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االنتهاء من إتمام هذاا ابحثذأ قتمذدم بل اذش ابوذلع فابععمذاف بموذعمذ الدذتار ابذد ت   بعد 

)فائذذش فب ذذد ال(هذذع م  تذذل مذذا ت بذذش فتوذذعيم بذذء مذذن تذذ   هذ قلةذذاء إ ذذداد هذذا  ابعدذذاب  فابتذذذ  ذذاف 

بمالحظاتذذذء اللذذذع ابوح ذذذع مذذذذ إاعا هذذذا  هذذذاا ابوذذذلشت  مذذذا قتمذذذدم  ذذذ امع االمتةذذذاف ل بذذذاء بلةذذذ  

ت ا  تذ بمةاقو  ابعداب ت مابولع م ص ٌل بهم فبا ك هللا  هم.ابمةاقو    اباين ت بي

كمذذا قتمذذدم بابوذذلع فابتمذذديع بلامعذذ  ابوذذع  الفدذذي ابتذذذ احتبذذةتةذ   تذذ  متذذع  د ادذذتذ 

 ممثت  بإدا تها ف  اد ها الكاديم   فاإلدا ا .

نذ مذذذ إنلذذا( فال قنسذذل قف قتمذذدم بل اذذش ابوذذلع فمذذائإ ابتمذذديع إبذذل  ذذش مذذن قدذذهم فدذذا د

 هاا ابعمشت متهم  تهم  ش حٍب فتمديٍع فإ الل.
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 دور الفكرة التصميمية في تعزيز الهوية البصرية لشعارات البنوك

 في األردن: من وجهة نظر الموظفين والعمالء 

 إعداد: ضياء وائل مسامح

 األزهري أ.د وائل وليد  إشراف:

 الملخص

هذذذذدمد ابد ادذذذذ  إبذذذذل ابتعذذذذعف  تذذذذل دف  اب وذذذذع  ابتصذذذذم م   مذذذذذ تع اذذذذ  ابه اذذذذ  ابحصذذذذعا  

ف ملتمذذع ابد ادذذ  مذذن  ابحةذذك اإلدذذالمذ ال دنذذذ فبةذذك ابمذذاهع  بوذذعا ات ابحةذذ ك مذذذ ال دفت فتوذذ ي

فابحذاب   ذددهم   ماف فبةك ال دف ممثت ن بم ظ  هم ف مالئهم ابحة ك فابتذ هذ م ضذ ع ابد ادذ 

م  م ذذش  مذذذ  ذذش مذذن ابمثامظذذات ابتاب ذذ :) مافت اب  قذذاءت ا بذذدم ت فبتثم ذذإ 66م م ظذذو ف)26)

ابحةك اإلدالمذ ال دنذ فبةذك شعا ات  ح ل ادتح ان نقهداف ابد اد  قام ابحاحأ بإ داد فتط اع 

وذذعا  ابثذذابذ ابمثذذ   الفل فهذذ  اباالدذذتح اف الفل يثتذذ    تذذل  ت دفلا ابمذذاهع   مذذاف لذذم  ةذذك

 تم ممع 12فاتو ف من ) ابه ا  ابحصعا  ابثاب   بتحةك فه ابثانذ ف بمحاف  تممع  م13فاتو ف من )

 ف تممذع  م13فاتوذ ف مذن ) فهذ  ابوذعا  ابمطذ   ابمثذ   الفل ابثانذ يثت   مثذ  انت االدتح اف

  فقظهذعت نتذائج ابد ادذ م ممذع  12فاتوذ ف مذن ) بتحةك ابمط   ابه ا  ابحصعا   فه ابثانذ ف بمحا

 ما يتذ:

ابمت دذطات ابثسذذا    تحعذا بذذ  هتذ   ذذ ن م  =7075ف ذ د مذعف  رات دالبذذ  إحصذائ   ) -1

 ف اءت اب عف  بصابح ابم ظ  ن. ابوعا  ابثابذمذ  ءابم ظ  ن فابعمال نظع

  هتذ بذذ تحعذذا ذذ ن ابمت دذذطات ابثسذذا     م  =7075ف ذذ د مذذعف  رات دالبذذ  إحصذذائ   ) -2

 ابعمالء.ف اءت اب عف  بصابح  ابمط  ابوعا  ء مذ ابم ظ  ن فابعمالنظع 



 س
 

بذذ  هتذ    ذذ ن ابمت دذذطات ابثسذذا    تحعذذاا  م  =7075ف ذذ د مذذعف  رات دالبذذ  إحصذذائ   ) -3

 مذذذذ تع اذذذ  ابه اذذذ  ابحصذذذعا  بتحةذذذ ك  ابثاب ذذذ اتدف  ابوذذذعا  ء مذذذذ ابمذذذ ظ  ن فابعمذذذالنظذذذع 

 .ف اءت اب عف  بصابح ابم ظ  ن

 ذذ ن ابمت دذذطات ابثسذذا    تحعذذا  بذذ  هتذ  م  =7075رات دالبذذ  إحصذذائ   )ف ذذ د مذذعف   -6

 مذذذذ تع اذذذ  ابه اذذذ  ابحصذذذعا  بتحةذذذ كابمطذذذ    دف  ابوذذذعا ات ء مذذذذ ابمذذذ ظ  ن فابعمذذذالنظذذذع 

 .ف اءت اب عف  بصابح ابعمالء

 فمذ ض ء ابةتائج ابتذ اظهعتها ابد اد   اءت ابت ص ات  تل ابةث  اآلتذ:

إات ا  موع  تصم م   مةادح  فمالئم  به ا  ابحةك بما بها من دف  ضعف   ابتع     تل  -1

 قدادذ مذ مهم ابوعا .

ضعف   ابعمش  تل موع  تصم م   تم   ابحةك  ن مةامس ء فتعمش  تل تع ا  ابه ا   -2

 ابحصعا  بتحةك.

ضعف   ا الع م ظ ذ ابحة ك  تل الدس ابتصم م   ابتذ تم  ةاءا  ت ها تصم م  -7

هم  دالالت ابعةاصع ابتصم م   بعدم مععم  ابوث ع مة ت فربك   بتحة كبابوعا ات ابثا

 ستخدم  مذ ابوعا ات ابثاب  .ابم

 الهوية البصرية، الشعارات. الماركة، الكلمات المفتاحية: الفكرة التصميمية،
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The Role of the Design Concept in Enhancing the Visual Identity of 

the Logos of Banks in Jordan from Employees and Clients Perceptions  

By: Dia'a Wail Musameh 

Supervisor: Professor. Wail Waleed Al Azhari 

Abstract 

 

The aim of the study was to examine the role of design concept on enhancing 

the visual identity  of the banks logos in Jordan. The population of the study included 

Islamic Bank, Cairo- Jordan Bank and Jordan Bank, represented by banks employees 

and clients. The sample of the study consisted of (27)  banks' employees and (90) 

clients from Amman, Irbid and Zarqa' governorates. To achieve the objective of the 

study, the researcher developed two questionnaires addressing the logos of Islamic 

Bank, Amman- Cairo Bank and Jordan Bank. The first questionnaire included (2) 

domains, the first examined the  current logo of the bank and consisted  of (13) items. 

The second domain included the current visual identity in the logo. The second 

questionnaire also included (2) domains. The first domain included the developed 

logo and consisted of (13) items while the second domain included (12) and addressed 

the developed visual identity of the bank. The most significant results found were as 

follows:     

5- There were statistically significant differences (α=0.05) between the means 

scores of employees and clients concerning the current bank logo, in favor of 

employees.  

6- There were statistically significant differences (α=0.05) between the means 

scores of employees and clients concerning the developed bank logo, in favor 

of clients.  



 ف
 

7- There were statistically significant differences (α=0.05) between the means 

scores of employees and clients concerning the role of current logo in 

enhancing the banks; visual identity, in favor of employees.  

8- There were statistically significant differences (α=0.05) between the means 

scores of employees and clients concerning the role of developed  logo in 

enhancing the banks; visual identity, in favor of clients.  

In light of the results found in the study, the following recommendations were 

suggested: 

1- The need to pay more attention to selecting a design concept suitable to the 

identity of the bank as this has a significant role in understanding the logo. 

2- The need to develop a design concept that distinguish the bank from other 

competitors and works on enhancing the bank's visual identity.  

3-  The need to inform bank's employees about the design basics that were 

used to develop the current bank's logo as the majority of them do not 

understand the elements of the design used in the current logo.  

    Key Words: Design Concept, Brand, Visual Identity, Logos. 
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 مقدمة:

اب دائي ابتذ ادتخدمد  بااتال تء فتمة اتء اابت اصش ابحصع   حع ابعص   ااتت د ادف  

 مةاملال ابتعفاج ابا  يعد قحد قهم مهام ابمصمم ابل  انب ابت     فابت   ءت ف ت فمذ بتت اصش

إد اك ربك  قداب ب بتت اصش مع من ح بءت فنستط عاسعل إليلاد  ع  ف إلنساف يحثأ ف ا  داي 

 اخت فمن قهم ها  الداب ب ه  قداب ب ابت اصش   ن ابةاس  تل مع ابتامن االل تعدد قشلال ف 

 ن  عاإ  دم ف  دتخدم هاا الدت ب ه  اإلنساف ابمديمل من اقف  اف ف  تتصال ابحصع  اال

قد تط  ت ها  ابعم ( تععا هات ف ف نثد الشلال  تل  د اف ابوه ف  هدف تم    الش اء  

ل قف ن هم  ئ سذ بظه   ابوتاب ت فنلد قيباا قف ابس معافالشلال مع اب من بتصحح ابسحب ابع 

 م  ما  هدف تم   ها ف مععم  بهم اب ة   ح أ  اف بوش ص    من دمج ابص    فابوتاب  بأ ما

 ابهدف مةها.

ضثد ابتصام م  ابماا مستمالا  ااتءت فمما شلع  تل ربك إاتعاع قفمع تمدم ابث ا  ابحوعا   

مما قدى Johann Gutenberg س  وع  تل يد   هاف   تةحعغماآلب  ابطابع  مذ ابمعف ابخا

 ابلابث    ابصةا    مذ ابمعن ن ابثامن فابتادع  وع  فقد قدتابل ظه   ابصثو فابملالتت 

(ااد  ابثع   ابتلا ا  فبابتابذ (ااد  اإلهتمام باإل الفت ف ت اكحاا مع ها  ابتط  ات  اف من 

ل من قف ف اف  تفه  ابتصم م ابلعام لذ اب ب اإلتصال ابحصع  دااببعف   إنواء ن ع  ديد من 

 ام  William Addison مفب ام اديس ف )ه  ابمصمم  مGraphic Designا تإ تسم   )

 بثش قف ةاصع ابتصم م إليصال موع   دتخداما ت فبابتابذ مإف ابتصم م ابلعام لذ ه 1622

 قفء ابمطح ع  اال ابحصع  ابمتو ف   ن ابتصم م دمولت  بث أ يل ف ربك  ن  عاإ االتص

م اب ئ  بةص ص بطعام  تتسم بابلماب   بتالئتتمذت فاتم ربك من االل معابل  امفب ن اب ابمعئذ

مابتصم م ابةا ح يعمش  تل ابتط اع فابمثامظ   تل  Wood, 2013)ابمستهدم  من ابمتتم ن )
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 & Ambrose) ابمما دات ابمعتاد  ف ابحديه ات ابمتعا ف  ت ها بغعض إيصال  داب  مهم 

Harris, 2009.م 

إ عا(  ابعامش الدادذ مذ هذف  اب وع  ابتصم م   ابتصم م ابلعام لذمخع ات حد فق 

شخص   مؤدس  مع ة  بختإ ه ا  بصعا  مت ا(ن  مثلم  فقاد    تل إيصال اب وع   اصائص

مذ ظش هاا ابتمدم ابتوة ب  ذ ابمه لت فمذ  ابم ربك لف ف  ؛ بولش بس ي فمحدع من ق ش ابتم   

 بولش  ام ابمؤدسات تل ابمةظمات ف  حتماا  اف ت فابتم ي  ي ماا بعد ي مت داد م ء ابمةامس  

بطعام  تعلس م ها تم ي ها فتبمن ملاناا لا تاا فمم  اا مذ رهن ابمتتمذت فربك من االل ابخعفج 

بل تع ا  ابعابط  ادط  قداب ب فتمة ات مع ة  تهدف إإ عا( اصائصها فمم  اتها فتس امها    

ا  يعلس اببوعا  ف  تصم م ا ابمؤدسات ف راكع  ابعم شت ف اد ا ما تحدق   ن ها  ابمةظمات

ابا  د حةل  ت ء  ابم ه مف   ا  ن ع ابخيت الب افت ابعحا اتاتفقهدامها من االل ا شخص تها

ت  ط  )  ام ما يطتإ  ت ء ابه ا  ابحصعا   م ء ف هاا بولش مابمستخد ابتصم م فابعم (

 .م2616

  ملاٍل من أ ش ما يتعتإ ب قفنوطتهات قاعد ابوعا   الم ا بصعا  تعامإ ابمؤدس  مذ  ش ف  

   ن ابمؤدس  يثمإ من االل ابعبي ابحصع ؛ ق  ابعبت اٍ  فمطح  اٍت فا الناتت فه  ابا  يقف 

ت مابوعا  يثت    تل تصم ٍم مةذ  لمام  قف  د اد  قف  فاالنوط  ابمختت    ها د اءا تلا ا

 قف تم   قفشلال ق د   قف دفنهات فاتو ف من شلش  قف بالب افتول تذ محتوع مم   رف قبعاد 

 ابلمع   ةها. قف الم   قف م   قفابثعف  قفدمج ابولش مع ابوتم   قفت )تايح غعامذمحعف 

ابص    ابثم م   بت وع  ابتصم م   ابتذ من ق تها   لساراا مابهدف ابعئ س من ابوعا  ه   

ف د هاا ابوعا ت فحتل ال ي مد ابوعا  ق متء فتمديع  يثب قف يثمإ ابتطح إ اب ظ  ذ فابلمابذ 

 .م2668)ات شت  ابمؤدس  ابتذ ا توعتء قف تء بما يت امإ مع نواط ابمةظم  قابا  ف د من 
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 حا    ن نظام بصع  يتو ف من ابوعا ت ابعد مت : ابه ا  ابحصعا  "فاتبح من ربك قف   

ابتايح غعامذت ابت ف فتصم م محدعت ابتذ ت ظو بث أ تععف فتم   شخص   فاهداف مؤدس  ما 

فه   تم2616  الت)  ن غ عهات فتثح د ها  ابعةاصع مذ مختتو قنوط  ابمؤدس  اإلتصاب  

ابخدمات ف ممدمذ ابمةتلات  ن ظم  بتت عد فابتم    ن غ عها مابمة قفما يد   ابمؤدس  

ت مابه ا  ابحصعا   اد  ما تو ف ابسحب ابعئ سذ ابا  يد   ابمستهتو ن إلقتةاء هاا ابممالت 

 قفابمةتج دفف غ ع ت فهذ بابتابذ تعحع  ن إ مابذ  ابخصائص ابمثس د  تلا  ها  ابمؤدس  

 .م2616)مه مت  ابمةظم 

 ش فق ع(هات لنها تعتمد  تل اإليلا( ابولتذ مذ ابوعا ات هذ قهم قدفات ابه ا  ابحصعا   

ابص   ابحصعا  ابتذ يتو ف مةها  ةاؤها فابتذ تث ع  دف ها معانذ فمبام ن رات دالالت معتحط  

 ما قف ابوعا ات فد ت  من  تبابم ض ع ابا  تعحع  ةءت فال ف هدف  تاب  ابوعا  إ الم اا 

فم اكح  بوش ابت  هاتت بابك مابوعا ات  قكثع قدفات ابه ا  ابحصعا  تط  اا  فدائش االتصال فتعد

 تم نفد ت  اتصال تثمش مذ لةاياها  ةاء ابوث ع من ابدالالت رات اال تحاط اال تما ذ  ااكع  ابمت

 م.2616)ابول ع ت 

من تتك ابمؤدسات ابعبث  ت ف  كح عاا هذ ابحصعا  اهتماماا ت ابتذ ت بذ ابه ا  فمن ابمؤدسا 

ك قف  اف ال د بتحة   بابكابحصعا  من تأل ع إيلا ذ  تل ابعمالءت  به اتهاسات ابحة ك بما ؤدماب

دمها من اصائصها ف ح ع   متها فا ا ست حم موع  تصم م  دتةاداا  تل ا اشعا اتهتحةذ 

قداد اا مذ إيصال مثش دف اا تبتحةك  اب وع  ابتصم م    ف ابتلا   ف ش ما يتعتإ بأدائها بعمتهات 

 معحع مذ رات اب قد.ابتصم م بولش بس ي محدع ف  ف اء فابمةطم  ت ض ح اب وع  ف 

 مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  اب وع  ابتصم م  من هةا تأتذ ها  ابد اد  بت ق ف  تل دف   

 . مالء ابحة كف  م ظ  ن نظع بحة ك مذ ال دف من ف ه ا بوعا ات



5 
 

 :الدراسةمشكلة 

ابوعا ات ابخاص  بتحة ك فابةظع ابل ابعم ( فابعالمات فاإلشا ات ابمستخدم  قد  د اد   

ق   اإف اب وع  ابتصم م   ابتذ يحةل  ت هف  تنعى بعض ابوعا ات ال تعلس ه ا  ابحةك فادماتء

ل ف يشعا  من شعا ات ابحة ك ال د قف  ه ا  بصعا  ااص  بأ  ا توا تصم م من ق ش إيلاد ف 

تتك ابحة ك إضام  إبل ما يتحع  ل تهاابتذ تةوأ  فاب ظ    هدافالعداب  ف ابعؤا  ف اب نابعاا من

ربك من اصائص ف  ح ع  ابخدمات قف ابمةتلات ابتذ تمدمهات ناه ك  ن ابوخص   ابتذ 

تتم    ها ها  ابحة كت مذ د   ابمةامس  ابمائمت  ما يداش مذ ربك االدم ابا  تم اات ا   بتحةكت 

 .د ابدالالت ابهام  مذ هاا اإل ا ك نء يعد قح

 سة:االدر وأسئلة فرضيات

 عض ابعداب  اب عض ات ابتاب  :تت 

ابتصم م  شعا اتها  تل موع  تصم م   محة    تل قدس فمحادئ مذ تصم مابحة ك  تعتمد -1

 .ابلعام لذ

مذ صةا    ابتصم م ابلعام لذ محادئ نظعاات  تلم م شعا اتها تص مذ ابحة ك تعتمد -2

 .ابوعا  فابت ف فابتايح غعامذ فابعم  فابعالمات

 ابحة ك مذ تع ا  ه اتها ابحصعا .وعا ات تسهم ابتصام م ابخاص  ب -3

 قامد ها  ابد اد  بمثافب  اال اب   ن االدئت  ابتاب  :

مذ تع ا  ابه ا   بتوعا ات ابثاب   فابمط    دف  اب وع  ابتصم م  ابسؤال ابعئ سذ بتد اد : ما 

 من ف ه  نظع ابم ظ  ن فابعمالء؟ تحة ك مذ ال دفبابحصعا  

 فابمط    ما هذ الدس فابمعاي ع ابتصم م   ابتذ تم  ةاءا  ت ها تصم م ابوعا ات ابثاب   -1

 من ف ه  نظع ابم ظ  ن فابعمالء؟مذ ابحة ك ال دن   
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ابحصعا  بتحة ك من ف ه  نظع  مذ تع ا  ابه ا  فابمط    ما دف  ابوعا ات ابثاب   -2

 ابم ظ  ن فابعمالء؟

 فابمط    ابثاب   ابوعا ات تصم م فمعاي ع قدس ح ل إحصائ   دالب  رات معف   ت  د هش -3

 فابعمالء؟نظع ابم ظ  ن  تذ  هتحعا ب بتحة ك

هش ت  د معف  رات دالب  إحصائ   ح ل دف  ابوعا ات ابثاب   فابمط    مذ تع ا  ابه ا   -6

 نظع ابم ظ  ن فابعمالء؟ تحعا ب  هتذابحصعا  بتحة ك 

هش ت  د معف  رات دالب  إحصائ   ح ل قدس فمعاي ع تصم م ابوعا ات ابثاب   ف  -5

 ابحةك؟ابمط    بتحة ك تع ى ادم 

إحصائ   ح ل دف  ابوعا ات ابثاب   فابمط    مذ تع ا  ابه ا   هش ت  د معف  رات دالب  -0

 ابحصعا  بتحة ك تع ى ادم ابحةك؟

 هدف الدراسة:

 تصام م مذ   بدى ابحة كمسحم موع  تصم م  تهدف ها  ابد اد  بتووو  ن مدى ف  د  

وعا ات مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  ب اب وع  ابتصم م  ابل ابووو  ن دف  إضام   شعا اتها

 .مذ ال دف بحة كا

 أهمية الدراسة:

بعمش هم نتائج ها  ابد اد  مذ تست ي ابب ء  تل م ض ع مذ غاي  الهم   م ما يتعتإ دتسي  

ت فإضام ا ابتصم م ابمسحإ بتوعا   تل نلاح ابه ا  ابحصعا  فابتس اإ بتحةك تأل ع فمدى ابحة ك

 مالء فإضام ا ابل إشعاك  ف   ن ابعم شت  ةها  االتصال ابحصع  تع ا   مذ ابل انها دتسهم

إضام ا بما ت  د  ها  ابد اد  مذ ت وعا ات ابحة كب ما يتعتإ تثديد ما ه  مةادب ممذ  ابحة ك

موا  ابلعام لذ ب ل ن ا  تل ا الع بالبتصم م اادم  ابحثأ ابعتمذ م ما يتعتإ بطتح  اقسام 

  ملاٍل من ملاالت قابمستلد  م ما يتعتإ باب وع  ابتصم م   ابتذ تحةل  ت ها ابوعا ات مذ 
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محادئ   مةهاج بتحاحث ن مذ تط اع قدس ف ت ف ما تعد ابد ادفابتذ مةها ابحة ك ابد اد  ابمتعدد 

 ابتصم م ابلعام لذ بوعا ات ابحة ك.

 حدود الدراسة

 .2616/2618ابد ادذ  امابع االل ها  ابد اد د ف يتم إنلا(  الحدود الزمانية:

دااش تحة ك ب ت  شعا الاللد ف يتم اإلقتصا   تل د اد   :الموضوعية الحدود

 .فابعامت ن ابعمالءت من االل ف ه  نظع ال دف
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  مصطلحات الدراسة:

  :Design Concept الفكرة التصميمية

ت فن ا  إ ا  ابعمش ابتذ يحةل  ت ها ابتصم م ب  ف ال اب وع ف  ابحا   الداد   هذ :نظرياً    

ابتصم مذ فابا  يسمح   ااد  تعم د  مع ادتمعا  ابعمت   ابتصم م  ت فهذ ابص    اباهة   ابتذ 

عا ات ء ابمصمم فتعشد  إلتخار ابمفهذ ابتذ ت  ي  نتلد من تثت ش ابموعفع فابهدف مةءت

 .مBradly, 2010) ابتصم م   ابخاص  بابتصم م

ابعمت   ابتصم م   فتعتحع قكثع ابعةاصع قهم   مذ إظها  قموا   قدسعد من : ت  إجرائياً   

ابمةتج فابهدف من  قف ؤدس فت  هات ابمصمم ابلعام لذ  ما قنها تعحع فبولش  ح ع  ن ابم

 تكاظم) بتمؤدس  فابتذ يملن اف تظهع قهم   ابمةتج االحت ا ات اب ظ     فابتذ تعبي تصم ماب

 .م2615

 :Brandالماركة   

  الم  ت دم  تل ابث  انات فه  قيباا ت ما مصةع من قحش شع   ما ادم "مةتج" :نظرياً    

  م.)قام س قكس   د ابثديد ابساان فربك إلظها  مابك ها  ابث  انات 2615بادتخدام

هذ تع م  بوع   ابةاس  ن مةتج قف ادم  قف مةظم  لف ابحوع  ائةات  ا      :ائياً إجر  

 ,Neumeier) ابصةاعتثدد من قحش المعاد فب س ابوع ات قف  ابما    ابك المع فحدد  ت 

  .م2003

 :Logo الشعارات 

 يتو ف من ابعم /ابولشت ابتايح غعامذت ابت ف   ةصع معئذ قفص     قفه   م   :نظرياً   

 ,Logotype, Monoفبء  د  اشلال دتع  مع ة ت قفيستعمش بتدالب   تل  الم  تلا ا  

pictorial Logo,فقد بت ض ح موع ت  قففقد يستعمش بتدالب   تل اص ص   شذء مع نت  ت
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ه ئ   قف   شع  قفقي  مؤدس   قفمةظمات  قفاتثاد دفل  قفمدية   قفيمثش ابوعا  قيبا دفب  

 .م2663 .)ابععبذ

 + كتم  من و ف تغابحاا ما يف ت تصم مذ يم   ابمةتج قف ابمؤدس ه   ةصع  :إجرائياً 

 فاعتحي   ظ    ابمةتج قف ابمؤدس ادم   قفمثش مةتج ي الم  تلا ا  مسلت ت  قف م  

(Samara, 2007م. 

  :(Visual Identityالهوية البصرية )

 ابعةاصع ابحصعا  مةها ملم    من هذ  حا    ن نظام بصع  يتو ف من نظريًا:   

ابتذ ت ظو بث أ تععف فتم   شخص    ابوعا ت ابعد مت ابتايح غعامذت ابت ف فتصم م محدعت

 ها  ابعةاصع مذ مختتو قنوط  ابمؤدس  اإلتصاب   فاهداف مؤدس  ما  ن غ عهات فتثح د

 .م2616  الت)

فاطتإ  ت ها ابص    ابمؤدس  ت فاستةد تصم م ابه ا  ابحصعا  إبل الدفات  إجرائيًا:  

فابمل نات ابحصعا  ابمستخدم  دااش ابوع  ت فتلمع  اد ا ضمن ملم    من الدب  ابتةظ م   

"ابوعا " فه  ابعم   -قف ابت   هاتت فتتو ف ابه ا  ابحصعا  بتوع   من  د  قدفات بصعا :

  فابعالم  ابتلا ا ت الدفات ابملتح   "ابتعفاس  + بطاقات ابعمش + ابا  يمثش  امش ابه ا

ت ابمط ااتت ابوتبت ابم اقع ...ابخ"ت فمةتلات تابةوعا“ابتس اإ ابمغت ات ....ابخ" فمتثمات 

ابتعحئ  فابتغت وت إضام ا بتصم م ابمالبس ابتذ يعتديها ابم ظ  نت فابالمتاتت فابعدائش 

 .م1666ابملة  ت ) ابت اصش ابحصع  الاعى فابتطح مات ف ع  

 :(Banks) البنوك

س  تثصش  تل م امم  ابستطات ابثل م ي ؛ فربك من ق ش قح ل اب دائع  ذه نظريًا:   مؤدي

مذ  معاد فابمةوتتت فابموا      د يابماب ي ت فدمع ق م  ابو لاتت فتمديم ابمعفض ابمتة    بأل

  .مwww.businessdictionary.com/definition/bank.html) ابماب ي ابمعامالت فابخدمات 
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ابة عذ  ابمبم ف ذات  بعمت اتوا ملاف ابتماء  عض االم ال بابطتب  ت هاتهذ  إجرائيًا:  

 ابمصعف فابتذ يد  هال من ق  ابمتم د  ابممدم وغير  ابعةاصع ابمتم د مذ  ابوامن

إلش اع حا اتهم ورغ اتهم  مصدراال تشك ابمة ع   فابتذمالمحها وقيمتها ل من اال ست  دفف ماب

ل من اال ابحةكمصدرا إلر اح ل ذاتء تشك اب قدومذ  ابثاب   فابمستمحت  واالئتماني   ابماب  

 .م2616 تتحادب     ن ابطعم ن )ابمتك ف تذابعالق  اب
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 األدب النظري الً:أو
 

  ابد اد ت فابووو  ن ف اد تم مذ هاا ابل ء من ابد اد  اب ق ف  تل الموا  ابعئ س   بمث 

قد  ات ابحثأ من االل ابمعا ع فابمصاد  رات ابعالق  بعة اف ابحثأ ابثابذت باا د تم ابثديأ 

  ن الم   ابتاب  :

 .Design Concept الفكرة التصميمةأواًل: 

 .Brand ثانيًا: الماركة

 .Visual Identity الهوية البصرية: ثالثاً 

 .Logos الشعارات: رابعاً 
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 Design Concept الفكرة التصميمةأواًل: 

ه م ابتصم م ا تداءا ه  اب د ت  ابتذ  موا   ابحاف  ابتذ تعطذ ابمد    تل ابةم ت ممإف ال 

ت مابمصمم يعبي  ش ابعةاصع مع ابمعاد إيصابها من ِقحش ابمصمم تلعش ابةاس ت هم ابعداب 

ف ةد  شذءت صةع شذء من اليه  م؛ ها  ابمة   إنتا  من االل اب وع  ابتصم مبعبها ابحعض 

مه  يبع ن سء مذ مسا  تط اع الموا  فابحثأ مذ  إنواء اب وع  ابتصم م  من قحش ابمصمم

فم  ان     ابملاف فاب قد ؛مثددات ابموعفع بع ن اال تحا ال د من قاا ف  عفعتموم ض ع اب

ابعابي ابا  ابمصمم ابخح ع ال  د فقف يل ف بديء اط ت فهذ باا مإف فابموعفع ن سءت  ابموعفع

 ها  ةاصع ابتصم مت  تةم   الموا  بتصحح م اه مت مت  بم يتم ( ع اب وع  ا تداءا متن  يبيع 

 . (Emily & Scott, W,2013) تو ف شذء يا ع

بلمع الموا  ابتذ تةادب  قمابمصمم يحدبحةاء موعف ءت    ع  مثددة سء بيبع  ابمصمم  

 عش ابمتتمذ ي هم ابهدف الدادذ من اب وع  ابتصم م  ه  ماب وع  هذ شذء متغ عت مموعف ءت 

ما يواهد ت مابمصمم ابلعام لذ مهمتء ال تمتصع  تل مسا د  ابةاس ب هم فاعذ ابمغ ى م

 .اكتساب   ا و ابمتتمذابمعت ماتت فبون ابمهم  الاعى هذ 

من االل  فادتمعا اتها اب وع  حدال مع ت ا(ف   ن ديةام لذ ه  فبابتابذ مم ه م ابتصم م  

بتمةتج ابثمام  ابداات    اا بع ن اال تحا مع المثت ى ابمةتج  الق  ادتعات ل     ات  المد   ن 

 .ابوع   فمتغ عات ابس    فتعاث

مما ه ا  فاضث  فتأل ع  ح ع  تل ابمتتم نت يلب قف يل ف بها  ممةتلات ق  مؤدس   

بون هةاك ق  اء قف معاحش يلب ابعح   من االبهات يصتح بوخص ما قد ال يصتح بغ ع ت 

كتثديد ابمولت ت ح أ ال تستط ع تثديد ابمولت  قحش ابتععف  ت هات م لب ابتثدث مع ابمتتم ن 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Emily+Santoro&search-alias=books&field-author=Emily+Santoro&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Scott-W.-Santoro/e/B00DWWQOLM/ref=dp_byline_cont_book_3


16 
 

بمؤدس ت فادم ابمؤدس ت فن     ابمتتم نت  ع   مش ابمععم  الهداف فاب وع  ابمعاد إيصابهات ف ح

 (Handan,2007). فملاف ابمؤدس  ..ابخ

 تل بعض  من االل فق مء اب وع  تل دف  ابمصمم مذ انتاج  م2010) عادبذ قكد  

ابعمالء من ق ش  محاشع   تلغ ع محاشع  ف طعح قدئت  ابل انب ابمهم  مذ هاا ابوأف؛  أف ي

مابتععف  تل ابعمالء يعطذ  اب ص ل إبل ما يل ل مذ اا عهم  ن ابمةتج ابمعاد تصم مء.

