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Abstract: 

This study aims to identify the design thought of KSA universities' logos and its relationship to its visual 

identity, by identifying its design elements and design basics, as well as to reveal the extent of using the intellectual 

component in enhancing the visual identity of its logos. 
The study employs the analytical method according to the method of content analysis. The study population 

consists of all (29) university logos accredited in Saudi public universities during 2019. For data collection, a list is 

prepared for analyzing university logos and the validity and reliability of the tool are confirmed. 
The results of the first question reveal that the structural elements in the logos of Saudi universities are 

characterized by diversity, as the results of the second question show that the logos of Saudi universities take into 

account the technical basics of the design in general, with little use of logos to colors that distinguish the university 

from other universities, as the results of the third question show that there is an employment of the intellectual 

component in enhancing the visual identity of the logos of Saudi universities in general, with some weakness in the 

consistency of the colors of the logo with the visual identity of the urban region where the university is located, and 

that some of the logos lack sustainability and stability due to its modernity, as well as the lack of information about 

the general idea of the logo in the university site. 
The study recommends that some universities should review the graphic elements of their logos to modify the 

elements that are not related to the vision, mission, and aim of the university, and that are not compatible with its 

cultural and environmental specificity, and the need to inform the recipient and university staff of information on 

the design idea to build the logo to confirm the identity. 
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ة الفكر التصميمي لشعارات جامعات المملكة العربية السعودي
 وعالقتها بهويتها البصرية

 دياععبير بنت مسلم الص

 قسم التربية الفنية

 جامعة ام القرى

amsaadi@uqu.edu.sa 

 
 63/62/2626البحث قبول  60/11/2612البحث  استالم

 :الملخص
 إلىالفكر التصميمي لشعارات جامعات المملكة العربية السعودية وعالقتها بهويتها البصرية, من خالل التعرف  إلىهدفت الدراسة التعرف 

 سها الفنية, والكشف عن درجة توظيف المكون الفكري في تعزيز الهوية البصرية لشعاراتها. عناصرها البنائية وأس
معات واتبعت الدراسة المنهج التحليلي وفق أسلوب تحليل المحتوى, وتكّون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع الشعارات الجامعية المعتمدة بالجا

ا, وألغراض جمع البيانات تم إعداد قائمة لتحليل الشعارات الجامعية, وتم التأكد من شعاًرا جامعي   (22م, وعددها )2612الحكومية السعودية خالل عام 
 صدقها وثباتها.

عارات وكشفت نتائج السؤال األول عن أن العناصر البنائية في شعارات الجامعات السعودية تمتاز بالتنوع؛ كما أظهرت نتائج السؤال الثاني أن ش
دية تراعي األسس الفنية للتصميم بشكل عام, مع قلة استخدام الشعارات أللوان تمييز الجامعة عن غيرها من الجامعات, كما أظهرت الجامعات السعو 

للمكون الفكري في تعزيز الهوية البصرية لشعارات الجامعات السعودية بشكل عام, مع وجود بعض الضعف في  انتائج السؤال الثالث أن هناك توظيفً 
, وقلة لوان الشعار مع الهوية البصرية للمنطقة الحضارية التي تقع بها الجامعة, وقلة تميز بعض الشعارات باالستدامة والثبات نظًرا لحداثتهااتساق أ

 توفر معلومات عن الفكرة العامة للشعار في موقع الجامعة.
 تهالتعديل العناصر التي ال ترتبط برؤية الجامعة ورسال ؛اوأوصت الدراسة بمراجعة بعض الجامعات للعناصر الجرافيكية المكونة لشعاراته

ر , وال تتوافق مع خصوصيتها الحضارية والبيئية, وضرورة اطالع المتلقي ومنتسبي الجامعات على معلومات عن الفكرة التصميمية لبناء الشعاهاهدفأو 
  تأكيًدا للهوية.

 .عية , الهوية البصريةالفكر التصميمي, الشعارات الجام :المفتاحّيةالكلمات 
 

 :المقدمة

هو المحور األساس المكون لمفهوم التصميم, الذي يرتبط  الفكر
بفكرة المصمم ومدى قوتها ووسائل تأثيرها الجمالية والوظيفية في 
المتلقي, فالفكر التصميمي هو ترتيب وتنظيم في ذهن المصمم يصل 

يمي بشكل به إلى وضع تصور للعناصر واألجزاء للمنتج التصم
وتحقق  ,وللفضاء الخارجي بشكل عام؛ لتالئم الفئة المستهدفة ,خاص

 مستعيًنا في ذلك بأدوات وأساليب متنوعة. ,الغرض الوظيفي والجمالي
والفكرة التصميمية هي العامل األساسي في إبراز خصائص 

للوصول إلى هوية بصرية متوازنة وقادرة  ؛شخصية مؤسسة معينة
بشكل بسيط ومبدع من أجل التميز, وضمان مكان  على إيصال الفكرة

. فالهوية التصميمية لها دور مهم وحيوي في (41)ثابت في ذهن المتلقي
التصميم وتضفي إليه داللة فكرية ومرجعية خاصة, كما تعبر عن 

, خاصة عندما يكون التصميم تهاوثقاف هاأهداف المؤسسة وقيم
ورات العمل لمؤسسة ذات طابع علمي, لذلك أصبح من ضر 

لتوجيه  االتصميمي التأكيد على الهوية التصميمية, باعتبارها مصدرً 
ومرجعية تحمل خصوصية فكرية  ,أفكار المتلقي نحو مضمون الفكرة

 لتتوافق مع الفكرة التصميمية.  مهّمةوحضارية واجتماعية 
 ,ومن أهم عناصر الهوية البصرية ألي مؤسسة عنصر الشعار

سالتها ونشاطها وأهدافها وقيمها المتنوعة, ويظهر الذي يعكس فكرها ور 
ذلك في األشكال والرموز والعبارات التي يبنى من خاللها الفكر 
التصميمي للشعار؛ مع اختيار المجموعة اللونية ونوع الخط المناسب 
لتأكيد ذلك. كما تبنى المكونات البصرية للشعار وفًقا لدالالت تتطابق 

أو البيئة المحلية. ومن الضروري التوصل وخاصية المجتمع المحلي 
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إلى شعار يحمل رسالة المؤسسة, ويعبر عن مضمونها, وفي الوقت 
نفسه يقدم الشكل الجمالي الذي يليق بمكانتها واسمها. وهو ما يؤكد 

ن الفكر يتكشف في الشعار عبر إبقولهما: ( 16)يعليه كل من ربح وعل
ة, من خالل تشكيالت عدة, دالة الدالالت العقلية, أو الدالالت الوصفي
 على مضامين أو مدلوالت متعددة.

ومن أهم المؤسسات التي تهتم بإنتاج شعار خاص بها يعبر 
وشخصيتها التي ترغب في إيصالها للمتلقي هي  عن هويتها البصرية,

الجامعات؛ لما للشعار من أهمية بالغة في توصيل مضمون فكرة 
ار يتحدد مجال البرامج الدراسية الشعار للمتلقي؛ فمن خالل الشع

للجامعة, ويعبر عن بيئتها الحضارية والثقافية, ورؤيتها التي تتفرد بها 
عن بقية الجامعات األخرى, وهو بذلك يكون بمثابة الوجه الذي يتم 

بل أصبح شعار المؤسسات من  .التعرف من خالله على الجامعة
 .(12)اا وعالمي  محلي   هاادلجودة هذه المؤسسات واعتم المهّمةالمتطلبات 

ومن هنا تتضح أهمية دراسة تصميم الشعار كعنصر محوري 
من عناصر الهوية البصرية للجامعات السعودية التي تعكس فلسفة 

ن الشعارات إالجامعة ورؤيتها, وتسهم في الترويج لخدماتها. وحيث 
وسيلة مهمة في التعبير عن المضامين الفكرية والجمالية, ولغرض 
الوصول إلى الفكر التصميمي في شعارات جامعات المملكة 

العناصر  إلىجاءت هذه الدراسة للتعرف  -عينة الدراسة-الحكومية
البنائية المكونة للشعارات وتحليلها, ومعرفة األسس الفنية للوقوف على 
األبعاد الوظيفية والجمالية لها, ومعرفة عالقتها بهويتها البصرية؛ لما 

 في فهم الشعار وتمييزه وتذكره. لها من دور  

 مشكلة الدراسة
لقد طرأت جملة من التغيرات التكنولوجية والفكرية المعاصرة في 

م مع أي منتج تصميمي, وتحتاج ءمجال التصميم ينبغي أن تتال
 -ومنها الجامعات في المملكة العربية السعودية- الجامعات العربية

ة المعاصرة في تصميم شعاراتها لألخذ بالتغيرات التكنولوجية والفكري
بحيث تعكس هويتها البصرية؛ فقد أظهرت بعض الدراسات  ,الجامعية

فمنها ما  ,وجود بعض أوجه الضعف في تصميم الشعارات الجامعية
كشف ضعف المضامين الفكرية وفقدان الوحدة التصميمية للشعارات 

التي ( 23), كدراسة عنادوالمقروئيةوتراجع فاعليتها من حيث الوضوح 
أجراها على شعارات كليات جامعة بغداد, ومنها ما أظهر بعض 
الضعف في العالقة بين تصميم الشعار الجامعي والهوية البصرية 

التي أجريت على الجامعات األردنية. كما أظهرت  (21)كدراسة العتوم
وجود ضعف في مستوى التصميم ( 24)بعض الدراسات كدراسة العشوش

رات الجامعات العربية. وبالنسبة للمملكة العربية الخطي لبعض شعا
في حدود معرفة –أي دراسة حول هذا الموضوع  السعودية؛ لم ُتجر  
, ومن هنا جاءت فكرة الدراسة الحالية, وبخاصة -الباحثة واطالعها

ُيالحظ  -وبعد االطالع على بعض الشعارات للجامعات السعودية-أنه 
الهوية البصرية لها بالشكل أن بعض تلك الشعارات ال تعكس 

المطلوب, مع اعتماد البعض على عناصر متشابهة وتقليدية, 
وبعضها اآلخر ينقصه وضوح مفهوم الفكر التصميمي؛ نتيجة ندرة 
شرح مكونات الشعار وعالقتها بأهداف الجامعة ورسالتها في أغلب 

التي ونظًرا لندرة الدراسات  ,المواقع اإللكترونية للجامعات السعودية
اهتمت بمعرفة العناصر البنائية واألسس الفنية, والمضمون الفكري 
لتصميم شعارات جامعات المملكة العربية السعودية وعالقتها بهويتها 
البصرية, ونظًرا لقلة األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت 
الشعارات الجامعية في المملكة العربية السعودية؛ فقد جاءت هذه 

لمعرفة  -عينة الدراسة-راسة لتحليل شعارات الجامعات السعودية الد
البناء الشكلي للشعار واألسس التي اعتمدت عليها في ذلك, وعالقتها 
بالدالالت والمعاني الفكرية التي يؤدي تكاملها مًعا إلى تشكيل الهوية 

ن األبعاد الفكرية والجمالية لتصميم شعارات إحيث  ,البصرية للشعار
معات السعودية تحتاج إلى الكثير من الدراسات واألبحاث العلمية الجا

ومعرفة الخلفيات التي تستند عليها وفق منهج يمكن  ,للكشف عنها
 .الوثوق بنتائجه

 أسئلة الدراسة:
 :اآلتيةحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة 

-السؤال األول: ما العناصر البنائية لشعارات الجامعات السعودية -
 خالل تحليل محتواها؟من 
السؤال الثاني: ما األسس الفنية التي يقوم عليها تصميم شعارات -

 من خالل تحليل محتواها؟- الجامعات السعودية
السؤال الثالث: ما مدى توظيف المكون الفكري في تعزيز الهوية -

 البصرية لشعارات الجامعات السعودية؟

 أهداف الدراسة:
ن اهتمام الجامعات السعودية ببناء هوية تهدف الدراسة إلى الكشف ع

ا لصنع عالمة فارقة بين الجماعة بصرية فعالة تكون بدياًل قوي  
ومنافسيها, جوهرها التميز والتفرد عن اآلخرين؛ وذلك من خالل تحليل 

العناصر  إلىمحتوى شعارات الجامعات السعودية الحكومية, والتعرف 
عليها تصميم شعارات الجامعات  البنائية, واألسس الفنية التي يقوم

تم فيها توظيف المكون الفكري يالكيفية التي  إلىالسعودية, والتعرف 
 في تعزيز هويتها البصرية.

 الدراسة: أهمية
 :اآلتية النقاط من الدراسة هذه أهمية تنبع

أهمية تصميم الشعار ودوره المحوري في تمثيل وتحقيق الهوية  -
ا في والتي تمثل عنصًرا أساسي   البصرية للجامعات السعودية,

 ا.تمييز أي مؤسسة عن غيرها بصري  
تقدم الدراسة تحلياًل للعناصر البنائية واألسس الفنية التي يقوم  -

عليها تصميم شعارات الجامعات السعودية الحكومية, وتوضيح 
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توظيفها للمكون الفكري في تعزيز الهوية البصرية لتلك 
الكشف عن جوانب القوة والضعف  الشعارات؛ مما قد يساهم في

 في الفكر التصميمي لتلك الشعارات.

