميةواألشكالكعناصرللشعار

عناصرمنمجموعةإلىالرسوميةالنماذجمنمختلفةالمجموعاتالهذهتؤديةوبأشكالبيانيةمختلف

وروالمرونةالتطمنمزيدللاألساسيةالطبقةأواألساسيةالشبكةهيُتعد والتيبمرونةمرتبةالحروف

الرمزيةالمجموعاتعلىاأللوانمنمسبقاًمحددةمجموعةتطبيقيتم،والتيتتمعلىالتصميم

.للشعارالمختلفة

 

MMLاأللوانالمستخدمةفيالهويةالمرئية59الشكل
 www.studiofeed.ca, Mar 2019المصدر:



لـالمختلفةالشعاراتمنمذهلةوالمتناهيةمجموعةالحروفوأشكالوانلألاينبالجمعينتجمن

Mobile Media Lab.
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MMLمخططالمرونةللهويةالمرئيةل60الشكل
 بواسطةالباحث



ألناألشكالالهندسية "DNA"نطامعلى Mobile Media Lab تعتمدالهويةالمرئيةلمختبر

 Mobile تتبعالهويةالمرئيةلـبو،لهاتعملكطبقاتوعناصرمختلفةإلنشاءمجموعاتالحصر

Media Lab ولكنمنالصعبالعثورعلىعالقةومرنفأنهاُتظهرلناشكلمشروعحديث

ملموسةبالمهامالفعليةلهم،علىالرغممنأننهجالهويةالمرئيةمفتوحومبتكرإالأنهاليحتوي

أيأنالهويةالمرئيةقابلةلالستبدال،اتفالمحمولعلىعالقةمتوازنةللمختبرفيمايتعلقبتقنياتاله

على فيالعديدمنمختبراتاألبحاثأوالمؤسساتاألخرىدونالعملفعليًا ويمكناستخدامها

.تقنياتاألجهزةالمحمولة
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 المحاور معلومات العينة وتحليل

التوظيففينسبة التحليل
%التصميم  

 محاورالتحليل

دوراً الهندسية األشكال تعمل شكل تحديد الهويةفي

 MMLلمختبر لهاإذ، حصر ال أشكال منها ينتج

وبمساعدةاأللوانودمجهاومختلفةبعضهاعناآلخر،

من متناهي وال مذهل مزيج يتكون األشكال هذه مع

والتيتتميزنتائجهابالتباينوالمرونة الشعاراتالمرنة

األشكال وتعدد ووالديناميكية صفاتالشعاريمثل،

 اإللهام.وداعوالتنوعاإلبمنمجتمعه







 الشعار % 30
  

 اللون  % 35
  

 اللغة % 0
 

 تايبوغرافي % 10
 

العناصر  % 20
 الجرافيكية

 
 الصور % 5

 

 MMLشعارتحليل7جدول

 

شعارشركة61الشكل
MML 

  

Mobile Media Lab 

Montreal, Canada 

www.mobilemedialab.ca 

Made By FEED 

Montreal, Canada 

Graphic design studio 

www.studiofeed.ca 
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ويةالعديدمناألساليبالمنهجيةإلنشاءهويةمرئيةلهالتيتمتحليلهاتغطيمجموعةالحاالت

 والتييعتقدالباحثأنأهمهاهيالشعارواللونوالكتابة.ديناميكية

الجزءالرئيسإلنشاءمظهرمتغيرعتبارهابالشعارالتيتمتحليلهاتستخدممعظمالهوياتالمرئية

كالمرنةمليئةبالصورأوالرسومالتوضيحيةماتستخدمالحروفكأشغالباًو،داخلنظامالتصميم

وان.فيالعديدمناألمثلةيكونالشعارهوالشبكةالوحيدةللهويةالمرئيةاأللعظمالحاالتأوفيم

ُتظهرالعديدمنالعالماتالتجاريةمجموعةمنتجاتهاباستخدام،والتيتستخدمنظامتصميممرن

فيماسُتخدهجدنمنالالفتللنظرأنتغييراللون،وA1 شركةتكييفالشعاراتوتحويلهامثل

كوسيلةاستخدامهتحاولالهوياتالمرئيةالتيتتضمنتغييراللون،إذمجموعةواسعةمناألمثلة

التمييزبوضوحبينمحتوياتأوخدماتواللونيدلعلىالتنوعفلتحقيقالمرونةفيعدةعناصر،

مرنة.يةبصريةهوإلىمايؤديالتنوعداخلعالمةتجاريةغالباًو،أومنتجاتالعالمةالتجارية

أمرنادرالحدوثللكتابةاالستخدامالمرنفمشكلةصعبةأنالكتابة)اللغة(يبدو موضوع،وُتعد 

رموزمستخدمةفيالشعاراتك،ولكنيمكنالتعرفعليهاالمرنةعندتطبيقهاعلىالشعاراتضخم

.تلتزمالعالماتالتجاريةبأحرفمحددةلنقاطاتصالهمبحيث













  

 الفصل الرابع

 الرؤية التصميمية )تجربة الباحث(
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المرئيةالهويةعلىالمتعددةالشعاراتنظامتطبيقخاللمنالباحثتجربةالفصلهذاسيتناول

