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 : الكلمات المفتاحية 

 

الماضي والتطور  القرن  بنهاية  الجرافيكية  التصميمات  الفنية والتشكيلية في مجال  الحركة  مع تنامي 
شعار في مجالت األطفال  تصميم الالسريع في بدايات القرن الحالي تعددت وتنوعت المعالجات التشكيلية ل

وعالقته بالهوية البصرية، حيث تحول مفهوم تصميم الشعار من اإلطار اللفظي إلى اإلطار الشكلي الذي 
يجمع بين الدالالت اللفظية والشكلية للمضمون التربوي للمجلة ومحتواها الموضوعي، وعلى الرغم من  

شعار بمختلف تصنيفاته وأنواعه إال أن تلك الدراسات  أن العديد من الدراسات والبحوث العلمية قد تناولت ال
تتناول تصميم   المجلة  (والبحوث لم  العالقة    )Masthead  - شعار  باعتبارها الشكلي كشعار يمثل أساس 

التكاملية مع الهوية البصرية بصفته جزء من كل، في عملية تصميم مجالت األطفال بالدراسة والتحليل  
الفنية التربية  بأنواعه    . لطالب كلية  الشعار  العلمية قد تناولت  الرسائل  العديد من  الرغم من أن  وعلى 

باعتباره الشكلي للمجالت بالدراسة    )Masthead  - شعار المجلة  (المختلفة إال أن هذه الدراسات لم تتناول  
هوية وتكمن مشكلة البحث في إمكانات توظيف طبيعة العالقة التكاملية بين تصميم الشعار وال  . والتحليل

بينما يهدف البحث إلى تصميم شعارات القصص التربوية    . البصرية في تصميم شعارات القصص التربوية
 . في ضوء العالقة التكاملية بين تصميم الشعار والهوية البصرية

 

 2020دیسمبر  17 تاریخ تسلیم البحث الكامل للمجلة: -

 2021فبرایر  24 تاریخ تسلیم النسخة المنقحة: -

 2021مارس  6 تاریخ موافقة ھیئة التحریر على النشر: -
 

 

 . الهوية البصرية  –تصميم الشعار    –العالقة التكاملية  

تقنية   ة مقال   

mailto:%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
mailto:%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
mailto:%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
mailto:sherryelmadany@yahoo.com


  كلية التربية الفنية، جامعة حلوان 
2، العدد )21(بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد    

شيرين عزت إسحق المدنى     © ، )21(بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد    2العدد  
 

211 
 

 : خلفية البحث 
التصميم الجرافيكي دورًا أساسيًا في الحياة اليومية وفي  يلعب 

والمفاهيم  الجرافيكي  التصميم  أساسيات  فإن  السياق  هذا 
والنظم   التكوين  وأسس  المرئي،  التواصل  ألدوات  األساسية 
األخرى   التصميم  وعناصر  الطباعية  والخطوط  واأللوان  اإليقاعية 

ارات األساسية  تسهم مجتمعة في تحديد المه  . للهوية البصرية
لتفكير المصمم ضمن المفاهيم واألسس التصميمية وتطبيقاتها  
الهوية   تصميمات  عناصر  في  المتضمنة  المرئية  األشكال  على 

تلك العناصر التي يستمدها المصمم من مصادر متنوعة    .البصرية
يلجأ إليها المصمم للتعبير عن المضمون الثقافي والهوية الخاصة  

تُ   . بالتصميم الثقافي والتي  المستوى  سهم بدورها في تحديد 
 . العام الذي يمنح في رؤى تصميمية وتشكيلية وفكرية جديدة

فيما يشهد العصر الحديث العديد من التطورات المتسارعة التي  
فيها نتائج وخالصة الثورات التكنولوجية المتعددة، ومن    امتزجت

في أشكال  أهمها ثورة المعلومات التي أحدثت انفجارًا معرفيًا  
علوم وآداب عديدة والذي أمكن إدارته واالستفادة به بواسطة  
ثورة تكنولوجيا المعلومات ثم ثورة وسائل االتصال المتمثلة في 
الحاسبة   ثورة  مؤخرا   تأتي  ثم  الحديثة  االتصال  تقنيات وسائل 
االلكترونية التي توغلت في مناحي الحياة والبيئة والتي امتزجت  

االتص وسائل  العناصر    . البكل  احد  يشمل  االتصالي  المزيج  هذا 
شعار  تصميم  وهو  أال  االتصالية  العملية  في  الهامة  البنائية 
البصرية   المثيرات  لتنظيم  الفاعلة  األداة  فهو  األطفال   مجالت 
العناصر   تنظيم  يتم  التي من خاللها  األساسية  المحاور  وتحديد 

يل اتصاليًا  بصريًا  محورًا  كونها  في  التيبوغرافية  هامًا  دورًا  عب 
والوعي والثقافة  المعرفة  ونشر  أن    . ترجمة  من  الرغم  وعلى 

العديد من الرسائل العلمية قد تناولت الشعار بأنواعه المختلفة  
باعتباره    )Masthead  -شعار المجلة  (إال أن هذه الدراسات لم تتناول  

 . الشكلى للمجالت بالدراسة و التحليل
الهويـــة البصـــرية  وفـــي هـــذا الســـياق ُيعـــد تصـــميم  

  . هــو أحــد أهــم وســائل االتصــال التــي تــرتبط بثقافــة المجتمــع
ســـــيادة وهيمنـــــة المثيـــــرات البصـــــرية علـــــى أغلفـــــة  "كمـــــا أن  

المجــــالت والكتــــب واإلعالنــــات وشاشــــات التلفــــاز والكمبيــــوتر  
ــا بـــات اليـــوم اغلـــب األشـــكال التـــي تـــؤثر  ..... واالنترنـــت   الـــخ، ربمـ

لومــــة التــــي منهــــا  فــــي العقــــل البشــــرى للحصــــول علــــى المع
ــيم   ــق التنظـــ ــن طريـــ ــر، وعـــ ــان المعاصـــ ــى اإلنســـ ــكل وعـــ يتشـــ
اإلخراجــــي للعناصــــر التيبوغرافيــــة ذات الفاعليــــة العاليــــة لبنيــــة  
ــاهد   ــاه المشـ ــذب انتبـ ــا تجـ ــًا مـ ــي دائمـ ــميمي والتـ ــكل التصـ الشـ

ــراد   ــائل المــــ ــيم والرســــ ــامين والقــــ ــى المضــــ ــي إلــــ أو المتلقــــ
توصـــــيلها فـــــي أدق بيـــــان وأســـــرع وقـــــت ممكـــــن فـــــي ظـــــل  

 ". لمنافسة العالمية الشديدة لتصاميم المجالت وأغلفتهاا
مجال   في  الجرافيكي  التصميم  أعمال  تعكس    التصميمات فيما 
الوحدة   بين  تجمع  التي  للعناصر  المضمون  واالختالف  الزخرفية 

والتمايز في أسلوب التفكير وتداعي األفكار وتنوعها وارتباطها  
المشاهد ليذهب إلى ببعضها البعض، وهو بدوره ما يتحدى ذهن  

وإذا كانت الفكرة تشكل  "  . التعرف على المعنى وراء هذا اإلبداع
العنصر األساسي في العملية االتصالية، فإن التصميم الجرافيكي  
تملك   ما  فبقدر  نجاحها،  شروط  أهم  يشكل  البصرية  للهوية 
الهوية البصرية من عناصر وأسس تصميمية مدروسة وموجهة، 

العملية  بقدر ما تؤدي وظيف إدراكية أفضل خالل  ة ذات فعالية 
إن تصميم الهوية البصرية يعد اليوم أحد أهم وسائل   . االتصالية

  ". االتصال التي ترتبط بثقافة المجتمع
التصميمات  خالل  من  البصرية  الهوية  تأكيد  فإن  سبق  مما 
وضع   في  ُيسهم  الزخرفية  التصميمات  مجال  في  الجرافيكية 

وال التصميمية  اإليقاعية والقواعد  األسس  التي    األساسيةنظم 
 التجارية يقوم عليها تصميم الهوية البصرية، فيما ُتعد العالمة 

 لمؤسسة البصرية  الهوية  تأكيد في  واألهم األول  العنصر  هي
 التعريف للهوية البصرية هي األساسية  فالوظيفة ما، شركة أو