تقدم نتائج الدراسة تغذية راجعة للجهات المهتمة بالشعارات  -
الفئات  ستفيد من هذه الدراسةتالجامعية؛ حيث من المتوقع أن 

 : اآلتية

مو ومصمّ  ,مو الشعارات بشكل عامومصمّ  ,الجامعات السعودية -
 بشكل خاص.الشعارات الجامعية 

ُتسهم الدراسة الحالية في إثراء األدب النظري الخاص بأسس  -
 تصميم الشعارات بعامة, والشعارات الجامعية بخاصة.

قد تسهم الدراسة الحالية في توجيه اهتمام الباحثين المختصين  -
في مجال التصميم الفني بإجراء المزيد من الدراسات حول 

بعاد مختلفة غير الفكر الشعارات الجامعية, وتناولها من أ
 التصميمي لتلك الشعارات.

مي الشعارات بتوظيف العناصر قد تسهم الدراسة في زيادة اهتمام مصمّ 
البنائية واألسس الفنية في تصميم شعارات المؤسسات المتنوعة التي 

 .تعبر عن المضمون الفكري والثقافي والنظري لها

 الدراسة مصطلحات
إحداهما من ناحيتين؛  يمكن تناولها صطلحاتمعّدة الدراسة  تندرج ضمن
 : اآلتيعلى النحو و إجرائية,  , واألخرىمفاهيمية

هو الفكرة األولية التي ُيبنى (:Design Thoughtالفكر التصميمي )
عليها التصميم, وهي الصورة الذهنية التي نتجت من تحليل المشروع 

ذ القرارات , والتي توجه المصمم وترشده التخابعد معرفة أهدافه
 .(43)التصميمة الخاصة بالتصميم

هو أساس العملية التصميمة التي تقوم على  ا:الفكر التصميمي إجرائي  
مبدأ التحليل والتركيب التي يبني عليها المصمم المنتج التصميمي 

 -الجامعات السعودية-)الشعار(, بناًء على أهداف مؤسسة ما 
امل الحضارية للبيئة المحيطة بها, وترتبط بالعو  ها,واحتياجات وأنشطتها

في منظومة ذهنية شاملة تكشف عن المضمون الجمالي والفكري 
 ويقاس بقائمة التحليل التي تم إعداداها ألغراض الدراسة. للشعار,
ا ما عنصر تصميمي يميز المنتج أو المؤسسة, وغالبً  :(Logoالشعار )

تبط بوظيفة المنتج يتكون من كلمة ورمز أو عالمة تجارية مسجلة, وير 
وسيلة اتصالية بصرية تعريفية تحمل رسالة . "وهو (33)أو المؤسسة

مفهومة ومقروءة لغرض االتصال والتبليغ والحوار, وهو أيًضا موضوع 
أي نحو  ,تأمل جمالي توجه نظر المشاهد نحو نتيجة سيمائية مقصودة

 ".(23)الفهم البصري الموجه
رية تعتمد على اإليجاز في نقل الفكر هو عالمة بص ا:الشعار إجرائي  

التصميمي لشعارات جامعات المملكة العربية السعودية وتفرق بينها, 
وعناصر جمالية نابعة من أهدافها  ,مضامين فكريةبما تحمله من 

ورسالتها وبيئتها الحضارية الخاصة بها, تقدمها كرسالة بصرية 
 للمتلقي. 

عن نظام بصري يتكون عبارة  :(Visual Identity)الهوية البصرية 
من مجموعة من العناصر البصرية منها : الشعار, الرسوم, 

مؤسسة  -من خاللها-التي توظف بحيث تعرف و التايبوغرافي, اللون, 
عن غيرها, وتثبت هذه العناصر في  هاوأهداف تهاز شخصيتميّ , و ما

 . (13)مختلف أنشطة المؤسسة االتصالية
: هي مجموع الخصائص البصرية البصرية التعريف اإلجرائي للهوية

والفكرية التي يحتوي عليها شعار جامعة من جامعات المملكة العربية 
الجامعة من  إلىوتعبر عن أهدافها ورسالتها, ويتم التعرف  ,السعودية

مثل األشكال والرموز  ,خاللها, والتي تجعل منه شيًئا مميًزا ومعروًفا
والتي  ,التايبوغرافيا(, واألسلوب, وغيرهاوالمجموعة اللونية وفن الخط )

تعبر عن الفكر التصميمي للشعار في نظام ووحدة كاملة بهدف إثارة 
 مشاعر معينة لدى المشاهد.

 حدود الدراسة ومحدداتها:
 يتحدد تعميم نتائج الدراسة ضمن الحدود والمحددات اآلتية:

مية تقتصر الدراسة على تحليل محتوى شعارات الجامعات الحكو  -
 فقط, في المملكة العربية السعودية.

تم تطبيق الدراسة على الشعارات الجامعية الموجودة على المواقع  -
اإللكترونية للجامعات السعودية في شهر أيلول/سبتمبر من العام 

 م.2612الحالي 

تتحدد عملية تحليل الشعارات في الدراسة الحالية من الناحية  -
ة للفكر التصميمي للشعارات, في ثالث جوانب رئيس الموضوعية

 وهي: العناصر البنائية, واألسس الفنية, والمكون الفكري. 
تم إعداد قائمة تحليل محتوى الشعارات الجامعية ألغراض  -

الدراسة؛ لذا فإن صدق النتائج يتحدد تبًعا لمدى صدق قائمة 
 .هاوثبات -موضوع الدراسة-تحليل محتوى الشعارات الجامعية

النتائج في ضوء الخصائص السيكومترية )الصدق يتحدد تعميم  -
 إجراءات تحليل المحتوى. والثبات( لألداة, وموضوعية

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
)الفكر التصميمي,  :تم تناول محاور موضوعات الدراسةلقد 

والشعار:  ,والهوية البصرية في التصميم من حيث: تعريفها, ومكوناتها
ووظيفته, والعناصر البنائية, واألسس الفنية في  وأنواعه تعريفه,

 :اآلتي وفًقاالدراسات السابقة والتعليق عليها, وتناول تصميم الشعار(, 

 الفكر التصميمي: 
: هو عمل عقلي مهمته فحص ما يجول من أفكار وخواطر وصور الفكر

 (22). وعّرفه مجمع اللغة العربية(44)(234بغية التوصل إلى حلها")ص
 (.03"عملية معرفية تتم عن طريق المفاهيم أو التصورات")ص :بأنه
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هو "فن وممارسة التخطيط وصناعة األفكار فنظرًيا  أما التصميم:
ا هو وترجمتها إلى شيء مرئي, مصور أو مرسوم أو مكتوب. وعملي  

ا بنهج إبداعي إعادة صياغة األفكار وتشكيلها من أجل تطبيقها عملي  
 .(24)(8يقة ابتكارية")صيقوم به المصمم بطر 

يقصد بالفكر التصميمي: فكرة التصميم التي تقوم بتوجيه العملية و 
التصميمة بشكل عام, وتتدخل في جميع عناصر العملية التصميمية 

, كما أن فكرة التصميم هي التي تجعل المتلقي يفهم الرسالة هاومراحل
ية من العديد المراد إيصالها من قبل المصمم, وتنتج الفكرة التصميم

 ,وثقافتها الداخلية ,من المصادر, وينبغي مراعاة أهداف المؤسسة
ومتغيرات العصر التي تجعل للفكرة التصميمية هوية واضحة وتأثير 

 كبير على المتلقي. 
وينبغي على المصمم أن يعبر عن الفكر التصميمي في صورة واحدة 

األفكار في  وواضحة, ففي الغالب يقوم المصمم بالتعبير عن تلك
ا بأن أي منتج تصميمي يتكون من الكثير من صورة مادية؛ علمً 

 .(4)األفكار الصغيرة
بد من معرفة األهداف والفكرة المراد إيصالها, وطبيعة عمل  ولذلك ال

. وكذلك معرفة العناصر (36)المؤسسة, واسمها, ونوعية نشاطها, وغيره
وأن يعمل كل عنصر من  واأللوان والخامات المستخدمة والنسق العام,

عناصر التصميم في انسجام مع الفكرة التصميمية؛ فكل عنصر 
 ,يحتاج إلى االندماج مع الرسالة المراد إيصالها للجمهور المستهدف

م مع المفهوم الخاص للمصمم حول المشكلة التصميمية, في ءلتتوا
وم محاولة منه للوصول إلى الوحدة واالنسجام اللذين يقودان إلى مفه

 .(43)التصميم

 :الهوية البصرية في التصميم
 تعريف الهوية: 

"هي الذات واألصل واالنتماء  :في اللغة -بضم الهاء-الُهوية 
وهي مأخوذة من كلمة )هو( أي جوهر الشيء  ,والمرجعية

. "وهي السمة التي تميز الشخص عن غيره, وتعد (11)(23وحقيقته")ص
لفعل التعرف عليه من من مميزاته األساسية التي يمكن با

والذات التي ال تتبدل وال  ,. كما أنها الصفة الثابتة(42)(042خاللها")ص
أو تكون نقيًضا  ,تتأثر وال تسمح لغيرها من الهويات أن تصبح مكانها

 تها. وهي تعبير مرئي محكم للداللة على هوية المؤسسة وشخصي(11)لها
ن والعناصر الجرافيكية, واأللوا ,بواسطة العالمة التجارية )الشعار(

والشكل المعماري للمقرات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة, ووسائل نقلها, 
ومالبس العاملين بها, وجميع مطبوعاتها, بما يجعل منها شيًئا محدًدا 

من خالل امتالكها مجموعة من الصفات أو الخصائص  ؛ومعروًفا
ماية داخل الواضحة التي تميزها عن العالمات األخرى, بهدف الح

. وهذه المميزات هي التي تميز التصاميم (28)المنظومة التسويقية التنافسية
 والتي تعبر عن شخصيتها وحضارتها وفكرها. بعًضا,عن بعضها 

ويتطلب رسم صورة معينة للمؤسسات سنوات من اإلدارة الدقيقة لهذه 
ألن تكوين هوية مميزة يعد عملية بطيئة وتحتاج إلى  ؛الهوية
 .(3)ستراتيجي للمؤسسةألنها تمثل الفكر اإل ؛راريةاستم

ويتم ذلك عبر مفردات لغة الشكل التي تتضافر فيها الخطوط واأللوان 
إليجاد نظام قائم بذاته من عناصر ووحدات وعالقات  ؛والمالمس

تحقق الهوية البصرية, وتتجسد الهوية في التصميم عن طريق 
والرسم, والتخطيط, ورسم  مؤشرات متعددة منها اللغة المكتوبة,

الحروف, واأللوان المستعملة في التصميم, وأسلوب عرض الرمز في 
التصميم, والمعتقد الديني, والبيئة. وترتبط هوية الرمز في التصميم 
بمحاكاة الفنان المصمم لتقاليده المتوارثة, المرتبطة بالتاريخ ومرجعياته 

 .(23)الحضارية واالجتماعية والبيئية
بط مفهوم الهوية بشكل مباشر بمنظومة القيم األساسية التي تتبناها ويرت

أو ما يعتقد أعضاء المؤسسة  ,المنظمة أو الشركة أو الدولة
 .(23)االجتماعية أنه يشكل شخصيتها المميزة

ومن المؤسسات التي تولي الهوية البصرية اهتماًما كبيًرا هي المؤسسات 
ة يّ بني شعاراتها وفًقا لفكرة تصميمالتعليمة, ومنها الجامعات التي ت

وهو ما  ,مستوحاة من أهدافها وخصائصها وطبيعة عملها واسمها
معرفة األبعاد الفكرية الحالّية لكشفه عن طريق تهدف الدراسة 

 وعالقته بهويتها البصرية. ,والجمالية في الشعار

 مكونات الهوية البصرية:
 : في اآلتيثل إن مكونات الهوية البصرية ألي مؤسسة, تتم

الشعار: وتظهر في جميع الوسائل التعريفية للمؤسسة بدون  -1
 تغيير.

العناصر الكتابية: وتشمل شكل الخط, وحجمه, ونوعه,   -2
 وقواعد توظيفه في هوية المؤسسة. 