وأهمهاأسبابلعدةوذلكلالتصاالتأمنيةشركةباختيارالباحثقامإذاألردنية،الشركاتإلحدى

خدماتعدةعلىقائمالشركةونظامالبصرية،هويتهاعلىالمرنةالشعاراتنظامتطبيقإمكانيةهو

الرقمي.والعصرالمستقبلحولتتمحور



 :أمنية عن نبذة

مشغلاالتصاالتاألسرعنموًا–،أرستشركةأمنية2005حزيران 26منذانطالقتهاالرسميةفي

مفاهيمجديدةفيقطاعاالتصاالتمنخاللتقديمهاخدماتومنتجاتمبتكرة-فيالسوقاألردني

 .تشملخدماتالهاتفالخلويواإلنترنتوحلولاألعمالمتكاملةوعاليةالجودة؛

ن)شركةالبحرينلالتصاالتالسلكي ةوالالسلكي ةالتيتعملأمنية،التيتتبعمجموعةبتلكوالبحري

،تمكنتمندمجكاملخبراتالمجموعةالبحرينية،بالخبراتاألردنية2008دولة(منذالعام 14في

رةلصناعةاالتصاالتوأكثرهاتقديمًاللخدماتالقي مة،المتميزة،لتصبحفيطلي عةالشركاتالمطو 

نموذجأعمالهاللتكيفمعالعصرالرقمي،وتركيزهاعلىالخدماتالتيتتمحورخصوصاًبعدتطوير

 .حولالمستقبلمثلالدفعبواسطةالهاتفالنقالوأمنالمعلوماتوالحوسبةالسحابية

الذيُيعدنقطةتحولفيمسيرةأمنيةوأكثرسنواتهاإنتاجية،تجاوزتقاعدة،2018معنهايةالعام

نمشترك،بعدأنعملتالشركةعلىتوسيعشبكتهاوتعزيزشراكاتهاوإحرازتقدمماليي 3عمالئها

"الفايبر" الضوئية األلياف خدمة إيصال في خططها تابعت حيث األصعدة، مختلف على كبير

 .لمنازلواألعمالالمتخصصةبخدمةا
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بإنجازغيرعاديمنعالوةعلىذلك،استكملتأمنيةخدماتاالستضافةوالسحابةالخاصةبها

 Uptime معهدفياألردن،والمعتمدمنقبل (Tier III) خاللإطالقأولمركزبياناتأمنية

الية،مايعدإضافةعوبتوافريهالعالمي،حيثيوفرالمركزحلولاالستضافةضمنبيئةمتطورةجدًا

 .نوعيةأخرىلمشهداألعمالالمتناميفياألردن

سنواتالماضية،علىمساراتعدةإالأنجميعجهودهاانصبتعلىالتحولعملتأمنيةطيلةال

 إلعادة شاملة استراتيجية وضع استلزم ما قبلالوظائفاختراعالرقمي، من المستخدمة الرئيسية

الشركةمثلخدمةالعمالءوتطويرالمنتجاتالرقميةالمبتكرةالتيتعززتجارباإلداراتالمختلفةفي

 .ليوميةمثلتوفيرحلولإلكترونيةمتقدمةلحمايةالمنازلوالمركباتعمالئهاا

كماتضمنتاالستراتيجيةعددًامناألهدافالرئيسة:تجديدالمنصاتالرقميةاألساسيةللشركة؛نقل

منصاترقميةبالكامل؛واالستفادةمنخدمة"محفظتي"لتزويدالعمالءإلىءعمليةخدمةالعمال

 الدفع المكافآتبحلول وبرنامج اإللكتروني، أمنية وموقع المحمول الهاتف تطبيقات خالل  من

umnicoin  منخاللتطبيقأمنيةعلىالهاتفالمحمول. 

،التيأطلقتها The Tankريادةاألعمالوتستمرأمنيةبدعماالبتكاروالشبابمنخاللحاضنتهال

 العام و2014في متطلبات جميع خاللها وتوفرمن الناشئة، والشركات األعمال رواد احتياجات

رة،واستشاراتفنيةوتسويقيةوإرشادوتوجيه،إضافة إلىاألردنيةمنمرافقوخدماتتكنولوجيةمتطو 

تالمصممةخصيصاًللشباباألردنيلتلبيةاحتياجاتهمذلكأطلقتأمنيةالعديدمنالخدماتوالمنتجا

 .وتطلعاتهم

المجتمعي،إذعملتعلىتبنيسياسةواضحةللمسؤوليةاالجتماعيةعبرولمُتغفلأمنيةدورها

مئاتالبرامجوالمبادراتالفرعيةوالرئيسية،وكانتركيزهااألكبرعلىقطاعالتعليمعبرصندوق

إلىتاألردنيةالرسميةوتوفيرخدماتاإلنترنتالمجانيللمدارسالحكومية،دعمالطالببالجامعا



109 

 

عديدمنالمبادراتاالجتماعيةواإلنسانيةالتيأطلقهاشركاءأمنيةفيقطاعاتالرياضةجانبدعمال

غيرهاوالشبابوالتعليمالعاليوالصحةوريادةاألعمالوالبيئةوالتنميةالمستدامةوالتدريبوالتأهيلو