ت ماالدتماع ابتلا   ةوا هم  هم فب تء تما (ادت مععم ابمصمم مععم   ام   ح ل ابمةتج لنء

بتعمالء يل ف بمثاب  ادتةا   بتمصمم ح ل ابو     ابتذ يةحغذ قف تؤدس  ت ها اب وع  ابتصم م ت 

  ابةمي ابمعادباا ال  د قف يد ك ابمصمم  مت  من الش اء ابتذ تعمش  تل تثس ن ابمةتج 

ام  ابكت يلب قف يعمش من ق ش ابم ف  .ةسإت ابالشلال ابخامات ابمستخدم تت الب افادتخدامءت 

وش  ةصع يثتاج إبل م اب وع  ابتصم م تتصم م مذ انسلام مع من  ةاصع ابكش  ةصع 

ابم ه م ابخاص  ابمعاد إيصابها بتلمه   ابمستهدف بتتؤائم مع تمع ن س ابعداب  االندماج

 ابل افم دي تاافبختإ اب حد  فاالنسلام اب مةء مثافب مذ  تبتمصمم ح ل ابمولت  ابتصم م  

 .مBradly,2010) بتصم مام ه م 

 :تعريف العملية التصميمية

من ابصعب فضع تععاف دق إ بتعمت   ابتصم م  ؛ فربك نظعا ب   د ابوث ع من 

ت إال قف لعام لذالداب ب فابةمارج ابمختت   بها ف ابك ب   د ابوث ع من  ع  تد اس ابتصم م اب

نا ح  تل  م ع   عام لذ تصم مكش ها  ابطع  توتعك مذ هدف فقحد قدادذ فه  ايلاد 

 . (Emily & Scott, 2013)مست ااتء ف م ع ق عاف ابعمت   ابتصم م   بتمةتج

يعمش  ش ابموتع  ن مذ ابعمت   م  تل قهم   قف 2613 ما قكدا ايمتذ فدل ت )ف 

 ابمصمم ت فربك  ن  عاإ ابعمش  تل تث   لعام لذاب ابتصم م   من ق ش (ااد  تأل ع ابمصمم

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Emily+Santoro&search-alias=books&field-author=Emily+Santoro&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Scott-W.-Santoro/e/B00DWWQOLM/ref=dp_byline_cont_book_3
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بتت و ع بعمإ مذ   انب ابعمت   ابتصم م   فتةظ م فإظها  تتك ابعمت   فابتذ بم تعد  لعام لذاب

فحسب؛  ش قصحثد من ابعةاصع ابهام  فابمؤلع  فبود   تل مستخدم تمصمم برات   متك 

 . (Emily & Scott, 2013)ابمةتج

 :التصميميةالفكرة مفهوم 

 قداد اتمن  هذ Design Conceptاب وع  ابتصم م    م قف1666  ن ادفا د )

فت  هاتء  صمم ابلعام لذابعمت   ابتصم م   فتعتحع قكثع ابعةاصع قهم   مذ إظها  قموا  ابم

ت وع  بكما قنها تعحع فبولش  ح ع  ن ابمةتج فابهدف من تصم مءت فهةاك ابوث ع من ابتععا ات 

    ابتابذ:تصم م قف نتععف  تل م ه م اب وع  اب ةاابتععا ات يملة  تل ها  باال الع ابتصم م  

 هذ اب وع  ابعام  مذ ص  تها الفب  . - 

 . داي  ابت و ع فابا  يثتاج إبل ابوث ع من ابت ص ش فابتط اع الحما - 

 .ابعام بتمةتج لعام لذاب بتتول ش  فابتذ مةها يملن اب ص ل تصم م ؤا  تثت ت   بتمولت  اب - 

 ابص    اباهة   ابتذ نتلد من تثت ش ابموعفع فابهدف مةء. -

االل االحت ا ات  من تصم م  ابخط  ابعام  ابتذ  ن  عامها يملن إيلاد حت ل ابمولت  اب - 

 .اب ظ    

 .مEdward,1994) ابم ا د الفب   بتط اع فته ئ  ابهدف ابعام بتموعفع -
 األساسيات التي يجب توافرها بالفكرة التصميمية:

 .  قف  تل القش  تل  الق  ق ا بتصم م تو ف نابع  من ابمولت  ا قف-1
 .اب وع  ابتصم م  قفب   فبداي  ظه   تو ف  ام  ف  قف-۲
 .فهذ قداس فالب تثم مها عتقف تو ف قا ت  بتتط ا -

مذ  صممابمفد ت   ابتصم م   اب وع مذ ابعاد  تو ف م  تل قنء 2666دما  ش )إ   ن

عمش بتذ  تععض بها من االل ابحعنامج اب ظ ابتعامش فابت اصش مع ابمولت  ابتصم م   ابتذ ي

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Emily+Santoro&search-alias=books&field-author=Emily+Santoro&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Scott-W.-Santoro/e/B00DWWQOLM/ref=dp_byline_cont_book_3
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فد تتء بتتعح ع  ن ابمولت  ابتصم م   غ ع ابمثس د  مذ ص    هذ  فقيبا تو ف  ذتابتصم م

 ش ابت ص ت   تظهع  ابتصم م  ابحدء مذ ابعمت    ها مش قف ص اغ  مادي  يملن  ن  عام

ابتعح ع  ةها فالب تعت حها  ابتذ يلبابخصائص فابمالمح ابعئ س   فتح ن موعفع بص   ااص  

تثم إ  ش ها  الفب اات فإظها  تتك ابمالمح  لعام لذت ف تل ابمصمم ابلفب اات ابموعفع تحعاا 

ابعئ س   فربك من االل إ ا  ابعمت   ابتصم م   ابعام قف اب وع  ابعام  ابوح ع ت فابتذ  ن 

 .ابتصم م  تةظ م فتعت ب قفب اات حت ل ابمولت   ابمصمم ابلعام لذ عامها يستط ع 

   ام  فتتداش مذ  م ع اب وع  ابتصم م   تم م  ت   ء ابعمت   ابتصم م   بص ف 

 ةاصع فمعاحش ابعمت   ابتصم م  ت ف تل  م ع مست اات ابعمت   ابتصم م  ت فاملن قف تةتج 

 .  من ابعديد من ابمصاد تصم م اب وع  اب

ابمستخدم فقف يعحع  ةها  احت ا ات تتح   إ ثمه  مطابب  تذ لعام لبابةسح  بتمصمم اب

حد  ح ع فاتطتب ربك من ابمصمم قف يعحع  ن اب وع ابص اغتها مذ إ ا  ف  م مفقف ي

بابتعح ع  ن تتك ذ لعام لبمصمم ابات م ذ ابغابب يم م مذ ص    فاحد  ففاضث ابتصم مذ 

 بصغ ع يتو ف من ابوث ع من الموا  ا ه  تصم مذف ق  مةتج  تماا بأمذ ص    مادي ت  موا اال

 م.2666دما  شت إ)
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 Brand.الماركة  ثانيًا:

انطحاع يل نء ابس   )ابمتتم نم  ن ابمؤدس . مهذ  حا    ن  brand ابما    تعتحع

فهذ ف د بوذء  (Hembree,2006) شع   شخص ما تلا  ابمةتج قف ابخدم  قف ابمؤدس 

غ ع متم س يلة ء ابمتتمذ  ةد ادتعمابء بستع  قف ادم  ما مثش ابملان  ابمعم ق ت اب خعت 

ابمتع ت الصاب ت االنتعاش...فهذ فا ه  ابمؤدس  فابتذ يتم  ةائها  دق  فابتذ يتم د مها من 

م ابمث ط  . فهذ  إ ا  غ ع معئذ من ابمعانذ فابم اه مDavis,2005) االل ابه ا  ابحصعا 

ت فابتذ تعمش ابوع ات فابمؤدسات  تل ابتأل ع  ت ها من مNeumeier, 2005) بابمةتلات

االل إ عا( ابص ات ابتذ تلعش من هاا ابمةتج مختتو. ف ةدما يتو ف هاا ابوع    ن ابمةتج 

 .مابما   ) ةد  دد  اف من ابةاست ت بد 

مؤدس  قف مةتج ابه ا  ابحصعا  يتو ف االنطحاع بدى ابمتتمذ  ن موع  قف شخص   قف 

ابعالم  فابعةاصع ابلعام ل   ابمختت   فابتذ تتعب دف اا هاما إلظها  ابوخص   ابما    من االل 

ح اس ابمتتمذت فتؤلع مذ ابص    اباهة   ابخاص  بابمؤدس   ت ظ و ابم م  تت ا ش معءبولش 

س ل ب    ت فبابتابذ ابص    اباهة   اب ة   فابدالب   بعم ( بصعا   عام ل   بحةاء ابعفابي اب

ابمطت ب ت فهذ تتبمن  ش شذء يملن  ؤاتء قف دما ء قف بمسء من ادم ابمؤدس ت  المتها 

ابتلا ا ت ابملم    ابت ن   ابخاص   هات ابثمت  اإل الن  ت ابتصم مات ابداات   بالماكن ابتذ 

م ببماف ا تحا ء booths -ععضفحدات اب -مةاما   ع  -ؤدس  )محانذ إدا ا  تتحع ها  ابم

ممد تصش ه ا  مؤدس  ما إبل د    ق تل   (Drewniany & Jewler, 2008)ففالؤ  بتمؤدس 

من ابتمحش فابتأل ع فاب ا ت   مذ ابمتتمذ فتتث ل من قشلال فقب اف فص   معئ   مم    بوذء 

 د ل ب  ذ قكحع فق مإ فه  ابما   .
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مهذ  Brandingعمت    ةاء ابما    ب ملمشا  بابك تعد معحت  تصم م ابه ا  ابحصع 

ابل ء ابحصع  اب اضحت فهاا يلسحها قهم   بابغ  بمد تها  تل ابتأل ع  تل ابمتتمذت لف ما تعا  

 .مRita & John,2009)  اد  يل ف ق ت  فقق ى تأل عاا من ما نسمع  ةء

طتإ مةها  ام  ابله د ابما    هذ بمثاب  ابةمط  ابمث  ا  ابمع  ا  ابتذ تة تماا بأف  

بابما     Visual Identityيعتحي مصطتح ابه ا  ابحصعا  ح أ ت مStewat,1996) اإل الن  

فابه ا  ابمؤدس    Brand Identityفابمؤدس  من االل مصطتثات مثش: ه ا  ابما    

Corporate Identity. 

هذ ابعةاصع ابمعئ   بها   تتثدد من   نها Brand Identityه ا  ابما     م ه م

مثش ابعالم  ابتلا ا  فالب اف فابتصم م فاالدم فابعم ( ابتذ تثدد معاا ابما    مذ  تابما   

 قرهاف ابمستهتو ن.

  الماركة مواصفات  

 فمعاذد متذأبإ بوذلش ابظهذ   مذن تملةهذا تما  ذ  بوذش مع ةذ  فم اصذ ات تام ذ   هةابذك

 تصذم م يصذح ال ح ذأ تابما  ذ  هذا  به اذ  اباهة ذ  ابصذ     ةذاء ق مذد  ابم اصذ ات هذا  فتعتحذع

 :ذتتتخص باآلت فهذ ابم اص اتت ها  دفف  ما    ه ا 

  Substanceرلجوها

ه  قصش ابوئ فقدادء ف اف   فبدايتء مةا بثظ  ف  د ت قما إ عائ اا  اصطالحاا  ابل هع 

ابما  ذذ  إلظهذذا  ه اتهذذا مذذن م بأنذذء ملمذذش ابمحذذادئ الدادذذ   ابتذذذ تتخذذاها 2610م ععمذء  مذذعاف )

مةطتذذإ قذذد تها فإملاناتهذذات فهذذذ ق ا ذذد مت مذذ    نهذذا ابطعامذذ  المثذذش بتثديذذد ملانذذ  فق مذذ  ابما  ذذ  

 م.2610) معافت 

https://www.google.jo/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rita+Clifton%22
https://www.google.jo/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Simmons%22
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  نذذء مسذذتمد مذذن  ذذ هع  بما  ذذ دذذحب ف ذذ د هذذا  ااا قف يلذذ ف فاضذذث ال  ذذدابما  ذذ    ةذذد  

بذذذابمظهع ابذذذا   ابما  ذذذ ن بتظهذذذع دذذذم ابط ن فمتةافه اتهذذذا متذذذع ابما  ذذذ   فقف يلذذذ ف نوذذذاطابما  ذذذ  

 يتةادب ف ح عتها.

 Visionالرؤية 

 يطمح ما     كش قف ح أ بعدت تتثمإ بم ابتذ ابمستمحت   فابطم حات اآلمال هذ ابعؤا 

 بها  با ق  رهة   ص    فبةاء ابعابم   الد ا  مذ كح ع  ملان   ت غ فابل ابتط   ابل مساهم ها

 (Neumeier, 2003).ابما    

 الهذداف فتثمذإ تتحذ ابمدىت فبع د  فمت دط  قص ع  ادتعات ل ات ابما    تتحةل ح أ

  تل ممي االدتعات ل ات ها  تعمش فال مساهم هات يعادها ابتذ ابملان  إبل بت ص ل مةها ابمع   

 .بتمستمحش تخطي فإنما ابثاضع اب قد

  Ethics  األخالقية القيم

 تثديد فاملنت م ء تو ف  ابا  ابملتمع ق م فمن ابما       هع من الاالق   ابم م تةحع

  تل تعمش فابتذ ابمختت   ابةواط قف ء نث  اب عد يثمتها ابتذ ابمعتمدات ملم    بأنها ابم م ها 

  غحاتذءت نثذ  اب ذعد ت  ذء ان عاب ذ   مت ذ  قحلذام  ذن  حذا   مذابم م . غحاتء فتثديد دت   اتء ت   ء

 م.2610ت  ما ف ) دت   اتء  ن ابمسؤفب  هذ فتصحح بء ابمث ي ابملتمع من فاتعتمها يلتسحها

 م ظ ذ  تل يلب ابتذ الد  ات هذ الاالق   ابم م إف ابم ل يملةةا ر ع ما االل من

 .مةتلاتها من ابملتمع فتمعاب ابما     ن إيلا    ص    بةمش  ها ابتثتذ ابما   
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 Value القيمة

 يلذ ف  بذأف قف  ذديعاا  م ذءت معغ بذاا   عتتذء بابوذذء ف ذدت إرا ابتذذ ابخاصذ   هذذ ابم مذ "

 ابتذذ ابثسذة  ابخذ اص نت لذ  ابوذذء ادتثسذاف إبذل ابسذت ك ت  ذء ابتذذ ابم مذ  فهذا  كذابكت

 م2610.) معافت "م ء

 ق مذ  .شخصذ   قف مهة ذ  الصذعد ت  م ع  تل ابم م  تثم إ إبل ابملتمع قمعاد  سعلي

 ابتبذث   قف االتحذاع يسذتثإ كذاف ما إرا مات شذء قف ما ب عد ابةاس تمديع االل من تماس اب عد

 ابخذدمات قف ابمةتلذات مذذ م ايذا فضذع اذالل مذن ابما  ذات إبذل بابةسذح  المذع  ذابكت ابذثمن قف

 نظذع ف هذ  مذن ابمةذتج ق مذ  يذ ا(   بسذعع ابةذاس  غحذ  تثم ذإ  تذل تعمذش قف شذأنها مذن ابتذذ

 .ابمستهتك

.  
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 Visual Identity. البصريةالهوية ثانيًا: 

ابصعاع ابدفبذ ظهع م ه م ابه ا   ابم اا مةا ابست ةات من ابمعف ابماضذت فمع ت ايد 

قصحح دؤال ابه ا  مطعفحا مذ  صع ابع بم  ابتذ ت عض ن  اا من ابت ح د  ف(ااد  ابمةامس ت

االهتمام  د اد   تل حع   االقتصاد فابصةا   فظه   ابوع ات ابعا ع  بتما اتت بابك ا(داد 

ب  اب ص ل إبل   اف مم   بوش مؤدس  تستط ع ف ام ه م ابه ا  مذ ابعديد من ابملاالت مذ مث

 .م2612)دت مافت من االبء تم   شخص تها  ن غ عها 

 تعريف الهوية لغويًا: 

من االل معا ع  ما   تب  ن م ه م ابه ا  تح ن قنء من ابمصطتثات ابوائو  فابتذ ال 

ابحاحأ ات اقاا  تل م ه مهات   ف هاا ابم ه م يةط    تل قبعاد لمام   فدية   ف غعام   يلاد يلد 

م  تل صع ب  تحةذ تععاف مثدد بته ا ؛ Fearon,1999فد اد  ت فمذ هاا ابصدد يؤ د )

ف بما يع د ربك إبل ااتالف اتلاهات ابوتاب اب وعا  فابثمام   فابس اد   فاال تما   ت ح أ 

م مذ الد  ات ابمعاصع  بتتعح ع  ن ااص   ابمطابم : مطابم  ابوذء Identity)  تم تستخدم  

 مطابم  بمث تء. قفبة سءت 

قف غم ض مصطتح ابه ا  يع ع مذ  قد نحء ابلم Buckingham, 2008)  تماا بأف

م فمن ابس اقات مختت   الغعاض ابتذ Identityالداس إبل الصش ابالت ةذ بوتم  ابه ا  )

 تخدم م ها هاا ابمصطتح.اد

فاوتإ ابمعةل ابتغ   بمصطتح ابه ا  من اببم ع ه ت فاو ع م ه م ابه ا  إبل ما يل ف بء 

 ه  ن سء. ءابوذ

 ابه ا : ما تعةذ  

 م.2666ت ص   هذ ما يم     ن غ ع  فالعتء مختت اا  ما د ا  " ) ءابوذ" ه ا   - 
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 غ ع .االتثاد باباات ق  من ح أ شخص تء فتثممء مذ راتء فتم     ن  -

ا "ف اء اببم ع ابلمعذ بما يوتمش  ت ء من ق م ف ادات فمم مات تثدد ف ل بلما   فا داته -

 .م1666)ابملة  ت  "ظ  تل   انهادااش نطا  ابث ا

 تعريف الهوية فلسفيًا: 

 كما غ ع تابموتمت   تل ص اتء ابل هعا  ابتذ تم     ن  ءابوذتعحع ابه ا   ن حم م  

  بة سء. ءابوذتعحع  ن ابمطابم  ق  مطابم  

ابتذ  فابمسمات ابعام فبابتابذ مابه ا  هذ ابمد  ابثا د فابل هع  فابموتعك من ابسمات 

 .م2666ابماد  ت )  ن غ ع  ءشذ ق تم   

ابتذ تعتحع ف   تا اخ ابعالم  ابتلا ا   ممتعف قما بخص ص تا اخ ابه ا  ابحصعا  مه

ممةا آالف ابسة ن فابحوع يستخدم ف  المات مم    د اء  اند بولش    هع ابه ا  ابحصعا 

ق مابهم قف قةا اتهم فانتمائهم  معد  قف ضمن  ما اتت بتتعح ع  ن شخص تهم قف قمالكهم قف

 بلما ات مع ة . 

 أ بم يلن شخصذ غ ع م ض  ذت ح مواند ها  ابعالمات مذ ابحداي  تتسم بطابع

مظهعت ابعديد من ابعالمات مذ  تذ االتصال فابتأل ع  تل ابمتتمذف  اا  ام اا  دف ها م هةاك

 ع ابثعفب فمذ الد ا  فمذ ابعااضات ابمختت   ف ةد مختتو ابطحمات اال تما   ت فربك بتتعح

 فهذ: ن لالل  قش اء قداد   

من ه  هاا ابوخص؟ موةد تستخدم  (:Social Identity)الهوية االجتماعية  -

 بتتعح ع  ن شخص قف ملتمع مع ن قف مؤدس  ما.
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ح أ داهمد مذ  تصاحب ببا   ما فتعةذ اإلشا   إبل (:Ownership)الملكية  -

 .مع ن ابل شخص مع ن شذءمتو     ن ابتعح ع

ابتعح ع  ن مخع فمسئ ب   صةا   مةتج ما ح أ  م:Origin) المصدر أو األصل -

 .مMollerup,2007)  ن ملاف قف فقد قف لمام  مع ة  ادتخبع بتتعح ع

فنلد قف ه ا  ابمؤدس  هذ ابطعام  ابتذ تعحع  ها ابمؤدس   ن شخص تهات بث أ 

ف ت بما يث ع االدتلاب  ابعا     بتلمه   ابمستهدل إض اء  ابع انسانذ  تل ابمؤدس ف اتث

ابث اظ  تل ابتماب د فاتطتب  دم ص    مع ة   قفابخحع   قفمها  ابه ا  قد تعطذ انطحا ا بابم   

فتثتاج  بط ئ بتمؤدسات دة ات من اإلدا   ابدق م  بها  ابه ا  لف تو ان ه ا  مم    يعد  مت   

 .م2666 هةسذتإبل ادتمعا ا  لنها تمثش اب وع االدتعات لذ بتمؤدس  )

 قفاعتحي م ه م ابه ا  بولش محاشع بمةظ م  ابم م الداد   ابتذ تتحةاها ابمةظم  ف 

)مه مت  ابمم    ا تما    قنء يولش شخص تهما يعتمد ق باء ابمؤدس  اال قفابدفب   قفابوع   

 .م2616

يلاب فاث ع ابث است يملن  ؤاتها بمسها دما ها فبها  متم سابه ا  ابحصعا  شذء 

" فنمش ابمعانی فالموا  فهذ تلمع  فابتم  “فابعؤا  دف  معال مذ تثم إ م ه مذ " اإلد اك 

 .مWheeler, 2009) ابعةاصع ابمختت   مذ نظام ففحد  متوامت 

  ابتابذ: بف ابه ا  ابحصعا ف يملن تعع  

م يتم ابتعح ع  ةها من االل ادتخدام personaابمؤدس  ) قفشخص   ابوع    هذ

فاضح فلا د بتعالم  ابتلا ا  فالب اف فابعةاصع ابلعام ل   مذ  ام  فدائش اإلتصال ابحصع  

 .(Hembree,2006)  ابم  ء إبل مئ  مستهدم  مثدد
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 فابوع ات  ن بعبها ابحعض فتم    ابمؤدساتفد ت  بصعا  بتععاف   ابك هذ

ابعمش من االل  د   ةاصع  فمتس تها مذم values) بابص    ابتذ تعحع  ن نوا ها فق مها

 مةها ابعالم  ابتلا ا  فابمطح  ات فتمتد إبل ق(ااء ابم ظ  ن فابتصم م ابدااتذ بتملاف

(Woodham,2006). 

بصع   تتو ف ابه ا  ابحصعا  من ابعةاصع ابلعام ل   ابتذ تلتمع معا بتختإ نظام 

 فابوتابات تالب افت ابعالم  ابتلا ا ت ابعم (فهذ تتو ف من  .متما   ب)ابتمث ش ععاف ف بتت

(Clifton & Simmons,2003م. 

ابعم ا   مثش الب اف فالشلال ابتذ تغتو فتةمش ابمعانذ مبتما   )هذ ابعةاصع ابمعئ   

م يملن مست ى ابمؤدساتدع ) تل قف ذ نطا  ابتذ ال يملن ابتعح ع  ةها بابوتمات ممي فربك م

  .مNeumeier, 2003) مdress code) ابم حدقف تتبمن ابولش ابمعما   بتملاف فاب   

الدفات فابمل نات ابحصعا  ابمستخدم  دااش ابوع  ت فتلمع  هذ ابحصعا  إرف ابه ا 

 د    اد ا ضمن ملم    من الدب  ابتةظ م   قف ابت   هاتت فتتو ف ابه ا  ابحصعا  بتوع   من

"ابوعا " فه  ابعم  ابا  يمثش  امش ابه ا  فابعالم  ابتلا ا ت الدفات ابملتح    دفات بصعا :ق

ت ابمط ااتت تابةوعا“ابتس اإ "ابتعفاس  + بطاقات ابعمش + ابمغت ات ....ابخ" فمتثمات 

يعتديها ابوتبت ابم اقع ...ابخ"ت فمةتلات ابتعحئ  فابتغت وت إضام ا بتصم م ابمالبس ابتذ 

 م.2616)مه مت  ابم ظ  نت فابالمتاتت فابعدائش فابتطح مات ف ع  ابت اصش ابحصع  الاعى 
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  Brand Identity Idealsمقومات الهوية البصرية الناجحة 

ا  ابحصذعا  ال  د من ت مع م اص ات قداد   مذ ابعمت   اال توا ا  ابخاص   تصم م ابه  

لفل مذذذع  مذذذذذ معحتذذذذ  تسذذذذ   نوذذذذا ها دذذذذ اء  انذذذد تمذذذذدم ب قفابمؤدسذذذ  مهمذذذا  ذذذذاف حلذذذذم ابما   /

ت قف إرا  انذد تتعذذعض بذحعض ابتعذذديالت مهةذاك ابعديذد مذذن ابه اذات ابتذذذ تتصذا ع  تذذل اإل ذال 

 ذاب انتحذا  ابمتتمذذت فبوذن مذذا ابذا  يلعذش قحذدها يتم ذ   ذذن غ عهذا معذالا ؟ فمذا هذذ ابخصذذائص 

 .م2616 ا    ابدفبذ ابثانذت ابماهع ت)مؤتمع ابم  ابه اات ابحصعا ؟ لمبشالداد   

 

  ترابط مقومات الهوية البصرية الناجحة( 0الشكل رقم )

(Wheeler, 2009) 

 visionالرؤية  -

ابعؤا  ابم ا  ابممةع ت هذ قداس اإلبهام لمبش ابه اات ابحصعا ت لنها تسا د ابمصمم 

ذ فهذذذ مذذحذذ ا  بصذذع  يذذؤلع مذذذ اابمتتتختذذإ اصذذع ابلعام ل ذذ  ابمختت ذذ   دقذذ ت ف  تذذل اات ذذا  ابعة

/ابمؤدسذذات ابمحة ذذ   تذذل  ؤاذذ  مم ذذ   يذذتم تةم تهذذا فابث ذذاظ  ت هذذا مذذن مابما  اتت تثتذذاج بتوذذلا  
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ت بولش يختتو  ذن الشذخاص ابعذادي ن ؤا  آمابهم ابمستمحت   ش قمعاد بديهم ابمد    تل تخ ش ف قح

 باإلضام   تل اإلصعا   تل تثم مها.

 Convey Meaningنقل المعاني  -

ء ادذتعات ل   قف ملم  ذ  ملانذ فتذدامع  ذن قموذا  فمعذانذ  م مذ  قفابه اات تعحع  قمبش

مهذذذ تذذعبي  ذذ ن ابذذا اء فابخ ذذال  فما ت تهذذا.لعائهذذا  فت اذذد مذذنمذذن ابمذذ م فهذذ  مذذا يم  هذذا  ذذن غ عهذذا 

فتث ع ابعا   ت ح أ يلب قف ت ظو ابعةاصع ابمختت   مذ ابتصم م بولش يعمذش  تذل نمذش هذا  

ابمعذذانذ بسذذع   فدذذه ب .  مذذا قف إيلذذاد معةذذل بتعمذذ ( ابحصذذعا  يسذذا د  تذذل اال توذذا  مهذذذ ت ذذتح 

  هذا  ذن غ عهذا.  مذذا ملذال ابعمذش بمختتذو ابعةاصذع ف بطهذا  حعبذها بسذذحش غ ذع تمت ديذ  ممذا يم

 .(Davis, 2006) قنها تسا د  تل تع    ابله د اإلتصاب   مذ اتلا  فاضح

 Nikeبما  ذ  من ابعالمات ابتلا اذ  ابمعحذع   ذن معذانذ فقموذا   م مذ  ابعالمذ  ابخاصذ  

ممذذد دذذم د  تذذل ادذذم إبذذء ابةصذذع ابمذذعتحي بالدذذا  ع اإلغعام ذذ  ابمديمذذ ت فهذذذ  حذذا    تذذل تلعاذذد 

ممذذذد  انذذذد مالئمذذذ  فمعحذذذع   ذذذن مؤدسذذذ  مةتلذذذ  لحايذذذ   ااضذذذ   مخصصذذذ  بتلذذذع    ةذذذاحتشذذذلش 

ت نابعااضذذ  )كةايذذ   ذذن ابخ ذذ  فابسذذع  م ممذذا دذذاهم بذذال شذذك مذذذ نلاحهذذا فابتذذأل ع مذذذ   ذذش مذذن 

 .م2ابولش ) ابمعتح   ها  اند بمثاب  حام  فإبهام بتثم إ احالمهم ابما    فابمعانذمعؤا  

 

 

 Nikeالعالمة التجارية الخاصة ب ( 2الشكل )

(www.nike.com) 

http://www.nike.com/
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 Authenticity and Credibilityاألصالة والمصداقية  -

نوذذذذاء ه اذذذذ  تتسذذذذم بالصذذذذاب  يتطتذذذذب مععمذذذذ    ذذذذد  مذذذذن ابمصذذذذمم بابمؤدسذذذذ  / ابما  ذذذذ  إ

فابعةاصذذع ابتذذذ تم  هذذا  ذذن مةامسذذ ها فابسذذ   فاب ئذذ  ابمسذذتهدم  فملانتهذذا ف ح عذذ   متهذذا فالموذذا  

فابمعانذ ابتذ تعحع  ةهات مما يسا د مذ ا توا  ه ا  بلاف  ق اذ  بهذا مصذداق   ففالء فلمذ   ةذد 

 ةذاء الصذاب  مذذ  ابتد ج ابا  يسا د  تل م3)ابولش  ما ه  م ضح مذ  ابمستهدم .ا قمعاد متته

 : ا هاب

 

 ( التدرج الذي يساعد على بناء األصالة في الهوية3الشكل رقم)

 (8108)سليمان، 

 بابثمامذ  ال تحا هذامن ابما  ات ابتذ تتمتع بأصاب .  مك  اك ال)ما    عتل دح ش ابمثال م

فنمي ابث ا  المعال  ت مهذ من ابمةتلات ابتذ تتمتع  تا اخ   اش نا ح ففالء من قحش ابمتتم نت 

حذذذ ل ابعذذذابم بوذذذلش يذذذ مذت  ذذذش قف هةذذذاك اشذذذخاص  Coca-Colaمماليذذذ ن الشذذذخاص يوذذذعب ف 

متعصذذح ن بهذذاا ابمةذذتج فاعمبذذ ف ادذذتهالك غ ذذع  مذذن مةتلذذات ابمةامسذذ  مثذذش   حسذذذ مذذثال فحتذذل 

 ةذذدما تذذم اداذذال بعذذض ابتعذذديالت  تذذل ابه اذذ  ابثاب ذذ  مذذؤاعا مذذن اذذالل ابحسذذا   بختذذإ  ذذ  مذذن 
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بوذعب ابمةذتج  تذل  م ذذع  دذتمتاعاالبتتعح ذع  ذن  ابمذعح فإضذام  اإلحسذاس "باالحت ذال ابحصذع " 

 تذذل  ذذاف  فمعذذانذ قصذذ ت  معتحطذذ  بابما  ذذ  )مثذذش   ةاصذذع ابه اذذ  لذذم  ةذذاء هذذاا ابتطذذ اع ادذذتةاداا 

 ش ع ابمتتمذذذ تلذذذا  ابمةذذتج بوذذلش قمبذذذإلذذا   موذذا ا ذذ م ممذذد نلثذذذد مذذذ نمذذش ابمعذذذانذ ف شذذلش اب  

 .م2612)دت مافت 

 تصم مات    اك الت فابا  يمثش نمارج من م4ولش )ابفه  ما يتبح من 

 

 ' ( نماذج من تصميمات كوكاكوال4الشكل رقم )

(www.brandsoftheworld.com) 

 Continuityاالستمرارية  -

ب تثمإ هاا ابوذعط يلذب قف ال  ابتغ  ع.فهذ املان   ادتمعا ها بمد    ات  مذ (من دائم 

  (Wheeler, 2009).مثدد تتحع ابه ا  ق  م ض  قف ص ث  تصم م   

 ةصذذع ابه اذذ   ال فهذذ  يم ذذ  انذذد ابغذذ  ح ذذأ  ت1860 ذذام   ذذ ف ديذذعشذذع   مةذذا تأدذذ س 

  .م5ت  ما ه  م ضح مذ ابولش  قم )الدادذ

 

http://www.brandsoftheworld.com/
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 John Deree (، شعار 5الشكل رقم )

 (www.brandsoftheworld.com) 

  Coherence  &consistency المالءمة والثبات -

يلذب قف تتذعك ابه اذ  اللذع ابمع ذ  قف ابمت قذع مةهذا بذدى م  تل قنذء 2660قكد داي س )

ابمتتمذ بابك يلب قف تثمإ ابثحذات مذذ  امذ   ةاصذع تلعبذ  ابمتتمذذ بمذد  مذن ابمعفنذ  يسذا دها 

 تل اتإ  الق    ح  مع ابمتتمذ مس اء  اف ابمتتمذ يستخدم ابمةتج قف يوتعاء   ادط  االنتعند 

بمتطتحاتذذء فقف تعطذذذذ  فقكثذذع مالءمذذ ف ابه اذذذ  مأب مذذ  بديذذء قف مذذذ قحذذد مةامذذا ابح ذذع يلذذب قف تحذذد

  مةها.االنطحاع ابمع   

مابمالءمذذ  هذذذ ابصذذ   ابتذذذ تذذدل  تذذل قف  م ذذع مل نذذات ابه اذذ  تحذذدف معتحطذذ  مذذذ  امذذ  

النوط  اإلتصذاب   بتمتتمذذ فهذاا ال يعةذذ ابلمذ د فابعتابذ  مذذ ت ظ ذو ابعةاصذعت فبوذن يلذب قف 

قدذت ب قف ق مذ  قدادذ   يذعاد ابتعح ذع  ةهذا فبةذاء ابه اذ  ح بهذا بوذلش محتوذع يلذ ف هةذاك موذع  قف 

 بختذذذإ لمذذذ  ففالء ابمتتمذذذذت مذذذع معا ذذذات ابخامذذذات فاب ظذذذائو فابمم ذذذ ات ابتذذذذ تت ذذذعد  هذذذا اب دذذذائي

 (Davis, 2006).ابمختت   اإل الن   

http://www.brandsoftheworld.com/
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متعابطذذ  مذذذ بتذذذ تحذذدف  ةاصذذع ه اتهذذا ابحصذذعا  ا ابوذذع اتابععبذذذ مذذن هذذا  ك اعذذد ابحةذذف 

م ابذذذا  يحذذذ ن بعذذذض ابتصذذذام م 0فاظهذذذع ربذذذك مذذذن اذذذالل ابوذذذلش  قذذذم ) تكامذذذ  نوذذذطتها اإلتصذذذاب  

 ابخا     فاال الن   بتحةك ابععبذ.

 

 ( بعض تصاميم البنك العربي6شكل رقم)

)www.facebook.com/ArabBank( 

 :مة من خاللءالميمكن تحقيق ال 

 .ادتخدام موع  ديةام ل   قداد   م حد  قف" ص ت م حد" -

 .تطح إ ابه ا  مذ  م ع ابملاالت امت ح د نظ -

 .تمديم مست ى   د  م حد  -

 .  ااب ض ح فابحس -

 . ابمؤدس /تأك د  تل شخص   ابما   ت ح د ابعةاصع فاب -

http://www.facebook.com/ArabBank
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 اف تة ع انوطتها مما يسهش ابمؤدس  حتل بعد نم هابما   /ابتأك د  تل شخص   ا -

 Davis, 2006).)ابخدمات ابلديد  تمحش ابمتتمذ ابمةتلات/

  Flexibilityالمرونة  -

ابثتذذذ ل ابمحتوذذذع  ال تختذذذ  مذذذن محذذذدق ابمعفنذذذ  مابه اذذذات ابحصذذذعا  ابل ذذذد  يلذذذب قف تتثتذذذل 

االدذت اد  بذاب عص اب ئذ  ابمسذتهدم  بتذتملن مذن تغ عات ابطا ئ  مذ ابتوة ب   ا ف بابمعفن  بت اكب اب

م بابمعفنذذ  مذذن اذذالل اإلهتمذذاف  مت7  م ضذذح مذذذ ابوذذلش  قذذم )هذذ مذذا  ابتذذذ تختمهذذا هذذا  ابتغ ذذعات

بتما  ذذذذ  / ابمؤدسذذذ  اب عصذذذ  بتةمذذذذ  مذذذن اذذذالل تطح ذذذذإ ابه اذذذ  مذذذن اذذذذالل ابتسذذذ ام   ابتذذذذ تتذذذ ح 

ابمؤدس  محدق / كما يلب قف تبع ابما     س  .ابادتعات ل ات تةادب ابتغ عات ابتذ تطعق  تل 

تسذهش  Brand Architectureابةم  فابتط   مذ   ن اإل تحا   ةذد اتحذاع قنمذاط ه اذات مع ةذ  

اضذذام  مةتلذذذات فاذذذدمات ااصذذذ   هذذذا مذذذذ ابمسذذذتمحش بسذذذه ب  فمعفنذذذ ت تبذذذمن تمحذذذش ابمتتمذذذذ بهذذذا 

(Wheeler, 2009). 