 المجموعة اللونية المستخدمة في التعريف بهوية المؤسسة. -3
هوية األشكال: وهي األشكال الجرافيكية التي تتكون منها  -4

 .(43)المؤسسة
 الشعار:

الِشعاُر في اللغة: "رسم أو عالمة أو عبارة مختصرة يتيسَّر 
ويدل  ,تتميز بها دولة أو جماعة يرمز إلى شيء ,تذكُّرها وترديدها

 .(46)(383وجمعها شعارات")ص ,عليه
وهو عالمة جرافيكية أو شارة أو رمز يستخدم لمساعدة المتلقين 

أو يتضمن  ,ايكون تصميًما مجرًدا أو شكلي   , وقدهمتعزيز إدراكفي 
أو عالمة  ,(logotypeنص االسم الذي يمثله في شكل شعار )

 أن الشعار هو ذلك الشكل (20). وترى غيث(10)(wordmarksكتابية )
ا كان نوعه  الذي يقدم تحديًدا وتعريًفا لجهة معينة, ويتسم بالبساطة أي  

متلقي تلخص له ما ينبغي عليه ويقدم رسالة بصرية لل ,واالختزال
بقوله: "الشعار عالمة  (41)إدراكه بشأن تلك الجهة. ويؤكد ذلك مسامح

 بصرية ترافق المؤسسة في كل أنشطتها, أو كل ما يتعلق بأي مجال 
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عالنات, فالشعار يحتوي على تصميم فني  من أوراق ومطبوعات وا 
 (.4أبعاد باأللوان أو بدونها")ص يمبتكر مميز ذ

ّبر الشعار عن رموز ودالالت فكرية عدة, قد تتسم ويع
بمحليتها, أو ظرفها الزماني المحدد, فيما تتسم بعض الرموز بشمولية 

. وهي تجريد لما في الطبيعة من (16)تتخطى حدود الزمان والمكان
وتوظيفها بشكل دراماتيكي يخدم الفكرة ويحقق الهدف على  ,عناصر

 . (22)أكمل وجه

 :لشعارانواع ا
(: عبارة عن أيقونة أو Pictorial marks or logo symbols. الشعار األيقوني أو الرمزي )1

ف, يعتمد على الذاكرة البصرية, لذا ينبغي أن يكون الشكل أو و رمز أو رسم تجريدي لشكل معر 
الرمز المستخدم على درجة عالية من المعرفة واالنتشار, وهو من أصعب أنواع الشعارات في 

 (.1رقم )ذو الشكل ال ,يم, مثل شعار شركتي آبل وتويترالتصم

  
 (13) (1) ذو الرقم شكلال

(: يعتمد على الخط بشكل تام, ويتكون من Wordmark or logotypes. الشعار النصي )2
. وال (13)ويعبر عن مالكه ,تسمية مبتكرة ونوع خط فريد, واالسم به هو البارز والمهم في الشعار

رقم ال ذو شكلالكوال وسامسونج  مثل شعار شركتي كوكا وذلك لوضوحه, االمتلقي تفسيرً يتطلب من 
(2.) 

 

 

 (13) (2) ذو الرقم شكلال

(: يعتمد على حرف كتابي واحد أو Letter marks or Monogram logos. الشعار الحرفي )4
في حال -المؤسسة  وعادة ما يكون عبارة عن األحرف األولى من اسم ,مجموعة من األحرف

, وهذا النوع من الشعارات يتمتع بالبساطة واإلبداع والتميز, ويسهل -أسماء الشركات الطويلة
رقم ذو الشكل ال ,(IBMو  CNN. مثل شعار شركتي )(0)حفظه, ويسمى أيضا بالعالمة األبجدية

(4.) 

 

 

 (0) (4) ذو الرقم شكلال

: يتكون من الكلمة إلى جانب الشكل والنصوص, (Combination Marks). الشعار المركب 3
رقم ال ذو شكلال, (13)اا, ألنها تحمل االتصال المرئي واللفظي معً وهو أكثر أنواع الشعارات انتشارً 

(3.)  

 

 (13) (3) ذو الرقم شكلال

(: نوع خاص من الشعار يعتمد تجريد صورة ما يمكن Abstract logo marks. الشعار المجرد )3
رقم ال ذو شكلال ,, في شكل هندسي تجريدي فريد. مثل شعار شركتي بيبسي وأديداسإليهاالتعرف 

(3.) 
 

  

 (42) (3) ذو الرقم شكلال

(: ينطوي على شخصية مصورة, أو رموز نابضة بالحياة, Mascot Logos. شعار التميمة )0
يكاتوري في الرسم, وهدفها جذب المتلقي وغالًبا ما تكون غنية باأللوان, وأحياًنا يكون اتجاهها كار 

لها, كما تستخدم في األنشطة الرياضية. مثل شعار شركة كنتاكي, وشعار السيد زارع الفول 
  (.0رقم )ذو الشكل ال ,(Mr. Peanut Plantersالسوداني )

 

 (42) (0) ذو الرقم شكلال

ع من الشعارات يتكون من الخط يشبه شكل األختام, وهو نو  :(The emblem. الشعار الرمز )3
داخل رمز, ويتميز بالتفاصيل الكثيرة المعقدة, ومظهرها تقليدي كالسيكي, تستخدم في المنظمات 
العالمية, والوكاالت الحكومية, وشركات السيارات, وبعض الشركات قامت بتحديث مظهر الشعار 

رقم ال ذو شكلال ,سون الشهيرة, مثل شعاري ستاربكس, وقمة هارلي ديفيد(42)ليتوافق مع العصر
(3.) 

  

 (42) (3) ذو الرقم شكلال

 وظيفة الشعار:
الهدف الرئيس من الشعار هو عكس الصورة الحقيقية للفكرة التصميمية 
التي من أجلها وجد هذا الشعار, وحتى ال يفقد الشعار قيمته وتقديره 

بما  ,جلهيجب أن يحقق التطبيق الوظيفي والجمالي الذي وجد من أ
 .(8)يتوافق مع نشاط المنظمة أو المؤسسة التي ابتكرته

الشعار الجزء األهم في تكوين الهوية البصرية للمؤسسات؛ كونه  ويعدّ 
المؤسسة, ويرتبط تصميم  إلىبمثابة الوجه الذي يتم التعرف من خالله 
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الشعار مع باقي عناصر الهوية البصرية باختبار المجموعة اللونية, 
 .(21)لخط واألشكال المستخدمة في التصميمونوع ا

تحمل في ثناياها بناء  ,كما أن الشعارات وسيلة من وسائل االتصال
. وهو (10)الكثير من الدالالت ذات االرتباط االجتماعي بذاكرة المتلقين

ن الشعار يستخدم إبالقول:    (Stiebner & Urban)(30)ما يؤكده
وهو أداة لنقل األفكار  كعالمة تميز نشاط مؤسسة عن أخرى,

ووسيلة اتصال مرئية للتعبير عن مضمون معين, وله  ,واألهداف
فاعلية تذكيرية مؤثرة على مدى بعيد وثابت دون تغير. كما أنها 

 تضمن جودة الخدمات المتوقعة من المؤسسة.
 العناصر البنائية في تصميم الشعار:

المتمثلة  ,شكليةتتأسس بنية تصميم الشعار على عدد من الوحدات ال
بالمفردات التي تمثل عناصر البناء الشكلي الذي يؤسس المنجز 

مفردات  . وهي(23)التصميمي )الشعار( في عالقات تنظيمية وجمالية
لغة الشكل المرئي التي تمكنها من اتخاذ أي هيئة, ولها قابلية 

مل لتكون شكاًل جمالًيا للع بعًضا؛االندماج والتآلف والتوحد مع بعضها 
. ولهذه العناصر أهمية (2)الفني لتجذب انتباه المتلقي وتثير اهتمامه

 كبرى في تحديد الهوية البصرية المؤسسية, وهي: 
: جزء من عناصر تصميم الشعار له مساحته (Space) الفضاء -1

ولونه وتركيبته المتعددة, ويؤدي دوًرا مهًما في تفاعالت العناصر 
ا تها وأبعادها ومواضعها تحقيقً وتحديد مواصفا ,الشكلية للشعار

 (. 31ألهداف تصميم الشعار)
: وظيفته في تصميم الشعار جذب بصر الرائي (Line) الخط -2

لتلقي المعلومات وتحقيق االتجاهية, فضاًل عما يؤديه  هوتوجيه
. والخطوط لها تعبيرات معينة (31)من تحديد لألشكال وتأكيدها

الخطوط وفلسفتها, كما في وأبعاد فنية وشكلية ترتبط بتنويعات 
الخطوط الدقيقة والسميكة, والخطوط المقوسة وغيرها, وكل ذلك 
يؤدي إلى الوضوح والتواصل المرئي لمحتوى الشعار من قبل 

 .(23)المتلقي
: وهو العنصر البنائي (Form & Shape)الشكل/ الرمز  -3

األساسي في تصميم الشعارات, والهيئة المدركة لتمييز الوحدات 
ًها يحمل سمات نائية خالل الفضاء التصميمي, بوصفه منبّ الب

. فالشكل يدل على شيء ما له وجود (13)تعبيرية قوية لدى المتلقي
. وغالًبا (48)قائم يحل محله, ويستخدم كوسيلة للتعبير عن معناه

 ,تجميع األشكال المختلفة يكون الهوية البصرية المؤسسيةفإن 
إليها, ويشرح بشكل مبسط نشاط  ويجذب انتباه جمهور المتلقين

ويوضح ما تهدف إليه بطريقة مصورة  ها,المؤسسة وتوجه
. واألشكال (48)ومفهومة, بما يحقق لها درجة عالية من التذكر

والرموز متنوعة, منها العضوي, ومنها الهندسي, ومنها الحروف 
واألرقام, ومنها الحضاري المستمد من اإلرث التاريخي والثقافي 

, وغيرها, ومن المهم االعتماد على األشكال والرموز الجاذبة للبلد
والمعبرة عن موضوع الفكرة التصميمية المستوحاة من وظيفة 

 المؤسسة وهويتها.
: اللون محور إغناء جمالي لتصميم الشعار؛ إذ (Color)اللون  -4

. (1)يعزز إمكانية التصميم التعبيرية للعالقات بين الشكل والمضمون
للون مدرك بصري وعنصر جمالي؛ فإن األبعاد ن اإوحيث 

االتصالية له متعددة؛ فالبعد الجمالي يقتصر على تحقيق تأثيرات 
لذلك يراعى  ؛(2)بعًضامع بعضها  هابصرية لتجاور األلوان وتفاعل

ا ومقبواًل, ومالئًما للغرض, وأن في تنظيم اللون أن يكون مسر  
فاللون يساعد على إيجاد  .(18)يجذب االهتمام, ويؤدي إلى الوحدة
حداث التأثيرات السيكولوجية  ,انطباع قوي وسريع بالنسبة للعالمة وا 

المطلوبة, وزيادة جذب االنتباه إلى العالمة ككل. بينما البعد 
الداللي يحمل العديد من الدالالت والتأثيرات القادرة على توليد 

ناك دالالت األفكار والرؤى التي تسهم في التذكر واالستدعاء, وه
شترك فيها الغالبية العظمى من الناس ذوي الثقافة تعامة لأللوان 

. (2)والمناخ الواحد, وهناك دالالت خاصة تختلف من فرد آلخر
ا حيث الحظ الباحثون أن بعض خواص اللون تشكل تقارًبا حسي  

رغم اختالف الحضارات والمسميات, ولكن البعد الداللي يختلف 
الديموغرافية ضمن المجتمع الواحد؛ كما يتأثر  باختالف المعايير

بما في ذلك مدلوله ونوعية  ,إدراك اللون بالمنظور الثقافي للمتلقي
 .(34)االنفعاالت المتولدة عنه

وغالًبا ما تستخدم بعض المؤسسات مجموعة ألوان متوافقة 
. فاختيار اللون المناسب (12)لتساعدها في التعريف بهويتها البصرية

بد  ليها؛ ولذلك الإويزيد نسبة التعرف  ,مكانة الهوية البصريةيعزز 
أن تتسم األلوان في الهوية البصرية باالتساق والتناسق حتى تشكل 

 عالمة لونية متفردة من شأنها التعريف بهوية المؤسسة. 
: هي تكوينات لوحدات (Writing of Items)العناصر الكتابية  -5

. (26)ها, تبًعا للفكرة التصميمة للشعارودالالت تقابل لغوية لها معان  
وتتكامل معه في سياق واحد,  ,وقد تكون الكتابة مصاحبة للشكل

أو تكون أساسية مع الشكل بدون أن تتداخل معه, أو أن تندمج مع 
. وقد تستخدم الكتابة (33)الشكل واللون في التكوين لتأكيد المعنى

ن مرسومة أو وتكو  ,منفردة كعنصر أساسي في تصميم الشعار
ُدون  اللجوء إلى استخدام أي عناصر  ,موائمة لهيئة شكل رمزي

 . (33)توضيحية أو زخرفية ىأخر 
ومن خالل تعدد أنماط الخط العربي مع الحروف الالتينية 
 ,الموظفة في تصميم الشعارات؛ فإنها تعكس خصوصية في التشكيل

بقية عناصر يسعى المصمم إلى إضفاء نوع من المرونة إلدخالها مع 
. كما أن العناصر الكتابية تؤكد مرجعية الشعار وارتباطه (23)التصميم

في ذهن المتلقي, وتوضح تاريخ التأسيس واالختصاص الدقيق بهدف 
التوضيح للمتلقي؛ كما يؤدي تنوع الحروف واختالفها من حيث الشكل 
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لكونها الّناظر إلى جذب  ,ونوع الخط والحجم وكثافة الحروف
 .(23) الجمالّية ت بصرية لها فاعليتهامحسوسا

ويعد االسم عنصًرا رئيًسا في بناء الهوية البصرية للمؤسسة 
التعليمية, ومن النادر أن يتم تغيير االسم الذي يعد شرًطا رئيًسا في 
التواجد العالمي؛ فكل مؤسسة تقوم ببذل قصارى جهدها للحصول على 