 .الكثير

رلخدمةطموحاتهموأحالمهم، وكعربونشكرلعمالئهاعلىمامضىووعدمنهاباالستمرارفيالتطو 

رئيسيةمحاور3علىالتيتركز(ألنكأنتمصدرإلهامنا U حملة) 2018أطلقتأمنيةفيالعام

مةمضافةمخدماتذاتقيهي:العمالء،وبخاصةالشبابمنهم،ثمالريادةواالبتكار،وأخيرًاتقدي

 .عالية

نجاحاستراتيجيةشركةأمنية،لمينعكسفقطعلىتجربةالعمالءالشاملةوكسبوالئهم؛ولكن إن 

فيحصولهاعلىعددكبيرمنالجوائزوشهاداتالتقديرخاللالعام ،حيثتم(2018)أيضا

حصولهاإلىضافةالعالمية،باإل Fortinet اختيارهاكأفضلمزودلخدماتاألمنالمدارةمنقبل

.فيفئةالتحولالرقمي Gulf Customer Awards علىالمركزالثانيفيجائزةتجربةالعمالء

 هوية الشركة

الشعارهذاخلقوجيزةفترةففي،يمي زهماهوالفريدولونهالحدود،أبعدإلىبسيطهوأمنيةشعار إن

وحديثةشاب ةكشركةوعر فهاالشركة،علىالمباشرالتعرفيةناحمنكبيرةوشهرةجماهيريةقاعدة

المتقدمةوالخدماتالعمالء،معالطي بةالعالقةعلىوترتكزكماله،حدودالطموحوذاتومبتكرة

 .دائماًوالمبدعة

معالفع الالتواصلفيالتفانيعلىدل والذيهو،إطالقهاعندأمنيةلشركةاألصليالشعاروكان 

لرؤيتهاُأمنيةتحقيقومع,الجودةعاليةوحلولحديثاتصالبخدماتبتزويدهموااللتزاممشتركينال

مستوىإلىبتجربتهاتنتقلأنُأمنيةارتأتالمحل ي،االتصاالتسوقفيتجربتهانضوجومعالكامنة
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ستهاالتيالمثمرةالعالقةمنلتقو يجديد؛ وبماأعمقبصورةهمعوتتواصلالمحل يالمجتمعمعأس 

شعارهابإطالق 2010 آذارشهرفيقامتهناومنومعتقداتها،توجهاتهاعنأكبربشكليعب ر

.األردنيالمجتمعوشرائحقطاعاتلجميعانتمائهالتمث ل،"انتمي "فيالمتمثلالجديدالمؤسسي

شركاءهامعإليجابياوالتفاعلالتواصلطريقةإلثراءأمنيةسعتالثقافة،هذهخاللومن

منووعدرسالةوإنماشعار،مجردليسفهذاالمحل يالمجتمعوباألخصومشتركيها،اإلستراتيجيين

المتواصلودعمهااالجتماعيةوالمسؤولياتالمبادراتطريقعنالجميعإلىباالنتماءالشركة

 .األردنيواإلبداعالتفكيرستوياتمفيترتقيالتيوالعالمي ةالوطني ةوالفعالياتوالحمالتلألنشطة

اتمنالعديدإلىتميتنأمنية  والثقافةوالفنواالبتكارواإلبداعوالمعرفةالتعليمتشملالتيالمنص 

المسؤولي ةومبادراتالشبابيةالمبادراتإلىباإلضافةوغيرها،والصحةوالبيئةوالمغامرةوالرياضة

التياإليجابي ةالمبادراتجميعمنيتجز أالجزءاهباعتبارهمةالمسافيدائماًرغبتواالجتماعية

.إليهاننتمي



 

Umnaihشعارشركة62الشكل
 www.umniah.com, Apr 2019المصدر:



111 

 

بناًءعلىسبقمنمعلوماتحولالشركةوخاللفترةالبحثعنمعلوماتحولالهويةالحديثة

انهتمصياغةالهيةالبصريةلشركةامنيةبشكلجذابويواكبالعصرالحديث،ولكنللشركةيتبين

 هل هو مجردالسؤال كانت أنها أم والمتعدد المرن التصميم نظام على بناًء الصياغة هذه تمت

الهويات علىدراسةمسبقةأوعلمبنظام الهويةلميكنبناًء الباحثأنتصميم يعتقد صدفة؟

يةوالسببأنهلميتماستخدامأوتغيرشكلأولونأوأيعنصرمنعناصرالهويةمنذالديناميك

(لغايةاليوم.2018قهذهالهويةعام)ماتمإطال

الهويةالبصريةلشركةأمنيةبناًءعلىنظامالهوياتالديناميكية)أفاتار(،تشكيلقامالباحثبإعادة

وذاتومبتكرةوحديثةشاب ةشركةتيتمجمعهاوأهماأنهاالمعلوماتالالتشكيلوكانأساسهذه

منالعديدإلىتميوتن،دائماًوالمبدعةالمتقدمةماتالخدعلىوتركزكماله،حدودالطموح

ات والبيئةوالمغامرةوالرياضةوالثقافةوالفنواالبتكارواإلبداعوالمعرفةالتعليمتشملالتيالمنص 