 

 Moving Brand & Cloud Experience  (، شعار7شكل رقم )

)http://www.movingbrands.com/work/cx( 

http://www.movingbrands.com/work/cx
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 Innovation, Modernism & Distinction اإلبتكار والحداثة والتميز-

ابمتتمذ ح أ  فالءها بتثص ل  تل انتحا  فاهتمام ف ف  د  ةاصع ق ا  تم  ها  ن مةامس 

تصذا ع  تذل  ذاب تف  تتسذا إ تذذبابعديد من ابمؤدسذات اب قصحثةا نع ش مذ  ابم م دحم بصعااا 

 لب  تل  ش مؤدس  اف ت ضح بتمستهتك نماط تم  ها  ن غ عها م تانتحاهةا بمةتلاتها ابمتةامس 

 .م2612)دت مافت مت 8ت  ما ه  م ضح مذ ابولش  قم )من مةامس ها

 

والبريد  مختلفة ومميزه لمؤسسات منافسة في نفس المجال خدمة الشحن ونقل الطرودهويات ( 2شکل )

 (brandsoftheworld.com) السريع

 ن ابثحذذذات كمذذذا يسذذذا د  تذذذل تثم ذذذإ اإلدذذذتعات ل ات ابتسذذذ ام   ابمطت بذذذ  م هذذذا مذذذذ ظذذذش ابم ا(نذذذ   ذذذ

 محدق اال توا .ابةسحذ ف 

ابتذذ تطحذإ هذاا ابمحذدقت ممذع  مابما  ذات)مذن  Unilever مما  ذ ) تل دذح ش ابمثذال تعذد 

مهذذذذ  تمذذذن ابما  ذذذات فابمةتلذذذات ابمختت ذذذ  فتبذذذم تثتهذذذا ابعديذذذد تمتعذذذدد قنهذذذا تتمتذذذع  ذذذةمي ه اذذذ  

ف تذل م. فها  اب وع  مطحم   تل ابعالم  ابتلا ا  تلمعها ب وع  فاحد  هذ )إضام  ابث  ا  بتث ا 

ملذذذن تطح مذذذء  تذذذل ا  مةتلذذذات  ديذذذد  ابم  ذذذ د  حاب ذذذا  مذذذا تتصذذذو بابمعفنذذذ  ح ذذذأ ي ابمةتلذذذات

شذذلش معحذذع   ذذن محذذدق ابث  اذذ   ۲۲إبذذل  ابملذذ ء Uمبذذام . مابعالمذذ  ابتلا اذذ  ابمل نذذ  مذذن حذذعف 

  ال ذذ اء ابمختت ذذ   تذذل بطذذع  مختت ذذ  مذذن ح ذذأ ابمبذذم ف فابمعابلذذ  ابلعام ل ذذ  تذذم ت ظ ذذو هذذا
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 م6  مح ن مذ ابولش  قم ) ما ه لش محتوع مذ  ام  ملاالت تطح مهامذ ابه ا  ابحصعا  بو  حد

(.(Davis, 2006 

 

 (9شكل رقم )

 وأجزاء من تفاصيلها في البيئات الداخلية والورقية.صورة لتطبيق العالمة التجارية للمؤسسة  

)www.unilever.com( 

 Commitmentااللتزام  -

بثا ذ  بتثمايذ  فابعةايذ  فابمتابعذ  فابةمذ  ابمسذتمع مذن  assetابه ا   حا    ن قصش * 

بصذذعف ابةظذع  ذن حلذذم  تالئمذ  فابمصذذداق   فما ت ذ  ابه اذ االبتذ ام بابث ذاظ  تذذل ابمذ م ابم ح ذأ

ابمؤدس  ف ن نم ها من االل متابعذ  تطح ذإ اب وذع  ابعامذ  ف ةاصذع ابه اذ  فتلعبذ  ابمتتمذل مذع 

 . م2612افت )دت م ابما    فحمايتها فابتثلم  ها

 

 

http://www.unilever.com/
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  Valueالقيمة  -

يملن تثم إ ابم م  بته ا  بإ طاء انطحاع باب عديذ  فابلذ د  فابتم ذ  فابظهذ   بوذلش قذ   

ف(ااد  اب  ذ  ن ابمؤدس  فابث اظ  تل ملانتها  ن  عاذإ إيصذال  دذائش بتمتتمذذ تثتذ    تذل 

اف مةتلاتهذا مصذةع  قف معانی مؤ د   تل   نهذا مؤدسذ  بهذا مسذؤفب   ا تما  ذ ت  ذابتعح ع  ذن 

مذذ تةم ذ  ابملتمذع ... مذ ملن ابه اذ  ابحصذعا  ابتعح ذذع  اا مختمذ  بمذ اد صذديم  بتح ئذ  قف قف بهذا دف  

 .(Wheeler, 2009)بولش معئذ فمتم س  ن ها  ابعدائش

 مقياس فاعلية الهوية البصرية

إف ما ت ذذ  ابه اذذ  ابحصذذعا  تعتمذذد  تذذل نلذذاح ابعمت ذذ  اإلتصذذاب   بذذابك مذذإف ق ذذاس ما ت ذذ  ابه اذذ   

 ابحصعا  يعتمد  تل مدى مطابمتها بمعاي ع نلاح ابعمت   اإلتصاب   فتتثدد ها  ابمعاي ع مذ:

  السرعة: -0

ق  قف تثمذإ  مت ذذ  نمذذش ابمعت مذذات ف ابهذدف ابذذا  تذذم مذذن ق تذء اإلتصذذال مذذذ ققذذش (مذذن 

مملذذن مذذن اذذالل ابحسذذا   ف اب ضذذ ح حتذذل يذذتم مهمهذذا بملذذعد  ؤاتهذذا حتذذل يذذتملن ابمتتمذذذ مذذن 

 .م2616ت  ط  ) فتم  ها من   ن ابه اات ابمةامس ح ظها بسع   

 انتقال المعنی:-2

ابمذذعاد قف نمتذذء إبذذل ابمتتمذذذ فمعةذذل ربذذك قف تثذذدد ابمذذ م مذذن اذذالل فصذذ ل ابمعةذذل ابممصذذ د 

فابمعانذ من االل ابعدائش ابحصذعا  بوذلش يسذمح بانتمذال ابمعةذل ابممصذ د دفف حذدفث توذ اش 

 م.2612)دت مافت  قف ح ع 
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 :التأثير على المتلقي-3

 دذذت ك ابمتتمذذذ مذذن اذذالل ابذذدالالت فابعمذذ ( مذذنف م ذذاه م قف تذذؤلع ابعدذذاب  مذذذ مذذد  ات ف 

توذذ ان ابصذذ    اإليلا  ذذ  ابمتتمذذذ ف  إقةذذاع ذذ  ابتذذذ تهذذدف ابذذل اذذالل ابمذذؤلعات ابثسذذ   فاب  دان

 م.2612)دت مافت  دت  ء فاتلاهاتء ابمعغ ب  من االل تغ ع

 إشباع حاجات المتلقي للمعلومات: -4

مذذن اذذالل إيلذذاد اإل ابذذات ابتسذذاؤالت ابمتتمذذذ ابمتعتمذذ  بابمؤدسذذ  قف ابما  ذذ  فابتذذذ مذذن 

 .م2616 ط  ت )  ن ابمؤدس  شأنها قف تسا د  مذ تو ان تص    ام
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 Logos. الشعارات :رابعاً 

دتع  قف ادم  قف   تل  البه   ةصع معئذ قف  م  قف ص    يستعمش بتدابوعا  

 الم  تلا ا  مثدد ت فقد يستخدم بتدالب   تل اص ص   شذء مع نت قف بت ض ح موع  مات 

 دية  قف دفب  قف مؤدس  قف ه ئ  مش ما يمثتءت فقد يمثش قيبا مفاعلس بتمتتم  ن  ح ع  

)5201Airey,( 

ابوعا   Oxford University Press (2014)مطحع   امع  قكس   د قد  عمد ف 

 الم  ) عام كم قف  م  يستخدم بد م اال تعاف ابعام فتع ا  . فقد يل ف من تصم مات “ء: أنب

 .”م ابا  يمثتء مذ شلش  الم  معئ  يتبمن نص االد قفملعد  قف ملا(ا  قف 

ا  صغ ع  تمثش نوا اا يمثش قطع  مة    م   مإف ابوعا  مذ قبسي ص   ف تل ما قدم 

ء  م  تععا ذ يظهع مذ مختتو اب دائيت مثش: أنفمما دحإ يملن تععاف ابوعا  ب تتلا ااا 

يظهع ص    تلسد مبم ف ابمةتج قف ت بث أ ربك إبلفما  حا  ت فابتت ا(ت فبطاقات ابعمشابط

 .(Molenaar, 2015) ابخدم  ابتذ تمدمها ابوع  

ذ: نافه  مستمد من قصش ي ن LOGOTYPEااتصا  بعحا    LOGOابوعا   قف

بمعةل  τύποςذ نات فابممطع ابثwordق  "كتم "  logosبمعةل   λόγοςابممطع الفل 

typos  " ق  "بصمimprint  ستخدم بمسا د  فتع ا  قف شا   قف  م  ي الم   عام ل   م ه

إد اك ابمتتم ن. فقد يل ف تصم ماا ملعداا قف شلت اا قف يتبمن نص االدم ابا  يمثتء مذ شلش 

اي  يتو ف من اتهاا ابة ع من ابوعا  ف  wordmarks" قف " الم   تا    logotype"شعا " 

 ب   ا  اد  هاا ابة ع تستخدم شع ات ابتوة تمعاد من ن  ء يثدد ادم ابوع   قف ابعالم  ابتلا ا 

بوتعفن ات فاعحع  ن تط   ت ح أ يحدف ابةص ابمصمم بولش قمبش  تل اإلاتمن ابوعا  
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 تMicrosoftت Samsung تSonyشع     تل هاا ابة ع من ابوعا ات المثت فمن  تابوع  

Facebook تGoogleت CNN  م16)  قم ابولش ه  م ضح مذ كما. م2616)ابول ع ت 

 

  wordmarkشعارات ( 01الشكل )

(Dimarco, 2017) 

 وظيفة الشعار:

يستخدم  عالم  بتم   قف بتتعح ع  ن مبم ف مع نت بء ما ت   تا  عا  مؤلع  بت ص ش 

موا  ففد ت  اتصال معئ    داب  مذ  م ع ابملاالت قف ابمطا ات. فاعتحع ابوعا  قدا  بةمش ال

تصال بلش ابةاس مذ  م ع  ما يثمإ اإل تبتمتتمذ من مبام ن شتلبما يثمتء نتوا  اآل اء إل

تصال ققعب ئش اإلقنثاء ابعابم مه  من ق ت  فدائش االتصال ابلماه ع  بابك ه  نمي من فدا

ف بء  د  فظائو فهذ تم   نواط ابمؤدس   ن قاعى فتسا د إح أ  تمةء نمي مةذ بثد

فمن ح أ فاقع ابعالم  من ت فلا د دفف تغ ع ابمتتمذ  تل تا ع ها  ابمؤدس   تل مدى بع د

ابعالم  يةتج من  ح أ فظ  تها الداد   ابمختص  هذ قف تو ف م ه م  فمؤلع  ح أ قف تأل ع

 ,Erhardt & Dieterا )شد انتحا  ابمتتمذ ف ابك إحسادء  ها إبل  انب  عام  احت اظء به

 .م1989

https://www.zvab.com/servlet/SearchResults?an=erhardt+stiebner&cm_sp=det-_-plp-_-author
https://www.zvab.com/servlet/SearchResults?an=dieter+urban&cm_sp=det-_-plp-_-author
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 عناصر تصميم الشعار:

 فهذ:هةابك  د   ةاصع يلب قااها بع ن اإل تحا   ةد تصم م ابوعا  

 وحجم الشعار: الفضاء

 د   من االل ا تمادف ت صم م ابمالئم فابمتسإابتدائم فمععفف  تل  شعا واء قنيعتمد 

مع ن من ابمساح  اب ا غ   قد  ا قف يل ف بتوعا ههاا ابتةادإت قهم افببمقم   يلب تثممها 

ها  ابمةطم  ااب   من  م ع ابعةاصع ابمعئ   الاعى مثش  حملح بهات بث أ تاب اضث  من 

 .ابوتاباتقف ابوائةات قف  ابعم (

ه  ن س حلم ابوعا  )ا ت اع  يل ف حلم ابمساح  اب ا غ  ح ل ابوعا  قفيلب  

  أف قفف  ؛معهماا  يصحح  داا  اا ابثلم  ح ع  أف  مإفمن ابوعا مت  Capital letterابثعف ابوح ع 

 تل  يلعش ابوعا  غ ع ملدت قف ال يملن ابتععف  ت ءمإف ربك  اا  د اا صغ ع  حلم اب عاغ

 م.P20 تTECH DATA BRAND GUIDE,2015) اإل ال 

 تل ابثد الدنل من ابمساح  ابخاب    ابث اظ دائماا دالم  ابوعا ت يلب  فبتث اظ  تل

ح ل ابوعا ت ها  ابمساح  اب اضث  تع ل ابوعا   ن ابعةاصع ابعد م   ابمةامس   ابوعا ات 

  ن نتحا ماط ابخت    ابتذ قد تث ل من االقنالاعىت فابةسخت فابتص اع اب  ت غعامذ قف 

ابثعف ء ا ت اع قن تل  Cognasenseابتصم م. فاععف ابثد الدنل بتمساح  ابخاب   بوعا  

“C  توح ع ابوعا  قف   ةد" مذ ابوتم ت فهةا يلب ابث اظ  تل هاا ابثد الدنل من ابمساح

 .تمت ش حلمء بولش تةادحذ

 Symbolالرمز  / Shapeالشكل 
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ه   حا    ن اي ملتمش فمغتإت فالشلال  ديد  مةها ابمةتظم  )ابهةدد  م  ابدائع  

فمةها غ ع ابمةتظم فهذ  ث ع  مذ ابطح ع ت فاملن تو ان شلش مع ن  ن فابمعبع فابمثتأت 

  عاإ تت ان مساح  من اب عاغ دااش ابتصم م.

ابولش يدل  تل شذء ما  قفم Budelmann & Kim & Wozniak (2616ح أ قكد 

ء يدل  تل شذء غ ع  باا مابعم  قف ابولش يعد قحد ص   قنبء ف  د قائمت يثش مثتءت بمعةل 

دمءت فه  يستخدم   د ت  من فدائش ابتعح ع فربك امث ش غ ع ابمحاشع ابا  ال يسمذ ابوذء بابت

 ي صح  ةء. قف ن  عاإ اإليثاء بابمعةل ابمعاد  ةء دفف 

ابعم  مذ اب ن يم م  دف  ابتلس د ابماد  مذ ح ن يل ف مغ ا  ه  ابمبم ف ابا   قف

 ش ابتةظ مات اال تما     إبلابعم   بمثاب م. مه  2660يو ع إب ء ابمصمم )ياد نت  قفيعاد 

الدفات ابعفح    ه  قحدابعم   مإف” كا ل م دتع”  فابس اد   فابدية   فاالقتصادي ت فبثسب  ق 

 Budelmann, Kim) ابثس  . ابم ابمثش فاإلشا ات  إبلابتذ تث ل ابعابم ابمثس س ابمو ش 

& Wozniak, 2010) 

 هاشعا  ادتخدمد ابعم   أحد ابعةاصع ابتصم م   مذ  فمن المثت   تل ابوع ات ابتذ

 :BP شعار شركة

ت فهاا ذ ابعابم مذ ملال ابغا( فابحتعفلتعتحع ها  ابوع   من ابوع ات ابعائد  مح أ 

ت فدهش ابتا عم فابا  يثمش قد   ح ع من ابحسا   2666تمد إ اد  تط اع   ام  ابوعا  قد

ابمصمم م ء ابثت فف اباهحذ  أداس هةددذ بتوعا ت مةلد ابع ن تةطتإ من مع    ف ابك إتحع

 ما ه  مح ن مذ ابولش  قم  بتةطتإ بعدها إبل ماال نهاي ابولش/ابعم  ابدائع  ابح باء مذ فدي 

 .م11)
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 B.B( شعار شركة 00الشكل )

 )الموقع اإللكتروني لمدونة عزت(

 Appleشعار شركة 

مش إدم ابوع   | ق ش من ابوعا ات ابمت ت  ابمععفم   ابم   ابتذ بم تثيعتحع شعا  شع   

ت فاتم   هاا ابوعا  بما يسمل )ابسهش ابممتةعم ح أ يلمع   ن ابحسا   كعةصع مذ ابوعا 

تحع ابثت فف اباهحذ مذ ام  Rob Janoffت ربك لف مصمم اليم ن  ) فاإلحتعام   ابعاب   فابدق  |

 .م12 ما ه  مح ن مذ ابولش  قم ) قشلال تطح إ ابةسح  اباهح  ش من فه  شلتصم مءت 

 

 Apple( شعار شركة 08الشكل )

 )الموقع اإللكتروني لمدونة عزت(
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 Color اللون 

يتثدث بءت  افبسبء  أفسقن إنها ن ن سها   الب افتتثدث  قف  يلب ا ةد تصم م ابوع 

ابمستمحش )ابعم شمت ح أ  إبلي صتء  قفتصم م ابوعا  بء هدف يلب  قفممما ال شك م ء 

ابلمه   يخا ب  ها  م بهم فقحاد سهم فرفقهمت  إبلإيصال  داب  مع ة   إبليهدف ابوعا  

هذ إحدى الدفات ابتذ تداش فبولش  ئ سذ مذ تصم م ابوعا ت مهذ قق ى  الب اف مإففبابك 

 دفف فد ي فتت    بولش  ح ع  ن ابوالم  اإلحساسقدا  تستخدم بتتعح عت فتص ب نث  

 .م2616ابوعا  فمثت ا  )ق   اب ت ح ,  إبلابملت ب المتالكها بغ  ااص  تلاب  ها ابلمه   

 غم ااتالف ابثبا ات  حس اا  فقد ف د ابحاحث ف قف بعض ا اص ابت ف تولش تما باا 

عام   ضمن ابملتمع اب احدت فبون ابحعد ابدالبذ يختتو بااتالف ابمعاي ع ابديم  ت فابمسم ات

كما يتألع إد اك ابت ف بابمةظ   ابثمامذ بتمتتمذ بما مذ ربك مدب بء فن     االن عاالت ابمت بد  

 م.Roy,1996 ةء )

 يلي:فيما تتلخص األهداف التي يجب أن يحققها تصميم الشعار 

 اتإ تمث ش بصع  مةادب. .1

 بسه ب . إلد اكءابحسا    .2

 قا ش بتتط  . .3

 ابتا ع.دهش  .6

 مؤلع. .5

 م.2613)ل اعافت  متعدد ابل انب فاالدتعماالت .0
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 الشعارات  في تصميمالنسبة الذهبية دور 

تثدلد ابوث ع من ابد ادات  ن ابةسح  اباهح   فد    دقتها ف مابها  ةد تطح مها  تل 

 ها  اتصا  هذ نسح   ماب   مثدد  ت  د مذ ابطح ع  فتم ابعمشإف ابةسح  اباهح   بإ تالشلال

 مذ ابت حات فابمعا د.  قديماا 

بتةسذذذح  اباهح ذذذ   ذذذد  مسذذذم ات مةهذذذا ) ابذذذعقم ابذذذاهحذت فاب افاذذذ  اباهح ذذذ ت فابةسذذذح  اإلبه ذذذ  م 

ق ذذذذذذذذذعاف يةذذذذذذذذذتج  ةهذذذذذذذذذا هذذذذذذذذذا  ابم مذذذذذذذذذ   ف م عهذذذذذذذذذا  حذذذذذذذذذا    ذذذذذذذذذن معادبذذذذذذذذذ   ااضذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذ ن لاللذذذذذذذذذ 

بألشذذلال ابتذذذذ فابتذذذ توذذذلش مم ادذذاا لا تذذذاا فمثذذدداا تمذذاس  ت ذذذء صذذث  ال ذذذ ال  1.618 بابتمعاذذب

تسذذتخدم ابةسذذح  اباهح ذذ  مذذذ تو اةاتهذذات فبابتذذابذ مذذإف ابةسذذح  اباهح ذذ  هذذذ ابةسذذح  ابتذذذ تتثمذذإ  ةذذد 

ناا بصعااا  ةد ابةظذع امذ ابتصم م فات   ت (اع ال  ال فابعةاصع بم م حسا    مثدد ت فتةتج  ماالا 

 ابخاصذذذذذ  بثسذذذذذاب بةسذذذذذح م ابمعذذذذذادالت ابعااضذذذذذ   15مت ف )16مت )13إب هذذذذات فتمثذذذذذش الشذذذذذلال )

 باهح  . ا

 
 ة ( المعادلة الرياضية للنسبة الذهبي03الشكل )

 )الموقع اإللكتروني لمدونة عزت(
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 المعادلة الرياضية للنسبة الذهبية ومثال رياضي تطبيقي عليها (04الشكل )

 )الموقع اإللكتروني لمدونة عزت(

 

  Fibonacciفمن ابطع  الاعى بتطح إ ابةسح  اباهح   هذ متتاب   م ح ناتوذ 

, 8, 5, 3, 2, 1, 1, 6فهذ  حا    ن ق قام متتاب    تل ابولش ابتابذ:  م 1250– 1170)

 ح أ يمثش  ش  قم  ديد ناتج  مع ابعددين ابسابم ن بءتت .…, 166, 86, 55, 36, 21, 13

 م.16ت  ما م ضح مذ ابولش )تد   اا  1.618 بابا  قحتء منيمتعب نتاج قسم   ش  قم 
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 الموقع اإللكتروني لمدونة عزت(الذهبية )لتطبيق النسبة  فيبوناتشياستخدام متتالية ( 50الشكل )

 تصم م تل إملان   تطح إ ابةسح  اباهح    تل   هاا ابم ض ع بتتععف هتم ابحاحأاف 

تطح مء بهاا ابم ه م مما يؤد  إبل مهم قكحع بتتصم م فتثت ش ق مإ لف ق  ابوعا  فنعى مدى 

 .شعا  بء مهم   ماب   يؤديها فمهم  فظ     ال تمش

 فم ما يتذ تثت ش بعض ابوعا ات ابتذ تطحإ ابةسح  اباهح  :

 National Geographic (ناشيونال جيوغرافيكشعار )

   تل ابةسح  اباهح  ت اإلنتحا  بسحب إ تماديتمتع هاا ابوعا  بمد    ح ع   تل  اب 

 فهاا ابمستط ش قتذ  حسا تء المتا قكثع مع  حا    1.10:1 ابط ل إبل ابععض هذ: ح أ نسح 

Inspiring people to care about the planet""  مذا هذ  محذ ن مذذ ابوذلش  قذم 

 .م10)
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 (06الشكل )

Banskt, Golden Ratio in Logo Design National Geographic  

 )الموقع اإللكتروني لمدونة عزت(

 Pepsi )بيبسي( شعار شركة

 بمذذد قامذذد شذذع     حسذذذ  تطذذ اع شذذعا ها قكثذذع مذذن مذذع  فق ذذادت تصذذم م  فاثمذذش ابوذذعا 

فابم ذذذ   ت بذذذم يخذذذعج  ذذذن ابطذذذابع الصذذذتذ    اب عاب ذذذ  فابحسذذذا   مذذذذ آف فاحذذذدالا ذذذع بتوذذذع   صذذذ

 يعتوذذ  ابعمذذ د اب مذذع  بتوذذعا  فال(  تبتوذذعا  فهذذذ ابوذذلش اببذذاحك بذذابت ن ن الحمذذع  الدادذذ  

 مذا   تل ابةسذح  اباهح ذ  فهذا  ابذدفائع بذم تتوذلش بطعامذ   وذ ائ   إنمذا هذذ مد فدذ   دقذ  ف ةايذ 

 .م16ه  مح ن مذ ابولش  قم )

 

 تحليل شعار شركة )بيبسي( (71الشكل )
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  عزت()الموقع اإللكتروني لمدونة 
 Boticário rupog (جروبو بوتيساريوشعار شركة )

 ابةسح  اباهح   ف  تل قداس ت تم تصم م هاا ابوعا اا ابوعا  ابوع    عا(ات   الصشه

 .م18 ما ه  مح ن مذ ابولش  قم ) بابتثديد قا د  ابثت فف اباهحذ

 

 (جروبو بوتيساريوشعار شركة )تحليل  (02الشكل )

 اإللكتروني لمدونة عزت()الموقع  

 العالقة بين الكلمة والصورة في تصميم الشعار

ادتلاب  مص    ب وع   ه  تثم إابهدف من اب وع  ابمعئ   بأف  م2663قكدت إب  ا  أ )

عدش  دائش فاضث  قف مولت  ملعد ت ممن االل دمج ابص    بابوتم  يستط ع ابمصمم قف ي

د    د  رات معةذ فدالب . إف مها   ابتصم م ابمتمثت  مذ ت قف يم م  ت ص ش ماتؤلع مذ ابمواهد

 قف ملا(ااا  ابص   حعم اا ش فابتلاف  ابمملن   ن ابوتمات ف ك     االات ا  تؤد  إبذ ابتأفا

قف ابتوح ء فاالدتعا   فابت  ا ت يملن د ممص دت  ابك ادتخدام ابعم ا  ف بت ص ش معةذ مثد

 . ليساهم ب ا ت   مذ ت ض ح ابمعة
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 .خدام شذء ماد  بتمث ش م ه م ملعدت ق  ادته  من ادتخدام ابعم ( :ابعم ا  

ف اكتع   ةهما فتو ف ها  قعاب   ن ش ئ ن ب   د ص   موتع   يأتذ من ابتم :ابتوح ء 

 .بص   قق ى مذ ابثان  ا

 .ةهماف تةاظع   ق ها شذء بأاع بت ض ح توابء ص     ماب   يما ف م اإلدتعا  :

إف نلاح ربك ابة ع من ابوعا ات يت قو  تل اإلات ا  ابل د بتوتم  فابص    بت ص ش 

 داب  م ه م  من االل ابدمج قف ابتلاف    ةهما بطعام   ديد  قف غ ع مت قع  إف 

 قملن. 

من ابص   فبون ابص   يملن قف تحسي  فغابحاا ما تثمش ابوتمات معةل قكثع تثديداا 

عال ن متسافا ن ابوتم ت بابك مابوتمات فابص   يةحغذ قف يعمال معا  وابمعةذ فتم اء قكثع من 

ت معتل ابعغم من دف  ابمصمم ه  ابتع     تل ابعةاصع ابمعئ   ابمص    مذ تول ش ابعداب 

 ابص  ابعالق  ابمتداات    ن ابوتمات ف بتعداب  إال قف م ه م ابةلاح يتولش من االل 

(Elizabeth,2003م. 

م فابا  يمثش حاالت متعدد  من  الق  ابولش فابوتاب  16االل شلش ) فاتبح ربك من

 مذ تصم م ابوعا .
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 عالقة الكلمة والشكل في تصميم الشعار (09شكل )

)2018-trends-www.99designs.com/blog/trends/logo( 

 :في األردن البنوكشعارات 
فبةاءا  تل ما دحإت نلد قف ابحة ك من ابمؤدسات ابتذ تهتم بإنتاج شعا  ااص  ها 

(اماا  تل ابحة ك قف يعحع  ن ه اتها ابحصعا  فشخص تها ابتذ تعاد إيصابها بتعمالءت باا  اف ال

تختا  ابوعا  ابا  يتةادب مع  ؤاتها ف دابتها فقهدامها فادتوعامها بتمستمحشت مال  د بها  

ابمؤدسات ابماب   قف تو ف  تل قد   اٍل  داا من ابدق  مذ اات ا  ابوعا  ابا  د مثتهات مذ 

فع ابحة ك مثش ابد اد  فقد قام ابحاحأ  ت   ء بعض الدئت  بمد اء مع ظش ابمةامس  ابثاصت ت 

 ح ل اب وع  ابتصم م   ابتذ تم  ةاء ابوعا  إدتةاداا  ت ها  اند اإل ابات بابة ذ.

 فقام ابحاحأ بعمش د اد  تثت ت  بحعض شعا ات ابحة ك مذ ال دف:

 :البنك العربي -0

http://www.99designs.com/blog/trends/logo-trends-2018
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ابعام  مذ مذ ابمدس نوا ء دق ح أ  ت1636يا  ق 21م تسل ش ابحةك ابععبذ مذ ت 

 اف إ ث ابحةك مةا تأد سء قف يؤد  دف اا ما الا فمهماا  وعاك مذ ابتةم   اال تما    مد فب ن سء

 ةاصع ابل  مستةداا  شعا  مؤدستء  تصم م فقام ابحةك ابععبذ تفاالقتصادي  مذ ابمةطم 

 تفاإلقت م  نن  ابمثت  تصم م   مم    فمةادح  إلدمء فم قعء ابلغعامذ فتثاكذ لمام  ابعمالء

تصم م  ت ح أ يدل ابثصاف  تل  (   عم فابلمش ف  ء من اا    ابعابم ابثصاف ا تمدح أ 

ابم   فاالدتمعا ا  فابعشاق  فابلمش يدل  تل فد ت  اتصال فابمد    تل اب ص ل ابل ابعد 

بابت ف  من  عتها فقام  تم   اعاط   اب  ن ابععبذ االملاف فابخا    بتدالب   تل ابعمإ ابععبذ

فقام   ضع  ش  م  من ها  ابعم (  تابحةك بوام  اقطا  اب  ن انتماء ن  ب عحعال(   ابغامإ 

  م  دااتها  فابتذ بابدائع  ابوح ع  ت فات دي ابوعا  )ابثصاف فابلمش فابخا   م  الا دااش دائع 

حلمها  ابثصاف ف تل ابله  اب سعى بتوعا  دائع  دائع  قصغع دااتها ابخا    ف تل اب م ن

فتتوابك ابدفائع  حع ابتماس نث  مع  ا  ادمات  تثت    تل  مش  تل اب م ن  كثلم ابدائع 

ف ابحةك ابععبذ يعبي شع  اب  ن ابععبذ بغعبء تدالب   تل قفهاا ب ابععبذ دفب اا  عبتملتمابحةك 

ت فقدتخدم قيباا ابت ف ال(   ابغامإ فتد ج ب نذ من  حع اب عفع ابمةتوع  مذ  ام  ا  ائء

  ابسالم فابص اء بما بء من دالب تل  ليد ابت ف ال(    فهاا   ف  إ ابل اب اتحال(   ابغام

الب اف ابحا د  فابتذ قد تؤد  بإلحساس  ابت ف ال(   من ما يعد  ت فحان   مذ ديانات مختت  

بادتخدام  ابععبذ فقام ابحةك  تامإ يدل  تل ابم  ف ما قف ادتخدام ابت ف ال(   ابغ تنتعاشإلبا

فتأك داا بت ظ و م ه م  فهاا بتدالب   تل اب ن اإلدالمذ ابخي ابععبذ ابو مذ مذ  تاب  إدم ابحةك

  ح عاا  دف اا  يؤد  تخي ابععبذ ابو مذفربك لف ب فاإلدالم  بابم  لات ابععب    فاال ت ا(الصاب  

بابةسح  بت ن اإلدالمذت فربك  ت ان ابعمائع فابتثو اإلدالم   ابمختت   من ا ف فقاواب 

ف ما ه  م ضح  ذتا من مةتلات اب ن ابععبذ اإلدالمفمخط  ات فمةس  ات فمعادف فغ عه
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اب  ق    فبعض من تصم ماتء ابععبذت مت شعا  ابحةك22مت )21مت )26مذ االشلال  قم )

 .بت امطات ابخاص  بءاا      ت فتصام مفاإل الن  

 

 يشعار البنك العرب (81شكل)

)www.arabbank.jo( 

 

 تصاميم بعض اعالنات البنك العربي (80شكل )

)www.facebook.com/ArabBank( 

http://www.arabbank.jo/
http://www.facebook.com/ArabBank
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 الداخلية واليافطات للبنك العربي ( بعض التصاميم88شكل )

(www.facebook.com/ArabBank) 

 األردني البنك األهلي -8

عد ابحةك الهتذذ ال دنذذ مذن ابمؤدسذات ابمصذعم   ال دن ذ  ابعائذد  رات ابتذا اخ فاإل ث ي

ت فدذادس شذع   1655حذ ن تأدذس مذذ ابعذام  اب  ةذ ابعم إ؛ ح أ  ذاف قفل  ةذك ق دنذذ ابةوذأ 

مساهم   ام  مذ ابممتو . فقد بعب ابحةك دف اا مث  ااا مذ تط اع ابلها( ابمصذعمذ فتةم تذءت مذا 

ث ع  عتء دا ماا اقتصادياات فمسؤفالا ملتمع اات مبالا  ن   نء ابوعاك ابمثابذ بتث ا  ابمصعم   بتو

م  تذل يذد اب ةذاف يعمذ ب ابسذلعت ف ذاف 1655ص  ذام )من ابةاست فقام ابحةك بإنواء شعا   ابخذا

فمذذ  تتذ فت فمذن اليسذع  ذثالث دذةا ش قمذح(ا بوعا   حا    ن دائع  مثا   من اليمن بغصذنا

 مذا هذ   م. مذ دااش ابدائع  ادم ابحةك بخذي ابثتذأ1655قد تها شعاي يثمش دة  تأد س ابحةك )

 .م23مح ن مذ ابولش  قم )

http://www.facebook.com/ArabBank
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(0955األول للبنك االهلي ) ( الشعار83شكل رقم )  

(www.zamancom.com/?p=6346) 

 تل ه ئ  شعا   تا ذ بإات ال ابوعا  ابمديم ب صحح شعا   ابثابذ لم قام ابحةك 

Logotypes   م26ح ن مذ ابولش  قم )م ما ه. 

 

 )www.ahli.com( ار البنك األهليع( ش84شكل رقم )

 تذذذل ابخذذذي ابمسذذتخدم مذذذذ  تابذذذ  فقذذد اقتصذذذع ابحةذذك الهتذذذذ مذذذذ تصذذم م شذذذعا   ابخذذاص 

فهذذ  مسذذتمد مذذن شذذلع  اب اتذذ ف دائمذذ  ابخبذذع  فابخصذذب فابعطذذاء  ابذذداكن الابذذعت فابتذذ ف ادذذمء

هذذاا ابتذذ ف يعحيذذع  ذذن إضذذام ا إل تحذذاط هذذا  ابوذذلع  باب  ذذداف ابععبذذذ فاإلدذذالمذت إضذذام ا ابذذل قف 

http://www.zamancom.com/?p=6346
http://www.ahli.com/
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فقذذد ادذذتخدم ابحةذذك  .ابعالقذذات اب اضذذث  فاالن تذذاح  تذذل اآلاذذعان فابتةذذاغم مذذا  ذذ ن ابعمذذش فابعا  ذذ 

مذذ  امذ   بتصم م   مذ ه اتء ابحصعا   ما ادذتخدم غصذن اب اتذ ف هاا ابت ف مذ  ام  ابعةاصع ا

فاب امطذذذذات فابتصذذذذام م اإل الن ذذذذ  فابتعفال ذذذذ ت  مذذذذا هذذذذ  محذذذذ ن مذذذذذ  Stationaryف ق ذذذذات ابحةذذذذك 

 .م20مت )25الشلال  قم )

 

 إعالنات البنك األهلي تصاميم ( بعض من85شكل رقم )

)www.facebook.com/JordanAhliBank( 

http://www.facebook.com/JordanAhliBank
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 تصاميم البنك األهلي( بعض من 86شكل رقم )

)www.facebook.com/JordanAhliBank(  

 صفوة اإلسالميبنك  -3

مصعف إدالمذ متوامش يلمع ابم م اإلدالم   ابعادخ  مع قحدث  ةك ص    اإلدالمذ 

مةتلات رات   د   اب    تمس  شخص    بمتعامت ء فق تل مست اات ابخدمات ابمصعم   فامدم

دين  ما ف ، محادئ  ادخ ت حت ل محتوع  -متس   فاحد  فشعا اا لا تاا  بتتحذ  ابك احت ا اتهم ملسي

 تل  ةاصع شعا  مؤدستء مذ تصم م   ةك ص    اإلدالمذا تمد م 26يتبح من ابولش  قم )

بتةلم  ابثمان    اات ا  مم     فتتةادب مع إدم ابحةك فبتخصائص ابمم    بءت مثش  تصم م  

بتدالب   تل ابعظم  فابعطاء  فاب اعم  اإلدالم   مذ تو ان ابولش/ابعم  ابمستخدم مذ ابوعا 

 .اإلدالم   فابتمسك بابم م فابم  فلات

http://www.facebook.com/JordanAhliBank
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 ( شعار بنك صفوة اإلسالمي87شكل رقم )

(www.safwabank.com( 

مذ ابعم  ابمستخدم مذ ابوعا  فمذ  كما ادتخدم ابحةك ابت ف الابع فالابع ابداكن

 باقذ ابعةاصع ابتصم م   بته ا  ابحصعا  ابخاص  بابحةكت هاا بتم ي  ابحةك  ن باقذ مةامس ءت

. ف ما ه  م ضح مذ من دالب   تل ابخصبت فابع( ت فابطح ع  ابمتلدد  بت ف الابع بماف 

 م.28ابولش  قم )

 

http://www.safwabank.com/
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 فوة( بعض تصاميم اعالنات بنك ص82شكل رقم )

(www.safwabank.com( 

باا مإف ابد اد  ابثاب   دتعمش  تل ادتمعاء شعا ات بعض ابحة ك ابعامت  مذ ال دف 

ابووو  ن اب وع  ابتصم م  ابتذ تم  ةاءا  ت ها تصم م هاا ابوعا ت إضام ا إبل تط اع   هدف

 .شعا ات  ديت  بتووو  ن قلع ها  ابوعا ات  تل ابعمالء فابمتتم ن

http://www.safwabank.com/
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 الدراسات السابقةثانياً: 

متعتمذذ  بم ضذذ ع ابد ادذذ ت دذذ اءا قذذام ابحاحذذأ بذذاال الع  تذذل  متذذ  مذذن ابد ادذذات فاالبثذذاث اب  

بذذد م هذذ م ف اف تذذل حذذد  تذذم ابحاحذذأ قنذذء ال ي  ذذد د ادذذ  مسذذتمت  تة ابح ئذذ  ابععب ذذ  قم ال ةح ذذ ت مذذذ

ابمعاح  ن  ذاا مذا فم ما يتذ  عٌض بتد ادات ابسابم   ابتصم م فتع ا   بته ا  ابحصعا  بدى ابحة كت

ةذ من  مابتستسش ات  عب   فقاعى ق ةح  ت فمعتح ا حسب ابم ض ع ابد اد  ممسم ا إبل د ادمن 

 الحدث إبل القدم.