ي تنتشر فيها مؤسسات مثيلة اسم مميز متاح قانونًيا في المجتمع الت
 .(12)أو مشابهة

: من أهم العناصر تأثيًرا في البناء (Value)القيمة الضوئية  -6
بفعل التباينات بين المساحات  ؛الشكلي لتصاميم الشعارات

 ,تضفي حالة من الجاذبية البصريةالتي  ,المعتمة والمضيئة
 .(23)فضاًل عن توازن الوحدات الشكلية خالل تصميم الشعار

ا في تصميم : يؤدي االتجاه دوًرا أساسي  (Direction)االتجاه  -7
 هاالشعار؛ حيث يعمل على توجيه مسارات حركة العين وتنظيم

إذ تعمل كل من اتجاهات , للمسح البصري في النتاج التصميمي
إضافة إلى التدرج الشكلي  ,الخطوط األفقية والعمودية والمائلة

إلى تحقيق اتجاهية لربط هذه  ,مسوالحجم والقيمة واللون والمل
 .(23)الوحدات خالل الناتج التصميمي للشعار

 األسس الفنية في تصميم الشعار:
تعتمد عملية تنظيم عناصر تصميم الشعار داخل فضاء 

التي من  ,عدد غير قليل من األسس الفنية تضافرالتصميم على 
ألسس شأنها إظهار مزايا وخصائص كل عنصر من العناصر, وهذه ا

 هي:
  (Harmony)التوافق   -1
 (Unity)الوحدة   -2
  (Repetition)التكرار    -3
 (Contras)التباين  -4
 (Balance)التوازن   -5
  (Dominance)السيادة  -6

 .(3)(Gradation)التدرج   -7
ويخضع الفكر التصميمي لبناء الشعار على معايير فنية 

 : اآلتيوعلمية تؤكد على هويته البصرية, نعددها 
الشااعار بقااوة الداللااة ووضااوح الفكاارة, فالشااعار الجيااد أن يمتاااز  -1

بساااهولة عااان بااااقي الشاااعارات,  إلياااههاااو الاااذي يمكااان التعااارف 
لكافااة الجماااهير المسااتهدفة, ويثياار فاايهم  هويعكااس المعنااى نفساا

 .(12)المشاعر اإليجابية نحوه
البساااااطة فااااي التصااااميم: ماااان أهاااام أسااااباب نجاااااح الشااااعار وتمياااازه  -2

. حياااث يجماااع معظااام النااااس (32)متلقاااينمااان قبااال الوساااهولة تاااذّكره 
على أن الرموز الواضاحة البسايطة الخالياة مان التعقياد والتفاصايل 
الكثياااارة هااااي جاذبااااة للنظاااار, وبالتااااالي فإنهااااا تااااوفر للعااااين الراحااااة 

. ويراعااى فااي (22)والمجااال الااوفير لفهاام مضاامون الشااعار ,الكاملااة
لااااى أال يااااؤثر ذلااااك ع هإيجاااااز التصااااميم البنيااااوي للشااااعار وتبساااايط

بحياااااث يساااااتطيع المتلقاااااي  ,داللاااااةالمعناااااى و حياااااث المحتاااااواه مااااان 
 .(16)بسهولة ويسر تهبواسطتها فهم الشعار وقراء

البساااطة فااي اسااتخدام األلااوان: فاإلكثااار ماان األلااوان فااي الشااعار   -3
صااااعًبا؛ لااااذا يجااااب أن  فهمااااهيجعاااال و يشااااوش الناااااظر )المتلقااااي(, 

. حيااث (16)رألااوان علااى األكثاا ةيحتااوي الشااعار ماان واحااد إلااى ثالثاا
من الشاعارات العالمياة األكثار شاهرة تساتخدم لاونين أو  % ٠٨ن إ

ممااااا  ؛مااااا يساااتخدم المصاااممون لااااونين ماااع األساااود ثالثاااة؛ وعاااادةً 
والقدرة على نقل الرسالة التاي  ,يضفي على الشعار صفة البساطة

 .(14)يحملها الشعار
تناسب األبعاد: يجب علاى الشاعار أن يتكاون مان عارض وطاول   -4

بين فاااي إطاااار مااان الوحااادة, فاااال يزياااد العااارض عااان الطاااول متناسااا
يجعال ماان الصاعب وضاع هااذا الشاعار علاى بطاقااة  ,بمقادار كبيار

 أو وثائق رسمية وغيرها. ,أو بروشور ,أعمال
بااد أن يتميااز الشااعار بقاادرة هائلااة علااى  التعبياار عاان مضاامون: ال -5

وأن يتارجم  ,(22)نقل صورة كاملاة عان طبيعاة عمال مؤسساة معيناة
المؤسساااااة, وقيمهاااااا, وأهااااادافها مااااان جهاااااة, ويتناساااااب ماااااع  رساااااالة

 .(32)الجمهور المستهدف من جهة أخرى
الوضوح والمقروئية: وتعتمد على عملية التنظيم البناائي, والتأكياد   -6

دراك فاعليااة ربطهااا  علااى الخصااائص المرئيااة لوحاادات الشااعار, وا 
 ,؛ من خالل التنسيق الجيد للعناصر التصميميةبعًضابعضها مع 
االبتعاد عن التعقيدات والزخاارف التاي تشاكل عائًقاا أماام المتلقاي و 

؛ فالشاااعارات الناجحاااة هاااي التاااي يمكااان فهمهاااا (40)لفهااام المضااامون
وقاااااراءة الااااانص المكتاااااوب فيهاااااا مباشااااارة مااااان أول نظااااارة؛ كماااااا أن 

 ,وسيادتها في الشكل العام للشعار ,الحروف أو الكلمات المبسطة
ه المتلقاااي ومالحظتاااه وحفظاااه غالًباااا ماااا تكاااون مصااادر جاااذب انتباااا

 .(16)للشعار بسهولة
أن يكاااااااااااااااااون الشاااااااااااااااااعار متعااااااااااااااااادد الجواناااااااااااااااااب واالساااااااااااااااااتخدام   -7

(VERSATILE) إن تعاادد جوانااب اسااتخدامات الشااعار تعنااي :
مرونتااه وقابليااة اسااتخدامه فااي مختلااف الاادعائم االتصااالية ووسااائل 
اإلعاااالم والنشااار, واإلشاااهار, وضااامان عااادم فقااادان خاصاااية الدقاااة 

لحجاام؛ وكااذلك تباااين األلااوان, مهمااا اختلفاات وضااعية والوضااوح وا
 .(32)طبعه في تلك الدعائم االتصالية

الهويااة والمرجعيااة: تتجسااد الهويااة والمرجعيااة فااي تصااميم الشااعار  -8
ماان خااالل عاادد ماان المظاااهر الشااكلية والدالليااة للوحاادات المكونااة 

تقاديم تصاميم يحمال ماع م ءله, وكيفياة توظيفهاا وعرضاها بماا ياتال
؛ بحياااث (43)ة مميااازة وداعماااة لفكااارة توافقهاااا ماااع المتلقااايخصوصاااي

تباارز العناصاار المشااتركة فااي الناااتج الحضاااري لمجتمااع مااا, وهااي 
ا ز ناتجااه التصااميمي زماني اااياابحااث مسااتمر يخوضااه المصااامم لتمي
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غيااره, وهااذا التميااز ال يكااون إال بااامتالك القاادرة علااى  عاانا ومكاني اا
ج الملبااااي لتحقيااااق الهويااااة نمااااوذاالنتقاااااء واالقتاااادار فااااي تقااااديم األ
 .(23)والخصوصية في تصميم الشعار

فاعليااة العناصاار المسااتخدمة: أي أن يسااعى المصاامم إلااى تأكيااد   -9
مااان خاااالل تحدياااد  ؛وحااادات الشاااكلية فاااي الشاااعاروضاااوح الإباااراز 

ف خصائصاااها لتحقياااق إثاااارة مرئياااة فاعلاااة مااان ياااوتكي ,مواضاااعها
يااادرك إال الشااايء شاااأنها الرساااوخ فاااي ذاكااارة المتلقاااي؛ فاااالمتلقي ال 

الذي يلفات انتباهاه مان بااقي الشاعارات, ومان العوامال الماؤثرة فاي 
تحقيااق الجااذب المرئااي هااي االبتكااار, والتجديااد, والوضااوح؛ فضاااًل 

 .(13)عن الواقعية؛ لتحقيق التوافق مع مدركات المتلقي الذهنية
التفرد واألصالة: يراعى في تصميم الشعار التفرد, والتميز,   -11

كااون لااه الخصوصااية التامااة دون أي تااداخل تفكاارة, وأن وحداثااة ال
أو تشااابه مااع شااعارات أخاارى؛ وهااذا يتطلااب عنصاار االبتكااار ماان 

ن إ؛ حيااااث (16)خااااالل تحقيااااق الموازنااااة بااااين األصااااالة والمعاصاااارة
 األصالة هي المبدأ الرئيس لتصميم الشعارات.

: يقصد بالدوام االستدامة والثبات  (Timeless)الدوام -11
تستمد منه  ,ستراتيجي محكمإمنبثق من تخطيط والصمود ال

 .وبالتالي شعارها ,السياسة االتصالية قوة بناء هويتها البصرية
فالمصمم عند تصميمه للشعار يضع نصب عينيه التفكير في 

. وعلى (32)سنة أو أكثر( 166شعار فعَّال على المدى الطويل )
من بين  كوال" وهي سبيل المثال هناك شركات مثل شركة "كوكا
سنة(, ومع ذلك  166أكثر الشعارات دواًما فتاريخ شعارها فوق )

لم تقم بتغيير شعارها إال ما فرضته التكنولوجيا الحديثة عليها, 
 بتغيير طباعته من النسخة اليدوية إلى النسخة الرقمية.

 الدراسات السابقة: 
تنوعااات الدراساااات المرتبطاااة باااين دراساااات تناولااات موضاااوع الشاااعار 

 ة عامة, مثل:بصف
التاااي هااادفت لدراساااة تطاااور شاااعارات المحافظاااات  (8)دراساااة خليااال -

المصرية عبر العصور, وكيفية تحقيقها للهوية البصارية مماا يسااعد 
مان خاالل نظاام بصاري مؤساس علاى  إليهاا,الجمهاور علاى التعارف 

دراسااااة األسااااس العامااااة لتصااااميم شااااعار متميااااز لااااه صاااافة الوضااااوح 
 والثبات.

التي هدفت للكشف عن المضامين الفكرية وتحقياق ( 32)ودراسة عناد -
الوحااادة التصاااميمية لشاااعارات كليااااات جامعاااة بغاااداد, واتبعااات الماااانهج 

 ةوهاي سات ,الوصفي المسحي, وأسلوب تحليال المحتاوى لعيناة الدراساة
شااعارات ماان كليااات جامعااة بغااداد, ونتجاات بااأن الفصاال الفضااائي فااي 

تقارب القيم اللونياة والضاوئية التصميم أدى إلى فقدان الوحدة؛ كما أن 
لوحاادات التصااميم وكثاارة التفاصاايل والزخااارف أدى إلااى قلااة وضااوحها 
ومقروئيتها, كما توصلت إلى ضعف في توظيف رموز تحمال دالالت 

تعبيريااة متوافقااة مااع طبيعااة دراسااة الكليااة؛ كمااا نااتج ماان حالااة التااأطير 
يتهاااا لااادعم وتأكياااد وحااادتها الشاااكلية ومرجع ,إغاااالق الحتاااواء الوحااادات

الهوياة التعريفياة بهاا؛ كماا أساهمت األساس البنائياة فاي تأسايس الوحادة 
التصاميمية لتحادث أثاًرا فاااعاًل فاي القادرة علااى إيصاال مضامون الفكاارة 

 للمتلقي.
التااااي هااادفت لتحدياااد عناصاااار تصاااميم العالمااااة ( 12)ودراساااة صااابا  -

الماة التجارية األصلية؛ ومان ثام وضاع إساتراتيجية مالئماة لتصاميم الع
التجاريااة, واتبعاات الماانهج الوصاافي التحليلااي, ونتجاات بتحديااد عناصاار 
تصميم العالمة التجارية, التي يجب أن تنباع مان ثقافاة المجتماع الاذي 
توجد فيه, وتعبار عان المؤسساة وتخاطاب الجمهاور المساتهدف؛ حياث 
يحمل شعار المؤسساات وظيفتاين األولاى التعرياف بالمؤسساة, والثانياة 

يعباار ويادل علااى المؤسسااة أو  افني ا عااد فاي حااد ذاتاه عماااًل أن الشاعار ي
 المنشأة التي يرمز إليها.