فيدائماًرغبتواالجتماعيةالمسؤولي ةومبادراتالشبابيةالمبادراتإلىضافةباإلوغيرها،والصحة

.إليهاننتميالتياإليجابي ةالمبادراتجميعمنيتجز أالجزءاهباعتبارالمساهمة

 المفهوم والتحليل

لمساحةللحلويوفرباإلمكانأنإذ،Uالحرفولهويةالمرئيةهاوجوهرالعنصراألساسُيعد 

شركةامنيةمعبأنشطةالطابعالذييمثلكلشيءفيمايتعلقوأنيستخدمكالرسوميةاإلبداعية

الحفاظعليهثابتًاإلمكانيةالتعرفعليه،وتجنبعملازدواجيةأوصدمةللمتلقيبينمايظهرفي

ةبالحياة.نفسالوقتالتنوعوالتعبيراإلبداعيالذيتعكسهالشركةوجعلالهويةالبصريةنابض

يفتحإمكا فإنه اقتصادي، منظور من المرئية الهوية تحليل عند مجموعات إنشاء النية شعارمن

وبإمكانهاامنية،الخدماتالتيتعتبرمنأهدفشركةمميزةألينوعمنالبرامجأواألحداثأوال
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مناهجبصريةمختلفةللفئاتيتيحالذيالنظامالفريدوالبسيطللهويةالبصريةهذامنتستفيدأيضاًأن

المستهدفة.

الذييعتبرهمناسبمنحيثتطبيقهعلىالهويةالبصريةContainerقامالباحثباستخدامنظام

الذيسيتيحانتاجعددالحصرلهمنالشعارات،إذDNAلشركةامنية،وأيضًااستخدامنظام

،إذوالتركيباتممكنةختالفاتاالموعةمنجعلمجتالتيأعتمدالباحثفيهذاالنظامبصمةاليد

.مساحةلدمجمبادراتجديدةولكنهيوفرأيضاًاألفراداليساعدفقطعلىتمثيل

معالكثيرمن،يمكنالتعرفعليهفريداًحدماولكنهيولدمظهراًإلىةمعقدبطريقةالشعارسيظهر

ودمجهامعهذهاألشكاليتكونمزيجمذهلوال،وبمساعدةاأللوانالخياراتلتوسيعالهويةالمرئية

يمثل،ووالتيتتميزنتائجهابالتباينوالمرونةوالديناميكيةوتعدداألشكال متناهيمنالشعاراتالمرنة

 .اإللهامواإلبداعوالتنوعمنصفاتمجتمعهالشعار

 

 ContainerبنظامUmnaihشعارشركة63الشكل
 الباحثالمصدر:
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(أولمحاولةللباحثفيإعادةصياغةالهويةالبصريةلشركةامنية،إذحاول63يوضحالشكل)

أنيعكسطبيعةاألردنبشكلرسومتوضيحيةباأللوانعصريةوتتوافقمعالجيلالحديثومع

ثرمنتصميم(يوضحباقيالمحاولةاألولىللباحثإذتمعملأك64التصميمالمعاصر،والشكل)

تعكسروحالشبابوالفنوالثقافةالتيهيمنأسسالهويةلشركةأمنية.

 

ContainerبنظامUmnaihشعارشركة64الشكل
الباحثالمصدر:

محاوالتالباحثإلعادةصياغةالهويةالبصريةتعمدالباحثعدمتغيرشكلالشعارفيجميع

ةأوالصدمةالتيمنالممكنأنتصيبالمتلقي،الجمهورالمتلقي،تجنباًلعنصرالمفاجأالمعتادلدى

وأيضًاإلدخالهذاالنظاممنالتصميمتدريجيًالتعتادعينالمتلقيعليه.
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لغةبصريةكالفنالتجريديلشركةأمنيةواستخداملةإعادةإنتاجالواقعالمرئيمحاو(65فيالشكل)

إدخالنظامبشكلأكثرجاذبيةوبدرجةمناالستقاللتتمتعةقدتكونإلنشاءتركيب بيت،وأيضًا

،بديلةلوصفالتجربةالبصريةطرقاًأوجدوهونظام(Piet Mondrian 1872 - 1944موندريان)

وأيضًافيمحاولةأخرىللباحثتمإدخالالتصميماإلسالميالمعتمدعلىالزخرفةوالالنهايةفي

م.التصمي





 

ContainerبنظامUmnaihشعارشركة65الشكل
 الباحثالمصدر:



115 

 

 

ContainerبنظامUmnaihمخططالمرونةللهويةالبصريةلشركة66الشكل
 الباحثالمصدر:



 أن المرونة مخطط خالل من لنالحظ المرئية اتخذUmniahشركةالهوية نظامالباحث

"Container"ألنالشكلUاألجزاءاألخرىمنالهويةالمرئيةوفيالشعارهوالشكلاألساسي

عندملء.Umniahوالتيهيالشعارالمكتوبوكلمةبمثابةإضافاتللشعارأنهاببدوتثابتة،و

،والشعاريعد ثابتبعدةعناصرجرافيكيةتتكونالمرونةمناللونوالصورةبشكلواضحUالحرف

ويمكنهأن حدماكمانالحظ،والتعتمدالهويةالمرئيةهناعلىاللغةبشكلكبيرأوعلىالخطإلى

.أنواعًامختلفةمنالملمسإذيعكسهذاالملمسمواضيعمختلفةيأخذ
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لتعبئةالحرففي الدائرة لشركةفيالهويةالبصرUمحاولةأخرىللباحثعملعلىاستخدام ة