 صورة أو  فكرة  لتأكيد بها الدائم والتذكير المؤسسة أو بالشركة
 هي الجيد التصميم ذات التجارية فالعالمة  .عنها محددة ذهنية

  وتعكس المنافسة، على القدرة المؤسسة أو للشركة تعطي  ما
 تصميمات  من العديد يزال ال بينما  .المتفردة شخصيتها تحديداً 
 يجب  الذي  الهوية وتأكيد والتميز للفردية  تفتقد  التجارية  العالمة 

 .الهوية البصرية تصميم بهم يتميز  أن
 : خلفية المشكلة 

التصميمات   مجال  في  والتشكيلية  الفنية  الحركة  تنامي  مع 
بدايات    بنهايةالجرافيكية   في  السريع  والتطور  الماضي  القرن 

لشعار   التشكيلية  المعالجات  وتنوعت  تعددت  الحالي  القرن 
المجالت بمختلف أنواعها وأشكالها، وتحولت من اإلطار اللفظي  
إلى اإلطار الشكلي الذي يجمع بين الدالالت اللفظية والشكلية  
من  العديد  أن  من  الرغم  وعلى  ومحتواها،  المجلة    لمضمون 
الدراسات والبحوث العلمية قد تناولت الشعار بمختلف تصنيفاته  

  - شعار المجلة  (وأنواعه إال أن تلك الدراسات والبحوث لم تتناول  
Masthead(    باعتبارها الشكلي كشعار يمثل أساس الهوية البصرية

 . للمجلة بالدراسة والتحليل لطالب كلية التربية الفنية



  كلية التربية الفنية، جامعة حلوان 
2، العدد )21(بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد    

شيرين عزت إسحق المدنى     © ، )21(بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد    2العدد  
 

212 
 

 : البحث في التساؤل التالي   وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة 
 : سؤال البحث الرئيسي

مـــــا إمكانـــــات توظيـــــف طبيعـــــة العالقـــــة التكامليـــــة بـــــين   -
تصـــميم الشـــعار والهويـــة البصـــرية فـــي تصـــميم شـــعارات  

 القصص التربوية؟  
 : فرض البحث 

ــين   - ــة بــ ــة التكامليــ ــة العالقــ ــن طبيعــ ــتفادة مــ ــن اإلســ يمكــ
تصـــميم الشـــعار والهويـــة البصـــرية فـــي تصـــميم شـــعارات  

   . لقصص التربويةا
 : هدف البحث 

تصــميم شــعارات للقصــص التربويــة فــي ضــوء العالقــة التكامليــة   -
 . بين تصميم الشعار والهوية البصرية

 : أهمية البحث 
تقـــديم محتـــوى علمـــي عـــن التصـــميمات الجرافيكيـــة للـــنظم   -

   . اإليقاعية في مجال تصميم شعارات مجالت األطفال
ــاء   - ــي بنـ ــا فـ ــز ودورهـ ــة والرمـ ــوم العالمـ ــى مفهـ ــد علـ التأكيـ

ــه   ــوء عالقتــــ ــي ضــــ ــعار فــــ ــة للشــــ ــميمات الجرافيكيــــ التصــــ
 . التكاملية بالهوية البصرية في القصص التربوية

عاصـــر للقصـــص التربويــــة،  إثـــراء مجـــال تصـــميم الشــــعار الم -
ــين الشــعار   ــزء بالكــل ب ــة عالقــة الج ــف طبيع ــن خــالل توظي م
ــالت   ــعارات مجــــ ــميمات شــــ ــي تصــــ ــرية فــــ ــة البصــــ والهويــــ

 . األطفال
 : حدود البحث 

ــوعية - ــدود الموضـــ ــين    : الحـــ ــة بـــ ــة التكامليـــ العالقـــ
تصــــــميم الشـــــــعار والهويــــــة البصـــــــرية لمجـــــــالت  

 . األطفال
ــة - ــدود الزمنيـــ ــن    : الحـــ ــي األول مـــ ــل الدراســـ الفصـــ

 . 2021  /   2020لعام الجامعي  ا
ــة - ــدود الماديـــ ــالت    : الحـــ ــعارات مجـــ ــن شـــ ــة مـــ عينـــ

 . األطفال
 . التطبيق على الباحث  : الحدود البشرية -

   : مصطلحات البحث 
 ": Integral Relation  – العالقة التكاملية  "

هــــــي العالقــــــة التــــــي تحــــــدث بــــــين مفهــــــومين  "
بينهمــــا إعتمــــاد متبــــادل، وينتجــــا معــــًا مميــــزات خاصــــة نتيجــــة  
ــومين حــــال وجودهمــــا   ــا كــــال المفهــ ــا، يفتقــــر إليهــ تكاملهمــ

ــل ــكل منفصـ ــًا    ". بشـ ــة إجرائيـ ــة التكامليـ ــة العالقـ ــرف الباحثـ وتعـ

،  )جـــــزء(علـــــى أنهـــــا طبيعـــــة العالقـــــة بـــــين تصـــــميم الشـــــعار  
، حيــــث ان عمليــــة تصــــميم  )كــــل(  وتصــــميم الهويــــة البصــــرية

الشـــعار تمثـــل جـــزءًا مـــن عمليـــة تصـــميم الهويـــة البصـــرية فـــي  
ــة   ــالت الخاصـ ــعار المجـ ــميم شـ ــي تصـ ــام، وفـ ــكل عـ ــميم بشـ التصـ
باألطفــال علــى وجــه الخصــوص، حيــث يجــب أن يتضــمن الشـــعار  
ــة   ــى هويـ ــال علـ ــة باألطفـ ــة الخاصـ ــص التربويـ ــميمي للقصـ التصـ

المضـــمون الخــــاص  بصـــرية دالـــة علـــى المحتــــوى الموضـــوعي و
ــة   ــميمية ولونيــ ــر تصــ ــريًا بعناصــ ــزه بصــ ــتم تمييــ ــة، وأن يــ بالمجلــ
ــره مــن الشــعارات   ــردًا بالمقارنــة مــع غي تجعــل منــه تصــميمًا متف

 . التصميمية لمجالت األطفال
   : MASTHEAD  - إسم المجلة    - الشعار  

كما أنه يطبع أو يرسم على الجرائد    "flag"وُيعرف بإسم  
والمجالت وهو عادة ما يكون متصدرًا للصفحة االفتتاحية،  

ولالسم المتداول الخاص بالجريدة أو المجلة أو المطبوعة أيًا  
، ويكون عبارة عن "nameplate  –القالب  "كانت، ويسمى أيضًا  

كتابة في مقدمة صفحة الجريدة أو الغالف لصحيفة الجريدة  
المجلة المتسلسلة التي تعطى اإلسم المتداول لهذه    أو

 " الجريدةأو  الصحيفة  
 : منهجية البحث وإجراءاتها 

ــي فــي إطــاره النظــري،  ــث المــنهج الوصــفي التحليل ــع البح يتب
 : وذلك على النحو التالي

يعتمد البحث في إطاره النظري على النقاط    : اإلطار النظري   : أوالً 
 : التالية 

ــوم   - ــد مفهــــ ــرية  تحديــــ ــة البصــــ ــعار والهويــــ ــميم الشــــ تصــــ
 . واإلستراتيجيات واآلراء الفلسفية حوله

ــي   - ــا فـ ــاز إليهـ ــن االرتكـ ــي يمكـ ــة التـ ــة العالقـ ــد طبيعـ تحديـ
ــرية   ــة البصـــ ــوء الهويـــ ــي ضـــ ــعار فـــ ــميمات الشـــ ــاء تصـــ بنـــ

 . لمجالت األطفال
 : اإلطار العملي   : ثانياً 

ــد علـــــى الـــــنظم   ــتم بعمـــــل ثالثـــــة تصـــــميمات تعتمـــ وفيـــــه يـــ
ــي ي ــة التــ ــعارات  اإليقاعيــ ــميمات شــ ــي تصــ ــا فــ ــن توظيفهــ مكــ