دور الفكرة  إلىالتي هدفت التعرف  (41)ودراسة مسامح -
من  ,ة في تعزيز الهوية البصرية لشعارات البنوك في األردنيالتصميم

خالل وجهة نظر الموظفين والعمالء, واتبعت المنهج الوصفي 
استخدمت الدراسة االستبانة لجمع المعلومات من عينة , و يالتحليل

, وفي ضوء النتائج ئهاالدراسة المتمثلة بموظفي بعض البنوك وعمال
أكدت الدراسة على أهمية اختيار فكرة تصميمية مناسبة ومالئمة لهوية 

طالع موظفي البنوك على األسس إيزه عن غيره, وضرورة يتملالبنك 
 تم بناء تصميم الشعارات الحالية عليها. التصميمية والفكرية التي

 ودراسات تناولت تصميم شعار الجامعات, مثل:
التي هدفت لتناول الجانب الفكري ( 16)من ربح وعلي دراسة كلّ 

والجمالي في تصميم شعار كليات جامعة بابل, ودورهما في تحديد 
التشييد البنائي للشكل والمضمون, واستخدمت المنهج التحليلي في 

( شعارات, وتوصلت أن المصمم استطاع أن يكشف عن 0حليل )ت
المفردات الموضوعية في شكل خالص يتسم باختصاره لمجمل األبعاد 
الحضارية والفكرية, يليه االهتمام بالجانب الجمالي. ودراسة العتوم 

التي هدفت إلى الكشف عن العالقة بين تصميم الشعار الجامعي (21)
عات األردنية, بتحليل تصميم الشعارات لبيان والهوية البصرية للجام

نواحي القوة والضعف في تصميمها. واستخدمت المنهج المسحي 
الوصفي, واالستبانة كأداة لجمع المعلومات, من عينة الدراسة المكونة 

وفي ضوء النتائج أكدت الدراسة  .( من المصممين ذوي الخبرة83من )
 ,اسية في تصميم الهوية البصريةالنواة األس ألنه ؛الشعار على أهمية

ويعمل على ترسيخ صورتها الذهنية  ,برز الجامعات األردنيةي حيث
لدى المتلقي, من خالل توظيف مكونات الهوية البصرية, وأن استخدام 

انطباعها في ذهن  يسّهلالرموز أو األشكال المناسبة والبسيطة 
بب اإلرباك في المتلقي, وفي المقابل إن كثرة استخدام العناصر يس

ذهن المتلقي؛ كما أن استخدام أنماط الخطوط الكالسيكية فيها أضفى 
انطباًعا بالتمسك بالتاريخ واألصالة, كما أعطت الكتابات دوًرا مهًما 
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في التعرف السريع على شعارات الجامعات األردنية, كما نتجت بأن 
التقليدي تصميم معظم شعارات الجامعات األردنية يغلب عليها المنهج 

في التصميم, وأن االتجاهات المعاصرة في تصميم الشعارات هي 
 األنسب لطلبة الجامعات.

دور الخط العربي في  إلىالتي هدفت التعرف ( 24)ودراسة العشوش-
تصميم عينة من شعارات الجامعات العربية, واستخدمت منهج تحليل 

ات بعض المحتوى لعينة الدراسة التي تمثلت في مجموعة من شعار 
في مستوى  االجامعات العربية, وتم التوصل إلى أن هناك ضعفً 

التصميم الخطي لبعض شعارات الجامعات العربية, واقترحت الدراسة 
 تعديالت تصميمية خطية جديدة لها. 

 كما تناولت بعض الدراسات موضوع الهوية البصرية:
لهدايا التي هدفت إلى دراسة تصميمات مختلفة ل (3)دراسة الخضري -

الدعائية من مؤسسات ذات أنشطة مختلفة؛ ومن ثم بيان مدى تقبل 
الهدايا والعروض الترويجية واستجابتهم لها في القرارات الشرائية. 
واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي لتحليل نماذج لهدايا ترويجية 
لبعض الشركات, وتوصلت إلى أنه يجب تصميم هوية بصرية ناجحة 

بد  بحيث تصبح أكثر تفاعلية, وال ع طبيعة العمالء؛لكي تتناسب م
من مراعاة االعتبارات الفنية في التصميم واإلخراج الفني للعناصر. 

التي هدفت إلى االستفادة من الصورة المرئية للهوية  (23)ودراسة فهيم
المؤسسية للشركات الحكومية في بناء مجتمع تفاعلي للحد من فقدان 

ة, واتبعت المنهج الوصفي التحليلي للحضارات مالمح الهوية المصري
التاريخية والحديثة في التعامل مع الوسائط المرئية لرسم الهوية 
المؤسسية, وخرجت الدراسة بالتأكيد على أهمية االستفادة من الصور 

 المرئية في بناء الهوية المرئية للمؤسسات الحكومية. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:
خالل عرض الدراسات السابقة أنها أجريت في ُيالحظ من 

)األردن, مصر, السعودية(, مع تنوع مجال استخدام  :بيئات متنوعة
الشعار حسب نشاط المؤسسة؛ كما اتفقت الدراسات على أن تحديد 
عناصر الشعار البنائية واألسس الفنية العامة لتصميم الشعار واحدة, 

شعار للمتلقي, والتأكيد على وهدفها واحد وهو توصيل مضمون فكرة ال
 الهوية البصرية للمؤسسة. 

أكدت بعض الدراسات على أهمية االستفادة من العناصر 
 المرئية في بناء الهوية البصرية ألي مؤسسة.

كما يالحظ أنه لم تقع الباحثة على أي دراسة تناولت العناصر البنائية 
لكة العربية واألسس الفنية لشعارات الجامعات الحكومية في المم

السعودية؛ لذلك تمتاز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها من 
في  -على حد علم الباحثة-أوائل الدراسات التي أجريت في المملكة 

مجالها. وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة في إعداد أداة الدراسة, 
 واختيار المنهجية المناسبة, وفي مناقشة النتائج.

 واإلجراءات: ةالطريق

تتناول الدراسة فيما يلي منهج الدراسة, ومجتمع الدراسة وعينتها,  
وقائمة تحليل الشعارات الجامعية مع توضيح صدقها وثباتها, 
جراءات تحليل الشعارات الجامعية, وتوضيح المعالجة اإلحصائية,  وا 

 :اآلتيعلى النحو وذلك 
 منهج الدراسة:

 ليلي باتباع أسلوب تحليل المحتوى.استخدمت الدراسة المنهج التح
 مجتمع الدراسة وعينتها: 

تكّون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع الشعارات الجامعية 
م, 2612المعتمدة في الجامعات الحكومية السعودية خالل العام 

 ا.شعاًرا جامعي   (22وعددها )

 قائمة تحليل الشعارات الجامعية:
ية واألسس الفنية المتبعة في تم الرجوع إلى العناصر البنائ

تصميم الشعارات؛ باإلضافة إلى اإلطار النظري المتعلق بالمكونات 
الجمالية والفكرية بتصميم الشعارات؛ كما تم االستعانة بالدراسات 

والشعارات الجامعية  ,السابقة ذات العالقة بتحليل الشعارات بعامة
ودراسة  ,(16)ح وعليمن رب ودراسة كلّ  ,(23)بخاصة, مثل دراسة عناد

لغايات إعداد  ؛(41)دراسة مسامحو , ( 24), ودراسة العشوش(21)العتوم
قائمة تحليل الشعارات الجامعية, كأداة لتحليل محتوى تلك الشعارات؛ 
للكشف عن الفكر التصميمي لشعارات جامعات المملكة العربية 

قائمة  السعودية وعالقتها بهويتها البصرية؛ وفي ضوء ذلك تم إعداد
( 43على ) وقد اشتملت القائمةتحليل محتوى الشعارات الجامعية, 

عبارة, موزعة في مجالين: المجال األول يتعلق بقياس المكون الجمالي 
 بُبعديه:
 عبارات. (8العناصر البنائية للشعار ويشمل )  -1
 .( عبارة13األسس الفنية للشعار ويشمل )  -2

 ( عبارات16ري ويشمل )أما المجال الثاني فيقيس المكون الفك

 صدق قائمة تحليل الشعارات الجامعية:

تم عرض قائمة تحليل الشعارات الجامعية بصورتها األولية, 
( محكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية 3على )

والمصرية, وفي ضوء مالحظات المحكمين واقتراحاتهم؛ تم إجراء 
ل الشعارات الجامعية؛ من حيث التعديالت المناسبة على قائمة تحلي

( عبارة 44الحذف واإلضافة والتعديل, وأصبحت القائمة مكونة من )
يقيس المكون الجمالي  موزعة على المجالين: المجال األول الذي

( عبارات, وُبعد 2بُبعديه: ُبعد العناصر البنائية للشعار ويشمل )
ثاني الذي يقيس ( عبارة, والمجال ال13األسس الفنية للشعار ويشمل )

 ( عبارات.2المكون الفكري ويشمل )
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 ثبات تحليل الشعارات الجامعية: 
( لحساب معامل الثبات؛ Holstiتم استخدام معادلة هولستي )

من خالل االستعانة بمحلل ين اثنين من المختصين في التصميم؛ 
( شعارات جامعية, ومن ثم حساب معامل االتفاق بين 3لتحليل )

وبلغت قيم معامل االتفاق بين المحلل ين )معامل الثبات( المحلل ين, 
(, وجاءت قيم معامل الثبات )االتفاق( %8438لقائمة التحليل ككل )

(, حيث بلغ معامل االتفاق لُبعد %83لمجال المكون الجمالي ككل )
(, وبلغ معامل االتفاق لُبعد األسس %8434العناصر البنائية للشعار )

(, في حين الثبات )االتفاق( لمجال المكون %80.3الفنية للشعار )
 (.%86الفكري ككل )

 وهذه القيم لثبات التحليل مناسبة ألغراض الدراسة.

 إجراءات تحليل الشعارات الجامعية:
( شعاًرا, للوصول 22تم تحليل الشعارات الجامعية, وعددها )

إلى الفكر التصميمي لشعارات جامعات المملكة العربية السعودية 
 عالقتها بهويتها البصرية, وفًقا للخطوات اآلتية:و 

تحديد الهدف من عملية التحليل: وهو تحديد الفكر التصميمي  .1
وعالقته بهويتها البصرية في شعارات جامعات المملكة العربية 

 السعودية.
 هتحديد فئات التحليل: وهي أبعاد الفكر التصميمي وعبارات .2

تحت ثالث فئات: العناصر  المذكورة في قائمة التحليل, وتندرج
 البنائية, األسس الفنية, المكون الفكري.

تحديد وحدة التحليل: تم االعتماد على األفكار الواردة في  .4
 محتوى الشعارات الجامعية كوحدة للتحليل. 

مراجعة كل شعار من شعارات الجامعات السعودية موضوع  .3
 ؛راتعينة الدراسة, وفحصه بطريقة ناقدة ومتأنية, ولعدة م

بهدف استخالص األفكار الدالة على الفكر التصميمي بأبعاده 
 الثالثة في محتوى تلك الشعارات.

رصد تكرارات ورود كل مكون من تلك المكونات في قائمة  .3
التحليل, حسب عدد مرات ورود العناصر والمعايير في 

 محتوى الشعارات الجامعية.
ت الجامعية تفريغ نتائج تحليل محتوى كل شعار من الشعارا .0

في قوائم خاصة ُمعدة لهذا الغرض, بهدف الوصول إلى 
 ,واألسس الفنية ,االستنتاجات الخاصة بالعناصر البنائية

 والمكون الفكري في تلك الشعارات.

 المعالجة اإلحصائية:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخراج التكرارات والنسب المئوية 

والمكون الفكري التي تم مراعاتها في  ,واألسس الفنية ,للعناصر البنائية
 .شعارات الجامعات السعودية الحكومية

 :عرض نتائـج الدراسـة ومناقشتها
نتائج السؤال األول: ما العناصر البنائية لشعارات الجامعات  -

 ؟-من خالل تحليل محتواها السعودية
( 22تم تحليل محتوى شعارات الجامعات السعودية وعددها )

ي ضوء العناصر البنائية الواردة في قائمة تحليل محتوى ا, فشعارً 
الشعارات الجامعية؛ حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية؛ لورود 

 اآلتي ذي الرقم تلك العناصر في الشعارات الجامعية, كما في الجدول
(1.) 