Umnaihبه يختلفوذلكيعتمدعلىالمكانالمتواجد الدائرة ،ولكنفيكلمحاولةكانحجم

بحسبسيتماستخدامه.الشعار،وأيضًااللونمتغير

إنهااإليمانبالقدرخيرهوشره،إذ،نبضحقيقيلعدةقضاياإنسانيةلمالهاالدائرةوأعتمدالباحث

تشكللدينامنتفهيوجوديةوفلسفيةعدةدالالتتشكيليةإلىلوانتحيلناوحياةمليئةبدائرةمناأل

البدايةوالنهايـة.،والمستقبلعدةمتضاداتالغنىلناعنهامثالالماضي



 

DNAبنظامUmnaihشعارشركة67الشكل
الباحثالمصدر:
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عتبرالدائرةمثلالحمضالنوويللهويةالبصرية،واDNA(استخدمالباحثنظام67فيالشكل)

(باقيالتصورات68،وفيالشكل)واللغةالمكتوبةفيالشعارUولكنمعالحفاظعلىالشكلللحرف

لشكلالشعارمعملئهبالدائرةمختلفةاألحجامواللون.

 

DNAبنظامUmnaihمجموعةمنشعارشركة68الشكل
الباحثالمصدر:
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DNAبنظامUmnaihمخططالمرونةللهويةالبصريةلشركة69الشكل
الباحثالمصدر:


هوالدائرةالعنصراألساس،ألنDNA(مخططالمرونةللهويةالبصريةباستخدامنظام69يوضحالشكل)

ساعدفقطعلىتمثيلاألنشطةالحاليةلـتالإذ،والتركيباتممكنةختالفاتاالتجعلمجموعةمن

Umniahمساحةلدمجمبادراتجديدة.فرأيضاًتوا،ولكنه
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العنصرالرئيسفيالهوية،واستنباطشكلمنهكمحاكاةللحرفUعملالباحثعلىتجريدالحرف

ولةوننتجمنهذاالشكلوملئهبالرسومالتوضيحيةواألشكالالتيتماستخدامهاسابقًاكمجردمحا

عدةتجاربفريدة،ولكنيعتقدالباحثأنهمنالصعبالتعرفعلىهويةالشركةإذأصبحتمبهمة

ليتمالتعرفعليهاوهوالعنصرالكتابي.ولكنتمإبقاءعنصرثابت

 

ContainerبنظامUmnaihشعارشركة70الشكل
 الباحثالمصدر:

 
،للغايةثابتإطارفيفعلياًوضعهايتمهولكن،ديناميكياًمظهراًالمتغيرةوالرسوماتالخلفياتتخلق

التصميمنظاميتمتع،إذالفعليستخدامهااخاللمنكثيرةاتيإمكانلديهايصبحالبصريةالهويةو

منخاللتوضيحيةالالعناصرحيثمنفقطمرنالواقعفيولكنهوتوسعهتكييفهبإمكانيةالمرن

.الشعارالمتواجدبواحدإطار
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ContainerبنظامUmnaihمجموعةمنشعارشركة71الشكل
الباحثالمصدر:



المفاجأةمعالمرونةالتيتضفيهاإثارةإلىالشعارداخلالمتغيرةوالرسومالتوضيحيةتهدفالصور

استثنائإن،علىالهوية تتحدثمعالجمهورالمتلقيوتخبرهمبمايردونها يةوفريدةبشكليجعلها

سماعهومعرفتهعنالشركة.

ثابتبجميعاإلصداراتوالمتغيرالدائمهيالخلفيةإنكانتصورأمرسومالشعاركمانالحظ

توضيحية،إذيعتمدالشعاربشكلكبيرعلىاأللوانوالصورالمتغي رة.
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إلعادةصياغةالهويةالبصريةGenerativeوDNAنظامدمجللباحثعملعلىآخرمحاولةفي

حدمالكنبنفسإلىشائكًاهيمكناعتبارالمصاحبلهذاالنظامو،وبرغمالتعقيدUmniahلشركة

وينتجمنهعدةمظاهرمختلفةويستطيعالمتلقيالتعرفعليهابمجردالنظراليها.ءالوقتيعد جري



 

GenerativeوDNAبنظامUmnaihشعارشركة72الشكل
الباحثالمصدر:

تتضمنالفكرةاألساسهنامناستخدامبصمةالعميللدىشركةامنيةوالعملعلىصياغةشعار

 عمل وسيتم التواصل، مواقع على يعمل به Scanخاص طريق عن Applicationللبصمة

إرفاقهمعمجموعةمناأللوان،مماوالكترونياًمولدبواسطةمتحديثالشعاريتمخصصللشركة،ثم

معالجمهورالمتلقي.وتنجحفيالتواصلبهمنالمرونةوالشعورواسعاًراًيمنحهامظه
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،وفيالمحاولةUmniahالمجموعةاللونيةالمستخدمةفيأولمحاولةهياأللواناألساسلشركة

وأخرىمكملة.Color Whileألوانمقبلةلهاعلىالثانيةتماستخدام



 

 GenerativeوDNAبنظامUmnaihالمجموعةاللونيةالمستخدمةفيشعارشركة73الشكل
الباحثالمصدر:


مشاركةبنيةشبكةمشتركة،إالأنها،عنبعضهاالبعضتختلفجميعاًالشعاراتعلىالرغممنأن

منخاللالشكلومحتواهالذيو ،ويمكنالتعرفعليهاجميعهاالتيتحافظعلىالنتائجمتماسكةو

غالبًامايكونظاهرًاوقويمنالناحيةالمفاهيميةومتنوعوجذاب،ويستطيعأنيكشفعنالطاقة

 اإلبداعيةالتيتعكسهاالشركة.