مجــالت األطفـــال بحيـــث تعكـــس بحيـــث تعكـــس طبيعـــة العالقـــة  
ــالل   ــن خـ ــرية مـ ــة البصـ ــعار والهويـ ــميم الشـ ــين تصـ ــة بـ التكامليـ
ــميم،   ــي التصــ ــية فــ ــر أساســ ــة كعناصــ ــز والعالمــ ــة الرمــ منظومــ
ــا فـــي تصـــميم القصـــص التربويـــة فـــي   ــادة منهـ ــات اإلفـ وإمكانـ

 . مجال التصميمات الزخرفية
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 : راتيجية تصميم الهوية البصريةإست 
تؤدى دراســـــة الهوية البصـــــرية إلى الفهم المتعمق لمعطيات  
البيئة ودالالت الصـور والرموز التي تمثل البنية األسـاسـية للفكرة  
ــاعد على الربط الذهني بين   ــريًا لتســـ ــيدها بصـــ االبتكارية وتجســـ
الفكرة والمضــمون مما يؤدى إلى زيادة الوعي التصــميمي لدى  

اـلـجـمـهور  اـلم وـخـبرة  ـثقـــافـــة  واـقع  ـمن  أـفكـــارًا  ـفـيبـــدع  صــــــــمم 
 . المسـتهدف وبذلك تقل الفجوة المعرفية بين المعلن والمتلقي

وعلى الرغم من أهميــة بنــاء الهويــة البصــــــريــة، إال أنــه ُيالحظ "
ــياغة   ــات للصـــ ــرية لبعض المؤســـــســـ افتقاد بعض الهويات البصـــ

ــرية الجيدة، وبالتالي تفقد وظيفتها الترابطية   الهامة مع البصــــ
الجملة اإلعالنية المكتوبة، مما يســــــبب حدوث األخطاء اإلدراكية  

 ". لمعنى الرسالة اإلعالنية ويعوق كفاءة العملية االتصالية
فيمـــا يـــتم تحليــــل المحتـــوى لتصــــميم الهويـــة البصــــرية 
للمؤسســات واألفــراد وفــق إســتراتيجية منهجيــة بســيطة 

 : تتكون من أربعة خطوات، وهي كالتالي
ــاف - وهــــــو االنغمــــــاس والترصــــــد والمشــــــاهدة   : االكتشــــ

والبحـــــــث والتحليـــــــل لتحديـــــــد االحتياجـــــــات مـــــــن الرمـــــــوز  
ــة،   ــميمات األوليـــ ــي التصـــ ــتحكم فـــ ــايير الـــ ــر ومعـــ والعناصـــ
ــع   ــل ووضــ ــة األمثــ ــي والممارســ ــاق التنافســ ــد النطــ وتحديــ
معـــــايير المقارنـــــة واالتجاهـــــات الفلســـــفية والتصـــــميمية  

 . للهوية البصرية
ــية  وهــــــو التــــــأ  : التعريــــــف - طير أو تحديــــــد القــــــيم الرئيســــ

ــة،   ــة البصــــرية للمؤسســ والبنيــــان الرســــمي المحــــدد للهويــ
وتحديـــــد نبـــــرة الشـــــعار اإلعالنـــــي الموجهـــــة للجمهـــــور،  
واســـتخالص ملخـــص نمـــوذجي عـــن الهويـــة البصـــرية، وعقـــد  
ورش عمــــل للتوصــــل إلــــى أفضــــل األوجــــه التــــي ســــوف  

 . تستقر على أساسها التصميمات
طـــوير تصــــميمات أوليــــة ذات  وهـــو التشــــكيل وت : التصـــميم -

ــر   ــن عناصـــ ــر عـــ ــاد فلســـــفية، تعبـــ ــة وأبعـــ ــات إبداعيـــ توجهـــ
الهويــــــــة البصــــــــرية للمؤسســــــــة، شــــــــريطة أن تكــــــــون  
ــاهير   ــرية للجمـ ــة البصـ ــن الهويـ ــة عـ ــر بحيويـ ــميمات تعبـ التصـ
المســـتهدفة مـــن خـــالل اللغـــة البصـــرية للمنـــتج النهـــائي  

 ). الهوية البصرية(
النهـــائي لتصـــميم  وهـــو اإلنجـــاز والخـــروج بـــالمنتج    : التنفيـــذ -

الهويــــــة، مــــــع نظــــــام واضــــــح إلدارة العالمــــــة الخاصــــــة  
ــة   ــزام بالهويـ ــن اإللـ ــح مـ ــار واضـ ــود إطـ ــع وجـ ــة، مـ بالمؤسسـ

ــالة   ــفها رســــ ــذها بوصــــ ــاملين لتنفيــــ ــدى العــــ ــرية لــــ البصــــ
 . موحدة للمؤسسة

 : عالقة تصميم الهوية البصرية بالشعار 
الكود البصــــري المترابط الرســــمي، "ُتترجم الهوية البصــــرية إلى  

ــر التي   ــري ومكتوب ويربط جميع العناصــــ ويتألف من خطاب بصــــ
ينطوي تنفيذ أي مؤسسة في السوق على موقعها  و  تتحقق به

فيما يتم تعريف العالمة التجارية على إنها   ". البصـري أو صـورتها
الترجمة الرمزية لجميع ســمات المنتج أو الخدمة أو المؤســســة، "

ــرية على كل شــــــيء ت ــتمل الهوية البصــــ نتجه العالمة  كما تشــــ
التـجارـية وتمتلكهـا وتعّبر عنهـا وتتواصـــــــل معهـا، مـما يؤثر على  

ومنذ البداية لم يكن هناك    . صــــــورتها على المســــــتوى العالمي
وعيًا كافيًا بهذه العالمات أو بدورها في اإلتصــال وتأثيرها على  

بير  "المتلقي فكانت تتســم بطابع شــخصــي غير موضــوعي، ويرى 
أن هنـاك العـديـد من العالمـات التجـاريـة    " Per Mollerup–مولرب  

التي ظهرت في أوقات الحروب في األســــــواق وفي الرياضــــــات  
المختلفــة وفي مختلف الطبقــات االجتمــاعيــة وذلــك للتعبير عن  

 :ثالثة أشياء أساسية، وهي كالتالي
هــذا الشــخص مــن  - Social Identity: الهويــة االجتماعيــة  -

بيـــــر عـــــن شـــــخص معـــــين أو  يكـــــون؟ كانـــــت تســـــتخدم للتع
 .مجتمع ما أو مؤسسة معينة

ــة  - ــا،   :  Ownership-الملكيــ ــتج مــ ــاحب منــ ــن صــ ــر عــ للتعبيــ
 .وللتعبير عن ملكية الشيء لصاحبه

ــل  - ــدر أو األصـ ــة أو   : Origin –المصـ ــن ثقافـــة معينـ ــر عـ للتعبيـ
 . مكان أو وقت أو عن مسئولية عن صناعة منتج معين

 : تصميم الهوية البصرية للشعار 
ــال التي تعتمد  ــائل اإلتصـ ــعار هو أحد أهم وسـ ُيعد تصـــميم الشـ
على اإليجاز في نقل الفكرة أو الرسـالة فهو رسـالة موجهة إلى  
المشـــــاهد ذات الداللة على معاني تتصـــــل بهدف معين، وهذه  
الرســــــالة قد يكون بـنائـها عبارة عن شــــــكل أو حرف أو كلمة أو  

ها أو تؤثر في عـناصــــــر خطـية حرة موجزة تثير المشـــــــاهد بداللت
إدراكه الحســــــي والعقلي والوجداني بأســــــلوبه البنائي والفني  

ذلك الموجز الشــــكلي البســــيط ذو "والشــــعار أيضــــًا هو  . المتميز
الداللة التي يشـير بها اإلنسـان إلى معنى أو شـيء معين وعلى  
ذلك فإن الشـعار يشـير إلى شـيء موجود ويقوم مقامه مباشـرة،  

ــيء  كما أنه تكثيف وتلخيص وإ ــي في الشـ لغاء لكل ما هو عرضـ
الشـعار ليس فقط شـكل مزخرف أو  "و  ". الذي يتناوله ويشـير إليه

ــاط ـما ـخاص   عالـمة أو اســــــم ذو زـخارف ـبل إـنه فلســــــفـة لنشـــــ
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ـبالشــــــرـكات والمؤســــــســـــــات وبخـدـماتهـا حـيث ترتبط في ذهن 
 ". المتلقي ويصعب محو الشكل ونشاطها من ذهن المتلقي