 ي شعارات الجامعات السعودية( التكرارات والنسب المئوية للعناصر البنائية كما وردت ف1) ذو الرقم الجدول

 العناصر البنائية الواردة في شعارات الجامعات السعودية )فئات التحليل( األسس البنائية م
األساس البنائي  1

 للشعار
 

مؤسس على  
 رمز

مؤسس على 
 شكل

مؤسس على شكل 
 وكلمة

مؤسس على 
 كلمة

مؤسس على 
 حروف

مؤسس على رمز 
 وكلمة

 مركب

 13 16 6 6 3 6 6 التكرار
 %3133 %4333 %636 %636 %1438 %636 %636 النسبة

البناء التشكيلي  2
 للشعار

 عضوي حر عضوي هندسي 
 3 6 23 التكرار
 %1438 %636 %8032 النسبة

العناصر المكونة  4
 للشعار

 أرقام كلمة حروف التينية حروف عربية رموز صور أشكال 
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 العناصر البنائية الواردة في شعارات الجامعات السعودية )فئات التحليل( األسس البنائية م
 14 22 1 6 23 6 23 التكرار

 %3338 %166 %433 %636 %8238 %636 %8238 لنسبةا
نوع العناصر  3

المستخدمة في 
 الشعار

 حضارية عضوية هندسية 
 2 14 23 التكرار
 %41 %3338 %8238 النسبة

تنظيم العناصر  3
 داخل الشعار

 إشعاعي حر محوري هرمي مركزي عمودي 
 1 13 4 0 3 6 التكرار
 %433 %3834 %1634 %26.3 %1332 %636 النسبة

نوع الخط المستخدم  0
 في الشعار

نسخ  كوفي هندسي هندسي ديواني فارسي هندسي حر ثلث كوفي 
 كمبيوتر

 2 3 11 2 1 1 3 4 التكرار
 %032 %1332 %4332 %032 %433 %433 %1438 %1634 النسبة

األلوان المستخدمة  3
 في الشعارات

 أبيض رمادي أسود يتيز  بني برتقالي أخضر أصفر أزرق 
 2 4 2 2 3 4 13 14 13 التكرار
 %41 %1634 %41 %032 %1438 %1634 %3834 %3338 %3834 النسبة

المجموعة اللونية  8
المستخدمة في 

 الشعار

أزرق  أزرق أبيض أزرق برتقالي أزرق غامق أسود 
 أخضر

أزرق بني 
 أبيض

أزرق أصفر 
 ذهبي أبيض

أخضر أبيض 
 رمادي

أخضر 
صفر أ

 ذهبي
 8 1 2 2 2 2 1 1 1 التكرار
 %2330 %433 %032 %032 %032 %032 %433 %433 %433 النسبة
أخضر  

 أبيض
أخضر أبيض  أزرق أصفر

 برتقالي أسود
زيتي  بني محمر

 أبيض
أصفر ذهبي 
 بني محمر

أزرق غامق 
ازرق فاتح 

 رمادي

برتقالي أزرق 
 زيتي

أزرق 
أصفر 
أخضر 
 أبيض

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 التكرار
 %433 %433 %433 %433 %433 %433 %433 %433 %433 النسبة

العالقة بين الكتلة  2
والفرا  في تصميم 

 الشعار

 مفتوحة مغلقة 
 13 12 التكرار
 %3830 %3133 النسبة

( أن العناصر البنائية الواردة في 1) السابق ذو الرقم ُيظهر الجدول
 :وفق اآلتيودية جاءت بصور متعددة, شعارات الجامعات السع

( من الشعارات أساسها البنائي مركب, %3133ُيالحظ أن ما نسبته ) -
ليها الشعارات المؤسسة تما بين رموز وأشكال وكلمات وحروف, 

(, ثم الشعارات المؤسسة على %4333على رمز وكلمة, بنسبة )
 (.%1438شكل وكلمة, بنسبة )

 ,ات تمتاز ببنائها التشكيلي الهندسين النسبة األكبر من الشعار إ -
( من %1438(, في حين أن ما نسبته )%8032وبنسبة )

 ها التشكيلي بأنه عضوي حر. ؤ الشعارات يمتاز بنا

ُيالحظ أن أهم عنصر من مكونات الشعار هو الكلمة )مسمى  -
(, وجاءت األشكال والرموز كعنصر %166الجامعة( بنسبة )

(, ثم األرقام )سنة %8238وبلغت )مكون للشعار بنسبة متساوية 
ليها الحروف الالتينية لجامعة ت(, و %3338التأسيس( بنسبة أقل )

 (.%433واحدة فقط بنسبة )
(, ثم العناصر %8238نوع عناصر الشعارات أغلبها هندسي بنسبة ) -

 (.%41(, ثم العنصر الحضري بنسبة )%3338العضوية بنسبة )
لى تنظيم العناصر داخل الشعار الفئة األكبر من الشعارات ركزت ع -

(, يليه الشكل الهرمي, بنسبة %3834وفق التنظيم الحر, بنسبة )
(, بوضع %1332(, ثم تنظيمها بشكل مركزي بنسبة )2633%)
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وتوزيع بقية  ,أهم عنصر من عناصر تكوين الشعار في المنتصف
العناصر حوله, وحصل تنظيم العناصر بشكل محوري على ما 

ا لتوزيع العناصر ( بوضع العنصر األساس محورً %1634بنسبته )
ا كان موضعه, يليه تنظيم عناصر الشعار بشكل إشعاعي حوله أي  

 (.  %433وكان في شعار واحد فقط, وبنسبة )
( من الخطوط المستخدمة في الشعارات %4332ُيالحظ أن ما نسبته ) -

(, %1332من النوع الهندسي, يليه الخط الكوفي الهندسي, بنسبة )
(, يليه الخط الكوفي بنسبة %1438ثم خط الثلث, بنسبة )

(, ثم الخط الديواني وخط النسخ بالكمبيوتر بنسبة 1634%)
(, ثم الخط الهندسي الحر والخط %032متساوية لكل منهما بلغت )

 (.%433الفارسي بنسبة متساوية لكل منهما بلغت )
تساوية في الشعارات ُيالحظ استخدام اللونين األخضر واألزرق بنسبة م -

ا اللون األصفر بنسبة م( لكل منهما, يليه%3834بلغت )
(, ثم اللون األبيض واألسود بنسبة متساوية, حيث حصل 3338%)

(, %1438(, ثم اللون البني بنسبة )%41كل منهما على نسبة )
يليه كل من اللونين الرمادي والبرتقالي وحصل كل منهما على 

ا, بنسبة (, وجاء اللون الزيتي أخيرً %1634نسبة متساوية بلغت )
(032%.) 

أصفر ذهبي( جاءت  أظهرت النتائج أن المجموعة اللونية )أخضر/ -
(, %2330بأعلى نسبة من حيث استخدامها في الشعارات بلغت )

ليها المجموعات اللونية: )أزرق/ أبيض(, و)أزرق/ أخضر(, ت
صلت كل /أصفر ذهبي(, حيث ح و)أزرق/ بني/ أبيض(, )أزرق

(. أما باقي المجموعات %032مجموعة منها على ما نسبته )
 (.%433اللونية فقد حصل كل منها على تكرار واحد فقط وبنسبة )

ُيالحظ أن العالقة بين الكتلة والفرا  في تصميم الشعارات النسبة  -
(, بينما العالقة بينهما %3830األعلى فيها عالقة مفتوحة, بنسبة )

 (. %3133ة )كانت مغلقة بنسب

 :اآلتي من خالل عرض النتائج السابقة ُيالحظ
ن األساس البنائي لمعظم الشعارات مركب, وهو النوع األشهر إ -1

 في تصميم الشعارات عامة.
تمتاز معظم الشعارات ببنائها التشكيلي الهندسي, وهو ما يتفق   -2

 مع الطبيعة الرسمية لنشاط الجامعات.
سمى الجامعة كعنصر أساس جميع الشعارات تحتوي على م أن -3

في تكوين الشعار, مما يمكن المتلقي من استرجاع الشعار وتذكره 
بأن  ,(21)بسهولة, وهو ما يتفق مع ما نتجت عنه دراسة العتوم

رات شعا إلىا في التعرف السريع الكتابات أعطت دوًرا مهم  
 ة.الجامعات األردني

 يتضح أن معظمها وبالنسبة للنتيجة المتعلقة بالعناصر الشكلية,
ها التشكيلي وطبيعة ئجاء من النوع الهندسي, ويتوافق ذلك مع بنا

كما أن تنظيم العناصر الشكلية داخل الشعار غالبيته من  ,نشاطها

ا يتوافق مع تعدد العناصر  تصميمي  النوع الحر, وُيعد ذلك حال  
جميع الخطوط المستخدمة  أنو المكونة لغالبية الشعارات, خاصة 

خدم أغلبها بالخط الشعارات تدل على الرسمية واألكاديمية, واستُ  في
الهندسي؛ ليتوافق مع نشاطها ومع بنائها التشكيلي الهندسي 
الغالب, كما أضفت عليها طابع الرصانة والوقار, وهو ما يتفق مع 

بأن استخدام أنماط الخطوط  (21)ما نتجت عنه دراسة العتوم
ت األردنية أضفى عليها انطباًعا الكالسيكية في شعار الجامعا

 بالتمسك بالتاريخ واألصالة.
ن األخضار اجاء اللون األلوان المستخدمة في الشعارات, فقد أما عن

ا استخدام اللون مكثر استخداًما في عناصر الشعار, يليهاألواألزرق 
األصفر, وربما يعود ذلاك إلاى اهتماام الجامعاات باأن تعكاس هويتهاا 

ا ورساااااالتها التاااااي تساااااعى إلاااااى تحقيقهاااااا, فااااااللون البصااااارية, ورؤيتهااااا
األخضاااار يعباااار عاااان النمااااو والتجديااااد واالبتكااااار الااااذي تسااااعى إليااااه 

ويدل  ,الجامعات, كما يرتبط في بعض الجامعات بموقعها الجغرافي
ذلاك علاى تمساكها بهوياة المكاان, وكاذلك يادل علاى العراقاة والتاااريخ 

ق فيعكس الثقاة والنشااط فهو يمثل لون علم المملكة, أما اللون األزر 
والتمياااز الاااذي تساااعى إلياااه الجامعاااات, كماااا يعكاااس اللاااون األصااافر 
التميز والندرة التي تسعى الجامعات لتحقيقهما, كما يدل على تمسك 
الجامعاااات بهوياااة المكاااان, فهاااو لاااون الصاااحراء التاااي تغطاااي معظااام 

 مناطق المملكة.
عناصااره فااي تناسااب ألااوان خلفيااة الشااعار مااع ألااوان  وُيالحااظ أيًضااا

معظااام الشاااعارات, كماااا أن غالبياااة الشاااعارات اساااتخدمت مجموعاااات 
ألاااوان فاااي الشاااعار الواحاااد,  ةلونياااة معيناااة ومتوافقاااة تتكاااون مااان ثالثااا

تأكيااًدا علااى أهميااة التقلياال ماان عاادد األلااوان المسااتخدمة فااي تصااميم 
 :الشااعار الناااجح, وكاناات المجموعااة اللونيااة المكونااة ماان لااونين همااا

صفر الذهبي( أكثرهاا اساتخداما فاي الشاعارات, إال أن )األخضر واأل
يفقااد الجامعااة  ,اسااتخدام مجموعااة لونيااة متشااابهة فااي معظاام الشااعار

 من تميزها وتفردها عن الجامعات األخرى.  اجزءً 
فقد كانت  ,وبالنسبة للعالقة بين الكتلة والفرا  في تصميم الشعارات

يصعب تنفيذها النسبة األعلى فيها ذات عالقة مفتوحة, مما 
 بخامات مختلفة.

نتائج السؤال الثاني: ما األسس الفنية التي يقوم عليها تصميم 
 ؟-من خالل تحليل محتواها -شعارات الجامعات السعودية

 (22تم تحليل محتوى شعارات الجامعات السعودية وعددها )
ا, في ضوء األسس الفنية الواردة في قائمة تحليل محتوى شعارً 

لجامعية؛ حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية, لورود الشعارات ا
 اآلتي ذي الرقم األسس الفنية في الشعارات الجامعية, كما في الجدول

(2.) 
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 ( التكرارات والنسب المئوية لألسس الفنية كما وردت في شعارات الجامعات السعودية2الجدول ذو الرقم )

 األسس الفنية م
 ارات الجامعات السعوديةظهور األسس الفنية في شع

 غير ظاهرة ظاهرة إلى حد ما ظاهرة  اإلحصاءات

 .استخدم الشعار عناصر يسُهل انطباعها في ذهن المتلقي 1
 6 3  23 التكرار
 %636 %1332 %8238 النسبة

 .تمتاز العناصر المكونة للشعار بالبساطة واالختزال الشكلي 2
 6 3  22 التكرار
 %636 %2331 %3332 النسبة

 .تتسم دالالت األشكال والرموز في تصميم الشعار بالوضوح والفهم 4
 1  2  12  التكرار
 %433 %41 %0333 النسبة

 .تمتاز العناصر البنائية للشعار بوحدة التصميم 3
 6 0 24  التكرار
 %636 %2633 %3234 النسبة

 .جامعة عن غيرهايز اليصيغت العناصر البنائية بصورة مبتكرة لتم 3
 6 11  18 التكرار
 %636 %4332 %0231 النسبة

 .استخدم الشعار العناصر الكتابية باللغتين العربية والالتينية 0
  2 6 23  التكرار
 %032 %636 %2431 النسبة

 .تمتاز العناصر الكتابية في الشعار بالوضوح والمقروئية 3
 6 2 23  التكرار
 %636 %0.2 %2431 النسبة

تمتاز العناصر الكتابية في الشعار بالتناسق والتناسب واالتزان مع  8
 .باقي عناصر بناء الشعار األخرى

 6 3 23  التكرار
 %636 %1438 %8032 النسبة

 .وظفت العناصر الكتابية كجزء من عناصر تصميم الشعار 2
 13 6 13 التكرار
 %3133 %636 %3834 النسبة

ناصر الكتابية كعنصر أساسي لتصميم الشعار بدون أن وظفت الع 16
 .تتداخل مع عناصره

 13  6 13  التكرار
 %3834 %636 %3133 النسبة

 .يمتاز الشعار بمجموعة لونية متوافقة 11
 6 2 23  التكرار
 %636 %032 %2431 النسبة

 .يهيمن لون محدد على الشعار 12
 18  6 11 التكرار
 %0231 %636 %4332 النسبة

 .تميز الجامعة عن غيرها من الجامعات ايستخدم الشعار ألوانً  14
 13 6 12  التكرار
 %3830 %636 %3133 النسبة

 .تتناسب ألوان خلفية الشعار مع عناصره 13
 6 2 23  التكرار
 %636 %032 %2431 النسبة

امات قابلية الشعار لتعددية االستخدام والتطبيق, وتنفيذه بخ 13
 .مختلفة

 6 13  12 التكرار
 %636 %3830 %3133 النسبة

قد تمت األسس الفنية ( أن 2) السابق ذي الرقم تُبّين نتائج الجدول
وفق في شعارات الجامعات السعودية بنسب متفاوتة, مراعاتها 

 :اآلتي
استخدمت غالبية الشعارات عناصر يسُهل انطباعها بشكل واضح  -

( منها %1332(, بينما )%8238نسبة )في ذهن المتلقي, ب
 استخدمت عناصر يسُهل انطباعها إلى حد ما في ذهن المتلقي. 