 اًل: الدراسات العربيةأو 

 ."الحكومية أهمية الهوية البصرية للمؤسسات"بعة اف:م 2616د اد  مه م ) -

هدمد إبل االدت اد  من ابص    ابمعئ   بته ا  ابمؤدس   بتوع ات ابثل م   مذ  ةاء ملتمع  

ت ذذا تذ بتثذذد مذذن ابتوذذ   فممذذداف مالمذذح ابه اذذ  ابمصذذعا  ابتذذذ تذذةعلس  تذذل ابملتمذذع مذذن دذذت ك 

م ضذذ   يذذؤلع  تذذل ابثابذذ  ابوذذع  ا  فانتذذاج صذذ    معئ ذذ  مذذذ اب دذذائش ابثل م ذذ  ابتذذذ تعحذذع  ذذن 

ع  فابعمذذ ( ابلعام ل ذ  ابتذذ يلذذب قف تذةعلس مذن اذذالل ابمؤدسذات ابثل م ذ  فتوذذ ف اب ذن ابمصذ

ابد ادذذذ  ابمذذذةهج اب صذذذ ذ  ف صذذذع  فاتحعذذذد ؤاذذذ  فهذذذدف ف دذذذاب  فمةذذذتج رف ه اذذذ   دذذذم   محذذذدع 

ابتثت تذذذذذ بتثبذذذذا ات ابمختت ذذذذ  ابتا اخ ذذذذ  فابثديثذذذذ  بتتعامذذذذش مذذذذع اب دذذذذائي ابمعئ ذذذذ  بعدذذذذم ابه اذذذذ  

ابد اد  تؤ د  تل االدت اد  مذن ابصذ    ابمعئ ذ  مذذ  ةذاء ابه اذ  ابمعئ ذ  ابمؤدس  ت ف اند نتائج 

بتمؤدسات ابثل م  ت  ما تح ن قف ابه ا  مذ ابثبا   اإلدالم   مصد  لع  فقص ش ف اف دححاا 

 مذ تةم   ملتمع ت ا تذ.
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السياحية في األسس الفنية والوظيفية في تصميم الشعارات " د اد  بعة اف: م2613ل اعاف ) -

  ."األردن

ت ها ابوعا ات ابس اح   ابووو  ن قهم ابمبام ن ابتذ تع     د ابد اد  ابلهدم

  ما هذ ابم ا د ت ف مش د اد  تثت ت   ت ص ت   بتوعا  ابس احذ ال دنذ بمععمابعابم  

فد اد  تا اخ ابعم   حع   تفماه تععاف ابعم  ح أ تةافبد ابد اد   تحعها.تابتصم م   ابتذ 

فتثت تها فما  القتها بابةسح  اباهح    تا اخهاتفد اد    ا ماابعص  ت فتععاف ابعالم  ابحصعا   

تم  مش د اد  تثت ت   بتوعا  ابتعفالذ ابس احذ مذ ال دف  ما  تثت ت  .من االل د اد  

ا هذ الدس ابتذ تم م  ت ها بولش ااص فابحالد ابععب   فبعض ابدفل ابوحعى ابعابم   بمععم  م

ت فاهم ابمبام ن ابتذ تثمتها بت ص ل إبل تصة  ات تعتمد  تل ابولش فابمبم ف بولش  ام

بتوعا  ابس احذ مذ اال دف مما ناا بابوعا ات  فاب ظ   فقا عاا  و د ابد اد   ن الدس اب ة   

 ابس اح   ابعابم  .

تصتتميمية لتحقيتتق الهويتتة البصتترية ل عالنتتات استتتراتيجية "بعةذذ اف:م د ادذذ  2613صذذ  ح ) -

  .التوعية المطبوعة وتأثيرها على المتلقي"

ح أ هدمد ابد ادذ  إبذل ابووذو  ذن مذدى إملان ذ  تثم ذإ ه اذ  بصذعا  إل النذات ابت   ذ    

بابمبذذايا اال تما  ذذ  مذذن اذذالل ادذذتعات ل   تصذذم م   تذذؤلع ايلابذذاا  تذذل ابمتتمذذذت فتختذذإ صذذ    

 ذذذن ابمبذذذ   اال تما  ذذذ  ابمطعفحذذذ ت فتطعقذذذد ابد ادذذذ  إبذذذل ابتسذذذ اإ اال تمذذذا ذ  رهة ذذذ  ايلا  ذذذ 

فدف    ةوذذاط اتصذذابذت إضذذام ا إبذذل دف  ا النذذات ابت   ذذ  مذذذ إحذذداث تغ  ذذع ا تمذذا ذ با تحا هذذا 

قهذذم قدفات ابتسذذ اإ اال تمذذا ذت فتذذم ادذذتخدام ابمذذةهج ابتثت تذذذ بملم  ذذ  مذذن مطح  ذذات ابت   ذذ  

ابلانذب ابتطح مذذ  فتةذافل    م   د  مذذ مصذع  موذعفع ابثذد مذن اب مذعت ابخاص  بمبايا ا تما
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مذذن ابد ادذذ  تصذذم م ملم  ذذ  مذذن ابمطح  ذذات ابخاصذذ   حةذذك ابذذدم بغذذعض تثم ذذإ ه اذذ  بصذذعا  

 م حد .

لمؤسستتتات فتتتي مصتتتر )دراستتتة ل إعتتتادة تصتتتميم الهويتتتة البصتتتري " :بعةذذذ افم 2612دذذذت ماف )- 

 ."تحليلية(

ابحصذعا   ابه اذاتفقنمذاط  مبابما  ذ )ماه   ابه اذ  ابحصذعا  ف القتهذا ح أ تةافبد ابد اد     

 ت ذذذذعد ابما  ذذذذات ابمختت ذذذذ  باإلضذذذذام  إبذذذذل  ةاصذذذذع فمم مذذذذات ابه اذذذذ  ابحصذذذذعا  اب عابذذذذ ت بتثم ذذذذإ

ابعدذذذذائش اإلتصذذذذاب    فبذذذذعبي  امذذذذ  بملانذذذذ  ااصذذذذ   ذذذذ ن مئذذذذات قف آالف ابمةامسذذذذ نت  فابمؤدسذذذذات

.كذذابك تذذم د ادذذ  الدذذحاب  ابخاصذذ   هذذا مذذذ مختتذذو اب دذذائيت بوذذلش يثمذذإ دذذع   ابتعذذعف  ت هذذا

/ ابتذ تؤد  إبل تط اع ابه اات ابحصعا  فد  ات ابتغ ع ابمختت  ت ف      تعديش ملانذ  ابما  ذ  

ه اذ  ابحصذعا  بوذلش اب ابمؤدس  مذ رهن ابمتتمذ فابمعاحذش ابمختت ذ  ابتذذ تمذع  هذا  مت ذ  تطذ اع

  ام.

مذذذ مصذذع  فمؤدسذذات م  ذذ د  مما  ذذات)لمذذع نمذذارج مذذن د ابد ادذذ  بمذذفمذذذ ابلانذذب ابتثت تذذذ قا

ضذمن  مت ذ  تطذ اع فإ ذاد   ةذاء  عض فتثت ذش هذا  ابةمذارجتمذن اذالل  ذقامد  تطذ اع ه اتهذات 

 ذعقت  ذمذ  ابتعذديالت ابلعام ل ذ  ابتذئفربك مذن اذالل تثت ذش مذدى مال .مRebranding)ابما   

 تذذذل ابه اذذذ  فمذذذدى ت اممهذذذا مذذذع نوذذذاط ابما  ذذذ  ابمؤدسذذذ  فابمتتمذذذذ. ف ذذذعض بعذذذض نمذذذارج مذذذن 

 مذذذا حافبذذذد ابحاحثذذذ  مذذذذ ابد ادذذذ  ابتطح م ذذذ  إ ذذذاد  تصذذذم م ت ابتطح مذذذات فمما نتهذذذا بابه اذذذ  ابمديمذذذ 

فتط اع ابه ا  ابحصعا  لحد ابما  ات ابمؤدسات ابمصعا  )شع   ق ام من االل االدت اد  من 

معط ات ابد اد  ابةظعا  فنتائج ابد اد  ابتثت ت  .  هدف تصم م ه ا  بصعا  قكثع ما ت   فقكثذع 

 .تمتتمذب م ئمال
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"التصتميم الجرافيكتي للهويتات البصترية "البرانتدنن" بتين اإلبتداع بعةذ اف:م 2616قحمذد ) د اد - 

 .وثقافة الفوضى"

هدمد ابد اد  إبذل د ذم فتم ذ م ابه اذات ابحصذعا  بتمةذ ات اب بذائ   مذذ ظذش ق ا ذد ابتصذم م   

ابلعام لذ فتمديم اآل اء فالموا  فتحادل ابمعت مات فابخحعات غذ إ ا   تمذ يعبي فاثمإ ابمذ ج 

اف   ن ابةظعاات الكاديم   فاب اقذع ابعمتذذ مذن ق ذش تةم ذ  اإلد اك ابثسذذ فابحصذع  بتمتتمذذت ف ذ

قدذذذت ب ابحثذذذأ هذذذ  اال تمذذذاد  تذذذل ملم  ذذذ  مذذذن ابمذذذعاءات بمذذذا ف د حذذذ ل ابم ضذذذ ع مذذذذ ابمعا ذذذع 

ابعتم   ابمتخصص  بمولت  ابحثأ بت ص ل إبل مهم  القات ها  ابمولت  فمن لم اب صذ ل إبذل 

االدذذتةتا ات ابتذذذذ تسذذذاهم مذذذذ حذذش ابموذذذلت  فنظذذذع  ابحاحذذذأ مذذذذ هذذاا ابم ضذذذ ع مذذذن فاقذذذع متابعذذذ  

 ا  بتمة ات اب بائ   مع ابتثت ش بحعض ابةمارج.ابه اات ابحصع 

"الهويتتتة البصتتترية فتتتي تصتتتميم شتتتعارات المحافظتتتات فتتتي بعةذذذ اف:م 2668ات ذذذش ) د ادذذذ  -

 .مصر"

ح ذذأ اقتصذذع ابحثذذأ  تذذل د ادذذ  شذذعا ات ابمثامظذذات ابمصذذعا  فتط  هذذا  حذذع ابعصذذ     

ابعصذذع ابثذذديأت با تحا هذذا حتذذل ابمختت ذذ  ا تذذداءا بابعصذذع اب ع ذذ نذ مذذعف اا بالحمذذاب ابتاب ذذ  

فل م  تا اخ   تعحع  ن دت ك فاتلاهات فمالمذح ابوخصذ   بتملتمذع ابمصذع ت ف مذ اا ق م ذاا 

يمثش د ادتهات فهذ فد ت  مة   ا الم   تثمش تعح عات  ذن ابمماصذد فابخص صذ ات ابم م ذ  

ابه اذذ   بذذد ابد ادذذ      ذذ  تثم ذذإف افتة مذذن تسذذل ش بم ضذذ  ات فقحذذداث فامذذاكن بهذذا فاقعهذذات

ابحصذذعا  بوذذعا  ابمثامظذذات فابتذذأل ع ابعذذام ابم حذذد فابذذا  يسذذا د ابلمهذذ   بتتعذذعف  تذذل تتذذك 

ابمثامظذذات مذذذن اذذذالل نظذذام بصذذذع  حم مذذذذ مؤدذذس  تذذذل د ادذذذات فاقع ذذ  ف تم ذذذ  مذذذذ هذذذاا 

ابملذذذالت ح ذذذأ يمذذذ م  د ادذذذ  الدذذذس ابعامذذذ  بتصذذذم م ابوذذذعا  فاال تحذذذا ات اب ا ذذذب ت امعهذذذا 
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بذذء صذذ   فاضذذث  فلا تذذ   حذذع ابذذ من بتثم ذذإ هذذدمها االتصذذابذت فقبمذذد بتصذذم م شذذعا  متم ذذ  

 ابد اد  ابب ء  تل ابتط   ابتوة ب  ذ فقلع   تل شلش ففظ    ابوعا .

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

Bhushan, (2013) “ THE RISING SUN RISES - CASE STUDY OF 

BANK OF BARODA” 

 "دراسة حالة لبنك بارودا –شروق الشمس المشرقة (" 8103بوشان )

ابعالمذذ  ابتلا اذذ   إحذذدى قهذذم قفب اذذات اإلدا   مذذذ ابعمذذد ابماضذذذ بسذذحب  (اع هذذدف ابد ادذذ  ابذذل ا ذذ

اإلد اك ابمتةامذ بأف ابعالمات ابتلا ا  هذ فاحد  من قهذم الصذ ل غ ذع ابمتم دذ  ابتذذ تمتتوهذا 

قذام بذاحث ف قكذاديم  ف بادتووذاف  ابملذالتابوع ات. انطالقاا مذن هذاا االهتمذام ابملثذو مذذ هذاا 

ممذذا قدى إبذذل  الا ذذع ت ذذدد مذذن ابم ضذذ  ات ابمختت ذذ  ابمتعتمذذ  بابعالمذذ  ابتلا اذذ  مذذذ ابسذذة ات 

ت ب ذذد ابعديذذد مذذن البثذذاث فابممذذاالت فابتمذذا اع ابحثث ذذ  فابوتذذب. تثذذدد هذذا  اب  قذذ  بعذذض ال مذذال 

ابب ء  تل ما تذم تعتمذء مذن ابتغ  ذع مذذ  فتست ي با فداتابمؤلع  مذ ملال ابعالم  ابتلا ا  بحةك 

شعا  ابحةك فما ه  تأل ع   تل ابم   ابماب   قحش فبعد تغ  ع ابعالم  ابتلا اذ .  مذا ت ضذح اب  قذ  

بعذذذض ابثغذذذعات ابم  ذذذ د  مذذذذ ابحثذذذأ  ذذذن ابعالمذذذ  ابتلا اذذذ  بتحةذذذك فقهم ذذذ  ابوذذذعا  ابلديذذذد بحةذذذك 

 م ابعالمذ  ابتلا اذ  فابتثذديات ابتذذ تةطذ    تذل با فدا. فتةاقش اآللا  ابمتعتح   تل اات ا  م ه

 دمج اآللا  ابعئ س   فابت ا ت   بتعالم  ابتلا ا  مبال  ن تأل ع ابمةامس .
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Balmer, (1997) “Corporate identity and private banking: A review 

and case study” 

 "مراجعة ودراسة حالة هوية الشركات والخدمات المصرفية الخاصة:" ،(0997بالمر، )

؛ يمدم بمث   ام   ن ابمطاع ابمصعمذ م ممدم  إلدا   ابه ا  ابمؤدس  يمدتهدف ابد اد  ابل ت

 ب تل ابمصعم  ن ابخاص نت فاصو د اد  حاب  تع    تثد  فاا  هاابخاص مذ ابممتو  ابم

 ت فاصوتا اخ  ها  ابعةاصع  اند ف  ابتذ تولش ابه ا  ابمؤدس   بتحةكابعةاصع ف ت آدم فشع ا 

كثع احتماالا مذ ه ا  ربك فقد تح ن قف الا ع ه  ابمساهم ال تابث ادث ابعئ س   ف  د  ابخدم 

ما هذ  نسألتفما هذ ص  تةا؟ يلب قف  ؟تت باإلضام  إبل  عح الدئت  ما ه   متةاابحةك

 ؟ه اتةا

Linda, Signe (2009) “Danske Bank Discount Yellow & Royal Blue” 

 "األصفر واألزرق الملكي دانسكبنك  تخفيضات ( "8119ليندا، )

"ابثمت  ابص عاء"  قدا  عتامس  تحثأ ها  ابعداب  مذ       تأل ع حمت    ات  المد مدتها 

 من االل  عض نظع  فد اد  حاب   مت   تDanskeابعالم  ابتلا ا  بتوع ات من  ةك 

 ص     ةك. ابتذ قد تةوأ مذ مثافب  ابتغ  ع  ثص ن ع اب عص فابتثدياتت

ابعالم  ابتلا ا   محاد  تة  ا ف قفال د ف نةظع إبل ابعمت ات ابداات   فابخا     فالدفات  

مةاقو  ابةهج بتغ  ع ابص    فمةاقو  ما إرا  اف من ابمملن دمج "غ ع لم انتمش  تبتوع ات

 اف معاالا من ح أ  Danske Banksا  ادتةتج قف ابعمش مع شعت كابحةملت  "  ةلاح مذ 

 .اتإ ابطة ن
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Handan, (2007), STRATEGIC BRAND COMMUNICATION IN 

PRODUCT DESIGN. 

 مع الماركة من خالل المنتن التصميمي"استراتيجية لتحقيق التواصل (: "8117هندان )

 This thesis shows the importance of ‘strategic brand identity and 

strategic management of this identity through the product portfolio of the 

brand’ and the correspondence between them, with respect to create 

brand recognition and differentiation through brand specific design 

language, in a specific case by a qualitative case study approach. In this 

thesis, it is proposed a particular combination of both ‘Design Format 

Analysis’ method of Anders Warell and heuristic method of Toni Matti 

Karjalainen on ‘Semantic Transformation in Design’ to provide a 

heuristic method to identify how ‘Bang & Olufsen’ seems to comprehend 

its strategic identity through its history and how the semiotic aspects of 

product design is used to promote it through strategic portfolio 

management (Warell 2001 and Karjalainen 2004). Although there are 

some main differences between these two approaches, Karjalainen and 

Warell indicate that the product portfolio of the brand needs to consist of 

products that, at least to a certain degree, incorporate common design 

elements and characteristics that embody brand specific meanings in 

order to support brand identity. The brand specific design language of B 
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& O which is determined as ‘Flush Design Concept’ is dynamic with a 

right balance between novelty and consistency by a long-term strategic 

brand communication through whole product portfolio considering both 

‘internal design culture, design heritage of the company’ and ‘the 

changing market’. The products of the company have strong identity 

and have a considerable impact on the visual recognition of B&O brand 

even though the company mostly prefers the ‘push’ strategy in strategic 

design approach resulting from an innovative design approach and 

designing differentiating products instead of the ‘pull’ strategy offered by 

a strong market-oriented approach. The semiotic aspects of ‘B&O 

typical Flush Design Concept’ design style incorporate the core brand 

values such as ‘magical, inventiveness, originality, selectivity’ and 

reinforce brand recognition and differentiation. The company manage to 

transmit intended messages to the target customers through the 

communicative qualities of brand-specific design language by 

‘continuously renewal design based model of strategic change’ (brand 

identity management) through ‘continuously renewal design driven 

innovation’ product strategy. 

- 
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 Study Backer, S (2009), “Branding in Universities: identity Versus 

Image” 

 الصورة" مقابل الهوية(: "العالمات التجارية في الجامعات: 8119باكر )

The purpose of this study has been to explore the phenomenon of 
branding in a university setting, as this has not previously been 
extensively researched. It has also been to describe the relationship 
between how an agreement of brand identity and brand image affect 
outcomes such as Propensity to leave. Satisfaction, Job performance 
and Commitment. Finally, it attempts to explain how certain factors 
involving branding and universities affect one another. 
The study has involved both a qualitative study of branding where a 
Swedish university was used as a case through interviewing the 
marketing manager at the university. A quantitative study of the effects 
of branding on outcome both regarding the personnel and students of 
the same university has also been made. There were 274 respondents 
amongst the students and 210 respondents amongst the personnel. 
Regression analysis has been used as a method to statistically explain 
branding effects on outcomes. 

- Borhani, M (2015) “Brand and Visual  Identity Design for a 

Beauty Salon” 

 "تصميم العالمة التجارية و الهوية البصرية لصالون تجميل" (،8105، )بورهاني

 A huge part of a brand's effectiveness is visual. To create a 

competitive visual identity, research was done on the topics of branding 

and marketing as well as graphic design, logo design and typography. 
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To make sure the result reflected the owner's identity, ongoing 

discussion transpired during all phases of the design process  . 

The outcome of the thesis consists of a visual identity manual for 

Narsissi, as well as a fresh new look for all things visual inside the 

beauty salon. 

 

 السابقة:التعقيب على الدراسات 

د ادذذذات ابسذذذابم  قنهذذذا تت ذذذإ مذذذع ابد ادذذذ  ابثاب ذذذ  مذذذن ح ذذذأ قنهذذذا با ذذذعض يالحذذذن مذذذن اذذذالل  

 تذذذل ابه اذذذ  ابحصذذذعا  مذذذذ ملذذذاالت مختت ذذذ   ابوذذذع ات فابمؤدسذذذات ابثل م ذذذ   بذذذد ابتعذذذعفف اتة

 اب وع  ابتصم م  قلع فتمتا( ها  ابد اد  بأنها دتد س فشعا ات ابمثامظات فابما  ات ابتلا ا ت 

 فمذذدى تأل عهذذا  تذذل  ذذاب  مذذالء ابحةذذ ك بتحةذذ ك مذذذ ال دف بوذذعا ات مذذذ تع اذذ  ابه اذذ  ابحصذذعا 

 تمم بء قٌ  من ابد ادات ابسابم .فهاا ما بم 
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة
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دا  فال تف عامذذذذذذ  اات ا هذذذذذذا تف  ةتهذذذذذذا تبملتمذذذذذذع ابد ادذذذذذذ  اا  صذذذذذذف هذذذذذذاا اب صذذذذذذش  تبذذذذذذمن

مذذذ تثت ذذش ابح انذذات فادذذتخعاج  ادذذتخدمدفابطذذع  اإلحصذذائ   ابتذذذ ابمسذتخدم ت فصذذدقها فلحاتهذذات 

 ابةتائج.

 منهجية الدراسة:

ابتثت تذ بغايذات ابد ادذ ت ح ذأ يعتمذد هذاا ابمذةهج  تذل  اب ص ذابمةهج  دتخدم ابحاحأا

 ابمذائم  تذل تطذ اع ابتلعاحذ)ابتطح مذذماضام ا إبل ابمذةهج  فصو ابظ اهع رات ابعالق  بابد اد ت

فهذذ ابحةذك اإلدذالمذ ال دنذذ فبةذك ابمذاهع   مذاف فبةذك ال دف فقاذا  ق دن ذ  شعا ات لالث  ة ك

 فابوذعا  ابمطذ   فابه اذ  ابحصذعا  ابثاب ذ  بوذش  ةذك حذ ل ابوذعا  ابثذابذ ق  ابم ظ  ن فابعمالء 

بتخذعفج بابةتذائج   ابات امعاد ابد اد  احصذائ اا ت فمن لم تثت ش إبوش  ةك فابه ا  ابحصعا  ابمط   

 ابمةادح .

 مجتمع الدراسة:

ابحةذذذك اإلدذذذالمذ ال دنذذذذ فبةذذذك ابمذذذاهع   مذذذاف فبةذذذك ال دف  مذذذنابد ادذذذ  ملتمذذذع توذذذ ف 

 ابحة ك فابتذ هذ م ض ع ابد اد .  مالئهمف  ممثت ن بم ظ  هم
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 :عينة الدراسة

اختيار عينة عشوائية من الموظفين والعمالء للبنوك نظرًا لحجم مجتمع الدراسة فقد تم 

  موضوع الدراسة، والجدول التالي يوضح ذلك.

 (0جدول )

 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية
 ابةسح  ابتوعا  اب ئات ابمتغ ع

 76.9 90 ابعم ش ابة ع
 23.1 27 ابم ظو 

 33.3 39 ابحةك اإلدالمذ ابحةك
 33.3 39  ةك ال دف 
 33.3 39  ةك ابماهع   ماف 

 55.6 65 ر ع ابة ع اال تما ذ
 44.4 52 قنثل 

 1.7 2 قدادذ ابمؤهش ابعتمذ
 13.7 16 لان ا   ام  
 11.1 13 د ت م 
 41.9 49 بلاب  ا س 
 23.1 27 ما ست ع 
 7.7 9 د ت  ا   
 9. 1 قاعى  

 34.2 40  ماف ابمثامظ 
 21.4 25 اب  قاء 
 44.4 52 ا بد 
 100.0 117 ابملم ع 
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 أداة الدراسة:

دف  اب وع  ابتصم م   مذ تع ا  ابه اذ  ابحصذعا  بوذعا ات  فلح ادتح ان ن داد إ  ثب احا مقا 

 ظذذذع  بنا دبلا  تل عالطالا د ع  دفلا لذذذم  ةذذذكابحةذذذك اإلدذذذالمذ ال دنذذذذ فبةذذذك ابمذذذاهع   مذذذاف 

ابوعا  ابثابذ بتحة كت مذ ح ن  ابج االدتح اف ابثانذ  ابج االدتح اف الفل  تبدا م ا تدادا بفا

اذ  ابحصذعا ت فاشذتمش  ذال االدذتح ان ن  تذل رات    بتحةذ ك فقلذع ربذك مذذ تع اذ  ابه  ابوعا  ابمطذ

م ممذذع ت فتبذذمن 10بمثذذ  ان؛ تةذذافل ابمثذذ   االفل: ابوذذعا    اقذذع )اب مذذعات فابمثذذاف ت ممذذد  ذذاءا 

االدذذذتحانت ن م ي ضذذذح 1فابمتثذذذإ  قذذذم ) تم ممذذذع 12    اقذذذع )ابمثذذذ   ابثذذذانذ تع اذذذ  ابه اذذذ  ابحصذذذعا

 .بص  تهما الفب  

 صدق أداة الدراسة: 

 مبتصميا ر داتق فم ابمثلمذذذذذ ن ابمختصذذذذذذ ن  تل بي فلا امذذذذذذتهف  ص  نانتذذذذذالدت ا  ض  مت 

تذذذذذذ ن مذذذذذذن ح ذذذذذذأ الدت انا ف محا فلح ماتهظمالح داءإ ب ابحاحذذذذذذأ مذذذذذذةهم ت ح ذذذذذذأ  تذذذذذذميكذا  ب ا

م يحذذ ن 3فابمتثذذإ  قذذم) ابممتذذعحت شإنتمذذاء اب مذذع  بتملذذالت فضذذ ح اب مذذع ت فابتعذذديابصذذ اغ  ابتغ اذذ ت 

 ماتهظمالح فءض مذ ثب احا دذذذتحانت ن مذذذن ابمثلمذذذ ن قذذذامعذذذد ادذذذتع اع االادذذذماء ابمثلمذذذ نت فب

االدذذذتح اف الفل  تفيف مح  تل يثتذذذ    يذذذافدت ابذذذإ عاء ابتعذذذديالت ابمطت بذذذ  ح ذذذأ اصذذذحح  ذذذش 

ابه ا   فه ابثانذ ف بمحاف  تممع  م13) من فه  ابوعا  ابثابذ فاتو ف فل ابمث   ال يثت    تل

 ابمثذذ   الفل ابثذذانذ يثتذ   مثذذ  انت االدذتح اف تممذذع  م12فاتوذذ ف مذن ) بتحةذك ابحصذعا  ابثاب ذذ 

 بتحةذذك ابمطذذ   ابه اذذ  ابحصذذعا   فه ابثذذانذ ف بمحاف  تممذع  م13فاتوذذ ف مذذن ) فهذ  ابوذذعا  ابمطذذ  

 .م ي ضح ربك2ممع  فابمتثإ  قم ) م12فاتو ف من )
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  الدراسة: اةثبات أد

بتتأكد من لحات الدا ت تم حساب االتسا  ابدااتذ حسب معادب   عفنحاخ قب ات فابلدفل  

 ابد اد . ها قدنا  يح ن ها  ابمعامالتت فا تحعت ها  ابةسب مةادح  بغايات 

 (8جدول )

 الفا  معامل االتساق الداخلي كرونباخ
 االتسا  ابدااتذ ابملاالت

 6.66 ابوعا  ابثابذ
 6.60   ابمط   ابوعا 
 0.97 ابوعا ات ابثاب   مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  بتحة كدف  
 0.98 ابوعا ات ابمط    مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  بتحة كدف  

 

 متغيرات الدراسة:

  مالء ابحة ك.م ظ  ن ف  -2 دف  اب وع  ابتصم م  . -1 :المستقلةأواًل: المتغيرات 

 تع ا  ابه ا  ابحصعا  بوعا ات ابحة ك.: ثانيًا: المتغير التابع

 المعالجات اإلحصائية:

 دمدتافا تد دا بقدا   ا لاال" إلحصائذا لبتحتي"ا نامج     االدتعان  ثب احا مقا

 :  آلتي ا إلحصائي ا تا  الات اا

 . تهاا  متغي بحد د دا با  ين  فصفب   ابتكفا ي فبمئا ببندفا ص ي فبا ءاتإلحصاا  -1

 .لدئت ا ف  بإل ا     د بفا فى بمدتفا ت   بفا    بمعياا ف االنحفا بحدا ذا طدفبا  -2

 .د دا بقدا  ا تل ا فم  بتتحم Cronbach Alpha" ب اق خن ا فك" ب دمعا  -7

دف  ابوعا ات ابثاب ذ  فابمطذ    مذذ تع اذ  ابه اذ  ابحصذعا  بتحةذ ك ب T-test "ت"  ات اا  -7

 .ف هتذ نظع ابم ظ  ن فابعمالء تحعا

دف  ابوذذذعا ات ابثاب ذذذ  فابمطذذذ    مذذذذ  تذذذل ابحةذذذك ابمما نذذذات ابحعديذذذ  بطعامذذذ  شذذذ   ء للذذذع  -5

 .تع ا  ابه ا  ابحصعا  بتحة ك



62 
 

دف  ابوذذذعا ات ابثاب ذذذ  فابمطذذذ    مذذذذ تع اذذذ    تذذذلللذذذع ابحةذذذك الحذذذاد  تثت ذذذش ابتحذذذاين   -6

 .ابه ا  ابحصعا  بتحة ك

 اإلحصائي:المعيار 
تم ا تماد دتم ب لعت ابخمادذ بتصث ح قدفات ابد اد ت بإ طاء  ش ممع  من ممعاتء  

م فهذ معا ض بود ت معا ض تمثايدت م امإت م امإ بود د    فاحد  من   ن د  اتء ابخمس )

م  تل ابتعت بت فقد تم ا تماد ابمم اس ابتابذ لغعاض تثت ش 1ت 2ت 3ت 6ت 5تمثش  قم اا )

 ابةتائج:

 قت ت    2.33 -1.66من 

  مت دط    3.06 -2.36 من

 كح ع     5.66 -3.08 من

 فهلاا

 فقد تم احتساب ابمم اس من االل ادتخدام ابمعادب  ابتاب  :

 م1ابثد الدنل بتمم اس ) -م 5ابثد ال تل بتمم اس )

 م3 دد اب ئات ابمطت ب  )     

   5-1       =1.33  

    3 

 إبل نهاي   ش مئ . م1.33)فمن لم إضام  ابل اب 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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يتبمن هاا اب صش  عضاا بتةتائج ابتذ تم ابت صش اب ها بإل اب   تل قدئت  ابد اد ت  تل ابةث  

 اآلتذ:

ما هي األسس والمعايير التصميمية التي تم بناًء عليها : لسؤال االولالمتعلقة باالنتائن 

 من وجهة نظر الموظفين والعمالء؟تصميم الشعارات الحالية في البنوك األردنية 

ألدس بابمع ا ا  بإل اب   ن هاا ابسؤال تم ادتخعاج ابمت دطات ابثسا    فاالنثعامات  

فابمعاي ع ابتصم م   ابتذ تم  ةاءا  ت ها تصم م ابوعا ات ابثاب   مذ ابحة ك ال دن   من ف ه  

 فابلدفل قدنا  ي ضح ربك. تابم ظ  ن فابعمالء ش من نظع 

 أوال: عمالء البنك االسالمي
 (3جدول )

والمعايير التصميمية ألسس باالمتعلقة  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

عمالء البنك من وجهة نظر  للبنك اإلسالمي التي تم بناًء عليها تصميم الشعار الحالي

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية اإلسالمي

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا  متةادإ  6 1
 بحاقذ  ةاصع ابوعا .فمةادب 

 مت دط  1.165 2.57

 مت دط  1.137 2.53 تصم م ابوعا  بس ي فمعاح بتحصع. 3 2
 مت دط  1.106 2.50 يسهش مهم فقعاء  ابوعا . 1 3

الب اف ابمستخدم  مذ ابوعا  متةاغم  مع  8 3
 باقذ ابعةاصع ابمل ن  بء.

 مت دط  1.196 2.50

االنتحا  فاث ع تصم م ابوعا  يلاب  2 5
 االهتمام.

 مت دط  1.073 2.43

  ن ابولش  تةاغم فتعابيهةاك  الق   6 5
 فابوتم  مذ ابوعا .

 مت دط  1.073 2.43
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

6 5 
ابعم ( فالشلال فابعةاصع ابمل ن  بتوعا  

 مت دط  1.102 2.40 تعحيع  ن دالالت  ا     بدى ابمتتمذ.

فتم   الب اف ابمستخدم مذ ابوعا  مم    6 6
 ابحةك  ن باقذ ابحة ك.

 مت دط  1.163 2.40

يعحع ابوعا   ن  ؤا  ف داب  فقهداف  16 6
 ابحةك.

 مت دط  1.037 2.40

ابوعا  يثت    تل  ةاصع مم   ت فتم  0 16
 إاعا ها  تل قمبش نث .