 



123 

 



 

باأللواناألساسيةGenerativeوDNAبنظامUmnaihشعارشركة74الشكل
الباحثالمصدر:



البصمةكعنصراألشكالالمختلفةللشعارتسمحبإنشاءإصداراتمخصصةوفريدةلكلإنتاجمن

ونقلتلقائيةتوليدنتائجإلىالستخراجاأللوانمخصصيؤدياستخدامبرنامجورئيسفيالهوية،

هوالشعاروأشكالهوكذلكاالستخدامالمرنUmniahجوهرهويةذأن،إالشعارإلىنظامألوان

.أكثرأوأقللأللوان

وعنداستخدامهذاالنظاممعاأللوانالمكملةأوالمقابلةلأللواناألساسينتجمجموعةفريدةكما

(،75يبينالشكل)
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باأللوانالثانويةGenerativeوDNAبنظامUmnaihشعارشركة75الشكل
الباحثالمصدر:


منالالفتوالتيسوفتتعاملمعها،الهويةالمرئيةككلقابلةللتكيفمعأينوعمنالبيئةتعتبر

علىطريقةقابلةللتخصيصمثلإنشاءمجموعةمتنوعةمنالخلفياتالهويةالمرئيةللنظرأنتعتمد

 .بمساعدةتطبيقبرنامج
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كمتمشرحهسابقًا،قامالباحثباستخدامهفيهذاUامالشكلالذيتمتجريدهمنحرفباستخد

مساحةحديثةوفريدةوتوفروتطبيقهعلىالشكل،إذيعتبرهاالباحث(GenerativeوDNDالنظام)

(.76كمانالحظبالشكل)كبيرةللتعبيراإلبداعي



 

 

باأللواناألساسيةGenerativeوDNAبنظامUmnaihشركةشعار76الشكل
الباحثالمصدر:
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باأللوانالثانويةGenerativeوDNAبنظامUmnaihشعارشركة77الشكل
الباحثالمصدر:

مما،األلوانوالمختلفةمنالبصمةهويةعلىاستخدامالنماذجلالمباشرلالجديدويحافظالتعريف

قابلةللتكيفوقابلةللتوسعةأليبيئةاتصالووسائطجديدةوُتعدالمرونةواإلبداعوالتعبيريتيح

موجودةأوممكنة.
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GenerativeوDNAبنظامUmnaihمخططالمرونةللهويةالبصريةلشركة78الشكل
الباحثالمصدر:


ففيالتوظينسبة التحليل
%التصميم  

 محاورالتحليل

 وحرة مفتوحة أنها على المرئية الهوية وحديثةتظهر

ذلك،فإنالتطبيقومعمساحةأكبرللتعبيرباستخدام

فيالشعارنفسهيجعلالنظامالسهللبصمةالواسعلـ

تعتمدالهويةالمرئيةعلىوشديدالتعقيدعنداستخدامه

والتركيب الدمج وأنظمة الطبقات تعملالبصمةألن

كعنصرمطبقعلىأيسياق.



 الشعار % 10
 

 اللون  % 35
 

 اللغة % 0
 

 تايبوغرافي % 0
 

العناصر  % 35
 الجرافيكية

 
 الصور % 20

 

 Umniahتحليلشعار8جدول



  

 ل الخامسالفص

 النتائج والتوصيات
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اإلجاباتعنأسئلتهاويتضمنيقدمهذاالفصلمناقشةالنتائجالتيأسفرتعنهاالدراسةمنخالل

أيضًاالتوصياتالتيتقدمهاهذهالدراسةفيضوءنتائجها.

 نتائج الدراسة
 

هذهاأليامللعالماتالتجاريةحديثاًمدخالًيبدوأنهناكولالهتمامالشعارهوعالمةمثيرة .1

 .االتصالالمعاصرةنقاطممي زعلىبشكلتتكي فالحديثةالتي

شيءيتطور،فهياميكيةتعملبشكلرائععنداستخدامهافيالسياقالصحيحالهوياتالدين .2

المكانيوجدلديهإحساسبالموقعأووومتجمداًوينموويتكيفمعبيئتهوليسشيئاثابتاً

 المتواجدفيه.