تمتاز غالبية العناصر المكونة للشعارات بالبساطة واالختزال  -
( منها استخدمت إلى %2331(. بينما )%3332الشكلي, بنسبة )

 حد ما عناصر اتسمت بالبساطة واالختزال الشكلي.
األعلى من دالالت األشكال والرموز المكونة للشعارات  تتسم النسبة -

( من الشعارات %41(, بينما )%0333بالوضوح والفهم, بنسبة )
تتسم بالوضوح والفهم, في حين  اورموزً  استخدمت إلى حد ما أشكااًل 

( جاءت داللة األشكال والرموز فيها غير %433)ما نسبته أن 
 واضحة وغير مفهومة.
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البنائية في غالبية الشعارات بوحدة التصميم, بنسبة تمتاز العناصر  -
( منها اتسمت وحدة العناصر البنائية %2633(, بينما )3234%)

 فيها بالوحدة إلى حد ما. 
النسبة األعلى من الشعارات صيغت العناصر البنائية فيها بصورة   -

(, بينما صيغت %0231مبتكرة لتميز الجامعة عن غيرها, بنسبة )
( بصورة مبتكرة %4332لبنائية لبعض الشعارات بنسبة )العناصر ا

 إلى حد ما. 
غالبية الشعارات استخدمت العناصر الكتابية باللغتين العربية   -

( من %032) ما نسبته (, في حين أن%2431والالتينية, بنسبة )
 الشعارات لم تستخدم العناصر الكتابية باللغتين العربية والالتينية.

ت تمتاز فيها العناصر الكتابية بالوضوح والمقروئية, غالبية الشعارا  -
( من الشعارات باستخدام %032(, بينما اتسمت )%2431بنسبة )

 العناصر الكتابية بالوضوح والمقروئية إلى حد ما.
تمتاز العناصر الكتابية في غالبية الشعارات بالتناسق والتناسب  -

(, %8032نسبة )واالتزان مع باقي عناصر بناء الشعار األخرى, ب
بينما جاءت العناصر الكتابية في الشعار متناسقة ومتناسبة إلى حد 

( من %1438ما مع باقي عناصر بناء الشعار األخرى, بنسبة )
 مجموع الشعارات. 

( من الشعارات وظفت العناصر الكتابية %3133إن ما نسبته ) -
بدون أن تتداخل مع عناصره,  ,كعنصر أساسي لتصميم الشعار

( من الشعارات وظفت العناصر الكتابية كجزء من %3834ابل )مق
 عناصر تصميم الشعار.

إن غالبية الشعارات امتازت بمجموعة لونية متوافقة, بنسبة  -
 ( ألوان شعاراتها متوافقة إلى حد ما. %032(, بينما جاءت )2431%)
إن النسبة األكبر من الشعارات لم يظهر فيها لون محدد يهيمن على  -

(؛ حيث كانت تجمع بين أكثر من لون في %0231ار, بنسبة )الشع
( من الشعارات يهيمن عليها لون %4332الشعار, في حين أن )

 محدد.
متشابهة  ا( من الشعارات تستخدم ألوانً %3830يالحظ أن ما نسبته ) -

مع غيرها من شعارات الجامعات الحكومية األخرى, بينما تستخدم ما 
تميز الجامعة عن غيرها من  ارات ألوانً ( من الشعا%3133نسبته )

 الجامعات.
إن غالبية الشعارات تتناسب ألوان خلفية الشعار فيها مع عناصره,  -

( من الشعارات جاءت ألوان %032(, وأن ما نسبته )%2431بنسبة )
 خلفية الشعار مناسبة إلى حد ما مع عناصره.

تعددية االستخدام ( من الشعارات تتميز بقابليتها ل%3133ن ما نسبته )إ
( منها %3830والتطبيق, والتنفيذ بخامات مختلفة, بينما جاءت )

بقابليتها لتعددية االستخدام والتطبيق, والتنفيذ بخامات مختلفة إلى حد 
 ما.

من خالل عرض النتائج السابقة يتضح أن العناصر البنائية في 
الفهم؛ مما و الوضوح, و االختزال, و غالبية الشعارات تمتاز بالبساطة, 

يساعد على سرعة إدراكها وتذكرها, وهو ما يتفق مع ما نتجت عنه 
بأن استخدام الرموز أو األشكال المناسبة والبسيطة  ,(21)دراسة العتوم

 في شعار الجامعات األردنية سهل انطباعها في ذهن المتلقي.
كما ُيالحظ أن بعض العناصر الجرافيكية المستخدمة في شعارات 

معات غير واضحة وتتسم بالغموض, مما يصعب على بعض الجا
المتلقي فهمها. كما تمتاز العناصر البنائية في غالبية الشعارات بوحدة 
التصميم, سواء في النظام البنائي أو في  وحدة السمة اللونية, أو 

وهو ما يمكن تفسيره بأن  وحدة التكوين والتجانس بين العناصر؛
سس البنائية في تصميم الشعار, وتتفق الشعارات الجامعية تحقق األ
 .(23)هذه النتيجة مع دراسة عناد

ز يكما صيغت معظم العناصر البنائية في الشعارات بصورة مبتكرة لتمي
مع استخدام العناصر الكتابية باللغتين العربية  ,الجامعة عن غيرها

وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن  والالتينية في جميع الشعارات؛
 :ا للجامعة, عدا جامعتين هماوف الالتينية تعطي بعًدا عالمي  الحر 

)الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة, وجامعة اإلمام محمد بن سعود 
التي اقتصرت على استخدام العناصر الكتابية باللغة  ,اإلسالمية(

العناصر الكتابية في الشعارات تمتاز  العربية فقط. كما ُيالحظ أن
كما تمتاز الخطوط المستخدمة في الشعارات  مقروئية.بالوضوح وال

)الملك عبد العزيز, والملك  :بالرسمية, ووضوح حروفها, عدا جامعتي
 فهد( التي لم تتضح فيها حروف الكتابة باللغة الالتينية.

كما وظفت بعض الجامعات العناصر الكتابية في الشعار 
ناصره, وهي كعنصر أساسي ومنفرد بدون أن تتداخل مع بقية ع

النسبة األعلى من بقية شعارات الجامعات التي وظفت العناصر 
الكتابية كجزء متداخل مع عناصر تصميم الشعار؛ مما يجعل 
العناصر الكتابية في غالبية الشعارات تتسم بالتناسق والتناسب واالتزان 

 مع باقي عناصر بناء الشعار األخرى.
بقابليتها لتعددية  وُيالحظ أيًضا أن بعض الشعارات تتصف

االستخدام والتطبيق, والتنفيذ بخامات مختلفة, والبعض اآلخر يصعب 
ن العالقة بين الكتلة والفرا  في أل وذلكتنفيذها بخامات مختلفة؛ 
مما ُيعيق عملية تطبيقها على خامات  ؛تصميم الشعار بها مفتوحة

ا بينها مختلفة, كما أن تداخل العناصر في تصميم بعض الشعارات فيم
 ُيعيق استخدام بعض التقنيات مثل الحفر والتفريغ وغيرها.

نتائج السؤال الثالث: ما مدى توظيف المكون الفكري في تعزيز 
 الهوية البصرية لشعارات الجامعات السعودية؟

ا, في شعارً  (22تم تحليل محتوى شعارات الجامعات السعودية وعددها )
يز الهوية البصرية لتلك ضوء توظيفها المكون الفكري في تعز 

الشعارات؛ حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية, لتوظيف المكون 
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 (.4) اآلتي ذي الرقم في الجدولالفكري في تعزيز الهوية البصرية لشعارات الجامعات السعودية, كما 

 وية البصرية لشعارات الجامعات السعودية( التكرارات والنسب المئوية لتوظيف المكون الفكري في تعزيز اله4) ذو الرقم الجدول

 العبارات م
 توظيف المكون الفكري في تعزيز الهوية البصرية لشعارات الجامعات السعودية

 غير ظاهرة ظاهرة إلى حد ما ظاهرة  اإلحصاءات

 .هاوأهداف تهايعبر الشعار عن رؤية الجامعة ورسال 1
 1  2  12  التكرار
 %433 %41 %0333 النسبة

الفكرة التصميمة المستخدمة في الشعار تتفق مع بقية  2
 عناصر الهوية البصرية للجامعة.

 4  4  24  التكرار
 %1634 %1634 %3234 النسبة

)التدريس, البحث  :يعكس الشعار طبيعة نشاط الجامعة 4
 العلمي, خدمة المجتمع(.

 1  4  23  التكرار
 %433 %1634 %8032 النسبة

ز الشعار بعناصر ذات هوية بصرية تمكن المتلقي من يمتا 3
 استرجاع الشعار وتذكره بسهولة.

 6 3  23 التكرار
 %636 %1332 %8238 النسبة

تتسق المجموعة اللونية للشعار مع الهوية البصرية للمنطقة  3
 الحضارية التي تقع بها الجامعة.

 3  2  13  التكرار
 %1332 %41 %3133 النسبة

تعكس العناصر الجرافيكية للشعار خصوصية حضارية  0
 وبيئية لموقع الجامعة.

 2  2 18 التكرار
 %41 %032 %0231 النسبة

 يتميز الشعار باالستدامة والثبات. 3
 3  16 13  التكرار
 %1332 %4333 %3834 النسبة

 د الشعار وتميزه )األصالة(.تفرّ  8
 1  8 26 التكرار
 %433 %2330 %02 النسبة

 توفر معلومات عن الفكرة العامة للشعار في موقع الجامعة. 2
 23 6 3  التكرار

 %8238 %636 %1332 النسبة

( الخاص 4) السابق ذي الرقم يتضح من النتائج الواردة في الجدول
بتوظيف شعارات الجامعات السعودية للمكون الفكري في تعزيز 

 :اآلتي بيانه, الهوية البصرية
( من الشعارات تعبر عن رؤية الجامعة %0333ن ما نسبته )إ -

( من الشعارات %41, في حين أن ما نسبته )هاوأهداف تهارسال
( من الشعارات ال %433تعبر عنها إلى حد ما, وأن ما نسبته )

 . هاوأهداف تهاتعبر عن رؤية الجامعة ورسال
ة يميم( من الشعارات تتفق فيه الفكرة التص%3234ن ما نسبته )إ -

المستخدمة في الشعار مع بقية عناصر الهوية البصرية للجامعة, 
( من الشعارات تتفق معها إلى حد %1634في حين أن ما نسبته )
( من الشعارات ال تتفق فيه الفكرة %1634ما, كما أن ما نسبته )

 ة المستخدمة في الشعار مع الهوية البصرية للجامعة.يالتصميم
)التدريس,  :عكس طبيعة نشاط الجامعةن غالبية الشعارات تإ -

(. في حين أن %8032خدمة المجتمع(, بنسبة )و البحث العلمي, و 
عكس ذلك إلى حد ما, وأن ما ت( من الشعارات %1634ما نسبته )

( من الشعارات ال يعكس فيها الشعار طبيعة نشاط %433نسبته )
 الجامعة. 

ية تمكن ن غالبية الشعارات تمتاز بعناصر ذات هوية بصر إ -
(, %8238المتلقي من استرجاع الشعار وتذكره بسهولة, بنسبة )

( من الشعارات عناصرها تمكن %1332في حين أن ما نسبته )
 المتلقي من استرجاع الشعار وتذكره بسهولة إلى حد ما. 

( من الشعارات تتسق المجموعة اللونية %3133ن ما نسبته )إ -
لحضارية التي تقع بها للشعار مع الهوية البصرية للمنطقة ا

( من الشعارات تتسق معه %41الجامعة, في حين أن ما نسبته )
( من الشعارات ال تتسق %1332إلى حد ما, وأن ما نسبته )

المجموعة اللونية للشعار مع الهوية البصرية للمنطقة الحضارية 
 التي تقع بها الجامعة. 