 مت دط  1.129 2.37

 قت ت  1.055 2.30 يعلس ابوعا  اإل داع فابتم ي . 11 11

11 13 
اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  

 تت إ مع ابه ا  ابمم    بتحةك.
 قت ت  1.088 2.30

 قت ت  1.112 2.27 اب وع  ابتصم م   تتسم باب ض ح فابتم ي . 12 13
 مت دط  1.048 2.42 ابوعا  ابثابذ  

 ت ح ذذأم2.57-2.27 ذذ ن ) ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذااف م 3يحذذ ن ابلذذدفل ) 

نذ ع ابخذي ابمسذتخدم مذذ ابوذعا  متةادذإ فمةادذب بحذاقذ " فابتذ تةص  تلم 6 قم )   اءت اب مع 

م 12) قذم     ةما  اءت اب مذع ت م2.57مذ ابمعتح  الفبل فبمت دي حسا ذ  ت  )"  ةاصع ابوعا 

بابمعتحذذذذ  الا ذذذذع  فبمت دذذذذي حسذذذذا ذ  تذذذذ  اب وذذذذع  ابتصذذذذم م   تتسذذذذم باب ضذذذذ ح فابتم يذذذذ " "فنصذذذذها 

 م.2.42فبت  ابمت دي ابثسا ذ بتوعا  ابثابذ  لش ) .م2.27)
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 ثانيا: عمالء بنك األردن
 (4جدول )
ألسس والمعايير التصميمية باالمتعلقة  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

مرتبة  عمالء البنك األردنمن وجهة نظر  لبنك األردن التي تم بناًء عليها الشعار الحالي
 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 مت دط  1.189 3.03 تصم م ابوعا  بس ي فمعاح بتحصع. 3 1

1 6 
الب اف ابمستخدم مذ ابوعا  مم   فتم   

 مت دط  1.129 3.03 ابحةك  ن باقذ ابحة ك.

 مت دط  1.098 2.97 االنتحا  فاث ع االهتمام.تصم م ابوعا  يلاب  2 3

6 6 
ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا  متةادإ 

 مت دط  1.172 2.93 فمةادب بحاقذ  ةاصع ابوعا .

 مت دط  1.029 2.90 يسهش مهم فقعاء  ابوعا . 1 5

0 0 
ابوعا  يثت    تل  ةاصع مم   ت فتم 

 إاعا ها  تل قمبش نث .
 مت دط  1.167 2.87

0 8 
الب اف ابمستخدم  مذ ابوعا  متةاغم  مع 

 باقذ ابعةاصع ابمل ن  بء.
 مت دط  1.074 2.87

 مت دط  973. 2.87 يعلس ابوعا  اإل داع فابتم ي . 11 0
 مت دط  950. 2.83 يعحع ابوعا   ن  ؤا  ف داب  فقهداف ابحةك. 16 6

16 6 
  ن ابولش فابوتم   تةاغم فتعابيهةاك  الق  
 مذ ابوعا .

 مت دط  1.095 2.80

11 5 
ابعم ( فالشلال فابعةاصع ابمل ن  بتوعا  

 تعحيع  ن دالالت  ا     بدى ابمتتمذ.
 مت دط  1.172 2.73

 مت دط  1.104 2.57 اب وع  ابتصم م   تتسم باب ض ح فابتم ي . 12 12

تت إ  اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  13 12
 مع ابه ا  ابمم    بتحةك.

 مت دط  1.104 2.57

 مت دط  1.004 2.84 ابوعا  ابثابذ  
ت ح ذذأ م3.03-2.57) نمذذا  ذذ ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد اف م 6يحذذ ن ابلذذدفل ) 

البذ اف ابمسذتخدم مذذ "ت ف"تصم م ابوعا  بس ي فمذعاح بتحصذع" فنصهمام 6ف 3)تاف  اءت اب مع 
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ت م3.03مذذ ابمعتحذ  الفبذل فبمت دذي حسذا ذ  تذ  )" فتم ذ  ابحةذك  ذن بذاقذ ابحةذ كابوعا  مم   

اب وذذع  ابتصذذم م   تتسذذم باب ضذذ ح فابتم يذذ "ت ف"اب وذذع  "فنصذذهما م 13ف 12) اب معتذذاف  ةمذذا  ذذاءت 

بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي ابتصذذذم م   ابمسذذذتخدم  مذذذذ ابوذذذعا  تت ذذذإ مذذذع ابه اذذذ  ابمم ذذذ   بتحةذذذك" 

 م.2.84فبت  ابمت دي ابثسا ذ بتوعا  ابثابذ  لش ) .م2.57حسا ذ  ت  )

 القاهرة عمانثالثا: عمالء بنك 
 (5جدول )
ألسس والمعايير التصميمية باالمتعلقة  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

البنك عمالء من وجهة نظر  لبنك القاهرة عمان التي تم بناًء عليها تصميم الشعار الحالي

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية القاهرة عمان

ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

1 6 
الب اف ابمستخدم مذ ابوعا  مم   فتم   

 ابحةك  ن باقذ ابحة ك.
 مت دط  728. 3.57

1 8 
الب اف ابمستخدم  مذ ابوعا  متةاغم  مع 

 مت دط  728. 3.57 ابعةاصع ابمل ن  بء.باقذ 

 مت دط  750. 3.30 يسهش مهم فقعاء  ابوعا . 1 3
 مت دط  887. 3.20 تصم م ابوعا  يلاب االنتحا  فاث ع االهتمام. 2 6
 مت دط  900. 3.13 تصم م ابوعا  بس ي فمعاح بتحصع. 3 5

5 6 
ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا  متةادإ 

  ةاصع ابوعا .فمةادب بحاقذ 
 مت دط  776. 3.13

ابوعا  يثت    تل  ةاصع مم   ت فتم  0 6
 إاعا ها  تل قمبش نث .

 مت دط  980. 3.07

6 6 
  ن ابولش فابوتم   تةاغم فتعابيهةاك  الق  
 مذ ابوعا .

 مت دط  868. 3.07

 مت دط  785. 3.07 يعلس ابوعا  اإل داع فابتم ي . 11 6

16 5 
فالشلال فابعةاصع ابمل ن  بتوعا  ابعم ( 

 تعحيع  ن دالالت  ا     بدى ابمتتمذ.
 مت دط  871. 3.00
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 مت دط  868. 2.93 يعحع ابوعا   ن  ؤا  ف داب  فقهداف ابحةك. 16 11
 مت دط  874. 2.83 اب وع  ابتصم م   تتسم باب ض ح فابتم ي . 12 12

ابوعا  تت إ اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ  13 13
 مع ابه ا  ابمم    بتحةك.

 مت دط  925. 2.80

 مت دط  700. 3.13 ابوعا  ابثابذ  
ت ح ذذأ م3.57-2.80) نمذذا  ذذ ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد اف م 5يحذذ ن ابلذذدفل ) 

البذ اف ابمسذتخدم مذذ ابوذعا  مم ذ  فتم ذ  ابحةذك  ذن " فابتذ تذةص  تذلم 8ف 6) اب معتاف اءت 

مذ ابمعتح  " الب اف ابمستخدم  مذ ابوعا  متةاغم  مع باقذ ابعةاصع ابمل ن  بء"ت ف"باقذ ابحة ك

اب وذذع  ابتصذذم م   "فنصذذها م 13) قذذم     ةمذذا  ذذاءت اب مذذع ت م3.57الفبذذل فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )

بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  ابمسذذذتخدم  مذذذذ ابوذذذعا  تت ذذذإ مذذذع ابه اذذذ  ابمم ذذذ   بتحةذذذك" 

 م.3.13فبت  ابمت دي ابثسا ذ بتوعا  ابثابذ  لش ) .م2.80)
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 االسالميرابعا: موظفو البنك 
 (6جدول )
ألسس والمعايير التصميمية باالمتعلقة  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

موظفي البنك من وجهة نظر اإلسالمي  ي للبنكالتي تم بناًء عليها تصميم الشعار الحال

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةاالسالمي 

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 مت دط  1.236 3.44 يسهش مهم فقعاء  ابوعا . 1 1
 مت دط  1.236 3.44 تصم م ابوعا  يلاب االنتحا  فاث ع االهتمام. 2 1

1 6 
متةادإ ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا  

 فمةادب بحاقذ  ةاصع ابوعا .
 مت دط  1.236 3.44

 مت دط  1.323 3.33 تصم م ابوعا  بس ي فمعاح بتحصع. 3 6

ابعم ( فالشلال فابعةاصع ابمل ن  بتوعا   5 6
 تعحيع  ن دالالت  ا     بدى ابمتتمذ.

 مت دط  1.225 3.33

0 0 
ابوعا  يثت    تل  ةاصع مم   ت فتم 

 مت دط  1.394 3.22 قمبش نث .إاعا ها  تل 

6 6 
الب اف ابمستخدم مذ ابوعا  مم   فتم   

 ابحةك  ن باقذ ابحة ك.
 مت دط  1.453 3.11

الب اف ابمستخدم  مذ ابوعا  متةاغم  مع  8 6
 باقذ ابعةاصع ابمل ن  بء.

 مت دط  1.453 3.11

 مت دط  1.537 3.11 يعحع ابوعا   ن  ؤا  ف داب  فقهداف ابحةك. 16 6
 مت دط  1.453 3.11 اب وع  ابتصم م   تتسم باب ض ح فابتم ي . 12 6

11 6 
  ن ابولش فابوتم   تةاغم فتعابيهةاك  الق  
 مذ ابوعا .

 مت دط  1.500 3.00

 مت دط  1.414 3.00 يعلس ابوعا  اإل داع فابتم ي . 11 11

اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  تت إ  13 11
 ابه ا  ابمم    بتحةك.مع 

 مت دط  1.581 3.00

 مت دط  1.343 3.21 ابوعا  ابثابذ  
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ت ح ذذأ م3.44-3.00) نمذذا  ذذ ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد اف م 0يحذذ ن ابلذذدفل ) 

  ةمذذذا  ذذذاءت ت م3.44م  مذذذذ ابمعتحذذذ  الفبذذذل فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )6ف 2ف 1)ات  ذذذاءت اب مذذذع 

فبتذ  ابمت دذي ابثسذا ذ  .م3.00الا ع  فبمت دي حسا ذ  ت  ) م بابمعتح 13ف 11ف 6) اب معات

 م.3.21بتوعا  ابثابذ  لش )

 األردنخامسا: موظفو بنك 
 (7جدول )
ألسس والمعايير التصميمية باالمتعلقة  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

األردن موظفي بنك من وجهة نظر  لبنك األردن التي تم بناًء عليها تصميم الشعار الحالي

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

1 6 
  ن ابولش فابوتم   تةاغم فتعابيهةاك  الق  
 مذ ابوعا .

 كح ع  1.118 4.33

 كح ع  1.093 4.22 تصم م ابوعا  بس ي فمعاح بتحصع. 3 2

2 6 
الب اف ابمستخدم مذ ابوعا  مم   فتم   

 ابحةك  ن باقذ ابحة ك.
 كح ع  1.302 4.22

2 8 
الب اف ابمستخدم  مذ ابوعا  متةاغم  مع 

 كح ع  1.302 4.22 باقذ ابعةاصع ابمل ن  بء.

 كح ع  972. 4.22 يعحع ابوعا   ن  ؤا  ف داب  فقهداف ابحةك. 16 2
 كح ع  972. 4.22 اإل داع فابتم ي .يعلس ابوعا   11 2

ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا  متةادإ  6 6
 فمةادب بحاقذ  ةاصع ابوعا .

 كح ع  1.269 4.11

6 0 
ابوعا  يثت    تل  ةاصع مم   ت فتم 

 إاعا ها  تل قمبش نث .
 كح ع  1.537 4.11

 كح ع  1.054 4.11 اب وع  ابتصم م   تتسم باب ض ح فابتم ي . 12 6
 كح ع  1.323 4.00 تصم م ابوعا  يلاب االنتحا  فاث ع االهتمام. 2 16
 كح ع  1.225 4.00اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  تت إ  13 16
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 مع ابه ا  ابمم    بتحةك.
 كح ع  1.202 3.78 يسهش مهم فقعاء  ابوعا . 1 12

ابعم ( فالشلال فابعةاصع ابمل ن  بتوعا   5 12
 تعحيع  ن دالالت  ا     بدى ابمتتمذ.

 كح ع  1.093 3.78

 كح ع  1.115 4.10 ابوعا  ابثابذ  
ت ح ذذأ م4.33-3.78) نمذذا  ذذ ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد اف م 6يحذذ ن ابلذذدفل ) 

 ذذذ ن ابوذذذلش فابوتمذذذ  مذذذذ  تةذذذاغم فتذذذعابيهةذذذاك  القذذذ  " فابتذذذذ تذذذةص  تذذذلم 6 قذذذم )   ذذذاءت اب مذذذع 

م 5ف 1) تذذذذاف  ةمذذذذا  ذذذذاءت اب مع ت م4.33ابمعتحذذذذ  الفبذذذذل فبمت دذذذذي حسذذذذا ذ  تذذذذ  )مذذذذذ " ابوذذذذعا 

يسذذهش مهذذم فقذذعاء  ابوذذعا "ت ف"ابعمذذ ( فالشذذلال فابعةاصذذع ابمل نذذ  بتوذذعا  تعحيذذع  ذذن "فنصذذهما 

فبتذذذ  ابمت دذذذي  .م3.78بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )دالالت  ا   ذذذ  بذذذدى ابمتتمذذذذ" 

 م.4.10 لش ) ابثسا ذ بتوعا  ابثابذ
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 بنك القاهرة عمانسادسا: موظفو 
 (2جدول )
ألسس والمعايير التصميمية باالمتعلقة  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

بنك موظفي من وجهة نظر  الحالي لنك القاهرة عمان التي تم بناًء عليها تصميم الشعار
 المتوسطات الحسابيةالقاهرة عمان مرتبة تنازليًا حسب 

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

1 6 
الب اف ابمستخدم مذ ابوعا  مم   فتم   

 ابحةك  ن باقذ ابحة ك.
 كح ع  726. 4.56

 كح ع  1.014 4.44 تصم م ابوعا  بس ي فمعاح بتحصع. 3 2

2 8 
مع الب اف ابمستخدم  مذ ابوعا  متةاغم  

 باقذ ابعةاصع ابمل ن  بء.
 كح ع  726. 4.44

2 6 
  ن ابولش فابوتم   تةاغم فتعابيهةاك  الق  
 مذ ابوعا .

 كح ع  726. 4.44

 كح ع  726. 4.44 يعلس ابوعا  اإل داع فابتم ي . 11 2
 كح ع  1.014 4.44 اب وع  ابتصم م   تتسم باب ض ح فابتم ي . 12 2

2 13 
ابمستخدم  مذ ابوعا  تت إ اب وع  ابتصم م   

 مع ابه ا  ابمم    بتحةك.
 كح ع  1.014 4.44

 كح ع  1.000 4.33 يسهش مهم فقعاء  ابوعا . 1 8
 كح ع  1.000 4.33 تصم م ابوعا  يلاب االنتحا  فاث ع االهتمام. 2 8

8 6 
ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا  متةادإ 

 فمةادب بحاقذ  ةاصع ابوعا .
 كح ع  1.000 4.33

8 0 
ابوعا  يثت    تل  ةاصع مم   ت فتم 

 إاعا ها  تل قمبش نث .
 كح ع  1.000 4.33

 كح ع  1.000 4.33 يعحع ابوعا   ن  ؤا  ف داب  فقهداف ابحةك. 16 8

ابعم ( فالشلال فابعةاصع ابمل ن  بتوعا   5 13
 تعحيع  ن دالالت  ا     بدى ابمتتمذ.

 كح ع  972. 4.22

 كح ع  870. 4.39 ابثابذابوعا    
ت ح ذذأ م4.56-4.22) نمذذا  ذذ ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد اف م 8يحذذ ن ابلذذدفل ) 

البذذ اف ابمسذذتخدم مذذذ ابوذذعا  مم ذذ  فتم ذذ  ابحةذذك  ذذن " فابتذذذ تذذةص  تذذلم 6 قذذم )   ذذاءت اب مذذع 
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م 5) قذذذم     ةمذذذا  ذذذاءت اب مذذذع ت م4.56مذذذذ ابمعتحذذذ  الفبذذذل فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )" بذذذاقذ ابحةذذذ ك

ابعمذذذ ( فالشذذذلال فابعةاصذذذع ابمل نذذذ  بتوذذذعا  تعحيذذذع  ذذذن دالالت  ا   ذذذ  بذذذدى ابمتتمذذذذ" "فنصذذذها 

فبتذذ  ابمت دذذي ابثسذذا ذ بتوذذعا  ابثذذابذ  لذذذش  .م4.22بابمعتحذذ  الا ذذع  فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )

 م.4.39)

ما هي األسس والمعايير التصميمية التي تم بناًء عليها : الثانيلسؤال النتائن المتعلقة با

 من وجهة نظر الموظفين والعمالء؟في البنوك األردنية  المطورةتصميم الشعارات 

ألدس بابمع ا ا  بإل اب   ن هاا ابسؤال تم ادتخعاج ابمت دطات ابثسا    فاالنثعامات  

مذ ابحة ك ال دن   من ف ه  ابمط    ا ات فابمعاي ع ابتصم م   ابتذ تم  ةاءا  ت ها تصم م ابوع

 فابلدفل قدنا  ي ضح ربك. تابم ظ  ن فابعمالء ش من نظع 

 بنك اإلسالميأوال: عمالء ال
 (9جدول )
ألسس والمعايير التصميمية باالمتعلقة  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

بنك عمالء المن وجهة نظر  المطور للبنك االسالمي التي تم بناًء عليها تصميم الشعار
 اإلسالمي مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابد    ابمع ا   

 كح ع  621. 4.40 تصم م ابوعا  ابمط   بس ي فمعاح بتحصع. 3 1
 كح ع  498. 4.40 باب ض ح فابتم ي .اب وع  ابتصم م   ابمط    تتسم  12 1
 كح ع  547. 4.33 تصم م ابوعا  ابمط   يلاب االنتحا  فاث ع االهتمام. 2 3

ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا  ابمط   متةادإ  6 3
 كح ع  479. 4.33 فمةادب بحاقذ  ةاصع ابوعا .

 كح ع  661. 4.33 يعلس ابوعا  ابمط   اإل داع فابتم ي . 11 3

اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  ابمط   تت إ  13 3
 كح ع  479. 4.33 مع ابه ا  ابمم    بتحةك.

يثت   ابوعا  ابمط    تل  ةاصع مم   ت فتم  0 6
 كح ع  535. 4.30 إاعا ها  تل قمبش نث .

 كح ع  583. 4.27 يسهش مهم فقعاء  ابوعا  ابمط  . 1 8
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابد    ابمع ا   

ابوعا  ابمط   متةاغم  مع الب اف ابمستخدم  مذ  8 8
 كح ع  450. 4.27 باقذ ابعةاصع ابمل ن  بء.

  ن ابولش فابوتم  مذ  تةاغم فتعابيهةاك  الق   6 8
 كح ع  450. 4.27 ابوعا  ابمط  .

الب اف ابمستخدم مذ ابوعا  ابمط   مم    فتم   ابحةك  6 11
 كح ع  626. 4.23  ن باقذ ابحة ك.

 كح ع  699. 4.17 ابمط    ن  ؤا  ف داب  فقهداف ابحةك.يعحع ابوعا   16 12

ابعم ( فالشلال فابعةاصع ابمل ن  بتوعا  ابمط    5 13
 كح ع  681. 4.13 تعحع  ن دالالت  ا     بدى ابمتتمذ.

 كح ع  464. 4.29 ابوعا  ابمط    

ت ح ذذأ م4.40-4.13) نمذذا  ذذ ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد اف م 6يحذذ ن ابلذذدفل ) 

اب وذذذع  "ت ف"تصذذذم م ابوذذذعا  ابمطذذذ   بسذذذ ي فمذذذعاح بتحصذذذع" فنصذذذهمام 12ف 3) تذذذاف ذذذاءت اب مع 

ت م4.40مذذذ ابمعتحذذ  الفبذذل فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )" ابتصذذم م   ابمطذذ    تتسذذم باب ضذذ ح فابتم يذذ 

ن ابعم ( فالشلال فابعةاصع ابمل ن  بتوعا  ابمط   تعحع  "فنصها م 5) قم     ةما  اءت اب مع 

فبتذذذ  ابمت دذذذي  .م4.13بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )دالالت  ا   ذذذ  بذذذدى ابمتتمذذذذ" 

 م.4.29ابثسا ذ بتوعا  ابمط    لش )
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 بنك االردنثانيا: عمالء 
 (01جدول )
ألسس والمعايير التصميمية باالمتعلقة  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

بنك االردن عمالء من وجهة نظر  المطور لبنك األردن عليها تصميم الشعارالتي تم بناًء 
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 كح ع  629. 4.13 اب وع  ابتصم م   ابمط    تتسم باب ض ح فابتم ي . 12 1

1 13 
ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  ابمط   اب وع  

 تت إ مع ابه ا  ابمم    بتحةك.
 كح ع  629. 4.13

3 0 
يثت   ابوعا  ابمط    تل  ةاصع مم   ت فتم 

 إاعا ها  تل قمبش نث .
 كح ع  662. 4.10

 كح ع  662. 4.10 يعلس ابوعا  ابمط   اإل داع فابتم ي . 11 3

5 5 
ابمل ن  بتوعا  ابعم ( فالشلال فابعةاصع 

 كح ع  718. 4.03 ابمط   تعحع  ن دالالت  ا     بدى ابمتتمذ.

5 6 
الب اف ابمستخدم مذ ابوعا  ابمط   مم    فتم   

 ابحةك  ن باقذ ابحة ك.
 كح ع  669. 4.03

6 6 
ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا  ابمط   متةادإ 

 فمةادب بحاقذ  ةاصع ابوعا .
 كح ع  695. 4.00

6 8 
الب اف ابمستخدم  مذ ابوعا  ابمط   متةاغم  مع 

 باقذ ابعةاصع ابمل ن  بء.
 كح ع  643. 4.00

 كح ع  740. 3.93 تصم م ابوعا  ابمط   بس ي فمعاح بتحصع. 3 6

6 16 
يعحع ابوعا  ابمط    ن  ؤا  ف داب  فقهداف 

 ابحةك.
 كح ع  785. 3.93

 كح ع  607. 3.90 يسهش مهم فقعاء  ابوعا  ابمط  . 1 11

11 2 
تصم م ابوعا  ابمط   يلاب االنتحا  فاث ع 

 االهتمام.
 كح ع  662. 3.90

13 6 
  ن ابولش فابوتم  مذ  تةاغم فتعابيهةاك  الق  

 ابوعا  ابمط  .
 كح ع  730. 3.87

 كح ع  575. 4.01 ابوعا  ابمط    

ت ح ذأ م4.13-3.87) ن ذ  مذاابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 16يح ن ابلدفل ) 

اب وذع  "ت ف"اب وع  ابتصم م   ابمط    تتسم باب ض ح فابتم يذ " فنصهمام 13ف 12) تاف اءت اب مع 
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اب وذع  ابتصذم م   ابمسذتخدم  مذذ ابوذعا  ابمطذ   "ت ف"ابتصم م   ابمط    تتسم باب ضذ ح فابتم يذ 

  ةمذذا  ذذاءت ت م4.13حسذذا ذ  تذذ  )مذذذ ابمعتحذذ  الفبذذل فبمت دذذي " تت ذذإ مذذع ابه اذذ  ابمم ذذ   بتحةذذك

بابمعتح    ن ابولش فابوتم  مذ ابوعا  ابمط  "  تةاغم فتعابيهةاك  الق  "فنصها م 6) قم   اب مع 

 م.4.01فبت  ابمت دي ابثسا ذ بتوعا  ابمط    لش ) .م3.87الا ع  فبمت دي حسا ذ  ت  )

 بنك القاهرة عمانثالثا: عمالء 
 (00جدول )

ألسس والمعايير التصميمية باالمتعلقة  فقراتلالحسابية واالنحرافات المعيارية لالمتوسطات 
بنك عمالء من وجهة نظر  المطور لبنك القاهرة عمان التي تم بناًء عليها تصميم الشعار

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية القاهرة عمان

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 كح ع  661. 4.33 اب وع  ابتصم م   ابمط    تتسم باب ض ح فابتم ي . 12 1

2 0 
يثت   ابوعا  ابمط    تل  ةاصع مم   ت فتم 

 إاعا ها  تل قمبش نث .
 كح ع  640. 4.27

 كح ع  640. 4.27 يعلس ابوعا  ابمط   اإل داع فابتم ي . 11 2

6 5 
فابعةاصع ابمل ن  بتوعا  ابعم ( فالشلال 

 ابمط   تعحع  ن دالالت  ا     بدى ابمتتمذ.
 كح ع  610. 4.20

 كح ع  648. 4.17 تصم م ابوعا  ابمط   بس ي فمعاح بتحصع. 3 5

0 6 
الب اف ابمستخدم مذ ابوعا  ابمط   مم    فتم   

 ابحةك  ن باقذ ابحة ك.
 كح ع  629. 4.13

6 8 
ابوعا  ابمط   متةاغم  مع الب اف ابمستخدم  مذ 

 باقذ ابعةاصع ابمل ن  بء.
 كح ع  662. 4.10

6 13 
اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  ابمط   

 تت إ مع ابه ا  ابمم    بتحةك.
 كح ع  662. 4.10

 كح ع  583. 4.07 يسهش مهم فقعاء  ابوعا  ابمط  . 1 6

6 2 
فاث ع تصم م ابوعا  ابمط   يلاب االنتحا  

 االهتمام.
 كح ع  583. 4.07

11 6 
ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا  ابمط   متةادإ 

 فمةادب بحاقذ  ةاصع ابوعا .
 كح ع  615. 4.03

 كح ع  743. 4.00  ن ابولش فابوتم  مذ  تةاغم فتعابيهةاك  الق   6 12
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 ابوعا  ابمط  .

12 16 
يعحع ابوعا  ابمط    ن  ؤا  ف داب  فقهداف 

 ابحةك.
 كح ع  743. 4.00

 كح ع  520. 4.13 ابوعا  ابمط    
ت ح ذأ م4.33-4.00) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 11يح ن ابلدفل ) 

مذذ " اب وذع  ابتصذم م   ابمطذ    تتسذم باب ضذ ح فابتم يذ " فابتذ تذةص  تذلم 12 قم )   اءت اب مع 

هةذذاك "فنصذذهما م 16ف 6) اب معتذذاف  ةمذذا  ذذاءت ت م4.33ابمعتحذذ  الفبذذل فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )

 ذ ن ابوذلش فابوتمذ  مذذ ابوذعا  ابمطذ  "ت ف"يعحذع ابوذعا  ابمطذ    ذن  ؤاذ   تةاغم فتذعابي الق  

فبتذذ  ابمت دذذي ابثسذذا ذ  .م4.00بابمعتحذذ  الا ذذع  فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )ف دذذاب  فقهذذداف ابحةذذك" 

 م.4.13بتوعا  ابمط    لش )
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 البنك االسالميو موظفرابعا: 
 (08جدول )
ألسس والمعايير التصميمية باالمتعلقة  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

البنك و موظفمن وجهة نظر  المطور للبنك اإلسالميالتي تم بناًء عليها تصميم الشعار 
 اإلسالمي مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 كح ع  601. 4.11 يسهش مهم فقعاء  ابوعا  ابمط  . 1 1
 كح ع  928. 4.11 تصم م ابوعا  ابمط   بس ي فمعاح بتحصع. 3 1

1 0 
يثت   ابوعا  ابمط    تل  ةاصع مم   ت فتم 

 إاعا ها  تل قمبش نث .
 كح ع  782. 4.11

 كح ع  928. 4.11 ابتصم م   ابمط    تتسم باب ض ح فابتم ي .اب وع   12 1

1 13 
اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  ابمط   

 تت إ مع ابه ا  ابمم    بتحةك.
 كح ع  928. 4.11

0 2 
تصم م ابوعا  ابمط   يلاب االنتحا  فاث ع 

 كح ع  866. 4.00 االهتمام.

0 6 
ابمط   متةادإ  ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا 
 فمةادب بحاقذ  ةاصع ابوعا .

 كح ع  866. 4.00

0 5 
ابعم ( فالشلال فابعةاصع ابمل ن  بتوعا  

 ابمط   تعحع  ن دالالت  ا     بدى ابمتتمذ.
 كح ع  866. 4.00

0 6 
  ن ابولش فابوتم  مذ  تةاغم فتعابيهةاك  الق  

 ابوعا  ابمط  .
 كح ع  1.000 4.00

 كح ع  1.225 4.00 ابوعا  ابمط   اإل داع فابتم ي .يعلس  11 0

11 8 
الب اف ابمستخدم  مذ ابوعا  ابمط   متةاغم  مع 

 باقذ ابعةاصع ابمل ن  بء.
 كح ع  1.167 3.89

11 16 
يعحع ابوعا  ابمط    ن  ؤا  ف داب  فقهداف 

 ابحةك.
 كح ع  1.167 3.89

13 6 
مم    فتم   الب اف ابمستخدم مذ ابوعا  ابمط   

 ابحةك  ن باقذ ابحة ك.
 كح ع  1.093 3.78

 كح ع  902. 4.01 ابوعا  ابمط    
ت ح ذأ م4.11-3.78) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 12يح ن ابلدفل ) 

 "ت فيسهش مهم فقعاء  ابوعا  ابمطذ   فابتذ تةص  تل "م 13ف 12ف 0ف 3ف 1) ات اءت اب مع 
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يثتذ   ابوذذعا  ابمطذ    تذل  ةاصذع مم ذذ  ت "ت ف" ابمطذ   بسذذ ي فمذعاح بتحصذعتصذم م ابوذعا  "

اب وذع   "ت ف" اب وذع  ابتصذم م   ابمطذ    تتسذم باب ضذ ح فابتم يذ "ت ف"فتم إاعا ها  تذل قمبذش نثذ 

مذذذ ابمعتحذذ  الفبذذل "  ابتصذذم م   ابمسذذتخدم  مذذذ ابوذذعا  ابمطذذ   تت ذذإ مذذع ابه اذذ  ابمم ذذ   بتحةذذك

الب اف ابمستخدم مذ ابوعا  "فنصها م 6) قم     ةما  اءت اب مع ت م4.11ت  )فبمت دي حسا ذ  

 .م3.78بابمعتحذذ  الا ذذع  فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )ابمطذذ   مم ذذ   فتم ذذ  ابحةذذك  ذذن بذذاقذ ابحةذذ ك" 

 م.4.01فبت  ابمت دي ابثسا ذ بتوعا  ابمط    لش )

 بنك االردنو موظفخامسا: 
 (03جدول )

ألسس والمعايير التصميمية باالمتعلقة  فقراتلواالنحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية 
بنك االردن و موظفمن وجهة نظر  لبنك األردن الشعار المطورالتي تم بناًء عليها تصميم 

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 كح ع  1.000 4.00 تصم م ابوعا  ابمط   بس ي فمعاح بتحصع. 3 1

1 6 
نذذ ع ابخذذي ابمسذذتخدم مذذذ ابوذذعا  ابمطذذ   متةادذذإ 

 فمةادب بحاقذ  ةاصع ابوعا .
 كح ع  1.000 4.00

1 0 
يثتذذ   ابوذذعا  ابمطذذ    تذذل  ةاصذذع مم ذذ  ت فتذذم 

 كح ع  866. 4.00 إاعا ها  تل قمبش نث .

1 6 
ابوذعا  ابمطذ   مم ذ   فتم ذ  الب اف ابمستخدم مذذ 
 ابحةك  ن باقذ ابحة ك.

 كح ع  1.000 4.00

 كح ع  1.093 3.78 يسهش مهم فقعاء  ابوعا  ابمط  . 1 5

5 2 
تصذذذذذذم م ابوذذذذذذعا  ابمطذذذذذذ   يلذذذذذذاب االنتحذذذذذذا  فاث ذذذذذذع 

 االهتمام.
 كح ع  1.093 3.78

5 5 
ابعمذذذذذذذ ( فالشذذذذذذذلال فابعةاصذذذذذذذع ابمل نذذذذذذذ  بتوذذذذذذذعا  

 كح ع  833. 3.78  ا     بدى ابمتتمذ. ابمط   تعحع  ن دالالت

8 6 
 ذذ ن ابوذذلش فابوتمذذ  مذذذ  تةذذاغم فتذذعابيهةذذاك  القذذ  

 ابوعا  ابمط  .
 مت دط  707. 3.67

 مت دط  707. 3.67 يعلس ابوعا  ابمط   اإل داع فابتم ي . 11 8
 مت دط  707. 3.67اب وذذع  ابتصذذم م   ابمسذذتخدم  مذذذ ابوذذعا  ابمطذذ    13 8
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 بتحةك.تت إ مع ابه ا  ابمم    

11 8 
الب اف ابمستخدم  مذ ابوعا  ابمط   متةاغم  مع 

 باقذ ابعةاصع ابمل ن  بء.
 مت دط  882. 3.56

11 16 
يعحذذذع ابوذذذعا  ابمطذذذ    ذذذن  ؤاذذذ  ف دذذذاب  فقهذذذداف 

 ابحةك.
 مت دط  882. 3.56

 مت دط  882. 3.44 اب وع  ابتصم م   ابمط    تتسم باب ض ح فابتم ي . 12 13
 كح ع  836. 3.76 ابوعا  ابمط    

ت ح ذأ م4.00-3.44) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 13يح ن ابلدفل ) 

تصذذذم م ابوذذذعا  ابمطذذذ   بسذذذ ي فمذذذعاح  فابتذذذذ تذذذةص  تذذذل "م م 6ف 0ف 6ف 3) ات ذذذاءت اب مذذذع 

"ت  ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا  ابمط   متةادذإ فمةادذب بحذاقذ  ةاصذع ابوذعا  "ت ف" بتحصع

البذذذ اف  "ت ف" يثتذذذ   ابوذذذعا  ابمطذذذ    تذذذل  ةاصذذذع مم ذذذ  ت فتذذذم إاعا هذذذا  تذذذل قمبذذذش نثذذذ  ف"

مذذ ابمعتحذ  الفبذل فبمت دذي  " ابمستخدم مذ ابوعا  ابمط   مم    فتم   ابحةك  ن بذاقذ ابحةذ ك

اب وذذذع  ابتصذذذم م   ابمطذذذ    تتسذذذم "فنصذذذها م 12) قذذذم     ةمذذذا  ذذذاءت اب مذذذع ت م4.00حسذذذا ذ  تذذذ  )

فبتذذذذ  ابمت دذذذذي ابثسذذذذا ذ  .م3.44بابمعتحذذذذ  الا ذذذذع  فبمت دذذذذي حسذذذذا ذ  تذذذذ  )باب ضذذذذ ح فابتم يذذذذ " 

 م.3.76بتوعا  ابمط    لش )
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 بنك القاهرة عمانو موظفسادسا: 
 (04جدول )
ألسس والمعايير التصميمية باالمتعلقة  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

بنك و موظفمن وجهة نظر  المطور لبنك القاهرة عمان التي تم بناًء عليها تصميم الشعار
 القاهرة عمان مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

1 6 
مذذ ابوذعا  ابمطذ   مم ذ   فتم ذ   الب اف ابمستخدم

 ابحةك  ن باقذ ابحة ك.
 مت دط  1.118 3.00

 مت دط  1.054 2.89 يسهش مهم فقعاء  ابوعا  ابمط  . 1 2
 مت دط  1.054 2.89 تصم م ابوعا  ابمط   بس ي فمعاح بتحصع. 3 2

2 6 
نذذ ع ابخذذي ابمسذذتخدم مذذذ ابوذذعا  ابمطذذ   متةادذذإ 

 ابوعا .فمةادب بحاقذ  ةاصع 
 مت دط  1.054 2.89

2 0 
يثتذذ   ابوذذعا  ابمطذذ    تذذل  ةاصذذع مم ذذ  ت فتذذم 

 مت دط  1.167 2.89 إاعا ها  تل قمبش نث .