م جرافيكــــي يكــــون بمثابــــة  عبــــارة عــــن تصــــمي"والشــــعار أيضــــًا  
ــل   ــة، لتمثيـ ــة تجاريـ ــا أو عالمـ ــتج مـ ــة، أو منـ ــركة معينـ ــه لشـ الوجـ
ــعار   ــون الشــ ــن أن يكــ ــارة، ويمكــ ــة أو إشــ ــين كعالمــ شــــيء معــ

  . Typographic-شـــكًال أو رمـــزًا تجريـــديًا أو يكـــون بشـــكل كتـــابي  
ــة إلـــى أن الشـــعار يمكـــن أن يكـــون   وممـــا ســـبق توصـــلت الباحثـ

دة أو كلمــــة، أو أي عنصـــــر  علــــى هيئــــة  رمــــز أو عالمــــة مجــــر
ــداف   ــالة وأهـــ ــل  رســـ ــي نقـــ ــة فـــ ــه أهميـــ ــيط ولـــ ــي بســـ مرئـــ
وفلســـفة مـــا بإيجـــاز، والشـــعار أيضـــًا هـــو المثيـــر البصـــري الـــذي  

 . يترسخ في ذهن المتلقي بشكل دائم
 

 : وظيفة الشعار تصميمياً 
يســــتخدم الشــــعار تصــــميميًا بغــــرض توصــــيل رســــالة معينــــة،  

ــة، كمــــا ــًا    كونــــه يتميــــز بالفاعليــــة التذكيريــ أنــــه يســــتخدم أيضــ
كعالمـــة للتعبيـــر عـــن مضـــمون معـــين  وللتمييـــز بـــين المضـــامين  

ــيلة    . المختلفـــة والمتنوعـــة لـــدالالت الشـــعار ويعتبـــر الشـــعار وسـ
إتصـــــال مرئيـــــة إلنتشـــــار اآلراء وتميزهـــــا  لمـــــا يحملـــــه مـــــن  

أداة لنقـــل األفكـــار،  "مضـــامين شـــتى للمتلقـــي، كمـــا أنـــه يعتبـــر  
ل النـــاس فـــي جميـــع أنحـــاء  كمـــا أنـــه يســـاعد علـــى اإلتصـــال بكـــ 

ــة أو   العـــالم فهـــو يســـاعد المتلقـــي علـــى تـــذكر وتميـــز مؤسسـ
نشــــاط مــــا علــــى مــــدى بعيــــد وثابــــت دون تغييــــر، ووظيفــــة  
ــذب إنتبـــاه   ــا جـ ــتج عنهـ ــق الفهـــم وينـ ــية تحقـ ــة األساسـ العالمـ

 ". المتلقي واإلحتفاظ به
كمــــا يعمــــل الشــــعار علــــى حمايــــة اإلســــم القــــانوني للهويــــة  

ــر تلخ ــرية، ويعتبـ ــعار  البصـ ــمنها الشـ ــي يتضـ ــات التـ ــًا للمعلومـ يصـ
ويعرفهـــا المتلقـــي عـــن المنـــتج ومســـئول عـــن تخزينهـــا فـــي  

ويحقــــق الشــــعار أيضــــًا الضــــمان لمعرفــــة المســــتهلك    . ذاكرتــــه
ــاً  ــتج أيضـ ــة والمنـ ــودة الخدمـ ــمان جـ ــه، وضـ ــز    . بـ ــى تميـ ــير إلـ ويشـ

 . الخدمة أو المنتج للمتلقي عن غيره من المنتجات
 

 : بصرياً األشكال التصميمية للشعار  
تنقسم هذه النوعية من الشعارات إلى عدة    : يةالشعارات الحروف 

أنواع تبعًا للغة المستخدمة كعنصر تيبوغرافي في صياغة 
 : الشعار، وهي كالتالي

 :Word mark Logo  – الشعارات النصية  

على العنصـــــر   Word Mark or Typefaceالشـــــعار النصـــــي  يعتمد 
الخطي بشـكل كامل، حيث أنه ال يحتوي على أية عالمات أو رموز  
ــمم  ــميمه، ولكن يعمد المصــ ــر داللية معينة عند تصــ تحمل عناصــ
فيه إلى ابتكار خط فريد الشـكل يبين إسـم المؤسـسـة أو العالمة  

وهذا النوع من التصــميم للشــعار النصــي ليس ســهًال  "  . التجارية
ي بل إنه يتطلب مهارات فنّية عالية، كما من حيث البناء التـصميم

أنــه ال يخلو من التعبير كونــه إعتمــد على العنصــــــر التيبوغرافي  
كمادة للتصـميم، ويتكون هذا النوع من الشـعار من إسـم العالمة  
التجـاريـة كمـا هو لكن بخط مميز يميز العالمـة التجـاريـة، ويجعلـه  

في شــــعار   ، كما"قريب للعين ويمكن للمتلقي  تذكره بســــهولة
 .)1(، شكل  "كوكا كوال"شركة  

 
 
 

 
، يوضح شعار شركة كوكا كوال باللغة العربية، ويظهر  )1(شكل  

ي عالمات أو رموز داللية وإكتفى الشعار النصي للشركة بدون أ
 المصمم بالداللة اإلسمية للشعار

Available at: https://logos.fandom.com/wiki/Coca-Cola_Arabia 
 
 : Arabic Calligraphy  –   ي العرب   الحروفي شعار  ال 

ــاتاتجهت العديد من   ــســــ ــتخدام الخط    المؤســــ العربية إلى اســــ
في التعريف    العربيــة  ةهويــ ال  لـدور  العربي كشــــــعــار لهــا تعزيزاً 

ــة ــســ ــواء كان خطًا  و  . بالمؤســ ــعار الخط العربي ســ ــتخدم شــ يســ
الخ حســب نوعية  .. كالســيكًا مثل خط الرقعة أو الثلث أو الكوفي 

 ). 2(ه، شكل  وأهداف تصميمال
 

  –، يوضح مجموعة من الشعارات الحروفية العربية  )2(شكل   
Arabic Calligraphy لعدد من المؤسسات، ويالحظ إستخدام

 خطوط غير إعتيادية في التصميم
Available at: http://arikairflight.blogspot.com/2013/10/airlines-

logo-history.html 
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 : Lettermark Logo – شعار االسم المختصر  
يعبر عن اســـم العالمة    بحيثم هذا النوع من الشـــعار  يصـــميتم ت

من  حتى يتمكن المتلقي بشكل مختصر في أخرف قليلة    طويلال
الشـكل  سـواء على مسـتوى   ،بسـهولةوإسـتحضـاره ذهنيًا    هتذكر

ســـــم لإل  اً اختصـــــاريكون الشـــــعار في هذه الحالة  و  . أو االســـــم
للكلمـات التي يتكون  األحرف األولى  بـ وعـادة مـا يكون    ،التجـاري
 ). 3(المؤسسة، شكل  سم  منها إ

 
، يوضح أساليب تصميمية مختلفة لشعار اإلسم )3(شكل  

 المختصر، بإستخدام حروف مختصرة دالة على إسم المؤسسة
 مالكة العالمة التجارية، ومميزة لها

Available at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Former 
 
 : Dual Language Logo – ة  اللغ ثنائي    ي شعار النص ال 

تحتاج   ،ات الجديدةمؤســســ ينتشــر مؤخرًا حيث أن الهذا النوع  بدأ  
  العربيللتعبير في الشـعار الخاص بها عن إسـم المؤسـسـة بالخط  

باألحرف اإلنجليزية مكتوبان  مضــــــافًا إليه إســــــم المؤســــــســــــة  
ن التصــــــميم يقرأ من اليمين أشــــــعـار واـحد، أو  في  وـمدموـجان  

 ). 4(شكل    ،لليسار بالعربي أو من اليسار لليمين باالنجليزي

 ر ثنائي اللغة ، يوضح أساليب تصميمية مختلفة للشعا)4(شكل  
https://kazasuwar.web.app/ 

تنقســم هذه النوعية من الشــعارات إلى عدة    : ية الشــعارات الرمز 
أنواع تبعًا لشــــكل الشــــعار في التصــــميم، وما يحمله من دالالت  
رمزية تعبر عن رســــالة المؤســــســــة وأهدافها، وأحيانًا نشــــاطها  