لجرافيكية ( من الشعارات تعكس العناصر ا%0231ن ما نسبته )إ -
للشعار خصوصية حضارية وبيئية لموقع الجامعة, بينما ما نسبته 

( من الشعارات تعكس ذلك إلى حد ما, وأن ما نسبته 032%)
( من الشعارات ال تعكس العناصر الجرافيكية للشعار 41%)

 خصوصية حضارية وبيئية لموقع الجامعة. 
ة والثبات, ( من الشعارات تتميز باالستدام%3834ن ما نسبته )إ -

( من الشعارات جاءت االستدامة %4333في حين أن ما نسبته )
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( من الشعارات ال %1332ها إلى حد ما, وأن ما نسبته )فيوالثبات 
 تتميز باالستدامة والثبات.

ها ويتميز في( من الشعارات يتفرد الشعار %02ن ما نسبته )إ -
متاز ( من الشعارات ت%2330باألصالة, في حين أن ما نسبته )

( من %433إلى حد ما بالتفرد والتميز واألصالة, وأن ما نسبته )
 ها وال يتميز باألصالة.فيالشعارات ال يتفرد الشعار 

معلومات عن فيها ( من الشعارات, ال تتوفر %8238ن ما نسبته )إ
في حين أن ما نسبته  ,الفكرة العامة للشعار في موقع الجامعة

علومات عن الفكرة العامة للشعار ( من الشعارات تتوفر م1332%)
 في موقع الجامعة.

 :اآلتي بيانهيتضح من النتائج السابقة 
, كما هاوأهداف تهاتعبر معظم الشعارات عن رؤية الجامعة ورسال .1

تعكس غالبيتها طبيعة نشاط الجامعة, ويتضح ذلك من 
استخدامها ألشكال ورموز دالة على ذلك؛ فأغلب الجامعات 

كتاب وصفحاته والقلم والريشة بصياغات استخدمت رمز ال
)اقرأ باسم ربك(, )وقل ربي  :مختلفة, واستخدام اآليات القرآنية

(؛ 8 رقمال ذي شكلالزدني علما(, وكلمة )اقرأ( كما يتضح في )
للتعبير عن أهدافها المعرفية والبحثية, والحث على االنفتاح 

 واإلبحار في علوم المعرفة والبحث. 

 (8قم )الشكل ذو الر 

 
تحتوي بعض شعارات الجامعات على رموز تدل على  .2

 تخصصها المعرفي الدقيق, مثل:

لتطلعها  رمز المنارة في شعار الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة؛ -
 .(2 رقمال ذو شكلاللتكون منارة عالمية في العلوم الشرعية والعربية )

ترونية؛ للداللة على رمز التقنية في شعار الجامعة السعودية اإللك -
 (.16 رقمال ذو شكلالمجال المعرفة التقنية )

رمز الكتاب المحلق؛ للريادة والتميز المحلي والعالمي في شعار  -
 (.11 رقمال ذو شكلالجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل )

رمز المنارات في شعار جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؛  -
 ذو شكلالي الدراسات اإلسالمية والعربية )للداللة على تخصصها ف

 (.12 رقمال
شعار جامعة األميرة نورة بتكوينه العضوي وخطوطه المرنة؛ لتكون  -

 منارة المرأة للمعرفة والقيم.

شعار جامعة الباحة برمزه الحضاري في شكل المساكن التقليدية  -
رد الذي يعكس اهتمام الجامعة بإجراء البحوث ذات العالقة بموا

 (.14 رقمال ذو شكلالالمنطقة )
شعار جامعة الحدود الشمالية الذي يتميز بالخطوط المتجهة  -

إشارة لالرتفاع في اتجاهها للريادة والتميز  ألعلى حاملة الكتاب؛
 (.13 رقمال ذو شكلالالعلمي والبحثي )

شعار جامعة المجمعة الذي يظهر فيه رمز الكرة األرضية المتعلق  -
 (.13 رقمال ذو شكلالجامعة العالمية )بأهداف ال

الذي  ,شعار جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية -
للتعليم  ظهر فيه رموز متعلقة بأهداف الجامعة في الريادة العالميةت

 (.10 رقمال ذو شكلالالصحي والبحثي والرعاية )
لجامعة شعار جامعة أم القرى بما يحمله من رموز تتعلق بأهداف ا -

 والريادة في الخدمات البحثية التي تخدم الحج والعمرة. ,العلمية
كما يتضح في شعار جامعة جازان ظهور رمز الساريتين في كلمة  -

للداللة على هدف الجامعة في السير بالتعليم نحو األمام,  ؛جازان
وخروج عناصر األمواج عن اإلطار العام للشعار يرمز إلى تطلع 

 رقمال ذو شكلالرجي في التأثير العلمي واالقتصادي )الجامعة الخا
13 ). 

كما يعبر رمز الكتب التي تعلوها شعلة بكلمة حائل في شعار -
في الريادة المحلية  هاعن رؤية الجامعة وأهداف ,جامعة حائل
 (.18)الشكل ذو الرقم اا وبحثي  واإلقليمية علمي  

 
بصرية؛ حيث استخدم اللون كان له دور مهم في تعزيز الهوية ال .4

 هاوأهداف تهاورسالالجامعة في العديد من الشعارات ليعكس رؤية 
وطبيعة نشاطها؛ فاللون األخضر يدل على الرخاء والنمو والتجديد 
واالبتكار الذي هو من أهم أهداف الجامعات ورؤيتها, كما أن 
اللون األصفر الذهبي يدل على التميز والندرة والثقة, وهو ما تسعى 
الجامعات لتحقيقه. واللون األزرق الذي يدل على األصالة والثقة 
والنشاط والتميز والشعور بالمسؤولية واإليمان برسالة يجب تحقيقها, 
وكذلك اللون األبيض الذي يدل على وضوح الرؤية والجالء, واللون 

واللون البرتقالي الذي يرمز للعملية  ,األسود الذي يدل على الرسمية
 تهاوالطموح, وجميعها تتفق مع أهداف الجامعات ورساالوالنشاط 
 . أنشطتهاوطبيعة 
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يعكس تصميم الشعار في العديد من الجامعات تمسكها  .3
بالثقافة المحلية والبيئية والتاريخ واألصالة, وخصوصية المنطقة 
التي تقع بها الجامعة, ويتضح ذلك من خالل نوع العناصر 

وكذلك المجموعة اللونية  ها,المستخدمة في بناء الشعار وشكل
 ,(12), وهو ما يتفق مع ما نتجت عنه دراسة صبا فيه المستخدمة

بأن عناصر تصميم العالمة التجارية يجب أن تنبع من ثقافة 
التي ( 16)من ربح وعلي المجتمع الذي توجد فيه. ودراسة كلّ 

 توصلت إلى أن:

لمفردات مصمم شعار كليات جامعة بابل استطاع أن يكشف عن ا -
يتسم باختصاره لمجمل األبعاد  ,الموضوعية في شكل خالص

الحضارية والفكرية. ومن أمثلة ذلك استخدام شعار المملكة برمز 
السيفين والنخلة في شعار كل من جامعة الملك سعود, واإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية, والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم 

(. واستخدام 12 رقمال ذو شكلال) الصحية, والملك خالد, وجدة
الحروف العربية والخطوط التقليدية الرسمية في جميع الشعارات, 

خط الشعار القديم بمع تمسك جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
, إضافة إلى استخدامها اللون األزرق المرتبط بموقعها على هنفس

جامعة  الساحل الشرقي المطل على الخليج العربي. وتمسك شعار
الطائف بالشعار القديم كعنصر من عناصر تصميم الشعار الجديد 

(. واستخدام جامعة الملك 26 رقمال ذو شكلالا لألصالة )تحقيقً 
 شكلالسعود لرمز درع الجامعة وسنة التأسيس للداللة على العراقة )

(. واستخدام جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سنة 21 رقمال ذو
ة للداللة على العراقة والتاريخ, مع ظهور برج نواة تأسيس الجامع

 رقمال ذو شكلالنشأتها كرمز حضاري وبيئي تتميز به الجامعة )
(. وظهور خارطة المملكة وتاريخ التأسيس كرمز للتاريخ 22

(. 24 رقمال ذو شكلالواألصالة في شعار جامعة الملك فيصل )
ل على التاريخ وظهور رمز المنارة في الجامعة اإلسالمية ويد

ه المسجد النبوي الشريف, وظهور رمز فيالعريق للمكان الذي يوجد 
المئذنة التجريدي في شعار جامعة الجوف بقيمتها التاريخية كأول 
مئذنة في اإلسالم, مع ظهور اللون الزيتوني لشهرتها االقتصادية 

(. وظهور رمز الكعبة المشرفة 23 رقمال ذو شكلالبإنتاج الزيتون )
وما تمثله من  ,مآذن الحرم, وجبل النور في شعار جامعة أم القرىو 

رموز حضارية ودينية مهمة مرتبطة بالموقع الجغرافي للجامعة 
(. وظهور شكل المسكن التقليدي لعمارة الباحة 23 رقمال ذو شكلال)

ثالث الخضراء في السعفات الفي شعار جامعتها, وظهور رمز 
ل على المراحل الثالث في تكون شعار جامعة المجمعة التي تد

(. كما أن النخيل عنصر بيئي 20 رقمال ذو شكلالالدولة السعودية )
أساسي في المنطقة. واستخدام رمز سعفات النخيل بلونها األخضر 

ا في أكثر منطقة ا لموقع الجامعة جغرافي  نظرً  ؛في جامعة بيشة
كما ظهر  (.23 رقمال ذو شكلالمشهورة بالنخيل في منطقة عسير )

مع استخدام  ,في شعار جامعة جازان شكل مركب تحملها األمواج
 ,ألوان تعبر عن جغرافية المنطقة التي تتكون من البحر )األزرق(

والجبال )األخضر(. وظهور رمز السفينة في  ,والسهول )الذهبي(
 ؛شعار جامعة الملك عبد العزيز الذي يرمز لمدينة جدة كميناء

 افي على البحر. بسبب موقعها الجغر 
كما يدل استخدام اللونين )األخضر واألصفر بدرجاته( كمجموعة 

على تمسك الجامعات بهوية المكان  ,لونية في العديد من الشعارات
فاللون األخضر يدل على التاريخ والعراقة فهو رمز لعلم  ؛والتاريخ

المملكة, واللون األصفر الذهبي, رمز للصحراء الذي يغطي طبيعة 
مملكة العربية السعودية, ويعبر عن لون مساكنها, فهو لون بيئي ال

 مرتبط بهوية المكان. 

 
تتفق الفكرة التصميمة المستخدمة في الشعار مع بقية عناصر  .3

الهوية البصرية للعديد من الجامعات, بينما بعض الجامعات ال 
تتفق فيها الفكرة التصميمة مع بقية عناصر هويتها البصرية, 

 االطالع عليها من خالل مواقع الجامعات اإللكترونية.ويمكن 
ا تتميز العديد من الشعارات باالستدامة والثبات واألصالة؛ نظرً  .0

مع  ,واستخدامها لرموز حضارية تاريخية وبيئية ,لعراقة تاريخها
تحقيق العنصر الجمالي والفكري بها, وبعضها اآلخر ال يتميز 

واستخدامها لرموز ال تتوافق  ,تهانظًرا لحداث ؛باالستدامة والثبات
 مع خصوصيتها.

قلة توفر المعلومات عن الفكرة العامة للشعار في موقع  .3
الجامعات السعودية, وهو ما يجعل مفهوم عناصرها غير 

تذكرها إال من خالل اسمها, الناظر وال يكاد  للكثيرين,واضح 
 ,ة عن المتلقييإضافة إلى حجب العديد من األفكار التصميم

والتي تعبر عن المكون الفكري والجمالي الذي يظهر الهوية 
 تميزها بشكل واضح. يظهر و  ,البصرية للجامعة

 التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة, يمكن تقديم التوصيات 

 : اآلتية

بما أن النتائج أظهرت بعض الضعف في العناصر البنائية  -1
 ؛ توصي الدراسة بأهميةلشعارات بعض الجامعات السعودية

 ؛مراجعة بعض الجامعات للعناصر الجرافيكية المكونة لشعاراتها
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, وال هافاهدأو  تهاورسال تهالتعديل العناصر التي ال ترتبط برؤي
تتوافق مع خصوصيتها الحضارية والبيئية والتي تؤثر على 

 هويتها التصميمية.
الشعارات أللوان نظًرا لما أظهرته نتائج الدراسة من قلة استخدام  -2

تمييز الجامعة عن غيرها من الجامعات؛ فإن الدراسة توصي 
لتتسق مع هويتها  ؛بإعادة النظر في ألوان شعارات الجامعات

 البصرية وتتميز بها عن بقية الجامعات.
على المعلومات التي طالع المتلقي ومنتسبي الجامعات إضرورة  -3

 يًدا للهوية.تأك ؛الفكرة التصميمية لبناء الشعارتخّص 
االهتمام بالطابع التصميمي وتعميميه على باقي عناصر الهوية  -4

لما لها من أهمية في تمييز كل جامعة  ؛ة للجامعاتيالتصميم
 تفردها. تحقيق و عن غيرها, 

إعادة النظر في بعض شعارات الجامعات ذات النسق التصميمي  -5
تخدامها حتى يسهل اس ؛المفتوح بين الكتلة والفرا  لتكون مغلقة

 وتنفيذها بخامات وتقنيات متعددة.
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