2 6 
 ذذ ن ابوذذلش فابوتمذذ  مذذذ  تةذذاغم فتذذعابيهةذذاك  القذذ  

 ابوعا  ابمط  .
 مت دط  1.364 2.89

6 2 
تصذذذذذذم م ابوذذذذذذعا  ابمطذذذذذذ   يلذذذذذذاب االنتحذذذذذذا  فاث ذذذذذذع 

 االهتمام.
 مت دط  1.093 2.78

6 8 
الب اف ابمستخدم  مذ ابوعا  ابمط   متةاغم  مع 

 باقذ ابعةاصع ابمل ن  بء.
 مت دط  1.202 2.78

 مت دط  1.302 2.78 اب وع  ابتصم م   ابمط    تتسم باب ض ح فابتم ي . 12 6

6 13 
اب وذذع  ابتصذذم م   ابمسذذتخدم  مذذذ ابوذذعا  ابمطذذ   

 بتحةك.تت إ مع ابه ا  ابمم    
 مت دط  1.302 2.78

11 16 
يعحذذذع ابوذذذعا  ابمطذذذ    ذذذن  ؤاذذذ  ف دذذذاب  فقهذذذداف 

 ابحةك.
 مت دط  1.323 2.67

 مت دط  1.414 2.67 يعلس ابوعا  ابمط   اإل داع فابتم ي . 11 11

13 5 
ابعمذذذذذذذ ( فالشذذذذذذذلال فابعةاصذذذذذذذع ابمل نذذذذذذذ  بتوذذذذذذذعا  

 ابمط   تعحع  ن دالالت  ا     بدى ابمتتمذ.
 مت دط  1.130 2.44

 مت دط  1.071 2.79 ابوعا  ابمط    
ت ح ذأ م3.00-2.44) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 16يح ن ابلدفل ) 

الب اف ابمستخدم مذ ابوذعا  ابمطذ   مم ذ   فتم ذ  ابحةذك " فابتذ تةص  تلم 6 قم )   اءت اب مع 
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م 5) قذم     ةمذا  ذاءت اب مذع ت م3.00حسذا ذ  تذ  )مذ ابمعتح  الفبل فبمت دذي "  ن باقذ ابحة ك

ابعمذذذ ( فالشذذذلال فابعةاصذذذع ابمل نذذذ  بتوذذذعا  ابمطذذذ   تعحذذذع  ذذذن دالالت  ا   ذذذ  بذذذدى "فنصذذذها 

فبت  ابمت دي ابثسذا ذ بتوذعا  ابمطذ    .م2.44بابمعتح  الا ع  فبمت دي حسا ذ  ت  )ابمتتمذ" 

 م.2.79كلش )

ما دور الشعارات الحالية في تعزيز الهوية البصرية : الثالثلسؤال النتائن المتعلقة با

 للبنوك من وجهة نظر الموظفين والعمالء؟

دف  ابمع ا ا  ببإل اب   ن هاا ابسؤال تم ادتخعاج ابمت دطات ابثسا    فاالنثعامات  

 تابم ظ  ن فابعمالء ش من ابوعا ات ابثاب   مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  بتحة ك من ف ه  نظع 

 فل قدنا  ي ضح ربك.فابلد

 البنك اإلسالميعمالء أوال: 

 (05جدول )
لبنك ل دور الشعار الحاليالمتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل
البنك اإلسالمي مرتبة تنازليًا وجهة نظر عمالء اإلسالمي في تعزيز الهوية البصرية للبنوك 

 حسب المتوسطات الحسابية

ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 ةاصع ابه ا  ابحصعا  بتحةك تحدف متمادل   2 1
 فمتةادم .

 مت دط  999. 2.37

1 3 
الب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  تم   ابحةك فتؤلع 

  تل ابلانب ابوخصذ  ةد ابمتتمذ. 
 مت دط  964. 2.37

3 1 
يستةد تصم م ه ا  ابحةك ابحصعا  إبل ملم    

 ابمثدد   دق . Guidelinesمن الدب  ابتةظ م   
 قت ت  994. 2.33

3 6 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تم   ابحةك  ن غ ع  من 

 قت ت  959. 2.33 ابحة ك.

 قت ت  988. 2.30 ابه ا  ابحصعا  بتحةك تمثش فتم ي   ؤا  ابحةك. 0 5

5 6 
ابحصعا  بتحةك تعمش  تل  اب ابمتتمذ ابه ا  

 فتو ان ص    رهة   إيلا    بديء.
 قت ت  988. 2.30
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تعلس  داب  ابحةك بولش  5 6
 فاضح.

 قت ت  980. 2.27

6 8 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تسهم مذ  ةاء ابثم  فاتإ 

 اب الء بابةسح  بعمالء ابحةك.
 قت ت  944. 2.27

6 6 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تع ( من فالء ابعامت ن مذ 

 ابحةك.
 قت ت  944. 2.27

6 16 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تثت   مؤلعات تع ( ابم م 

 قت ت  980. 2.27 اب  ة  .

11 11 
يعلس ابوعا  ابص    اباهة   فابه ا  ابحصعا  

 ابمم    بتحةك.
 قت ت  997. 2.20

11 12 
ابمستخدم  مذ ابوعا  تع ( اب وع  ابتصم م   

 ابه ا  ابحصعا  بتحةك.
 قت ت  997. 2.20

 قت ت  907. 2.29 دف  ابوعا  ابثابذ مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا    
ت ح ذأ م2.37-2.20) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 15يح ن ابلدفل ) 

"ت تحذذذذدف متمادذذذذل  فمتةادذذذذم  ةاصذذذذع ابه اذذذذ  ابحصذذذذعا  بتحةذذذذك " فنصذذذذهمام 3-2)تذذذذاف  ذذذذاءت اب مع 

مذذذ " البذذ اف ابمل نذذ  بته اذذ  ابحصذذعا  تم ذذ  ابحةذذك فتذذؤلع  تذذل ابلانذذب ابوخصذذذ  ةذذد ابمتتمذذذف"

يعلس "فنصهما م 12ف 11) تاف  ةما  اءت اب مع ت م2.37ابمعتح  الفبل فبمت دي حسا ذ  ت  )

تصذذذم م   ابمسذذذتخدم  مذذذذ ابوذذذعا  ابصذذذ    اباهة ذذذ  فابه اذذذ  ابحصذذذعا  ابمم ذذذ   بتحةذذذك"ت ف"اب وذذذع  اب

فبتذذذ   .م2.20بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )ابوذذذعا  تعذذذ ( ابه اذذذ  ابحصذذذعا  بتحةذذذك." 

 م.2.29ابمت دي ابثسا ذ بدف  ابوعا  ابثابذ مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا   لش )
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 بنك االردنعمالء ثانيا: 
 (06جدول )
لبنك االردن  دور الشعار الحاليالمتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

البنك االردن مرتبة تنازليًا حسب وجهة نظر عمالء في تعزيز الهوية البصرية للبنوك 
 المتوسطات الحسابية

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 ةاصع ابه ا  ابحصعا  بتحةك تحدف  2 1
 فمتةادم .متمادل  

 مت دط  1.125 2.90

الب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  تم   ابحةك  3 1
 فتؤلع  تل ابلانب ابوخصذ  ةد ابمتتمذ. 

 مت دط  1.125 2.90

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تم   ابحةك  ن غ ع   6 1
 من ابحة ك.

 مت دط  1.094 2.90

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تعلس  داب  ابحةك  5 1
 فاضح.بولش 

 مت دط  1.029 2.90

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تمثش فتم ي   ؤا   0 1
 ابحةك.

 مت دط  995. 2.90

0 6 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تعمش  تل  اب 

 ابمتتمذ فتو ان ص    رهة   إيلا    بديء.
 مت دط  1.125 2.90

6 1 
يستةد تصم م ه ا  ابحةك ابحصعا  إبل 
ملم    من الدب  ابتةظ م   

Guidelines . ابمثدد   دق 
 مت دط  1.042 2.87

6 6 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تع ( من فالء 

 مت دط  1.074 2.87 ابعامت ن مذ ابحةك.

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تسهم مذ  ةاء ابثم   8 6
 فاتإ اب الء بابةسح  بعمالء ابحةك.

 مت دط  1.085 2.83

ابوعا  اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ  12 16
 تع ( ابه ا  ابحصعا  بتحةك.

 مت دط  1.104 2.77

 مت دط  1.081 2.73ابه ا  ابحصعا  بتحةك تثت   مؤلعات تع (  16 11
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 ابم م اب  ة  .

12 11 
يعلس ابوعا  ابص    اباهة   فابه ا  

 ابحصعا  ابمم    بتحةك.
 مت دط  1.022 2.70

  
دف  ابوعا  ابثابذ مذ تع ا  ابه ا  

 ابحصعا 
 مت دط  1.026 2.85

ت ح ذأ م2.90-2.70) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 10يح ن ابلدفل ) 

ت م2.90م مذ ابمعتح  الفبل فبمت دذي حسذا ذ  تذ  )6ف  0ف  5ف  6ف  3ف  2) ات اءت اب مع 

يعلذذس ابوذذعا  ابصذذ    اباهة ذذ  فابه اذذ  ابحصذذعا  ابمم ذذ   "فنصذذها م 11) قذذم     ةمذذا  ذذاءت اب مذذع 

فبتذذذ  ابمت دذذذي ابثسذذذا ذ بذذذدف  ابوذذذعا   .م2.70بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )بتحةذذذك" 

 م.2.85ابثابذ مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا   لش )



60 
 

 بنك القاهرة عمانعمالء ثالثا: 
 (07جدول )

لبنك القاهرة  دور الشعار الحاليالمتعلقة ب فقراتلالمعيارية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 
بنك القاهرة عمان مرتبة تنازليًا وجهة نظر عمالء عمان في تعزيز الهوية البصرية للبنوك 

 حسب المتوسطات الحسابية

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

الب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  تم   ابحةك  3 1
 فتؤلع  تل ابلانب ابوخصذ  ةد ابمتتمذ. 

 مت دط  740. 3.27

 ةاصع ابه ا  ابحصعا  بتحةك تحدف  2 2
 متمادل  فمتةادم .

 مت دط  728. 3.23

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تسهم مذ  ةاء ابثم   8 3
 فاتإ اب الء بابةسح  بعمالء ابحةك.

 مت دط  834. 3.17

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تم   ابحةك  ن غ ع   6 6
 من ابحة ك.

 مت دط  860. 3.13

5 1 
يستةد تصم م ه ا  ابحةك ابحصعا  إبل 
ملم    من الدب  ابتةظ م   

Guidelines . ابمثدد   دق 
 مت دط  583. 3.07

0 5 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تعلس  داب  ابحةك 

 مت دط  890. 2.97 بولش فاضح.

0 6 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تعمش  تل  اب 

 مت دط  850. 2.97 ابمتتمذ فتو ان ص    رهة   إيلا    بديء.

0 6 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تع ( من فالء 

 مت دط  669. 2.97 ابعامت ن مذ ابحةك.

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تثت   مؤلعات تع (  16 0
 ابم م اب  ة  .

 مت دط  765. 2.97

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تمثش فتم ي   ؤا   0 16
 ابحةك.

 مت دط  803. 2.90

 مت دط  714. 2.80يعلس ابوعا  ابص    اباهة   فابه ا   11 11
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 ابحصعا  ابمم    بتحةك.

11 12 
اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  

 تع ( ابه ا  ابحصعا  بتحةك.
 مت دط  714. 2.80

  
ابوعا  ابثابذ مذ تع ا  ابه ا  دف  

 ابحصعا 
 مت دط  657. 3.02

ت ح ذأ م3.27-2.80) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 16يح ن ابلدفل ) 

البذ اف ابمل نذ  بته اذ  ابحصذعا  تم ذ  ابحةذك فتذؤلع  تذل " فابتذ تذةص  تذلم 3 قم )   اءت اب مع 

  ةمذا  ذاءت ت م3.27الفبذل فبمت دذي حسذا ذ  تذ  )مذذ ابمعتحذ  " ابلانب ابوخصذ  ةد ابمتتمذذ

يعلذذس ابوذذعا  ابصذذ    اباهة ذذ  فابه اذذ  ابحصذذعا  ابمم ذذ   بتحةذذك"ت "فنصذذهما م 12ف 11) تذذافاب مع 

بابمعتح  الا ع  فبمت دي ف"اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  تع ( ابه ا  ابحصعا  بتحةك" 

 ذ بذذدف  ابوذذعا  ابثذذابذ مذذذ تع اذذ  ابه اذذ  ابحصذذعا  فبتذذ  ابمت دذذي ابثسذذا .م2.80حسذذا ذ  تذذ  )

 م.3.02كلش )
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 البنك اإلسالميموظفو رابعا: 
 (02جدول )
لبنك ل دور الشعار الحاليالمتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

تنازليًا البنك اإلسالمي مرتبة وجهة نظر موظفو في تعزيز الهوية البصرية للبنوك  اإلسالمي
 حسب المتوسطات الحسابية

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تم   ابحةك  ن غ ع   6 1
 من ابحة ك.

 مت دط  1.364 3.11

الب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  تم   ابحةك  3 2
 فتؤلع  تل ابلانب ابوخصذ  ةد ابمتتمذ. 

 مت دط  1.225 3.00

3 1 
يستةد تصم م ه ا  ابحةك ابحصعا  إبل 
ملم    من الدب  ابتةظ م   

Guidelines  . ابمثدد   دق 
 مت دط  1.167 2.89

3 2 
 ةاصع ابه ا  ابحصعا  بتحةك تحدف 

 مت دط  1.167 2.89 متمادل  فمتةادم .

3 5 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تعلس  داب  ابحةك 

 مت دط  1.453 2.89 بولش فاضح.

3 6 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تعمش  تل  اب 

 مت دط  1.364 2.89 ابمتتمذ فتو ان ص    رهة   إيلا    بديء.

6 0 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تمثش فتم ي   ؤا  

 مت دط  1.481 2.78 ابحةك.

6 8 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تسهم مذ  ةاء ابثم  

 مت دط  1.302 2.78 ابحةك.فاتإ اب الء بابةسح  بعمالء 

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تع ( من فالء  6 6
 ابعامت ن مذ ابحةك.

 مت دط  1.509 2.56

يعلس ابوعا  ابص    اباهة   فابه ا   11 6
 ابحصعا  ابمم    بتحةك.

 مت دط  1.424 2.56

 مت دط  1.333 2.44اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا   12 11
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 تع ( ابه ا  ابحصعا  بتحةك.

12 16 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تثت   مؤلعات تع ( 

 ابم م اب  ة  .
 مت دط  1.414 2.33

  
دف  ابوعا  ابثابذ مذ تع ا  ابه ا  

 ابحصعا 
 مت دط  1.264 2.76

ت ح ذأ م3.11-2.33) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 18يح ن ابلدفل ) 

" ابه اذ  ابحصذعا  بتحةذك تم ذ  ابحةذك  ذن غ ذع  مذن ابحةذ ك" فابتذ تةص  تذلم 6 قم )   اءت اب مع 

ابه اذ  "فنصذها م 16) قذم     ةمذا  ذاءت اب مذع ت م3.11مذ ابمعتح  الفبل فبمت دذي حسذا ذ  تذ  )

بابمعتحذذذذ  الا ذذذذع  فبمت دذذذذي حسذذذذا ذ  تذذذذ  ابحصذذذذعا  بتحةذذذذك تثتذذذذ   مذذذذؤلعات تعذذذذ ( ابمذذذذ م اب  ة ذذذذ " 

 م.2.76ثسا ذ بدف  ابوعا  ابثابذ مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا   لش )فبت  ابمت دي اب .م2.33)
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 األردنبنك موظفو خامسا: 
 (09جدول )
 األردنبنك لدور الشعار الحالي المتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات  األردنبنك وجهة موظفو في تعزيز الهوية البصرية للبنوك 
 الحسابية

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

الب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  تم   ابحةك  3 1
 فتؤلع  تل ابلانب ابوخصذ  ةد ابمتتمذ. 

 كح ع  1.167 3.89

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تمثش فتم ي   ؤا   0 1
 ابحةك.

 كح ع  1.167 3.89

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تعمش  تل  اب  6 1
 ابمتتمذ فتو ان ص    رهة   إيلا    بديء.

 كح ع  1.167 3.89

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تسهم مذ  ةاء ابثم   8 1
 فاتإ اب الء بابةسح  بعمالء ابحةك.

 كح ع  1.453 3.89

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تع ( من فالء  6 1
 مذ ابحةك. ابعامت ن

 كح ع  1.167 3.89

0 5 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تعلس  داب  ابحةك 

 بولش فاضح.
 كح ع  1.641 3.78

0 16 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تثت   مؤلعات تع ( 

 ابم م اب  ة  .
 كح ع  1.093 3.78

0 11 
يعلس ابوعا  ابص    اباهة   فابه ا  

 ابحصعا  ابمم    بتحةك.
 كح ع  1.093 3.78

0 12 
اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  

 تع ( ابه ا  ابحصعا  بتحةك.
 كح ع  1.093 3.78

16 1 
يستةد تصم م ه ا  ابحةك ابحصعا  إبل 
ملم    من الدب  ابتةظ م   

Guidelines . ابمثدد   دق 
 مت دط  1.236 3.56

 مت دط  1.509 3.56ابه ا  ابحصعا  بتحةك تم   ابحةك  ن غ ع   6 16
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 من ابحة ك.

12 2 
 ةاصع ابه ا  ابحصعا  بتحةك تحدف 

 متمادل  فمتةادم .
 مت دط  1.424 3.44

  
دف  ابوعا  ابثابذ مذ تع ا  ابه ا  

 ابحصعا 
 كح ع  1.219 3.76

ت ح ذأ م3.89-3.44) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 16يح ن ابلدفل ) 

  ةمذذذا ت م3.89م مذذذذ ابمعتحذذذ  الفبذذذل فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )6ف 8ف 6ف 0ف 3) ات ذذذاءت اب مذذذع 

بابمعتحذذ  "  ةاصذذع ابه اذذ  ابحصذذعا  بتحةذذك تحذذدف متمادذذل  فمتةادذذم "فنصذذها م 2) قذذم    ذذاءت اب مذذع 

فبتذ  ابمت دذذي ابثسذا ذ بذدف  ابوذعا  ابثذابذ مذذ تع اذذ   .م3.44الا ذع  فبمت دذي حسذا ذ  تذ  )

 م.3.76ابه ا  ابحصعا   لش )
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 بنك القاهرة عمانموظفو سادسا: 
 (81جدول )

بنك القاهرة عمان ل دور الشعار الحاليالمتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل
بنك القاهرة عمان مرتبة تنازليًا حسب وجهة نظر موظفو في تعزيز الهوية البصرية للبنوك 

 المتوسطات الحسابية

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

1 2 
 ةاصع ابه ا  ابحصعا  بتحةك تحدف متمادل  

 فمتةادم .
 كح ع  1.000 4.67

1 3 
الب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  تم   ابحةك فتؤلع 

  تل ابلانب ابوخصذ  ةد ابمتتمذ. 
 كح ع  1.000 4.67

غ ع  من ابه ا  ابحصعا  بتحةك تم   ابحةك  ن  6 1
 ابحة ك.

 كح ع  1.000 4.67

1 5 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تعلس  داب  ابحةك بولش 

 فاضح.
 كح ع  1.000 4.67

1 6 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تعمش  تل  اب ابمتتمذ 

 فتو ان ص    رهة   إيلا    بديء.
 كح ع  1.000 4.67

1 16 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تثت   مؤلعات تع ( ابم م 

 كح ع  1.000 4.67 اب  ة  .

1 11 
يعلس ابوعا  ابص    اباهة   فابه ا  ابحصعا  

 ابمم    بتحةك.
 كح ع  1.000 4.67

1 12 
اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  تع ( 

 ابه ا  ابحصعا  بتحةك.
 كح ع  1.000 4.67

 كح ع  1.014 4.56 ابه ا  ابحصعا  بتحةك تمثش فتم ي   ؤا  ابحةك. 0 6

6 8 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تسهم مذ  ةاء ابثم  فاتإ 

 اب الء بابةسح  بعمالء ابحةك.
 كح ع  1.014 4.56

6 6 
ابه ا  ابحصعا  بتحةك تع ( من فالء ابعامت ن مذ 

 ابحةك.
 كح ع  1.014 4.56

12 1 
يستةد تصم م ه ا  ابحةك ابحصعا  إبل ملم    

 ابمثدد   دق .  Guidelinesمن الدب  ابتةظ م   
 كح ع  1.014 4.44

 كح ع  989. 4.62 دف  ابوعا  ابثابذ مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا   
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ت ح ذأ م4.67-4.44) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 26يح ن ابلدفل ) 

مذذذ ابمعتحذذ  الفبذذل فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ   م12ف 11ف 16ف 6ف 5ف 6ف 3ف 2) ات ذذاءت اب مذذع 

يسذذتةد تصذذم م ه اذذ  ابحةذذك ابحصذذعا  إبذذل ملم  ذذ  "فنصذذها م 1) قذذم     ةمذذا  ذذاءت اب مذذع ت م4.67)

 .م4.44بابمعتح  الا ذع  فبمت دذي حسذا ذ  تذ  )" ابمثدد   دق   Guidelineمن الدب  ابتةظ م  

 م.4.62فبت  ابمت دي ابثسا ذ بدف  ابوعا  ابثابذ مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا   لش )

متتا دور الشتتعارات المطتتورة فتتي تعزيتتز الهويتتة البصتترية : الرابتتعلستتؤال باالنتتتائن المتعلقتتة 

 للبنوك من وجهة نظر الموظفين والعمالء؟

دف  ابمع ا ا  ببإل اب   ن هاا ابسؤال تم ادتخعاج ابمت دطات ابثسا    فاالنثعامات  

 تفابعمالء ابم ظ  ن ش من ابوعا ات ابمط    مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  بتحة ك من ف ه  نظع 

 فابلدفل قدنا  ي ضح ربك.
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 اإلسالميبنك عمالء الأوال: 
 (80جدول )

بنك القاهرة ل دور الشعار المطورالمتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل
بنك القاهرة عمان مرتبة تنازليًا وجهة نظر عمالء  عمان في تعزيز الهوية البصرية للبنوك
 المتوسطات الحسابيةحسب 

 اب معات ابعقم ج
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

1 11 
يعلس ابوعا  ابمط   ابص    اباهة   فابه ا  

 ابحصعا  ابمم    بتحةك.
 كح ع  507. 4.47

2 12 
اب وع  ابتصم م   ابمط    ابمستخدم  مذ ابوعا  

 تع ( ابه ا  ابحصعا  بتحةك.
 كح ع  504. 4.43

3 3 
الب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  ابمط    تم   ابحةك 

 ف تؤلع  تل ابلانب ابوخصذ  ةد ابمتتمذ. 
 كح ع  498. 4.40

ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تعمش  تل  اب  6 6
 ابمتتمذ فتو ان ص    رهة   إيلا    بديء.

 كح ع  490. 4.37

5 2 
متمادل  بتحةك تحدف ابمط    ابه ا  ابحصعا  

 فمتةادم .
 كح ع  547. 4.33

5 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تم   ابحةك  ن غ ع  

 من ابحة ك.
 كح ع  661. 4.33

5 16 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تثت   مؤلعات تع ( 

 كح ع  661. 4.33 ابم م ابتعال  .

8 1 
يستةد ابتصم م ابمط   به ا  ابحةك ابحصعا  إبل 

 Guidelinesملم    من الدب  ابتةظ م   
 ابمثدد   دق .

 كح ع  466. 4.30

8 0 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تمثش فتم ي   ؤا  

 ابحةك.
 كح ع  535. 4.30

تسهم مذ  ةاء ابثم   ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك 8 8
 بابةسح  بعمالء ابحةك.فاتإ اب الء 

 كح ع  651. 4.30

8 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تع ( بتحةك من فالء 

 ابعامت ن.
 كح ع  651. 4.30

12 5 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تعلس  داب  ابحةك 

 بولش فاضح.
 كح ع  691. 4.27

 كح ع  497. 4.34 مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  دف  ابوعا  ابمط    
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ت ح ذأ م4.47-4.27) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 21يح ن ابلدفل ) 

يعلس ابوعا  ابمط   ابص    اباهة   فابه ا  ابحصعا  " فابتذ تةص  تلم 11 قم )   اءت اب مع 

م 5) قذذم     ةمذذا  ذذاءت اب مذذع ت م4.47مذذذ ابمعتحذذ  الفبذذل فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )" ابمم ذذ   بتحةذذك

بابمعتحذذذذ  الا ذذذذع  ابه اذذذذ  ابحصذذذذعا  ابمطذذذذ    بتحةذذذذك تعلذذذذس  دذذذذاب  ابحةذذذذك بوذذذذلش فاضذذذذح" "فنصذذذذها 

مذذ تع اذ  ابه اذذ   دف  ابوذذعا  ابمطذ  فبتذذ  ابمت دذي ابثسذا ذ بذ .م4.27فبمت دذي حسذا ذ  تذ  )

 م.4.34 لش ) ابحصعا 

 األردنبنك عمالء ثانيا: 
 (88جدول )
بنك ل دور الشعار المطورالمتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

مرتبة تنازليًا حسب  األردنبنك وجهة نظر عمالء  في تعزيز الهوية البصرية للبنوك األردن
 المتوسطات الحسابية

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابد    ابمع ا   

1 16 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تثت   

 ابم م ابتعال  .مؤلعات تع ( 
 كح ع  681. 4.13

2 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تم   ابحةك 

  ن غ ع  من ابحة ك.
 كح ع  662. 4.10

2 11 
يعلس ابوعا  ابمط   ابص    اباهة   

 فابه ا  ابحصعا  ابمم    بتحةك.
 كح ع  662. 4.10

2 12 
اب وع  ابتصم م   ابمط    ابمستخدم  مذ 

 ابه ا  ابحصعا  بتحةك.ابوعا  تع ( 
 كح ع  662. 4.10

5 2 
بتحةك تحدف ابمط    ابه ا  ابحصعا  
 متمادل  فمتةادم .

 كح ع  691. 4.07

5 3 
الب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  ابمط    
تم   ابحةك ف تؤلع  تل ابلانب ابوخصذ 

  ةد ابمتتمذ. 
 كح ع  640. 4.07
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

5 5 
تعلس  داب  ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك 

 كح ع  691. 4.07 ابحةك بولش فاضح.

8 8 
تسهم مذ  ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك

 ةاء ابثم  فاتإ اب الء بابةسح  بعمالء 
 ابحةك.

 كح ع  718. 4.03

8 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تع ( بتحةك 

 من فالء ابعامت ن.
 كح ع  718. 4.03

16 0 
بتحةك تمثش فتم ي  ابه ا  ابحصعا  ابمط    

  ؤا  ابحةك.
 كح ع  743. 4.00

16 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تعمش  تل 
 اب ابمتتمذ فتو ان ص    رهة   إيلا    

 بديء.
 كح ع  743. 4.00

12 1 
يستةد ابتصم م ابمط   به ا  ابحةك 
ابحصعا  إبل ملم    من الدب  ابتةظ م   

Guidelines . ابمثدد   دق 
 كح ع  669. 3.97

  
مذ تع ا  ابه ا   دف  ابوعا  ابمط  

 كح ع  629. 4.06 ابحصعا 

ت ح ذأ م4.13-3.97) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 22يح ن ابلدفل ) 

ابه اذذ  ابحصذذعا  ابمطذذ    بتحةذذك تثتذذ   مذذؤلعات تعذذ ( " فابتذذذ تذذةص  تذذلم 16 قذذم )   ذذاءت اب مذذع 

م 1) قذذذم     ةمذذذا  ذذذاءت اب مذذذع ت م4.13ابمعتحذذذ  الفبذذذل فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )مذذذذ " ابمذذذ م ابتعال ذذذ 

يسذذذذتةد ابتصذذذذم م ابمطذذذذ   به اذذذذ  ابحةذذذذك ابحصذذذذعا  إبذذذذل ملم  ذذذذ  مذذذذن الدبذذذذ  ابتةظ م ذذذذ  "فنصذذذذها 

Guidelines  فبتذذذ  ابمت دذذذي  .م3.97بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )" ابمثذذذدد   دقذذذ

 م.4.06 لش ) تع ا  ابه ا  ابحصعا  مذ دف  ابوعا  ابمط  ابثسا ذ ب
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 بنك القاهرة عمانعمالء ثالثا: 
 (83جدول )
لبنك  دور الشعار المطورالمتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

بنك القاهرة عمان مرتبة وجهة نظر عمالء  في تعزيز الهوية البصرية للبنوك القاهرة عمان
 المتوسطات الحسابيةتنازليًا حسب 

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

يعلس ابوعا  ابمط   ابص    اباهة    11 1
 فابه ا  ابحصعا  ابمم    بتحةك.

 كح ع  664. 4.20

اب وع  ابتصم م   ابمط    ابمستخدم  مذ  12 2
 ابوعا  تع ( ابه ا  ابحصعا  بتحةك.

 كح ع  648. 4.17

ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تثت    16 3
 مؤلعات تع ( ابم م ابتعال  .

 كح ع  681. 4.13

6 8 
تسهم مذ  ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك

 ةاء ابثم  فاتإ اب الء بابةسح  بعمالء 
 ابحةك.

 كح ع  607. 4.10

5 5 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تعلس  داب  

 كح ع  640. 4.07 ابحةك بولش فاضح.

0 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تم   ابحةك 

 كح ع  615. 4.03  ن غ ع  من ابحة ك.

0 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تع ( بتحةك 

 كح ع  765. 4.03 من فالء ابعامت ن.

8 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تعمش  تل 
 اب ابمتتمذ فتو ان ص    رهة   إيلا    

 بديء.
 كح ع  490. 3.97

6 3 
الب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  ابمط    
تم   ابحةك ف تؤلع  تل ابلانب ابوخصذ 

  ةد ابمتتمذ. 
 كح ع  521. 3.93

 كح ع  548. 3.90بتحةك تحدف ابمط    ابه ا  ابحصعا   2 16
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

 متمادل  فمتةادم .

16 0 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تمثش فتم ي  

  ؤا  ابحةك.
 كح ع  662. 3.90

12 1 
يستةد ابتصم م ابمط   به ا  ابحةك 
ابحصعا  إبل ملم    من الدب  ابتةظ م   

Guidelines . ابمثدد   دق 
 كح ع  571. 3.87

مذ تع ا  ابه ا   دف  ابوعا  ابمط    
 ابحصعا 

 كح ع  519. 4.03

ت ح ذأ م4.20-3.87) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 23يح ن ابلدفل ) 

يعلس ابوعا  ابمط   ابص    اباهة   فابه ا  ابحصعا  " فابتذ تةص  تلم 11 قم )   اءت اب مع 

م 1) قذذم     ةمذذا  ذذاءت اب مذذع ت م4.20مذذذ ابمعتحذذ  الفبذذل فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )" ابمم ذذ   بتحةذذك

يسذذذذتةد ابتصذذذذم م ابمطذذذذ   به اذذذذ  ابحةذذذذك ابحصذذذذعا  إبذذذذل ملم  ذذذذ  مذذذذن الدبذذذذ  ابتةظ م ذذذذ  "فنصذذذذها 

Guidelines  فبتذذذ  ابمت دذذذي  .م3.87بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )" ابمثذذذدد   دقذذذ

 م.4.03 لش ) مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  دف  ابوعا  ابمط  ابثسا ذ ب
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 البنك االسالميموظفو رابعا: 
 (84جدول )
لبنك ل المطور دور الشعارالمتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

البنك االسالمي مرتبة تنازليًا وجهة نظر موظفو  االسالمي في تعزيز الهوية البصرية للبنوك
 حسب المتوسطات الحسابية

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

1 8 
تسهم مذ  ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك

 ةاء ابثم  فاتإ اب الء بابةسح  بعمالء 
 ابحةك.

 كح ع  707. 4.33

2 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تع ( بتحةك 

 كح ع  928. 4.11 من فالء ابعامت ن.

3 2 
بتحةك تحدف ابمط    ابه ا  ابحصعا  
 كح ع  500. 4.00 متمادل  فمتةادم .

3 5 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تعلس  داب  

 كح ع  866. 4.00 ابحةك بولش فاضح.

3 0 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تمثش فتم ي  

 كح ع  1.225 4.00  ؤا  ابحةك.

3 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تعمش  تل 
 اب ابمتتمذ فتو ان ص    رهة   إيلا    

 بديء.
 كح ع  866. 4.00

3 11 
يعلس ابوعا  ابمط   ابص    اباهة   

 فابه ا  ابحصعا  ابمم    بتحةك.
 كح ع  500. 4.00

8 1 
يستةد ابتصم م ابمط   به ا  ابحةك 
ابحصعا  إبل ملم    من الدب  ابتةظ م   

Guidelines . ابمثدد   دق 
 كح ع  333. 3.89

8 3 
الب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  ابمط    
تم   ابحةك ف تؤلع  تل ابلانب ابوخصذ 

  ةد ابمتتمذ. 
 كح ع  782. 3.89
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

8 16 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تثت   

 كح ع  782. 3.89 مؤلعات تع ( ابم م ابتعال  .

اب وع  ابتصم م   ابمط    ابمستخدم  مذ  12 8
 ابحصعا  بتحةك.ابوعا  تع ( ابه ا  

 كح ع  782. 3.89

ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تم   ابحةك  6 12
  ن غ ع  من ابحة ك.

 كح ع  1.093 3.78

مذ تع ا  ابه ا   دف  ابوعا  ابمط    
 ابحصعا 

 كح ع  714. 3.98

ت ح ذأ م4.33-3.78) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 26يح ن ابلدفل ) 

ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تسهم مذذ  ةذاء ابثمذ  فاتذإ " فابتذ تةص  تلم 8 قم )  اب مع  اءت 

    ةما  اءت اب مع ت م4.33مذ ابمعتح  الفبل فبمت دي حسا ذ  ت  )" اب الء بابةسح  بعمالء ابحةك

الا ذع   بابمعتحذ ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تم   ابحةك  ن غ ع  من ابحة ك" "فنصها م 6) قم 

مذذ تع اذ  ابه اذذ   دف  ابوذذعا  ابمطذ  فبتذذ  ابمت دذي ابثسذا ذ بذ .م3.78فبمت دذي حسذا ذ  تذ  )

 م.3.98 لش ) ابحصعا 
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 األردنبنك موظفو خامسا: 
 (85جدول )
بنك ل دور الشعار المطورالمتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

مرتبة تنازليًا حسب  األردنبنك وجهة نظر موظفو  في تعزيز الهوية البصرية للبنوك األردن
 المتوسطات الحسابية

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تعلس  داب   5 1
 ابحةك بولش فاضح.

 كح ع  500. 4.00

1 6 
ابمط    بتحةك تعمش  تل ابه ا  ابحصعا  

 اب ابمتتمذ فتو ان ص    رهة   إيلا    
 بديء.

 كح ع  500. 4.00

1 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تع ( بتحةك 

 كح ع  866. 4.00 من فالء ابعامت ن.

1 16 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تثت   

 كح ع  500. 4.00 مؤلعات تع ( ابم م ابتعال  .

5 2 
بتحةك تحدف ابمط    ابه ا  ابحصعا  
 كح ع  782. 3.89 متمادل  فمتةادم .