نظامهويةبناءهيخطوةتطوريةضروريةفيعمليةوحالييارتهيالديناميكيةالهوية .3

جعلتالتكنولوجياإذللعصرالتكنولوجيالذينعيشفيهنعكاسااإنه،إذاريةالعالمةالتج

 .رعاليةالسرعةوالوصولغيرالمسبوقللمعلوماتأكثرقابليةللتغي 

القدرةعلىتوليدهوياتمرنةستستمرفيالتطورمعتقدمالتكنولوجيالألماملكنهذاسيعمل .4

 ساسيةلتصميمالهوية.واألوالثابتةمعالمبادئالتقليدية

المدعومةبالمبادئالهويةمثلاإلبداعواألصالةلألفكارالتقليديةفيتصميمالشعاراتستبقى .5

عدداًوهناكثانويةفيحينأنطريقةالتنفيذستكوندائماً،األساسيةلتحديدالهويةأساسية

عةمنالعناصرالثابتةوالمرنةمنالهوياتالمرئيةالديناميكيةيعملفيالواقعمعمجموكبيراً

،ولكنالشكلاليتغيرعلىاإلطالقإنهبمثابةالعنصرالذييمكنتمييزه،داخلمكونواحد

 .لهويةالمرنةابوضوحأكبرمنالثابتةتتمتعالعالماتالتجاريةإذ
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فهي،ةبتصنيفأنواعالتصميمضمننظامتصميمديناميكيتسمحأنظمةالتصميمالمرن .6

مقترحأويجبأنُينظرإلىالنموذجعلىأنههذااعدعلىتقسيممكوناتالهوية،ومعتس

 .لتحليلالهوياتالمرنةإلىحدماداعم

يكمنمستقبلتصميمالهويةفيالمزيجالناجحمنالعناصرالثابتةوالمرنةالتيتعملسوياً .7

 السياقات عبر بالتكيف ستمرارابالمتعددةللسماح بصريةيمكإذ، لغة إنشاء معاصرةن

معالحفاظعلىالمتلقيمعوخلقتواشجعاطفيجديدةللهويةوبالتاليإضافةشخصية

للهوية.التعرفالواضح

 التوصيات
 

اغايةومعقد،إالأنهلحقلواسعللصغيرةقطةنعلىالرغممنأنهذهالدراسةيمكنأنتكونمجرد

توفيرأساستساعدعلىالمةالتجاريةالمعاصرةوالديناميكيةوللمناقشةحولالعجيداًعدأساساًت

نظريبالفعل.

ظهورأجهزةأو،فالقواعدأواإلرشاداتالصارمةلمتعدذاتصلةفيهذاالعالمبعداآلن .1

تحتاجالعالمةلذلكتواجهتحدياتجديدة،العالمةالتجاريةبشكلعاميجعلجديدةوسائط

التغييرالعالماتالتجاريةأيضاعلىلذلكيجبالعالميتغير،فهنيتغييرذإلىالتجارية

 .والتكييفمعهذاالعالم

معهذهالدراسةيتمدعمالوعيالمتزايدبأنظمةالتصميمالمرنةللهوياتالبصريةعلىنطاق .2

يجب،وعناصرمرنةبهاجوانبالعالماتالتجاريةالرئيسةعنددمجإلىيتشيرفه،واسع

يجبأنتكوناألعمالالحديثةو،لطابعالمبتكرللهوياتالديناميكيةعلىمحملالجدأخذا

 منها.مثلالبيئةالتيتعدالعالمةالتجاريةجزءاًمبتكرةومتطورةوحيويةتماماً
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،ويحدثهذاوالمتلقيتغيرمحادثةنشطةبينالعالمةالتجاريةيتطلبعالمناالسريعوالم .3

للعالمةالتجاريةأنالتفقدقوتهاوتأثيرهاعنديجبولكناتالرقميةفيالبيئكبيربشكل

العالمةالتجاريةفيأيوقتومعأينوعمنإلىوالتعرفتطبيقهاعلىبيئاتاخرى

 الوسائط.

منالمعرفةيجباستخدامهمجاالًوالعديدمنالمناهجووجهاتالنظرهذهالدراسةتولد .4

ووتحسينه ا، مشاركة ستكون العالماتالتجارية حول الحالي لتفكير ضروريةالديناميكية

 للمستقبل.

نقطةلتوسيعالمنظورواتباعنهجواسعالنطاقللعالمةيرىالباحثأنالهويةالديناميكية .5

 التجارية،والتركيزعلىاألفق

 

تغييراتفيمنالواضحأنالهويةالثابتةالتزالذاتصلةفيالسياقالمعاصرعلىالرغممنال

فيها تعمل التي فرصو،البيئة فإن الكمبيوتر على المعتمدة التصميم وتقنيات أدوات تطور مع

يبدوأنمعظمالهوياتتحتويعلىو،كبيرةستكشافأنظمةجديدةفيتصميمنظامالهويةتكونا

محالعناصرالمرنةكماتسوالتعرفعلىالهويةتتيحالعناصرالثابتةاالتساقإذعناصرثابتةومرنة

 .االتصالمننقاطالكبيرللعالمةالتجاريةبالعملعبرالعدد



 
  

 المصادر والمراجع
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  المصادر العربية:
 
"،المركزالثقافيمعرفة اآلخر(."1996والغانمي،سعيدوعلي،عواد)إبراهيم،عبدهللا −

،المغرب.2العربي،ط
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أسئلة مقابلة في هيئتها األولية تحكيماستمارة   
 

 تهوبركا هللا ورحمة عليكم السالم
 
 

"وذلكالتصميم المعاصرأفاتار الشعارات المتعددة ومبادئها في يقومالباحثبإجراءدراسةبعنوان"

الجرافيكيمنجامعةالشرقاألوسط،استكمااللمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستيرفيالتصميم

تكمارأيكممنخاللخبروبعدمراجعةاألدبالنظريفيهذاالمجاليقدمالباحثهذهاالستبانةإلبداء

ةاألسئلةالتيسيتمطرحهاخاللمصداقيفيمدىللنظرالعلميةوالعمليةالمتميزةفيهذاالمجال

 مقابلةلمجموعةمختارةمناألكاديميينوالمتخصصينفيمجالالتصميمالجرافيكي.