 : أيضًا، وهي كالتالي
ذلك النوع من  هو    الشــعار الرمزي: Emblem Logo  -  لشــعار الرمزي ا
ــعارال ــميميًا    اتشـ ــورة أمن نص داخل  الذي يتألف تصـ يقونة أو صـ

فالشــعار    ،الصــورة تمامًا عندما ترســم الصــورة بالنص يوقد تختف
في رمز يوجد  هو نصـي فقط لكن بشـكل عام هو داخل صـورة أو  

 . )5(، شكل  داخله
 

 

 
مختلفة للشعار الرمزي،  ، يوضح أساليب تصميمية  )5(شكل  

وُيالحظ أسلوب التصميم من خالل توظيف النص في مساحة  
 فراغية ذات شكل معين تعبر عن طبيعة نشاط المؤسسة 

Available at: https:ww.pinterest.com/pin/217298750740786454/ 
 

 :Icon Logo  Logo or Symbol - شعار األيقونة أو شعار الصورة  
ــوري   ــعار األيقوني أو الصـ ــعار الذي يعتمد في هو الشـ ذلك الشـ

هذه  غالبًا ما تكون  و  الحروفي،  نصالصــورة دون تصــميمه على ال
يمثل في مضـــــمونه معنى داللي عن    اً مبســـــط  اً الصـــــورة رســـــم

 . )6(المؤسسة ومعبرًا عنها بصريًا بشكل كامل، شكل  

األيقوني، لكًال  ، يوضح أشكال تصميمية مختلفة للشعار  )6(شكل   
 "آبل"،  "شل"،  " تويتر"من  

Available at: https://www.creativebloq.com/features/6-famous-
textless-logos-and-why-they-work 

 
ــًا نوعًا آخر ُيعرف بإســــم   الشــــعار  وفي ذات التصــــنيف هناك أيضــ

الذي يعتمد في تصـميمه شـعار  الوهو ،  Abstract logo  - التجريدي
التصـميم أو نشـاط المؤسـسـة عن فكرة    عبرعالمة تجريدية تعلى  

ــبح   ــة، بحيث يصــ ــســ ــكلهذا  أو عالمة تجارية مميزة للمؤســ   الشــ
  ، " Pepsi  -  بيبسـي"مثل شـعار شـركة  للمؤسـسـة،    اً التجريدي شـعار

، شــــــكل  "British Petroleum  –بريتش بتروليوم  "، و"Nike  -نايك  "و
)7(. 

 
ة للشعار التجريدي لعدد  ، يوضح أشكال تصميمية مختلف)7(شكل  

بريتش "، و" Nike  -نايك  "،و"Pepsi  -  بيبسي"من المؤسسات،  
 " British Petroleum  –بتروليوم  

Available at: https://www.creativebloq.com/features/6-famous-
textless-logos-and-why-they-work 
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 : Mascot Logo – أو التعويذة  شعار التميمة  
أو    إلنســانصــورة  يتكون شــعار التميمة أو التعويذة تصــميمًا من  

العالـمة التـجارـية التي تملكهـا  عن يتم التعبير من خاللهـا   ،حيوان
العنـصر الرئيسي في تصميم الشعار  كون ييمكن أن المؤـسـسة، ف

   . )8(، شكل  نسانإصورة 

، يوضح أشكال تصميمية مختلفة لتصميم شعار )8(شكل  
 Mascot   Logo  –التميمية أو التعويذة  

Available at: https://www.creativebloq.com/features/6-famous-
textless-logos-and-why-they-work 

 
تتكـــــون هــــــذه   :Combination Logo – الشـــــعارات المـــــزيج

الشــــــعار النصــــــي و الشــــــعار  النوعيــــــة مــــــن الشــــــعارات مــــــن  
 : األيقوني معًا، وذلك على النحو التالي

 : نصيال ييقوناألشعار ال
ــين   ــعارات تصــــميمًا مــــن مــــزيج بــ يتكــــون هــــذا النــــوع مــــن الشــ
الشـــــكل األيقـــــوني والـــــنص بحيـــــث يعبـــــران فـــــي مجملهـــــا  
ــة والمؤسســــــة   ــة التجاريــــ ــن العالمــــ ــري عــــ ــكلي والبصــــ الشــــ

الشــــعار كونــــه    وبــــذلك يــــتم تمييــــز"،  )9(المالكــــة لهــــا، شــــكل  
النــــوع األفضــــل إلنشــــاء شــــعار فعــــال مــــن حيــــث التعبيــــر عــــن  
ــن   ــوع مــ ــذا النــ ــر هــ ــد إنتشــ ــة، وقــ ــرية للمؤسســ ــة البصــ الهويــ

 ."التصميمات في الدول العربية مؤخراً 

 
ــعارات،   ــن الشــ ــة مــ ــواع مختلفــ ــين أنــ ــالمزج بــ ــق بــ ــا يتعلــ وفيمــ
فهنــــاك تصــــميمات ال نهايــــة لهــــا، إذا مــــا تــــم المــــزج بــــين أي  

ــروج بأشـــكال تصـــميمية  نـــوعين أو أك ــا، فإنـــه يمكـــن الخـ ثـــر منهـ
جديــدة ومبتكــرة ترســـخ فــي ذهـــن المتلقــي مـــن خــالل عمليـــة  

البصـــري، وتبقـــى كصـــورة ذهنيـــة عالقـــة لديـــه بشـــكل    اإلتصـــال
 . مستمر ودائم

 

، يوضح أشكال تصميمية متنوعة لتصميم الشعار )9(شكل  
Available at: https://www.logomaker.com/blog/2017/11/15/the-

4-basic-design-elements-of-a-great-business-logo/ 

 
ــة البصـــرية فـــي مجـــالت  ــميم الشـــعار بمـــا يحقـــق الهويـ تصـ

 : األطفال
ــد   ــحلقــ ــبحت صــ ــرين    األطفــــال  ةفاأصــ ــرن العشــ ــع القــ مــــع مطلــ

فــي كافــة األفــرع وكــان منهــا مــا  متخصصــة    اً صــحففيمــا بعــد  
  يصـــحف محبـــ عـــن    فضـــالً   ،للبنــاتغيرهـــا  لـــألوالد وهــو مخصصـــًا  

المصـــــورة  صـــــحف  ال  ظهـــــرت أيضـــــاً كمـــــا    ،المغـــــامرات وغيرهـــــا
ــال صـــغ ــنالألطفـ ــرت    . ر السـ صـــحافة األطفـــال  وفـــي مصـــر ُأعتبـ

علـــى  "  مجلـــةوكـــان مـــن أشـــهرها    ســـباقة فـــي العـــالم العربـــي
ــا ــكل    1951  "بابــ ــة    ،)10(شــ ــندبا"ومجلــ ـــ ال  1952  "دســ ــن    ةدراصـ عــ

  1956  "ســــــمير"، ومجلــــــة  )11(شــــــكل    ،دار المعــــــارف المصــــــرية
  "يميكــــ "ومجلــــة  ،  )12(شــــكل  دار الهــــالل،  عــــن  صــــدر  ت  يالتــــ 

 . وغيرها من المجالت األخرى،  )13(شكل  ، 1961
 
 
 
 
 
 
 

 ) 11(شكل    ) 10(شكل 
                                 " سندباد " يوضح غالف مجلة      " علي بابا " يوضح غالف مجلة  

 م 1952م     األسبوعية،العدد األول،يناير  1952، ديسمبر  58العدد 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ) 13(شكل                             ،  )12(شكل           
،                       " ميكي" يوضح غالف مجلة          " سمير" يوضح غالف مجلة     

 م 1959العدد التاسع، سبتمبر         م        1956، مايو  12العدد 
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ــث تعــد مجــالت األطفــال الورقيــة مــن أهــم وســائل االتصــال   حي
التــي تســاعد علــى نقــل المعرفــة لألطفــال، وذلــك نظــرًا ألنهــا  

ــة  تقـــــدم موضـــــوعات   ــا التثقيفيـــ ــًال عـــــن أدوارهـــ جديـــــدة، فضـــ
ــوم   ــية، والعلـ ــارف األساسـ ــوعي والمعـ ــة الـ ــكل تنميـ ــي تشـ والتـ
ــة   ــة، وتنميــــ ــة، وغــــــرس القــــــيم األخالقيــــ اإلنســــــانية والفرعيــــ
اإلحســـاس الجمـــالي والتفاعـــل مـــع المجتمـــع بشـــكل إيجـــابي،  
ــة   ــى تنميـ ــًا علـ ــل أيضـ ــالت تعمـ ــن المجـ ــة مـ ــك النوعيـ ــا أن تلـ كمـ