5 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تم   ابحةك 

 كح ع  333. 3.89  ن غ ع  من ابحة ك.

6 1 
يستةد ابتصم م ابمط   به ا  ابحةك 
ابحصعا  إبل ملم    من الدب  ابتةظ م   

Guidelines . ابمثدد   دق 
 كح ع  667. 3.78

6 3 
الب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  ابمط    
تم   ابحةك ف تؤلع  تل ابلانب ابوخصذ 

  ةد ابمتتمذ. 
 كح ع  667. 3.78

ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تمثش فتم ي   0 6
  ؤا  ابحةك.

 كح ع  441. 3.78

 كح ع  833. 3.78تسهم مذ  ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك 8 6
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

اب الء بابةسح  بعمالء  ةاء ابثم  فاتإ 
 ابحةك.

يعلس ابوعا  ابمط   ابص    اباهة    11 6
 فابه ا  ابحصعا  ابمم    بتحةك.

 كح ع  667. 3.78

اب وع  ابتصم م   ابمط    ابمستخدم  مذ  12 6
 ابوعا  تع ( ابه ا  ابحصعا  بتحةك.

 كح ع  667. 3.78

ابه ا  مذ تع ا   دف  ابوعا  ابمط    
 ابحصعا 

 كح ع  553. 3.87

ت ح ذأ م4.00-3.78) نمذا  ذ ابمت دطات ابثسا    قذد تعافحذد اف م 25يح ن ابلدفل ) 

  ةما  اءت ت م4.00مذ ابمعتح  الفبل فبمت دي حسا ذ  ت  ) م16ف 6ف 6ف 5) ات اءت اب مع 

فبتذذذذ   .م3.78م بابمعتحذذذذ  الا ذذذذع  فبمت دذذذذي حسذذذذا ذ  تذذذذ  ) 12ف 11ف 8ف 0ف 3ف 1) اب مذذذذعات

 م.3.87 لش ) مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  دف  ابوعا  ابمط  ابمت دي ابثسا ذ ب
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 بنك القاهرة عمانموظفو سادسا: 
 (86جدول )
دور الشعارات المطورة في المتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةمرتبة  -وجهة نظر  تعزيز الهوية البصرية للبنوك

 اب معات ابعقم ابعتح 
ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تم   ابحةك  ن  6 1
 غ ع  من ابحة ك.

 مت دط  1.323 3.00

1 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تعمش  تل 
  اب ابمتتمذ فتو ان ص    رهة   إيلا   

 بديء.
 مت دط  1.323 3.00

3 1 
يستةد ابتصم م ابمط   به ا  ابحةك ابحصعا  
إبل ملم    من الدب  ابتةظ م   

Guidelines . ابمثدد   دق 
 مت دط  1.269 2.89

6 8 
تسهم مذ  ةاء  ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك

 ابثم  فاتإ اب الء بابةسح  بعمالء ابحةك.
 مت دط  1.563 2.78

6 6 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تع ( بتحةك من 

 فالء ابعامت ن.
 مت دط  1.481 2.78

6 16 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تثت   مؤلعات 

 تع ( ابم م ابتعال  .
 مت دط  1.481 2.78

6 11 
يعلس ابوعا  ابمط   ابص    اباهة   

 فابه ا  ابحصعا  ابمم    بتحةك.
 مت دط  1.481 2.78

6 12 
اب وع  ابتصم م   ابمط    ابمستخدم  مذ 

 ابوعا  تع ( ابه ا  ابحصعا  بتحةك.
 مت دط  1.481 2.78

6 2 
بتحةك تحدف متمادل  ابمط    ابه ا  ابحصعا  

 فمتةادم .
 مت دط  1.118 2.67

16 3 
الب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  ابمط    تم   
ابحةك ف تؤلع  تل ابلانب ابوخصذ  ةد 

 ابمتتمذ. 
 مت دط  1.236 2.56
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ابمت دي  اب معات ابعقم ابعتح 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ابد   

16 5 
ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تعلس  داب  

 مت دط  1.236 2.56 ابحةك بولش فاضح.

ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تمثش فتم ي   0 16
  ؤا  ابحةك.

 مت دط  1.333 2.56

مذ تع ا  ابه ا   دف  ابوعا  ابمط    
 ابحصعا 

 مت دط  1.238 2.76

ت ح ذذأ م3.00-2.56ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 20يحذذ ن ابلذذدفل ) 

ابه اذذذ  ابحصذذذعا  ابمطذذذ    بتحةذذذك تم ذذذ  ابحةذذذك  ذذذن غ ذذذع  مذذذن " فنصذذذهمام 6ف 6) تذذذاف ذذذاءت اب مع 

ابمط    بتحةك تعمذش  تذل  ذاب ابمتتمذذ فتوذ ان صذ    رهة ذ  إيلا  ذ  ابه ا  ابحصعا  "ت ف"ابحة ك

م 0ف 5ف 3) ات  ةمذذذذا  ذذذذاءت اب مذذذذع ت م3.00مذذذذذ ابمعتحذذذذ  الفبذذذذل فبمت دذذذذي حسذذذذا ذ  تذذذذ  )" بديذذذذء

مذ  دف  ابوعا  ابمط  فبت  ابمت دي ابثسا ذ ب .م2.56بابمعتح  الا ع  فبمت دي حسا ذ  ت  )

 م.2.76 لش ) تع ا  ابه ا  ابحصعا 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أسس  :الخامسلسؤال النتائن المتعلقة با

 نظر الموظفين والعمالء ؟ تيوجهتبعا لالمطورة للبنوك و ومعايير تصميم الشعارات الحالية 

 ادتخعاج ابمت دطات ابثسا    فاالنثعامات ابمع ا ا تم  بإل اب   ن هاا ابسؤال 

فبح اف اب عف  ءت نظع ابم ظ  ن فابعمال تذ  هتحعا بابمط    بتحة ك ف توعا ات ابثاب   ب

  ضح ربك.تفل قدنا  افابلدت اإلحصائ     ن ابمت دطات ابثسا    تم ادتخدام ااتحا  "ت"

 (87جدول )

المطورة للبنوك و لشعارات الحالية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 ءنظر الموظفين والعمال تيوجهتبعا ل

 ابعدد  

ابمت د
ط 
ابثسا
  ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ق م 
 "ت"

د  ات 
 ابثعا 

ابدالب  
اإلحصا
 ئ  

 ابعم ش ابوعا  ابثابذ
90 2.80 .966 

-
4.921 

115 .000 

    1.198 3.90 27 ابم ظو
 000. 115 4.149 529. 4.14 90 ابعم ش ابوعا  ابمط  

    1.050 3.52 27 ابم ظو
 االتذ: م26يتح ن من ابلدفل ) 

 ذذ ن ابمت دذذطات ابثسذذا    تحعذذا بذذ  هتذ  مα  =6.65ف ذذ د مذذعف  رات دالبذذ  إحصذذائ   ) -

 ف اءت اب عف  بصابح ابم ظ  ن ابوعا  ابثابذء مذ ابم ظ  ن فابعمالنظع 

 ذذ ن ابمت دذذطات ابثسذذا    تحعذذا بذذ  هتذ  مα  =6.65ف ذذ د مذذعف  رات دالبذذ  إحصذذائ   ) -

 ابمط   ف اءت اب عف  بصابح ابعمالءابوعا  ء مذ ابم ظ  ن فابعمالنظع 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول دور  :السادسلسؤال النتائن المتعلقة با

نظر الموظفين  تيوجهل تبعا في تعزيز الهوية البصرية للبنوك والمطورة الشعارات الحالية 

 والعمالء؟

دف  ب ادتخعاج ابمت دطات ابثسا    فاالنثعامات ابمع ا ا تم  بإل اب   ن هاا ابسؤال 

نظع ابم ظ  ن  تذ  هتحعا ب مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  بتحة كفابمط    ابوعا ات ابثاب   

فل افابلدت فبح اف اب عف  اإلحصائ     ن ابمت دطات ابثسا    تم ادتخدام ااتحا  "ت"ءت فابعمال

  ضح ربك.تقدنا  

 (82جدول )

في والمطورة دور الشعارات الحالية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 ءنظر الموظفين والعمال تيوجهتبعا تعزيز الهوية البصرية للبنوك 

 ابعدد  

ابمت د
ط 
ابثسا
  ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 ق م 
 "ت"

د  ات 
 ابثعا 

ابدالب  
اإلحصا
 ئ  

مذ   ابثاب  اتابوعا  
 ابه ا  ابحصعا  تع ا 

 ابعم ش
90 2.72 .922 

-
4.369 

115 .000 

    1.360 3.71 27 ابم ظو
مذ ابمط     اتابوعا  

 تع ا  ابه ا  ابحصعا 
 000. 115 3.974 564. 4.14 90 ابعم ش

    1.019 3.54 27 ابم ظو
 االتذ: م28يتح ن من ابلدفل ) 

 ذذ ن ابمت دذذطات ابثسذذا    تحعذذا  بذذ  هتذ  مα  =6.65ف ذذ د مذذعف  رات دالبذذ  إحصذذائ   ) -

 مذذذذ تع اذذذ  ابه اذذذ  ابحصذذذعا  بتحةذذذ ك  ابثاب ذذذ اتدف  ابوذذذعا  ء مذذذذ ابمذذذ ظ  ن فابعمذذذالنظذذذع 

 ف اءت اب عف  بصابح ابم ظ  ن.
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 ذذ ن ابمت دذذطات ابثسذذا    تحعذذا  بذذ  هتذ  مα  =6.65ف ذذ د مذذعف  رات دالبذذ  إحصذذائ   ) -

 مذذذذ تع اذذذ  ابه اذذذ  ابحصذذذعا  بتحةذذذ كابمطذذذ    ت دف  ابوذذذعا اء مذذذذ ابمذذذ ظ  ن فابعمذذذالنظذذذع 

 ف اءت اب عف  بصابح ابعمالء.

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أسس ومعايير  :السابعلسؤال النتائن المتعلقة با

 ؟ تعزى اسم البنكالمطورة للبنوك  وتصميم الشعارات الحالية 

دذس ل ابثسذا    فاالنثعامذات ابمع ا اذ ادذتخعاج ابمت دذطات بإل اب   ن هاا ابسؤال تذم  

فابلذذدفل قدنذذا  ي ضذذح  ابحةذذكت حسذذب متغ ذذع ابمطذذ    بتحةذذ ك ففمعذذاي ع تصذذم م ابوذذعا ات ابثاب ذذ  

 ربك.

 (89جدول )

المطورة و سس ومعايير تصميم الشعارات الحالية أل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 البنك حسب متغير للبنوك

 االنثعاف ابمع ا    ابمت دي ابثسا ذ ابعدد اب ئات 
 1.154 2.60 39 ابحةك االدالمذ ابوعا  ابثابذ

 1.149 3.13 39  ةك اال دف  
 908. 3.42 39  ةك ابماهع   ماف  
 1.121 3.05 117 ابملم ع  

 591. 4.22 39 ابحةك االدالمذ ابوعا  ابمط  
 641. 3.95 39  ةك اال دف  
 880. 3.82 39  ماف ةك ابماهع    
 729. 4.00 117 ابملم ع  

دذس ل م تحايةاا ظاهعااا مذ ابمت دذطات ابثسذا    فاالنثعامذات ابمع ا اذ 26يح ن ابلدفل ) 

فبح ذذاف ت ابحةذذكبسذذحب ااذذتالف مئذذات متغ ذذع  ابمطذذ    بتحةذذ ك ففمعذذاي ع تصذذم م ابوذذعا ات ابثاب ذذ  

ابثسذذا    تذذم ادذذتخدام تثت ذذش ابتحذذاين الحذذاد  حسذذب دالبذذ  اب ذذعف  اإلحصذذائ    ذذ ن ابمت دذذطات 

 م.30ابلدفل )
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 (31جدول )

 المطورة للبنوك وأسس ومعايير تصميم الشعارات الحالية  على البنكتحليل التباين األحادي ألثر 

ملم ع  ابمصد  
مت دي  د  ات ابثعا  ابمعبعات

ابدالب   ق م  ف ابمعبعات
 اإلحصائ  

 004. 5.868 6.800 2 13.599 ابملم  ات  ن  ابوعا  ابثابذ
   1.159 114 132.095 دااش ابمل  ات

    116 145.694 ابوتذ
 044. 3.203 1.638 2 3.276   ن ابملم  ات ابوعا  ابمط  

   511. 114 58.304 دااش ابمل  ات
    116 61.580 ابوتذ

 تعذ ى  مα =6.65 ةد مست ى ابدالب  )ف  د معف  رات دالب  إحصائ    م36يتح ن من ابلدفل )

ت فبح ذذذذاف اب ذذذذذعف  اب ف  ذذذذ  ابدابذذذذذ  إحصذذذذائ ا  ذذذذذ ن ابوذذذذذعا  ابمطذذذذ  ت ف ابوذذذذذعا  ابثذذذذابذمذذذذذ  بتحةذذذذك

 م.31)ابمت دطات ابثسا    تم ادتخدام ابمما نات ابحعدي  بطعام  ش   ء  ما ه  مح ن مذ ابلدفل 

 (30جدول )
 المطورة للبنوكو أسس ومعايير تصميم الشعارات الحالية على  البنكألثر  هشيفيالمقارنات البعدية بطريقة 

  
ابمت دي 
 ابثسا ذ

ابحةك 
 االدالمذ

  ةك اال دف
 ةك ابماهع  

  ماف
    2.60 ابحةك االدالمذ ابوعا  ابثابذ

   54. 3.13  ةك اال دف
  29. *82. 3.42  ةك ابماهع   ماف

    4.22 ابحةك االدالمذ ابوعا  ابمط  
   28. 3.95 اال دف ةك 

  12. *40. 3.82  ةك ابماهع   ماف
 م.α  =6.65داب   ةد مست ى ابدالب  ) *

 م االتذ:31يتح ن من ابلدفل ) 

 بةك ابماهع   مافف  ابحةك االدالمذ م   نα  =6.65)ف  د معف  رات دالب  إحصائ    -

 ابوعا  ابثابذ. قدس فمعاي ع تصم ممذ   ةك ابماهع   مافف اءت اب عف  بصابح 
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 بةك ابماهع   مافف  ابحةك االدالمذ م   نα  =6.65)ف  د معف  رات دالب  إحصائ    -

 ابوعا  ابمط  . قدس فمعاي ع تصم م مذ ابحةك االدالمذف اءت اب عف  بصابح 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول دور الشعارات  :الثامنلسؤال النتائن المتعلقة با

 ؟تعزى اسم البنكفي تعزيز الهوية البصرية للبنوك والمطورة الحالية 

دف  بذذ ادذذتخعاج ابمت دذذطات ابثسذذا    فاالنثعامذذات ابمع ا اذذ بإل ابذذ   ذذن هذذاا ابسذذؤال تذذم  

فابلذدفل قدنذا   ابحةذكت حسذب متغ ذعمذذ تع اذ  ابه اذ  ابحصذعا  بتحةذ ك فابمطذ    ابوعا ات ابثاب   

 ي ضح ربك.

 (38جدول )

في تعزيز الهوية والمطورة دور الشعارات الحالية ل الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات 
 البنك حسب متغيرالبصرية للبنوك 

 
 ابعدد اب ئات

ابمت دي 
 ابثسا ذ

االنثعاف 
 ابمع ا   

 1.002 2.40 39 ابحةك االدالمذ ابه ا  ابحصعا 
 1.126 3.06 39  ةك اال دف  
 1.001 3.39 39  ةك ابماهع   ماف  
 1.115 2.95 117 ابملم ع  

ابه ا  ابحصعا  
  بتوعا  ابمط  

 565. 4.26 39 ابحةك االدالمذ
 610. 4.01 39  ةك اال دف

 905. 3.73 39  ةك ابماهع   ماف  
 736. 4.00 117 ابملم ع  

دف  بذذ ابمع ا اذذ م تحايةذذاا ظاهعاذذاا مذذذ ابمت دذذطات ابثسذذا    فاالنثعامذذات 32يحذذ ن ابلذذدفل ) 

ت ابحةذكبسذحب ااذتالف مئذات متغ ذع مذذ تع اذ  ابه اذ  ابحصذعا  بتحةذ ك فابمط    ابوعا ات ابثاب   
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فبح ذذاف دالبذذ  اب ذذعف  اإلحصذذائ    ذذ ن ابمت دذذطات ابثسذذا    تذذم ادذذتخدام تثت ذذش ابتحذذاين الحذذاد  

 م.3حسب ابلدفل )

 (33جدول )
في تعزيز الهوية والمطورة دور الشعارات الحالية  على البنكتحليل التباين األحادي ألثر 

 البصرية للبنوك

ملم ع  ابمصد  
 ابمعبعات

د  ات 
 ابثعا 

مت دي 
 ابمعبعات

ابدالب   ق م  ف
 اإلحصائ  

ابه ا  ابحصعا  
 ابثابذبتوعا  

 000. 9.105 9.936 2 19.872   ن ابملم  ات
   1.091 114 124.402 دااش ابمل  ات

    116 144.274 ابوتذ
ابه ا  ابحصعا  
 بتوعا  ابمط  

 006. 5.395 2.719 2 5.438   ن ابملم  ات
   504. 114 57.457 دااش ابمل  ات

    116 62.895 ابوتذ
 تعذ ى  م6.65=ف  د معف  رات دالبذ  إحصذائ    ةذد مسذت ى ابدالبذ  ) م33يتح ن من ابلدفل )

ت فبح ذذذاف اب ذذذعف  مذذذذ تع اذذذ  ابه اذذذ  ابحصذذذعا  بتحةذذذ كفابمطذذذ    دف  ابوذذذعا ات ابثاب ذذذ  مذذذذ  بتحةذذذك

اب ف  ذذ  ابدابذذ  إحصذذائ ا  ذذ ن ابمت دذذطات ابثسذذا    تذذم ادذذتخدام ابمما نذذات ابحعديذذ  بطعامذذ  شذذ   ء 

 .34)كما ه  مح ن مذ ابلدفل )
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 (34جدول )

في تعزيز والمطورة دور الشعارات الحالية على  البنكألثر  هشيفيالمقارنات البعدية بطريقة 
 الهوية البصرية للبنوك

 
 ابحةك

ابمت دي 
 ابثسا ذ

ابحةك 
 االدالمذ

 ةك 
 اال دف

 ةك 
ابماهع  
  ماف

ابه ا  ابحصعا  
 ابثابذبتوعا  

    2.40 ابحةك االدالمذ
   *66. 3.06  ةك اال دف

  33. *99. 3.39  ةك ابماهع   ماف
ابه ا  ابحصعا  
 بتوعا  ابمط  

    4.26 االدالمذابحةك 
   25. 4.01  ةك اال دف

  28. *53. 3.73  ةك ابماهع   ماف
 م.α  =6.65داب   ةد مست ى ابدالب  ) *

 م االتذ:36يتح ن من ابلدفل ) 

من  ه  ف ش من  ابحةك االدالمذ م   نα  =6.65)ف  د معف  رات دالب  إحصائ    -

 ةك من  ه  قاعى ف اءت اب عف  بصابح  ش من  بةك ابماهع   مافت ف  ةك اال دف

 .دف  ابوعا ات ابثاب   مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  بتحة كمذ  بةك ابماهع   مافت ف اال دف

ف اءت بةك ابماهع  ت ف ابحةك االدالمذ م   نα  =6.65)ف  د معف  رات دالب  إحصائ    -

مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا   ابمط   دف  ابوعا ات االدالمذ مذ حةك اب عف  بصابح اب

 .بتحة ك
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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تبمن هاا اب صش مةاقو  بتةتائج ابتذ تم ابت صش اب ها مع ابت ص ات فابممتعحات مذ ي

 ض ء تتك ابةتائج.

 أوالً: النتائج

 تم التي التصميمية والمعايير األسس هي ما :لسؤال االولمناقشة النتائن المتعلقة با

 والعمالء؟ الموظفين نظر وجهة من األردنية البنوك في الحالية الشعارات تصميم عليها بناءً 

 عمالء البنك اإلسالمي األردنيأواًل: 

ت ح ذذذأ م2.57-2.27ابمت دذذذطات ابثسذذذا    قذذذد تعافحذذذد مذذذا  ن )اف م 7يحذذذ ن ابلذذذدفل )

ابمسذتخدم مذذ ابوذعا  متةادذإ فمةادذب بحذاقذ نذ ع ابخذي " فابتذ تةص  تلم 7 قم )   اءت اب مع 

م 12) قذم     ةمذا  ذاءت اب مذع ت م2.57مذ ابمعتح  الفبل فبمت دي حسا ذ  ت  )"  ةاصع ابوعا 

 .م2.27بابمعتح  الا ع  فبمت دي حسا ذ  ت  )" اب وع  ابتصم م   تتسم باب ض ح فابتم ي "فنصها 

 .فهذ د    مت دط  م2.42 لش ) توعا  ابثابذفبت  ابمت دي ابثسا ذ ب

ابحةذذك اإلدذذالمذ  فاعذذ ف ابحاحذذأ هذذا  ابةت لذذ  ابذذل قف ابخذذي ابمسذذتخدم مذذذ تصذذم م شذذعا 

ت فبوذن ابحةك بس ي ففاضح فاولش ابعةصع ال ع( فالكحع   ن  ةاصذع ابوذعا  الاذعى  ال دنذ

فاضذذث  غ ذذع تصذذم م   اب وذذع  اب فبوذذن هذذا ابحةذذك  بابمما ذذش مذذإف هةذذاك موذذع  تصذذم م   مذذذ شذذعا 

 .من ف ه  نظع ابعمالء تمثش ه ا  ابحةك فشخص تءبفم ه مء 

 ثانيا: عمالء بنك األردن

ت ح ذذذأ م3.03-2.57ابمت دذذذطات ابثسذذذا    قذذذد تعافحذذذد مذذذا  ن )اف م 7يحذذذ ن ابلذذذدفل )

البذ اف ابمسذتخدم مذذ "ت ف"تصم م ابوعا  بسذ ي فمذعاح بتحصذع" فنصهمام 7ف 7)تاف  اءت اب مع 

ت م3.03مذذ ابمعتحذ  الفبذذل فبمت دذي حسذا ذ  تذذ  )" ابحةذذك  ذن بذاقذ ابحةذذ كابوذعا  مم ذ  فتم ذ  

اب وذذع  "ت ف"اب وذذع  ابتصذذم م   تتسذذم باب ضذذ ح فابتم يذذ "فنصذذهما م 17ف 12) اب معتذذاف  ةمذذا  ذذاءت 
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بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي " ابتصذذذم م   ابمسذذذتخدم  مذذذذ ابوذذذعا  تت ذذذإ مذذذع ابه اذذذ  ابمم ذذذ   بتحةذذذك

 .فهذ د    مت دط  م2.84 لش ) توعا  ابثابذفبت  ابمت دي ابثسا ذ ب .م2.57حسا ذ  ت  )

 فاعذ ف ابحاحذأ هذذا  ابةت لذ  ابذذل انذء تذذم ادذتخدام  ةاصذع بسذذ ط  مذذ تصذذم م شذعا   ةذذك

بذ اف فهذذذ الحمذذع فالصذذ ع  فابحعتمذابذ فال(   ابذذداكن فال ذذ ض مذذذ قفتذم اات ذذا  امذذس  ال دف

اب وذذع  ابتصذذم م   مذذذ شذذعا   ت فبابمما ذذش مذذإف ذذن مةامسذ ء كصذم م ابوذذعا  فهذذذ ابذذ اف تم ذذ  ابحةذذت

 ةك ال دف غ ع معمد  فتم   ابحةك  ن غ ع  من ابحة ك   نء الي  د  ةك من ابحة ك الاعى قذد 

 .ع ابتصم م   ابمل ن  بحةك بوعا   ةك ال دفصادتخدم ابعةا

 القاهرة عمانثالثا: عمالء بنك 

ت ح ذذذأ م3.57-2.80ابثسذذذا    قذذذد تعافحذذذد مذذذا  ن )ابمت دذذذطات اف م 5يحذذذ ن ابلذذذدفل )

البذ اف ابمسذتخدم مذذ ابوذعا  مم ذ  فتم ذ  ابحةذك  ذن " فابتذ تذةص  تذلم 8ف 7) اب معتاف اءت 

مذ ابمعتح  " الب اف ابمستخدم  مذ ابوعا  متةاغم  مع باقذ ابعةاصع ابمل ن  بء"ت ف"باقذ ابحة ك

اب وذذع  ابتصذذم م   "فنصذذها م 17) قذذم   اءت اب مذذع   ةمذذا  ذذت م3.57الفبذذل فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )

بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  " ابمسذذذتخدم  مذذذذ ابوذذذعا  تت ذذذإ مذذذع ابه اذذذ  ابمم ذذذ   بتحةذذذك

 .فهذ د    مت دط  م3.13 لش ) توعا  ابثابذفبت  ابمت دي ابثسا ذ ب .م2.80)

ابحةذذك بابتغذذ  ابععب ذذ  مذذذ  ف الابذذع إلدذذم قبتذذفاعذذ ف ابحاحذذأ هذذا  ابةت لذذ  ابذذل ادذذتخدام 

 ابوعا  فابتد ج ابت نذ من الابع اب اتح ابل الابع ابداكن مذ ابعمذ  ابمسذتخدم مذذ ابوذعا ت

فربك لف قبت ف يعحع  ن ابعطاء فابةماء فابخصبت ناه ك  ن قف قبت ف الابع يصذةو  تذ ف 

ابعم  ابمستخدم مذ تصم م  لف فربك ف ابا  يم   ابحةك  ن مةامس ءتبا ٍد باا مإنء معاح  بتةظع 

مذذذذع ابتذذذذ ف الابذذذذع ابمسذذذذتخدم ابذذذذا  يمثذذذذش   ابوذذذذعا  فهذذذذ   ذذذذتالت اب هذذذذع  ح ذذذذأ  ذذذذاءت متةاغمذذذذ

 .اصائص رات معانل متوا هء



125 
 

 االسالميرابعا: موظفو البنك 

ت ح ذذذأ م3.44-3.00ابمت دذذذطات ابثسذذذا    قذذذد تعافحذذذد مذذذا  ن )اف م 6يحذذذ ن ابلذذذدفل ) 

تصذذم م ابوذذعا   "ت ف" يسذذهش مهذذم فقذذعاء  ابوذذعا  تذذةص  تذذل"فابتذذذ  م7ف 2ف 1)ات  ذذاءت اب مذذع 

نذذذ ع ابخذذذي ابمسذذذتخدم مذذذذ ابوذذذعا  متةادذذذإ فمةادذذذب بحذذذاقذ  "ت ف" يلذذذاب االنتحذذذا  فاث ذذذع االهتمذذذام

 6) اب مذذعات  ةمذذا  ذذاءت ت م3.44مذذذ ابمعتحذذ  الفبذذل فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  ) " ةاصذذع ابوذذعا .

 "ت ف"  ذ ن ابوذلش فابوتمذ  مذذ ابوذعا  فتذعابي تةذاغمهةذاك  القذ   " فابتذذ تذةص  تذلم 17ف 11ف

اب وذذع  ابتصذذم م   ابمسذذتخدم  مذذذ ابوذذعا  تت ذذإ مذذع ابه اذذ   "ت ف" يعلذذس ابوذذعا  اإل ذذداع فابتم يذذ 

توذذعا  فبتذذ  ابمت دذذي ابثسذذا ذ ب .م3.00بابمعتحذذ  الا ذذع  فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )" ابمم ذذ   بتحةذذك

 .فهذ د    مت دط  م3.21 لش ) ابثابذ

دذذذذالمذ ال دنذذذذذ ح ذذذذأ  ذذذذدم تعم ذذذذد شذذذذعا  ابحةذذذذك اإل ابحاحذذذذأ هذذذذا  ابةت لذذذذ  ابذذذذلفاعذذذذ ف 

ابتوذذحع ابحصذذع  ابثاصذذش  ةذذد م ظذذو ابحةذذك بسذذ ط ت إضذذام ا ابذذل    ةاصذذع تصذذم م   ادذذتخدمد

ل قف ابخذي ال ذء  تذل  امذ  ف ق ذات ابحةذكت فابذ ه ا  ابحةك ابحصذعا  بثلذم  متذء دااذش ابحةذك فا 

بسذذ ي ففاضذذح فاوذذلش ابعةصذذع ال ذذع( فالكحذذع  ذذ ن  ةاصذذع ابمسذذتخدم مذذذ تصذذم م شذذعا  ابحةذذك 

  ابحةك ممد اتسمد تها  تل ه افبابةظع ابل اب وع  ابتصم م   مذ ابوعا  فدالالابوعا  الاعىت 

 .باب ض ح فابحسا  

 األردنخامسا: موظفو بنك 

ت ح ذذذأ م4.33-3.78ابمت دذذذطات ابثسذذذا    قذذذد تعافحذذذد مذذذا  ن )اف م 7يحذذذ ن ابلذذذدفل )

"   ن ابولش فابوتم  مذ ابوعا  تةاغم فتعابيهةاك  الق  " فابتذ تةص  تلم 6 قم )  اب مع  اءت 

يسذهش "فنصذهما م 5ف 1) تذاف  ةما  اءت اب مع ت م4.33مذ ابمعتح  الفبل فبمت دي حسا ذ  ت  )

ابعم ( فالشلال فابعةاصع ابمل ن  بتوعا  تعحيع  ن دالالت  ا     بدى "ت ف"مهم فقعاء  ابوعا 
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 توذعا  ابثذابذفبتذ  ابمت دذي ابثسذا ذ ب .م3.78بابمعتح  الا ع  فبمت دذي حسذا ذ  تذ  )" ابمتتمذ

 .فهذ د     ح ع  م4.10كلش )

 ذذدم  غ ذذذاف ابوتمذذات مذذذ ابوذذعا   تذذل ابتوذذ ان ابعذذذام  فاعذذ ف ابحاحذذأ هذذا  ابةت لذذ  ابذذل

مسذذتخدم مذذذ قف ابخذذي اب إضذذام ا ابذذلت بعةاصذذع ابوذذعا  ح ذذأ  انذذد مةسذذلم  مذذع بعبذذها ابذذحعض

ف فضذ ح معةذل ابعمذ ( ابمسذتخدم  مذذ ابوذعا  ف تصم م شعا  ابحةك رات دالب   عب   تا اخ  ت 

 ف  د  م ( تعحع  ن معانذ  ا    .

 بنك القاهرة عمانسادسا: موظفو 

ت ح ذذذأ م4.56-4.22ابمت دذذذطات ابثسذذذا    قذذذد تعافحذذذد مذذذا  ن )اف م 8يحذذذ ن ابلذذذدفل )

الب اف ابمستخدم مذ ابوعا  مم   فتم   ابحةك  ن باقذ "  تلفابتذ تةص م 7 قم )   اءت اب مع 

فنصذذها م 5) قذذم     ةمذذا  ذذاءت اب مذذع ت م4.56مذذذ ابمعتحذذ  الفبذذل فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )" ابحةذذ ك

بابمعتحذذ  " ابعمذذ ( فالشذذلال فابعةاصذذع ابمل نذذ  بتوذذعا  تعحيذذع  ذذن دالالت  ا   ذذ  بذذدى ابمتتمذذذ"

 م4.39 لذذذش ) توذذذعا  ابثذذذابذفبتذذذ  ابمت دذذذي ابثسذذذا ذ ب .م4.22الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )

 .فهذ د     ح ع 

إضام ا  دالالت ابتذ يمثتهاتقبت ف الابع مذ ابوعا  فاب فاع ف ابحاحأ ها  ابةت ل  ابل

ابتوحع ابحصع  ابثاصش  ةد م ظذو ابحةذك  ه اذ  ابحةذك ابحصذعا  فاب انهذا بثلذم  متذء دااذش  ابل

تصذذام م ابحةذذكت ف مذذا قف  ةاصذذع ابوذذعا  تعحذذع  ذذن معذذانذ ف   ف ق ذذات ابحةذذك فا ال ذذء  تذذل  امذذ

 .من ف ه  نظع ابم ظو  ا     قف شخص  
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 تم التي التصميمية والمعايير األسس هي ما :الثانيلسؤال مناقشة النتائن المتعلقة با

 والعمالء؟ الموظفين نظر وجهة من األردنية البنوك في المطورة الشعارات تصميم عليها بناءً 

 اإلسالميبنك أوال: عمالء ال
ت ح ذذذأ م4.40-4.13ابمت دذذذطات ابثسذذذا    قذذذد تعافحذذذد مذذذا  ن )اف م 6يحذذذ ن ابلذذذدفل )

اب وذذذذع  "ت ف"تصذذذذم م ابوذذذعا  ابمطذذذذ   بسذذذ ي فمذذذذعاح بتحصذذذع" فنصذذذهمام 12ف 7) تذذذذاف ذذذاءت اب مع 

ت م4.40حسذذا ذ  تذذ  )مذذذ ابمعتحذذ  الفبذذل فبمت دذذي " ابتصذذم م   ابمطذذ    تتسذذم باب ضذذ ح فابتم يذذ 

ابعم ( فالشلال فابعةاصع ابمل ن  بتوعا  ابمط   تعحع  ن "فنصها م 5) قم     ةما  اءت اب مع 

فبتذذذ  ابمت دذذذي  .م4.13بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )" دالالت  ا   ذذذ  بذذذدى ابمتتمذذذذ

 .فهذ د     ح ع  م4.29 لش ) توعا  ابمط  ابثسا ذ ب

فاع ف ابحاحأ ها  ابةت ل  ابل ادتخدام  ةاصع تصذم م   بسذ ط  فتةتمذذ ابذل ابثمامذ  اإلدذالم   

فابةلم  ابسذحا    فف قذ  ابوذلع مذذ   اإلدالم  اب اعم فابععب   مذ تصم م ابوعا ت فابل ت ظ و 

فقٌع  إضام  ابل ما تمثتء ها  ابعةاصع من دالالت إدالم   بهاتصم م اب وع  ابتصم م   بتوعا ت 

 .ااص بدى ابعم ش مما يلعش ابوا ع ابمط   ممح ل بدى ابعمالء قكثع من ابوعا  ابثابذ

 بنك االردنثانيا: عمالء 
ت ح ذذأ م4.13-3.87ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 17يحذذ ن ابلذذدفل )

اب وذع  "ت ف" اب وع  ابتصم م   ابمط    تتسم باب ضذ ح فابتم يذ" فنصهمام 17ف 12) تاف اءت اب مع 

مذذذذ ابمعتحذذذ  الفبذذذل " ابتصذذم م   ابمسذذذتخدم  مذذذذ ابوذذعا  ابمطذذذ   تت ذذذإ مذذع ابه اذذذ  ابمم ذذذ   بتحةذذك

 تةذذاغم فتذذعابيهةذذاك  القذذ  "فنصذذها م 6) قذذم     ةمذذا  ذذاءت اب مذذع ت م4.13فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )

فبتذذ   .م3.87بابمعتحذذ  الا ذذع  فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )"  ذذ ن ابوذذلش فابوتمذذ  مذذذ ابوذذعا  ابمطذذ  

 .فهذ د     ح ع  م4.01 لش ) توعا  ابمط  ابمت دي ابثسا ذ ب
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بعذض  ت ظ ذوقف ابوعا  ابمط   بحةك ال دف قد تم م ذء  فاع ف ابحاحأ ها  ابةت ل  ابل

ن ذ  ابهاشذم  ت  تذم ابممتوذ  ال د مل نذاتفابتذذ تعمذ  ابذل قحذد ابةلمذ  ابسذحا    ك ابعم ( اب  ة ذ 

  ابحةذذذك فالعذذذش بهذذذا م ذذذ  ا  ذذذن غ ذذذع  مذذذن ابحةذذذ كت ناه ذذذك  ذذذن ابتةادذذذإ فهذذذاا ممذذذا يت ذذذإ مذذذع ه اذذذ

 فابتةادب   ن ابولش فابوتم  مذ ابوعا  ابمط   فبما بء من تأل ع  تل إد اك ابعم ش.