الحيةاألسئلةالمذكورةولمالرأيكممنأهميةفيمجالالبحث،فإنالباحثيرجوإبداءرأيكمفيص

نحيثمناسبةالصياغةاللغوية،فيحالةصالحيةالفقرةمالمخصصفيالحقل✓ووضعإشارة

 فيحالةأنهاغيرصالحة.المخصصفيالحقل×وانتمائهاللمجالووضوحالفقرة،ووضعإشارة

مجهاببعضأوتعديلهاكمايرجوالباحثإبداءمقترحاتكمبزيادةبعضالمقترحاتأوحذفها،أود

 .ترونهمناسباًبما

 

يزيدعبدالحافظسالمهالباحث:   

 .وتقديره الباحث شكر وتقبلوا
 
 

 سعادة الدكتور...................................................................................المحترم 

 .العمل........................................... مكان ....................................، التخصص

 .التاريخ.......................................... ................................،... األكاديمية الرتبة
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 أسئلة المقابلة

✓ 

× 
 المقترح األسئلة المقترحة

ما هي أهمية الشعارات المتعددة "أفاتار" وما  

 مبنية عليها؟الوظيفة ال

 

  لماذا التركيز الرئيس على الحلول البصرية؟ 

  المستفيد من نتائج الشعارات المتعددة؟من هو  

  ما هي مكونات الهوية المرئية المتعددة؟ 

كيف يمكن تحديد درجة المرونة في الهوية  

 البصرية؟

 

ما هي أنواع التصميم المرن التي يمكن أن  

 تصنف؟

 

ذوي االختصاص حول الشعارات بماذا يفكر  

 المتعددة؟

 

  الشعارات المتعددة؟أين يمكن تطبيق أنظمة  

  ما هي القيمة المضافة من استخدام هذا النظام؟ 

  هل يوجد في االردن تصميم شعار متعدد؟ 
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أسئلة مقابلة في هيئتها النهائية تحكيم  
 

✓ 

× 
 المقترح األسئلة المقترحة

ُتعد وهل  يس على الحلول البصريةلماذا التركيز الرئ 

 المحك الستقطاب العميل 

 

المرونة في الهوية البصرية من نتاجات التطور تُعد   هل 

أم مجرد مرحلة وقتية نظراً لعدم استخدامها بصورة 

 هاكبيرة وقلة انتشار

 

  ما هي معلوماتك عن الشعارات المتعددة "أفاتار" 

لشعارات المتعددة هل توجد أهمية فعلية ومؤثرة ل 

 "أفاتار" في التصميم الجرافيكي

 

  هل يمكن تصنيف أنواع التصميم المرن 

ما هي وجهة نظرك في استخدام األفاتار في هوية  

 Googleالشركات العالمية األكثر شهرة مثل 

 

  كيف يمكن تطبيق أنظمة الشعارات المتعددة 

ية هل هناك طريقة لقياس درجة المرونة في الهو 

 البصرية

 

ما الفارق الذي يميز األفاتار عن الشعارات أو العالمات  

 التجارية المتعارف عليها من وجهة نظرك
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كيف يمكن االستفادة من استخدام الشعارات المتعددة  

إضافة معرفية وتطبيقية من خالل )"أفاتار" في المجتمع 

 (استخدام هذا النظام

 

 نع الحالي..طبيق في العقد الشعارات المتعددة جديدة الت 

طريق مشاهداتك وخبراتك ما مدى تطبيق هذا النظام 

 "أفاتار" في األردن
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تحليل محتوى  استمارة  

 

 تحية طيبة وبعد...

 

أرجوالتكرمباالطالععلىاستمارةالتحليلالمرفقةوإبداءرأيكمحولمحاورهاالخاصةبتحليلالعينات

لل إلكمال أفاتار" الشعارات المتعددة ومبادئها في التصميم المعاصر" المتصفببحثالمختارة

كيمنجامعةالشرقاألوسط.فيتخصصالتصميمالجرافيالماجستيرمتطلباتدراسة

 ولكم كل الشكر

 

 

 

 

 السم

 التخصص

 الوظيفة

 عدد سنوات الخبرة

 

 إعداد الباحث
 يزيد سالمه
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 محاورالتحليل ممتاز جيدجداً متوسط مقبول ضعيف
 الشعار     

 Logo 

 اللون      
 Colour 

 اللغة     
Language 

 تايبوغرافي     
Typography 

العناصر      
 الجرافيكية

Graphic 

Elements 

 
 الصور     

Imagery 
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