فـــي المجتمـــع، وهـــو بـــدوره مـــا    شـــكل العالقـــة بـــين األشـــخاص
ــه تلـــــك   ــًا فـــــي المضـــــمون الـــــذي تقدمـــ ــًا ملحوظـــ ُيعـــــد توازنـــ
المجـــالت لألطفـــال بمـــا يتناســـب مـــع المرحلـــة العمريـــة، والعمـــر  
العقلــــي للطفــــل، علــــى أال يغلـــــب الجانــــب الترفيهــــي علـــــى  

 .الجانب التعليمي
أن معظـــم مجـــالت األطفـــال تتســـم بتنـــوع كبيـــر مـــن حيـــث  كمـــا  

وهـــو بـــدوره مـــا يـــواءم الفئـــات العمريـــة    مســـتويات القـــراءة،
ــة   ــة والمراهقـــ ــي الطفولـــ ــن مرحلتـــ ــًال مـــ ــي كـــ ــة، فـــ المختلفـــ

ــنيفاتهما،   ــى  "بتصـــ ــة إلـــ ــة الطفولـــ ــنيف مرحلـــ ــم تصـــ ــث تـــ حيـــ
مرحلــــــة    –ســــــنوات    6إلــــــى    4الطفولــــــة مبكــــــرة مــــــن عمــــــر  (

ــر   ــة الوســـــطى مـــــن عمـــ ــنوات    9إلـــــى    6الطفولـــ ــة    –ســـ مرحلـــ
ــا   ــدد فيمـ ــي تتحـ ــة وهـ ــل المراهقـ ــا قبـ ــأخرة أو مـ ــة المتـ الطفولـ

، أمـــا مرحلـــة المراهقـــة فقـــد تـــم  )ســـنة  12إلـــى    10بـــين عمـــر  
مرحلـــة  (  : تصـــنيفها إلـــى ثالثـــة مراحـــل أيضـــًا، وهـــي كالتـــالي

ــر   ــن عمـــ ــرة مـــ ــة المبكـــ ــى    12المراهقـــ ــنة    14إلـــ ــة    –ســـ مرحلـــ
ــر   ــن عمــ ــطة مــ ــة المتوســ ــى    15المراهقــ ــنة    17إلــ ــرًا    –ســ وأخيــ

ــر  مر ــين عمـ ــا بـ ــدد فيمـ ــي تتحـ ــأخرة، وهـ ــة المتـ ــة المراهقـ   18حلـ
ــنة  21وحتــــى   ــاب    ). ســ ــارة عــــن كتــ ــال هــــي عبــ فمجــــالت األطفــ

دوري يجمـــــــع بـــــــين مظـــــــاهر الكتـــــــاب التقليـــــــدي ومظـــــــاهر  
ــه   ــه ومميزاتـ ــاب عمقـ ــن الكتـ ــذ مـ ــي تأخـ ــة، التـ ــحيفة الحديثـ الصـ
ــا   ــذاب وطريقتهـ ــا الجـ ــا ومظهرهـ ــحيفة دوريتهـ ــن الصـ ــذ مـ وتأخـ

 ". وضوعات وتنوعهاالمشوقة في عرض الم
أهــــم  "وتعــــد كــــًال مــــن مرحلتــــي الطفولــــة والمراهقــــة مــــن  

مراحـــل النمـــو فـــي حيـــاة اإلنســـان، كونهـــا ُتعـــد المرحلـــة األكثـــر  
تـــــأثيرًا علـــــى شخصـــــية الفـــــرد، والتـــــي ترســـــم لـــــه الخطـــــوط  

ــتقبله ــة لمســ ــي  "،  "العريضــ ــي التــ ــة هــ ــل العمريــ ــك المراحــ فتلــ
ــد ــغ ســن الرشــد بع ــم يبل ــذي ل ــرد ال ــن الف ــر ع ــا أيضــًا  "  ". تعب وهم

المراحـــل العمريـــة التـــي تمتـــد مـــن لحظـــة الـــوالدة وحتـــى ســـن  
 ". الحادية والعشرين

ُتعـــد أغلفـــة المجـــالت مـــن أهـــم المثيـــرات البصـــرية التـــي تجـــذب  
الفـــــرد لمطالعتهـــــا ومعرفـــــة مـــــا بـــــداخلها، وذلـــــك نظـــــرًا ألن  
غـــالف المجلـــة هـــم مـــن أهـــم عـــوامل اإلتصال البصري، وذلـــك  

ه التصــــــميمية على عــــــدد مــــــن  بــــــالنظر إلــــــى إعتماد مكوناتــــــ 
ــن   ــيط عــ ــلوب بســ ــرد بأســ دركها الفــ ــُ ــي يــ ــة التــ ــر المرئيــ العناصــ

كمـــــا ُيعـــــد الغـــــالف هـــــو الصـــــفحة الرئيســـــية    . طريــــق البصـــــر
ــوى   ــن المحتـ ــر عـ ــن التعبيـ ــر مـ ــدر األكبـ ــل القـ ــي تحمـ ــة التـ للمجلـ
والمضـــمون الموجـــود بـــداخلها، فضـــًال عـــن أنـــه يضـــم العديـــد  

   . مكونها األساسيمن التنوعات الشكلية التي ُتعبر عن  
كمـــا أن الغـــالف يحتـــوي بالضـــرورة علـــى شـــعار إســـم المجلـــة  

Masthead    الـــذي فـــي األغلـــب هـــو نفســـه مـــا يحمـــل الهويـــة
ــر الســـــيميولوجية التـــــي   ــن خـــــالل العناصـــ ــرية أيضـــــًا مـــ البصـــ
يتضـــــمنها كعالمـــــات بصـــــرية ُتســـــهم فـــــي تحديـــــد ومعرفـــــة  
ــكل بصـــــري أولـــــي، كمـــــا   ــوع المجلـــــة ومضـــــمونها بشـــ موضـــ

ف المجلـــــة بعضـــــًا مـــــن العنـــــاوين التـــــي تشـــــير  يتضـــــمن غـــــال
ــدار   ــمنها اإلصـ ــي يتضـ ــوعات التـ ــدد(للموضـ ــافة  )العـ ــذا باإلضـ ، هـ

ــدورها أيضـــًا إلـــى   ــوم التـــي تشـــير بـ ــى بعـــض الصـــور والرسـ إلـ
ــة ــوعات المجلـ ــيتين    . موضـ ــوظيفتين أساسـ ــالف بـ ــوم غـ ــا يقـ فيمـ

 : يجب مراعاتهما عند البدء في التصميم، ومنها
ــة اله - ــنح المجلـــ ــالف يمـــ ــزة،  أن الغـــ ــرية المميـــ ــة البصـــ ويـــ

 . والتي تفرق بينها وبين باقي المجالت األخرى
ــري   - ــاه البصــ ــذب اإلنتبــ ــارة وجــ ــى إثــ ــل علــ أن الغــــالف يعمــ

 . لألفراد من خالل الطبيعة التصميمية للغالف
 
 : التجربة التصميمية •

ــة   ــالت الثالثــ ــوعات المجــ ــار لموضــ ــياغة أفكــ ــة بصــ ــت الباحثــ قامــ
ـــ  ــر التصــ ــع العناصـــ ــرض تجميـــ ــة، بغـــ ــعارات  المقترحـــ ميمية للشـــ

ــى   ــة علــ ــة الدالــ ــدالالت الرمزيــ ــمن الــ ــى أن تتضــ ــة، علــ المقترحــ
موضـــــوع المجلـــــة بشـــــكل بصـــــري ضـــــمن الشـــــكل التصـــــميمي  

ــعارات المقترحــــة ــكلية    . للشــ ــر الشــ ــة العناصــ ــون كافــ بحيــــث تكــ
ــة   ــميمية المقترحــ ــعارات التصــ ــي الشــ ــة فــ ــات اللونيــ والمخططــ
مرتبطـــــة بشـــــكل وثيـــــق بالهويـــــة المصـــــرية، ومعبـــــرة عنهـــــا  
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ــة الفئـــة العمريـــة  لفظ ــاليًا مـــن خـــالل مخاطبـ ــًا وبصـــريًا، وإتصـ يـ
 . المستهدفة من الشعارات التصميمية المقترحة

ــة بالتجربة  - وهي المســــتويات التي يتم على   : المعطيات الخاصـ
ــماء المجالت   ــعارات أســ ــميمية لشــ ــياغة التصــ ــها الصــ ــاســ أســ

 : المقترحة، وهي كالتالي
 
ــوعات    : موضـــــوع الشـــــعار التصـــــميمي  • يتعلق باختيار الموضـــ

التصــــميمية التي تالءم موضــــوعات المجالت المقترحة، بحيث  
تعبر عنها ويكون الشــــــكل التصــــــميمي مرتبطًا بالموضــــــوع  
بشــكل وثيق، وبالتالي يســهم في إيصــال المعارف بطريقة  

 . سهلة إلى المتلقي
 
الصـياغات للمفردات والعناصـر الشـكلية والكتابية في الشـعار   •

ــميمية يجب    : المقترح  التصـــــميمي  ــر التصـــ عند إختيار العناصـــ
ــكل اإلجتماعي لكي يكون مفهومًا لدى كًال من   مراعاة الشـــ
المصمم والمتلقي، مع األخذ في االعتبار بالثوابت المجتمعية  
والنواحي الثقافية واإلدراكية للمتلقي، والتوصــــل ألفضــــلية  
ــب مع   ــرية بحيث تتناسـ ــر البصـ ــياغة العناصـ ــميمية في صـ تصـ

ــه لمحيطــه  ال إدراك ــة للمتلقي ومســــــتوى  ــاح ــات المت معطي
 . اإلجتماعي

 
 
ــميمي المقترح  • ــعار التصـــ ــياغات اللونية للشـــ من خالل    : الصـــ

االعتـماد على المخططـات اللونـية التي تســــــهم في التعبير  
عن الهوـية المصــــــرـية، وتالءم الفـئة العمرـية المســــــتـهدـفة 

ل  بالتصـــــميم عند إختيار األلوان األســـــاســـــية، على أن تشـــــك
ــة للمجالت   ــة التعبير عن األفكــار الموضــــــوعي ــانوي األلوان الث

 . المقترحة
 
 : نتائج التجربة الذاتية التصميمية •

تعـــرض الباحثـــة النتـــائج التصـــميمية للتجربـــة الذاتيـــة، مـــن خـــالل  
ــميمية ألســـماء   ــعارات التصـ ــاذج تصـــميمية للشـ ــة نمـ ــرض ثالثـ عـ

 : ، وذلك على النحو التاليMasthead  –المجالت 
 

 ": قد الكف" مجلة )1
ــى   ــة علـ ــية للمجلـ ــرة الرئيسـ ــوعي والفكـ ــوى الموضـ ــوم المحتـ يقـ

حجــــم فــــي  القصصــــية، فالمجلــــة قائمــــة علــــى أنهــــا صــــغيرة ال

ــم   ــوم إســ ــن مفهــ ــر عــ ــًا، وتــــم التعبيــ ــد تقريبــ قيــــاس كــــف اليــ
ــياغة   ــد تــــم صــ ــو الكــــف، وقــ ــز داللــــي بصــــري وهــ ــة برمــ المجلــ
ــة   ــيطة بحيـــــــث تـــــــتمكن الفئـــــ اإلســـــــم بلغـــــــة لفظيـــــــة بســـــ
ــتهدفة مـــــن التصـــــميم مـــــن قراءتـــــه بصـــــريًا ولفظيـــــًا   المســـ
ــقيه   ــعار بشــ ــر الشــ ــا يعبــ ــلوبهم، كمــ ــن أســ ــب مــ ــلوب قريــ بأســ

ــكال البصـــرية  ( ــر التيبوغرافيـــةالعنا  –األشـ ــي مضـــمونهما    )صـ فـ
البصـــري عـــن الهويـــة البصـــرية إلســـم المجلـــة المقترحـــة، شـــكل  

وإعتمــــدت العناصــــر البصــــرية للشــــعار التصــــميمي علــــى    ). 14(
ــرًا   ــكل عنصـــ ــث تشـــ ــة بحيـــ ــوجزة ومتنوعـــ ــة مـــ ــات لونيـــ مجموعـــ
للجــــذب البصــــري لــــدى الفئــــة العمريــــة المســــتهدفة، وذلــــك  

 . يتبعًا للمخطط اللوني للشعار التصميم
 

، "قد الكف"الشعار التصميمي المقترح إلسم مجلة  ،  )14(شكل  
التصميمي            شعار  وتم التعبير عن إسم المجلة في ال

، بحيث تكون قراءة الشعار بشكل بصري مطابقة  )الكف(برمز  
 لقراءته اللفظية، ومعبرة عن إسم المجلة

 من تصميم الباحثة   : المصدر
 

 ": أنا"مجلة  )2
ــة   ــية لمجلـــ ــرة األساســـ ــوعي والفكـــ ــوى الموضـــ ــد المحتـــ يعتمـــ

علـــى مجموعـــة مـــن الموضـــوعات الشخصـــية التـــي تخـــص  "أنـــا"
ــك   ــية فـــــي تلـــ ــم ســـــمات الشخصـــ ــد أهـــ المراهـــــق، حيـــــث تعـــ
المرحلــــة العمريــــة علــــى رفــــض الجــــنس اآلخــــر، وإنطالقــــًا مــــن  
هـــذا فـــإن الفكـــرة األساســـية للمجلـــة قائمـــة علـــى مناقشـــة  

ــي تحــــيط با ــرات التــ ــة  كــــل المتغيــ ــي تلــــك المرحلــ ــية فــ لشخصــ
ــع   ــر أو مـ ــنس اآلخـ ــع الجـ ــل مـ ــي التواصـ ــان فـ ــواء كـ ــة سـ العمريـ

ــام ــكل عـ ــه بشـ ــاعي لـ ــيط اإلجتمـ ــوى    . المحـ ــة محتـ ــدم المجلـ وتقـ
ــكل   ــين، فـــي شـ ــال الجنسـ ــية لكـ ــمات الشخصـ ــن السـ متخصـــص عـ
موضــــوعات صــــحفية ثقافيــــة للقــــراءة والمطالعــــة وأخــــرى عــــن  

يـــث أنهـــا  علـــم األبـــراج الفلكيـــة التـــي تعـــد مـــن الهوايـــات، ح
ــية ــمات الشخصــ ــرد الســ ــة    . تســ ــم المجلــ ــياغة إســ ــم صــ ــد تــ وقــ

ــم   ــعار بإسـ ــي الشـ ــميميًا فـ ــة تصـ ــا"المقترحـ ــعور  "أنـ ــز الشـ ، لتعزيـ



  كلية التربية الفنية، جامعة حلوان 
2، العدد )21(بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد    

شيرين عزت إسحق المدنى     © ، )21(بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد    2العدد  
 

219 
 

ــي   ــر فـ ــكل مباشـ ــه بشـ ــيء يخصـ ــاك شـ ــأن هنـ ــي بـ ــدى المتلقـ لـ
  "أنــــا"التصــــميم، وتــــم إســــتخدام العنصــــر التيبــــوغرافي لكلمــــة  

بصـــفته الشــــعار التصــــميمي البصـــري، والداللــــة الرمزيــــة علــــى  
ـــ  ــة  إسـ ــمن الهويــ ــذي يتضــ ــر الــ ــة، والعنصــ ــوعات المجلــ م وموضــ

المقتــــرح، شــــكل    Masthead  –البصــــرية لشــــعار إســــم المجلــــة  
وإعتمــــد الشــــعار التصــــميمي للمجلــــة علــــى مربــــع أصــــفر،    ). 15(

  "أنــــــا"وتـــــم التالعــــــب بالعنصــــــر التيبـــــوغرافي فــــــي الشــــــعار  
بـــاللونين األبـــيض واألســـود لإليحـــاء بالتجســـيم علـــى الـــرغم مـــن  
ــتطالة   ــر اإلســـ ــف عناصـــ ــع توظيـــ ــعار، مـــ ــائي للشـــ ــد الثنـــ البعـــ

ــمي مية  والضــــــغط والتكبيــــــر والتصــــــغير فــــــي الصــــــياغة التصــــ
 . والبصرية للشعار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، وتم "أنا"الشعار التصميمي المقترح إلسم مجلة  ،  )15(شكل  
التعبير عن إسم المجلة اللفظي في صورة الرمز الداللي، بحيث  

 تكون قراءة الشعار بشكل بصري مطابقة لقراءته اللفظية
 من تصميم الباحثة   : المصدر

 
 ": فرند زون"مجلة  )3

يعتمـــــد المحتـــــوى الموضـــــوعي والفكـــــرة األساســـــية للمجلـــــة  
  –الخبريــــات المنوعــــة    –علــــى منوعــــات عــــن القصــــص القصــــيرة  

ــاز   ــويق    –األلغـ ــلية والتشـ ــر التسـ ــن    –عناصـ ــالت مـ ــض المراسـ بعـ
ــز   ــة علـــى تعزيـ ــور، والمجلـــة قائمـ ــة بالصـ ــة مدعمـ أصـــدقاء المجلـ
ــين   ــداقات بــ ــيلة إلضــــافة صــ فكــــرة التواصــــل اإلجتمــــاعي ووســ

ــراء،   ــهم  القـــ ــتهم بأنفســـ ــال ثقـــ ــز األطفـــ ــرض تعزيـــ ــك بغـــ وذلـــ
وبـــــــالمحيط اإلجتمـــــــاعي وتقـــــــوم المجلـــــــة علـــــــى مفهـــــــوم  
التشــــاركية مــــن خــــالل وجودهــــا فــــي محــــيط كــــل قــــارئ مــــن  

وقــــد تــــم صــــياغة    . خــــالل مضــــمونها ومحتواهــــا الموضــــوعي
إســـم المجلـــة وفـــق منظـــور الفئـــة المســـتهدفة حيـــث أنهــــم  

ــة  يعمـــــدون إلـــــى كتابـــــة الكلمـــــات اإلنجليزيـــــة باللغـــــ  ة العربيـــ
ــة   ــطلحات رقميـــ ــة بمصـــ ــات العربيـــ ــة الكلمـــ ــة، وكتابـــ المنطوقـــ

ــا بيـــنهم،   ــد لغـــة تواصـــل خاصـــة فيمـ ــة، بحيـــث ُتعـ وفرانكـــو عربيـ
ــكل   ــر  ). 16(شـــــ ــدت العناصـــــ ــد إعتمـــــ ــعار   وقـــــ ــرية للشـــــ البصـــــ

ــر فـــــي   ــا األزرق واألحمـــ ــونين فقـــــط همـــ التصـــــميمي علـــــى لـــ
 . الشعار التصميمي ليشكال عنصرًا للجذب البصري

 
 
 
 
 
 
 
 

، "فرند زون"الشعار التصميمي المقترح إلسم مجلة  ،  )16(  شكل
وقراءة الشعار بشكل بصري مطابقة لقراءته اللفظية، ومعبرة  

 من تصميم الباحثة  : المصدر  عن إسم المجلة
 

 : النتائج •
إن العالقــــــــة التكامليــــــــة بــــــــين تصــــــــميم الشــــــــعار   )1

والهويـــة البصـــرية تجعـــل مـــن الشـــعار التصـــميمي لمجـــالت  
أكثــــر إلتزامـــًا بالمعــــايير التصـــميمية التــــي يجــــب  األطفـــال  

ــالت   ــعارات مجـــ ــميم شـــ ــي تصـــ ــدء فـــ ــد البـــ ــا عنـــ مراعاتهـــ
األطفـــــــال، شـــــــريطة وجـــــــود خلفيـــــــة أكاديميـــــــة لـــــــدى  

 . المصمم، ليتحقق الهدف من التصميم
إن الرؤيــــــة المتعمقــــــة لتصــــــميمات الشـــــــعارات ذات   )2

الهويــــة البصــــرية تثــــري العالقــــات الجماليــــة والشــــكلية  
ــعار ال ــي الشــــ ــاعد  فــــ ــأنها أن تســــ ــن شــــ ــميمي، ومــــ تصــــ

ــميم   ــر التصـ ــتثمار عناصـ ــر علـــى اسـ ــالن المعاصـ دارســـي اإلعـ
بأســـلوب منهجـــي علمـــي يســـهم فـــي توظيفهـــا بأســـلوب  
ــميمية متجـــددة   ــر حلـــوًال تصـ ــرات الطـــالب وُيظهـ ــدعم خبـ يـ

 . ومتفردة في مجال تصميم القصص التربوية
ــًا   )3 ــة إنعكاسـ ــم المجلـ ــعار إلسـ ــميم الشـ ــة تصـ تعـــد عمليـ

ــعار  لمفهـــوم التصـــ  ــا  ميم لشـ ــا كمـ ــة ومحتواهـ إلســـم المجلـ
مــــــن الوظــــــائف التصــــــميمية ذات الفعاليــــــة  أنهــــــا ُتعــــــد  

ــل   ــين المرســــ ــالية بــــ ــة االتصــــ ــي العمليــــ ــة فــــ   -اإلدراكيــــ
 . المستقبل

يمكــــن    Mastheadالشــــعار التصــــميمي إلســــم المجلــــة   )4
ــى   ــل المعنــــ ــة توصــــ ــة دالليــــ ــزًا أو عالمــــ ــمن رمــــ أن يتضــــ

ــون   ــث يكــ ــري، بحيــ ــكل بصــ ــي بشــ ــًا  للمتلقــ ــًال ومتممــ مكمــ
 . للمعنى اللفظي
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ــة   )5 ــم المجلـــــ ــميمي إلســـــ ــعار التصـــــ ــم الشـــــ إن يتســـــ
Masthead    ــة ــث الرؤيــ ــن حيــ ــهولة مــ ــع بالســ ــب أن يتمتــ يجــ

والســــــرعة مــــــن حيــــــث التــــــذكر والســــــهولة مــــــن حيــــــث  
 . التطبيق من خالل التطبيقات التصميمية األخرى

تســـــهم الرمـــــوز ذات الداللـــــة فـــــي ســـــهولة قـــــراءة   )6
ــعار التصـــميمي إلســـم الم جلـــة بصـــريًا باإلضـــافة إلـــى  الشـ

 . سهولة إدراكه
 
 : التوصيات •

إثـــــراء مجـــــال اإلعـــــالن المعاصـــــر ومصـــــممي مجـــــالت   )1
ــميم   ــة تصـ ــة فـــي عمليـ ــاهيم جديـــدة مقترحـ ــال، بمفـ األطفـ
ــة   ــميمات الزخرفيــــ ــم التصــــ ــة، بقســــ ــم المجلــــ ــعار إســــ شــــ

 . بالتربية الفنية
ــى   )2 ــؤثرة علـــ ــل المـــ ــام بالعوامـــ ــمم اإللمـــ ــى المصـــ علـــ
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ــري،   ــاعي وذوقــــه البصــ ــًا لمحيطــــه اإلجتمــ التصــــميمي تبعــ
ــة   ــع الفئــ ــب مــ ــي تتناســ ــات التــ ــات والرغبــ ــة الحاجــ وطبيعــ
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التصــــميمية لمجــــال الهويــــة البصــــرية لشــــعارات مجــــالت  
نه فــــي المقــــررات الدراســــية فــــي كــــل  األطفــــال، وتضــــمي

مــــن مرحلــــة البكــــالوريوس والدراســــات العليــــا، كــــل علــــى  
 . حسب المستوى الدراسي في كال المرحلتين

ــين   )4 ــة بــ ــة العالقــ ــة بدراســ ــالبحوث المعنيــ ــام بــ االهتمــ
الفكــــــــرة والبنــــــــاء التصــــــــميمي للهويــــــــات البصــــــــرية،  
والشــــعارات التصــــميمية كمــــدخل أكــــاديمي فــــي تــــدريس  

 . ني المعاصر بالتربية الفنيةالتصميم اإلعال
البحــــــث عــــــن مــــــداخل فلســــــفية متجــــــددة إلثــــــراء   )5
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األطفـــال أكاديميـــًا واإلســـتفادة منهـــا فـــي مجـــال تـــدريس  

 . اإلعالن المعاصر في التربية الفنية
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