 بنك القاهرة عمانثالثا: عمالء 
ت ح ذذأ م4.33-4.00ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 11يحذذ ن ابلذذدفل )

مذذ " اب وذع  ابتصذم م   ابمطذ    تتسذم باب ضذ ح فابتم يذ " فابتذ تذةص  تذلم 12 قم )   اءت اب مع 

هةذذاك "فنصذذهما م 17ف 6) اب معتذذاف  ةمذذا  ذذاءت ت م4.33ابمعتحذذ  الفبذذل فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )

يعحذع ابوذعا  ابمطذ    ذن  ؤاذ  "ت ف" ذ ن ابوذلش فابوتمذ  مذذ ابوذعا  ابمطذ   تةاغم فتذعابي الق  

فبتذذ  ابمت دذذي ابثسذذا ذ  .م4.00بابمعتحذذ  الا ذذع  فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )" ابحةذذك ف دذذاب  فقهذذداف

 .فهذ د     ح ع  م4.13 لش ) توعا  ابمط  ب

إدذم ابحةذك مذذ تصذم م شذعا  ابحةذك تمثذش فاع ف ابحاحأ هذا  ابةت لذ  ابذل ادذتخدام  مذ ( 

بتتعح ع  ذن ال دف ف مذ  ابمط    ادتخدام  م  ابهعم بتتعح ع  ن ابماهع  ف م  ابةلم  ابسحا    

إضام ا بما تظمةء ابعةاصع ابمل ن  بتوذعا  ابمطذ    ابةم  فاالدتثما  بتتعح ع  ن ابعبح فابتط  ت

 من دالالت تع ( من ه ا  ابحةك فتمثش  ؤاتء فاهدامء.

 البنك االسالميو موظفرابعا: 
ت ح ذذأ م4.11-3.78ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 12يحذذ ن ابلذذدفل ) 

"ت  يسذهش مهذم فقذذعاء  ابوذعا  ابمطذذ   فابتذذذ تذةص  تذذل " م17ف 12ف 6ف 7ف 1) ات ذاءت اب مذع 

يثتذذذ   ابوذذذعا  ابمطذذذ    تذذذل  ةاصذذذع  "ت ف" تصذذذم م ابوذذذعا  ابمطذذذ   بسذذذ ي فمذذذعاح بتحصذذذع ف"

"ت  اب وذع  ابتصذم م   ابمطذ    تتسذم باب ضذ ح فابتم يذ  "ت ف" مم   ت فتذم إاعا هذا  تذل قمبذش نثذ 

مذذ ابمعتحذ  "  اب وذع  ابتصذم م   ابمسذتخدم  مذذ ابوذعا  ابمطذ   تت ذإ مذع ابه اذ  ابمم ذ   بتحةذك "ف
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البذ اف ابمسذتخدم مذذ "فنصذها م 7) قذم     ةما  اءت اب مع ت م4.11الفبل فبمت دي حسا ذ  ت  )

 بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ " ابوذذذعا  ابمطذذذ   مم ذذذ   فتم ذذذ  ابحةذذذك  ذذذن بذذذاقذ ابحةذذذ ك

 .فهذ د     ح ع  م4.01 لش ) وعا  ابمط  فبت  ابمت دي ابثسا ذ بت .م3.78)

 ابمطذ   فاع ف ابحاحأ ها  ابةت ل  ابل بسا   ابعةاصذع ابمسذتخدم  مذذ تصذم م ابوذعا 

اإلدالم   ابخاص   ما تم ابثديأ  ن هذا ابل انذب مذذ مةاقوذ   فمالءمتها بمم  ات ابحةك فه اتء

 إدتلابات ابعمالء.

 بنك االردنو موظف: خامسا
ت ح ذذأ م4.00-3.44ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 17يحذذ ن ابلذذدفل )

تصذذذذم م ابوذذذعا  ابمطذذذذ   بسذذذذ ي فمذذذذعاح  فابتذذذذذ تذذذةص  تذذذذل " م م7ف 6ف 7ف 7) ات ذذذاءت اب مذذذذع 

"ت  ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا  ابمط   متةادذإ فمةادذب بحذاقذ  ةاصذع ابوذعا  "ت ف" بتحصع

البذذذ اف  "ت ف" يثتذذذ   ابوذذذعا  ابمطذذذ    تذذذل  ةاصذذذع مم ذذذ  ت فتذذذم إاعا هذذذا  تذذذل قمبذذذش نثذذذ  ف"

مذذ ابمعتحذ  الفبذل فبمت دذي  " ابمستخدم مذ ابوعا  ابمط   مم    فتم   ابحةك  ن بذاقذ ابحةذ ك

اب وذذذع  ابتصذذذم م   ابمطذذذ    تتسذذذم "فنصذذذها م 12) قذذذم     ةمذذذا  ذذذاءت اب مذذذع ت م4.00حسذذذا ذ  تذذذ  )

توعا  فبت  ابمت دي ابثسا ذ ب .م3.44بابمعتح  الا ع  فبمت دي حسا ذ  ت  )" فابتم ي باب ض ح 

 .فهذ د     ح ع  م3.76 لش ) ابمط  

تعحع  ن شخص   ابحةكت  مذا  فاع ف ابحاحأ ها  ابةت ل  ابل ادتخدام  ةاصع  عام ل  

 به ا  ابحةك. ابمستخدم   اءت مم    فبس ط  فااب   من ابتعم د فمالءم  االب اف قف
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 بنك القاهرة عمانو موظفسادسا: 
ت ح ذذأ م3.00-2.44ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 17يحذذ ن ابلذذدفل )

الب اف ابمستخدم مذ ابوذعا  ابمطذ   مم ذ   فتم ذ  ابحةذك " فابتذ تةص  تلم 7 قم )   اءت اب مع 

م 5) قذم     ةمذا  ذاءت اب مذع ت م3.00)مذ ابمعتحذ  الفبذل فبمت دذي حسذا ذ  تذ  "  ن باقذ ابحة ك

ابعمذذذ ( فالشذذذلال فابعةاصذذذع ابمل نذذذ  بتوذذذعا  ابمطذذذ   تعحذذذع  ذذذن دالالت  ا   ذذذ  بذذذدى "فنصذذذها 

 توذعا  ابمطذ  فبتذ  ابمت دذي ابثسذا ذ ب .م2.44بابمعتح  الا ع  فبمت دي حسا ذ  ت  )" ابمتتمذ

 .فهذ د    مت دط  م2.79كلش )

ادذذتخدام ن ذذس ابعةاصذذع ابت ن ذذ  ابمسذذتخدم  مذذذ االدبذذ  فاعذذ ف ابحاحذذأ هذذا  ابةت لذذ  ابذذل 

بوذذذذعا  ابحةذذذذك ابثذذذذابذ فابه اذذذذ  ابحصذذذذعا  ابثاب ذذذذ  ممذذذذا قدى ابذذذذل ا ت ذذذذاح  Guidelineابتةظ م ذذذذ  

 .ابم ظو بتوعا  ابمط   فابل تع ا  ابدالالت ابعا     بدى ابم ظو

 الهوية تعزيز في الحالية الشعارات دور ما الثالث:لسؤال مناقشة النتائن المتعلقة با
 والعمالء؟ الموظفين نظر وجهة من للبنوك البصرية
 اإلسالميالبنك عمالء أوال: 

ت ح ذذأ م2.37-2.20ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 15يحذذ ن ابلذذدفل ) 

"ت متمادذذذل  فمتةادذذذم  ةاصذذذع ابه اذذذ  ابحصذذذعا  بتحةذذذك تحذذذدف " فنصذذذهمام .7-2)تذذذاف  ذذذاءت اب مع 

مذذذ " البذذ اف ابمل نذذ  بته اذذ  ابحصذذعا  تم ذذ  ابحةذذك فتذذؤلع  تذذل ابلانذذب ابوخصذذذ  ةذذد ابمتتمذذذف"

يعلذس "فنصذهما م 12ف 11) تذاف  ةما  اءت اب مع ت م2.37ابمعتح  الفبل فبمت دي حسا ذ  ت  )

   ابمسذذذتخدم  مذذذذ اب وذذذع  ابتصذذذم م"ت ف"ابوذذذعا  ابصذذذ    اباهة ذذذ  فابه اذذذ  ابحصذذذعا  ابمم ذذذ   بتحةذذذك

فبتذذذ   .م2.20بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )" ابوذذذعا  تعذذذ ( ابه اذذذ  ابحصذذذعا  بتحةذذذك.

 .فهذ د    قت ت  م2.29 لش )دف  ابوعا  ابثابذ مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  ابمت دي ابثسا ذ ب
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مذذذذن فاعذذذ ف ابحاحذذذأ هذذذا  ابةت لذذذ  ابذذذل قف ابوذذذعا  ابثذذذابذ بتحةذذذك اإلدذذذالمذ  ذذذاء ااب ذذذأ 

ابعةاصذذع ابتصذذم م   ابمعحذذع   ذذن دذذمات فم ذذ ات ابحةذذك ح ذذأ قنذذء ال يثتذذ   اال  تذذل ادذذم ابحةذذك 

  م  محهم غ ع م ه مت فهاا  دف   قدى ابل قف تو ف ابةت ل  متدن  .

 بنك االردنعمالء ثانيا: 
ت ح ذذأ م2.90-2.70ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 16يحذذ ن ابلذذدفل )

 ةاصذذع ابه اذذ  ابحصذذعا  بتحةذذك تحذذدف  فابتذذذ تذذةص" م7 ف 6 ف 5 ف 7 ف 7 ف 2) ات ذذاءت اب مذذع 

البذذذذ اف ابمل نذذذذ  بته اذذذذ  ابحصذذذذعا  تم ذذذذ  ابحةذذذذك فتذذذذؤلع  تذذذذل ابلانذذذذب  "ت ف" متمادذذذذل  فمتةادذذذذم 

ابه اذ   "ت ف" ابه ا  ابحصعا  بتحةك تم   ابحةذك  ذن غ ذع  مذن ابحةذ ك "ت ف" ابوخصذ  ةد ابمتتمذ

ابه اذذ  ابحصذذعا  بتحةذذك تمثذذش فتم يذذ   ؤاذذ   "ت ف" ابحصذذعا  بتحةذذك تعلذذس  دذذاب  ابحةذذك بوذذلش فاضذذح

مذ  "ابه ا  ابحصعا  بتحةك تعمش  تل  اب ابمتتمذ فتو ان ص    رهة   إيلا    بديء "ت ف" ابحةك

يعلذذذس "فنصذذذها م 11) قذذذم     ةمذذذا  ذذذاءت اب مذذذع ت م2.90ابمعتحذذذ  الفبذذذل فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )

بابمعتحذذ  الا ذذع  فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  " ابوذذعا  ابصذذ    اباهة ذذ  فابه اذذ  ابحصذذعا  ابمم ذذ   بتحةذذك

 م2.85 لذذش )دف  ابوذذعا  ابثذذابذ مذذذ تع اذذ  ابه اذذ  ابحصذذعا  فبتذذ  ابمت دذذي ابثسذذا ذ بذذ .م2.70)

 . فهذ د    مت دط 

فبمذذا يتبذذمةء مذذن  ابتوذذ ان ابعذذام بوذذعا  ابحةذذك ابثذذابذ ابذذل ابةت لذذ فاعذذ ف ابحاحذذأ هذذا  

 ةاصع تم   ابحةك  ن ابمةامسذ نت ف مذا قف نذ ع ابخذي ابمسذتخدم يثمذش دالالت تا اخ ذ  ف عب ذ  

 تتةادب مع  ؤا  ابعم ش.

 بنك القاهرة عمانعمالء ثالثا: 

ت ح ذذأ م3.27-2.80ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 17يحذذ ن ابلذذدفل )

البذ اف ابمل نذ  بته اذ  ابحصذعا  تم ذ  ابحةذك فتذؤلع  تذل " تذلفابتذ تذةص  م 7 قم )   اءت اب مع 
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  ةمذا  ذاءت ت م3.27مذذ ابمعتحذ  الفبذل فبمت دذي حسذا ذ  تذ  )" ابلانذب ابوخصذذ  ةذد ابمتتمذذ

"ت يعلذذس ابوذذذعا  ابصذذذ    اباهة ذذ  فابه اذذذ  ابحصذذعا  ابمم ذذذ   بتحةذذذك"فنصذذذهما م 12ف 11) تذذافاب مع 

بابمعتح  الا ع  فبمت دي " ابوعا  تع ( ابه ا  ابحصعا  بتحةكاب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ف"

 لش  دف  ابوعا  ابثابذ مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا فبت  ابمت دي ابثسا ذ ب .م2.80حسا ذ  ت  )

 .فهذ د    مت دط  م3.02)

 وذذعا ابفاعذذ ف ابحاحذذأ هذذا  ابةت لذذ  ابذذل ابتذذ ف الابذذع ابمم ذذ  ابمسذذتخدم مذذذ تصذذم م 

عا  فابذذا  يم ذذ  ابحةذذك  ذذن مةامسذذ ءت إضذذام ا بمذذا يثت اذذء ابوذذعا  مذذن فه اتذذء ابحصذذتحةذذك ابثذذابذ ب

  ةاصع تصم م   مم   .

 اإلسالميالبنك موظفو رابعًا: 
ت ح ذذأ م3.11-2.33ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 18يحذذ ن ابلذذدفل )

" ابحةذك  ذن غ ذع  مذن ابحةذ كابه اذ  ابحصذعا  بتحةذك تم ذ  " فابتذ تذةص  تذلم 7 قم )   اءت اب مع 

ابه اذذ  "فنصذها م 17) قذم     ةمذا  ذاءت اب مذذع ت م3.11مذذ ابمعتحذ  الفبذذل فبمت دذي حسذا ذ  تذذ  )

بابمعتحذذذذ  الا ذذذذع  فبمت دذذذذي حسذذذذا ذ  تذذذذ  " ابحصذذذذعا  بتحةذذذذك تثتذذذذ   مذذذذؤلعات تعذذذذ ( ابمذذذذ م اب  ة ذذذذ 

 م2.76 لذذش ) ابحصذذعا دف  ابوذذعا  ابثذذابذ مذذذ تع اذذ  ابه اذذ  فبتذذ  ابمت دذذي ابثسذذا ذ بذذ .م2.33)

 .فهذ د    مت دط 

ابحةذذك اإلدذذالمذ ال دنذذذ بتحةذذك ن سذذءت فال  ابذذل فالء مذذ ظ ذفاعذذ ف ابحاحذذأ هذذا  ابةت لذذ  

 غذذم قف  تق  شذذئ مذذن متعتمذذات ابمةوذذأ  ابتذذذ يعمذذش م هذذا حذذاد  بتذذاهن بذذأف يمذذ م ابم ظذذو بانتمذذاديت

ابتذذذ تمثذذش ابه اذذ  ابخاصذذ   ابوذذعا  مذذذ ابثم مذذ  بذذم يثتذذ    تذذل  ث ذذع مذذن ابعةاصذذع ابتصذذم م  

 بابحةك.
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 األردنبنك موظفو خامسا: 

ت ح ذذأ م3.89-3.44اف ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )م 16يحذذ ن ابلذذدفل )

البذذ اف ابمل نذذ  بته اذذ  ابحصذذعا  تم ذذ  ابحةذذك  فابتذذذ تذذةص " م6ف 8ف 7ف 6ف 7) ات ذذاءت اب مذذع 

"ت ابه اذ  ابحصذذعا  بتحةذذك تمثذذش فتم يذذ   ؤاذذ  ابحةذذك"ت ف"فتذؤلع  تذذل ابلانذذب ابوخصذذذ  ةذذد ابمتتمذذذ

ابه اذذ  "ت ف"ابه اذذ  ابحصذذعا  بتحةذذك تعمذذش  تذذل  ذذاب ابمتتمذذذ فتوذذ ان صذذ    رهة ذذ  إيلا  ذذ  بديذذءف"

ابه اذذ  ابحصذعا  بتحةذذك "ت ف"ابحصذعا  بتحةذك تسذذهم مذذ  ةذاء ابثمذذ  فاتذإ ابذ الء بابةسذذح  بعمذالء ابحةذك

  ةما  ذاءت ت م3.89ذ ابمعتح  الفبل فبمت دي حسا ذ  ت  )م "تع ( من فالء ابعامت ن مذ ابحةك

بابمعتحذ  الا ذذع  "  ةاصذذع ابه اذ  ابحصذعا  بتحةذك تحذذدف متمادذل  فمتةادذم فنصذها "م 2) قذم   اب مذع 

دف  ابوذذعا  ابثذذابذ مذذذ تع اذذ  ابه اذذ  . فبتذذ  ابمت دذذي ابثسذذا ذ بذذم3.44فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )

 . ح ع فهذ د     م3.76 لش ) ابحصعا 

ابتوذذذحع ابحصذذذع  ابثاصذذذش بذذذدى ابم ظذذذو بثلذذذم  متذذذء فاعذذذ ف ابحاحذذذأ هذذذا  ابةت لذذذ  ابذذذل 

اب ذذ مذ دااذذش ابحةذذك فا ال ذذء  تذذل  امتذذ  ابمةتلذذات ابتصذذم م   بتحةذذك فابتذذذ غتذذل الغتذذب يلذذ ف 

 بتوعا  ابةص ب الكحع مةهات إضام  ابل فالء م ظ ذ ابحةك تلاهء.

 بنك القاهرة عمانموظفو سادسا: 

ت ح ذذأ م4.67-4.44ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 27ن ابلذذدفل )يحذذ  

 ةاصذع ابه اذ  ابحصذعا  فابتذ تذةص  تذل " م12ف 11ف 17ف 7ف 5ف 7ف 7ف 2) ات اءت اب مع 

الب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  تم   ابحةك فتؤلع  تل ابلانذب "ت ف"بتحةك تحدف متمادل  فمتةادم 

ابه اذذ  "ت ف"ابه اذذ  ابحصذذعا  بتحةذذك تم ذذ  ابحةذذك  ذذن غ ذذع  مذذن ابحةذذ ك"ت ف"ابوخصذذذ  ةذذد ابمتتمذذذ

ابه اذذ  ابحصذذعا  بتحةذذك تعمذذش  تذذل  ذذاب " ت ف"ابحصذذعا  بتحةذذك تعلذذس  دذذاب  ابحةذذك بوذذلش فاضذذح

ابه اذذ  ابحصذذعا  بتحةذذك تثتذذ   مذذؤلعات تعذذ ( ابمذذ م "ت ف"ابمتتمذذذ فتوذذ ان صذذ    رهة ذذ  إيلا  ذذ  بديذذء
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اب وذذع  ابتصذذم م   "ت ف"  ابصذذ    اباهة ذذ  فابه اذذ  ابحصذذعا  ابمم ذذ   بتحةذذكيعلذذس ابوذذعا"ت ف"اب  ة ذذ 

مذذذ ابمعتحذذ  الفبذذل فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ   "ابمسذذتخدم  مذذذ ابوذذعا  تعذذ ( ابه اذذ  ابحصذذعا  بتحةذذك

يسذذتةد تصذذم م ه اذذ  ابحةذذك ابحصذذعا  إبذذل ملم  ذذ  "فنصذذها م 1) قذذم     ةمذذا  ذذاءت اب مذذع ت م4.67)

 م4.44بابمعتح  الا ذع  فبمت دذي حسذا ذ  تذ  )" ابمثدد   دق  Guidelines من الدب  ابتةظ م  

 لذش  دف  ابوذعا  ابثذابذ مذذ تع اذ  ابه اذ  ابحصذعا فبتذ  ابمت دذي ابثسذا ذ بذ .فهذ د      ح ذع 

 .فهذ د     ح ع  م4.62)

اتلذذا  شذذعا  ابحةذذك فه اتذذء  ابحةذذك فاعذذ ف ابحاحذذأ هذذا  ابةت لذذ  ابذذل انتمذذاء ففالء م ظ ذذ 

ابحصعا ت فابل مالءم  فبسا   ابعةاصذع ابلعام ل ذ  ابمسذتخدم  مذذ ااذعاج اب وذع  ابتصذم م   مذذ 

 تصم م ابوعا .

 ف)م 2717فتت إ نتائج ها  ابد اد  مع ابةتائج ابتذ ت صتد اب ها  ش من د اد  )مه مت 

Borhani, 2015 م ف)2717)ص  حتفمBacker, 2009م بأف ابوذعا ات 2777)إدما  شت م ف

 ال د قف تو ف محة ٌ   ل موع  تصم م   تثمش  داب  ف ؤا  فاهداف ابمؤدس  مةتل  ابوعا .

 الهويتتة تعزيتتز فتتي المطتتورة الشتتعارات دور متتا: الرابتتعلستتؤال مناقشتتة النتتتائن المتعلقتتة با

 والعمالء؟ الموظفين نظر وجهة من للبنوك البصرية

 اإلسالميبنك عمالء الأوال: 
ت ح ذذأ م4.13-3.97ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 21يحذذ ن ابلذذدفل )

ابه اذذ  ابحصذذعا  ابمطذذ    بتحةذذك تثتذذ   مذذؤلعات تعذذ ( " فابتذذذ تذذةص  تذذلم 17 قذذم )   ذذاءت اب مذذع 

م 1) قذذذم     ةمذذذا  ذذذاءت اب مذذذع ت م4.13مذذذذ ابمعتحذذذ  الفبذذذل فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )" ابمذذذ م ابتعال ذذذ 

يسذذذذتةد ابتصذذذذم م ابمطذذذذ   به اذذذذ  ابحةذذذذك ابحصذذذذعا  إبذذذذل ملم  ذذذذ  مذذذذن الدبذذذذ  ابتةظ م ذذذذ  "فنصذذذذها 
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Guidelines  فبتذذذ  ابمت دذذذي  .م3.97بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )" ابمثذذذدد   دقذذذ

 .فهذ د     ح ع  م4.06 لش ) مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  دف  ابوعا  ابمط  ابثسا ذ ب

  ابمسذذذتخدم  مذذذذ تصذذذم م ابوذذذعا  ابذذذل ابعةاصذذذع ابتصذذذم م  فاعذذذ ف ابحاحذذذأ هذذذا  ابةت لذذذ 

 بذاا معغيلعتذء  ح أ يغتب  تل ابوذعا  ابمطذ   ابطذابع اإلدذالمذ ممذاج اب وع  ابتصم م  ت اع فاا

 بء بدى ابعم ش.

 األردنبنك عمالء ثانيا: 
ت ح ذذأ م4.13-3.97ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 22يحذذ ن ابلذذدفل )

ابه اذذ  ابحصذذعا  ابمطذذ    بتحةذذك تثتذذ   مذذؤلعات تعذذ ( " فابتذذذ تذذةص  تذذلم 17 قذذم )   ذذاءت اب مذذع 

م 1) قذذذم     ةمذذذا  ذذذاءت اب مذذذع ت م4.13مذذذذ ابمعتحذذذ  الفبذذذل فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )" ابمذذذ م ابتعال ذذذ 

يسذذذذتةد ابتصذذذذم م ابمطذذذذ   به اذذذذ  ابحةذذذذك ابحصذذذذعا  إبذذذذل ملم  ذذذذ  مذذذذن الدبذذذذ  ابتةظ م ذذذذ  "فنصذذذذها 

Guidelines  فبتذذذ  ابمت دذذذي  .م3.97بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )"  دقذذذ  ابمثذذذدد

 .فهذ د     ح ع  م4.06 لش ) مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  دف  ابوعا  ابمط  ابثسا ذ ب

  ابتذذذ تذذم امسذذتخدمها مذذذ تصذذم م فاعذذ ف ابحاحذذأ هذذا  ابةت لذذ  ابذذل ابعةاصذذع ابتصذذم م 

الالت فاضث  اليوذ بها ق  غمذ ضت ممذا  عذش ابوعا   ابمط    اءت متمادل  فمعحع  فرات د

 ابوعا  ابمط   يالقذ قح الا فادتثساناا بدى ابعمالء. 

 بنك القاهرة عمانعمالء ثالثا:  

ت ح ذذأ م4.20-3.87ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 27يحذذ ن ابلذذدفل )

اباهة   فابه ا  ابحصعا  يعلس ابوعا  ابمط   ابص    " فابتذ تةص  تلم 11 قم )   اءت اب مع 

م 1) قذذذم     ةمذذذا  ذذذاءت اب مذذذع ت م4.20مذذذذ ابمعتحذذذ  الفبذذذل فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )" ابمم ذذذ   بتحةذذذك

يسذذذذتةد ابتصذذذذم م ابمطذذذذ   به اذذذذ  ابحةذذذذك ابحصذذذذعا  إبذذذذل ملم  ذذذذ  مذذذذن الدبذذذذ  ابتةظ م ذذذذ  "فنصذذذذها 
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Guidelines  فبتذذذ  ابمت دذذذي  .م3.87بابمعتحذذذ  الا ذذذع  فبمت دذذذي حسذذذا ذ  تذذذ  )" ابمثذذذدد   دقذذذ

 .فهذ د     ح ع  م4.03 لش ) مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  دف  ابوعا  ابمط  ابثسا ذ ب

دذتخدام  ةاصذع تصذم م   معاذد  فمالئمذ  تمثذش مم ذ ات فاع ف ابحاحأ ها  ابةت ل  ابذل ا

 ذذدم ا تعذذاد ابوذذعا  ابمطذذ    ذذن ابعةاصذذع ابتصذذم م   ابمل نذذذ   فاصذذائص ابحةذذكت فإضذذام ا ابذذل

 ابثابذت فهاا  دف   قدى ابل تمحش ابوعا  ابمط   بدى ابعمالء.بتوعا  

 البنك االسالميموظفو رابعا: 

ت ح ذذأ م4.33-3.78ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 27يحذذ ن ابلذذدفل )

ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تسهم مذذ  ةذاء ابثمذ  فاتذإ " فابتذ تةص  تلم 8 قم )   اءت اب مع 

    ةما  ذاءت اب مذع ت م4.33مذ ابمعتح  الفبل فبمت دي حسا ذ  ت  )" بابةسح  بعمالء ابحةكاب الء 

بابمعتحذ  الا ذع  " ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةك تم   ابحةك  ن غ ع  من ابحةذ ك"فنصها م 7) قم 

 مذذذ تع اذذ  ابه اذذ  دف  ابوذذعا  ابمطذذ  فبتذذ  ابمت دذذي ابثسذذا ذ بذذ .م3.78فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )

 .فهذ د     ح ع  م3.98 لش ) ابحصعا 

ابتصذم م   ابمسذخدم  مذذ ابوذعا  ابمطذ    ابعةاصذعقف فاع ف ابحاحأ ها  ابةت ل  ابذل  

 اءت مت امم  مع ابم م اإلدالم   ابتذ يعغب ابحةك مذ تع ا هات فمن هةذا يالحذن بذأف ادذتلابات 

 ابم ظ  ن  تل هاا ابسؤال  اءت  د     ح ع   داا.

 األردنبنك ظفو مو خامسا: 

ت ح ذذأ م4.00-3.78ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 25يحذذ ن ابلذذدفل )

ابه ا  ابحصعا  ابمط    بتحةذك تعلذس  دذاب   م فابتذ تةص  تل "17ف 6ف 7ف 5) ات اءت اب مع 

ابه اذ  ابحصذعا  ابمطذ    بتحةذك تعمذش  تذل  ذاب ابمتتمذذ فتوذ ان صذ     "ت ف"ابحةك بولش فاضذح

ابه اذ   "ت ف"ابه ا  ابحصذعا  ابمطذ    بتحةذك تعذ ( بتحةذك مذن فالء ابعذامت ن "ت ف"رهة   إيلا    بديء
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مذذ ابمعتحذ  الفبذل فبمت دذي حسذا ذ  " ابحصعا  ابمط    بتحةك تثت   مؤلعات تعذ ( ابمذ م ابتعال ذ 

يستةد ابتصم م فابتذ تةص  تل " م 12ف 11ف 8ف 6ف 7ف 1) اب معات  ةما  اءت  تم4.00 ت  )

"ت ابمثذذدد   دقذذ  Guidelinesابمطذذ   به اذذ  ابحةذذك ابحصذذعا  إبذذل ملم  ذذ  مذذن الدبذذ  ابتةظ م ذذ  

البذذذ اف ابمل نذذذ  بته اذذذ  ابحصذذذعا  ابمطذذذ    تم ذذذ  ابحةذذذك ف تذذذؤلع  تذذذل ابلانذذذب ابوخصذذذذ  ةذذذد ف"

ابه اذذ  ابحصذذعا  ابمطذذ    "ت ف"ابحصذذعا  ابمطذذ    بتحةذذك تمثذذش فتم يذذ   ؤاذذ  ابحةذذكابه اذذ  "ت ف"ابمتتمذذذ

يعلذس ابوذعا  ابمطذ   ابصذ    ت ف""تسذهم مذذ  ةذاء ابثمذ  فاتذإ ابذ الء بابةسذح  بعمذالء ابحةذك بتحةك

اب وع  ابتصم م   ابمط    ابمستخدم  مذ ابوذعا  تعذ ( "ت ف"اباهة   فابه ا  ابحصعا  ابمم    بتحةك

فبتذ  ابمت دذي ابثسذا ذ  .م3.78بابمعتحذ  الا ذع  فبمت دذي حسذا ذ  تذ  ) "تا  ابحصعا  بتحةذكابه  

 .فهذ د     ح ع  م3.87 لش ) مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  دف  ابوعا  ابمط  ب

تم   شذعع فه اذ  ابحةذك ابمطذ     ذن شذعا  فه اذ  ابحةذك فاع ف ابحاحأ ها  ابةت ل  ابل 

 ابمط   من م ايا ي تمع إب ها ابوعا  ابثابذ.ابثاب   بما تظمةء ابوعا  

 بنك القاهرة عمانموظفو سادسا: 

ت ح ذذأ م3.00-2.56ابمت دذذطات ابثسذذا    قذذد تعافحذذد مذذا  ن )اف م 26يحذذ ن ابلذذدفل )

ابه اذذذ  ابحصذذذعا  ابمطذذذ    بتحةذذذك تم ذذذ  ابحةذذذك  ذذذن غ ذذذع  مذذذن " فنصذذذهمام 7ف 7) تذذذاف ذذذاءت اب مع 

ابمط    بتحةك تعمذش  تذل  ذاب ابمتتمذذ فتوذ ان صذ    رهة ذ  إيلا  ذ  ابه ا  ابحصعا  "ت ف"ابحة ك

ابتذذذ  م6ف 5ف 7) ات  ةمذذا  ذذاءت اب مذذع ت م3.00مذذذ ابمعتحذذ  الفبذذل فبمت دذذي حسذذا ذ  تذذ  )" بديذذء

الب اف ابمل ن  بته اذ  ابحصذعا  ابمطذ    تم ذ  ابحةذك ف تذؤلع  تذل ابلانذب ابوخصذذ تةص  تل "

ابه اذذذ  "ت ف"عا  ابمطذذذ    بتحةذذذك تعلذذذس  دذذذاب  ابحةذذذك بوذذذلش فاضذذذحابه اذذذ  ابحصذذذ"ت ف" ةذذذد ابمتتمذذذذ

 .م2.56بابمعتحذ  الا ذع  فبمت دذي حسذا ذ  تذ  ) "ابحصعا  ابمط    بتحةك تمثش فتم ي   ؤاذ  ابحةذك
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فهذذ د  ذ   م2.76 لش ) مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  دف  ابوعا  ابمط  فبت  ابمت دي ابثسا ذ ب

 .مت دط 

 ذ ف ابه اذ  ابحصذعا  بتوذعا  ابمطذ   تذم تصذم مها  ةذاءا ةت لذ  ابذل فاع ف ابحاحذأ هذا  اب

 تذل ابحعذد ابلغعامذذذ فابذ  ةذ بتوتمتذ ن ابمتبذذمةت ن مذذ إدذذم ابحةذكت فهذاا  ذذدف   قدى ابذل ابةت لذذ  

 ابسابم .

فتت ذذإ نتذذائج ابد ادذذ  ابثاب ذذ  مذذع ابةتذذائج ابتذذذ ت صذذتد اب هذذا د ادذذ   ذذش مذذن )ابوذذل ع ت 

 ,Handan)م ف2778م ف)ات شت 2717م ف)احمدت 2712ف)دت مافت م 2717م ف)ل اعافت2717

بأف ابه ا  ابحصعا  بتوذعا  تذؤد  دف اا مذا الا مذذ  سذب لمذ  ابمتتمذذ ممذا يعذ ( مذن قذد    م2007

 ابمؤدس  قف ابمةوأ   تل إيصال ابم ه م ابا   ةذ  ت ء ابوعا   داءا.

 حتتول إحصتائية داللتتة ذات ق فترو توجتد هتتل :الختامسلستؤال مناقشتة النتتائن المتعلقتتة با

نظر المتوظفين والعمتالء  تيوجهتبعا ل للبنوك المطورةو  الحالية الشعارات تصميم ومعايير أسس

 ؟

 االتذ: م27يتح ن من ابلدفل )

ابمت دذذطات ابثسذذا    تحعذذا بذذ  هتذ   ذذ ن م  =7075ف ذذ د مذذعف  رات دالبذذ  إحصذذائ   ) -

 ف اءت اب عف  بصابح ابم ظ  ن. ابوعا  ابثابذمذ  ءابم ظ  ن فابعمال نظع

  هتذ بذذ تحعذا ذذ ن ابمت دذطات ابثسذذا     م  =7075ف ذ د مذعف  رات دالبذذ  إحصذائ   ) -

 ابعمالء.ف اءت اب عف  بصابح  ابمط  ابوعا  ء مذ ابم ظ  ن فابعمالنظع 

يعذذذ ف هذذذا  ابةت لذذذ  ابذذذل فالء م مذذذا يتعتذذذإ بذذذاب عف  ابتذذذذ  ذذذاءت بصذذذابح ابمذذذ ظ  ن مذذذإف ابحاحذذذأ 

ظ  ن ابحةذذ ك بوذذعا ات ابحةذذ ك ابثاب ذذ  فربذذك بسذذحب  متهذذم دااذذش هذذا  ابحةذذ ك فا ال هذذم  تذذل مذذ  
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كام  تصام م ابحةذك فربذك مذن شذأنء توذ ان  القذ  شخصذ   قف  ا   ذ  مذع شذعا  ابحةذك ف ه اتذء 

 . ابحصعا

مهذذم فإدا ك  مذذالء  قمذذا م مذذا يتعتذذإ بذذاب عف  ابتذذذ  ذذاءت بصذذابح ابعمذذالء مهذذاا يذذدل  تذذل

عةاصع ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا ات ابمط    بتحة ك فابتذ تعحع  ن ه ا  ابحة ك ابحة ك بت

 فم  اتها.

 حتول إحصتائية داللتة ذات فتروق  توجتد هتل :الستادسلستؤال مناقشة النتتائن المتعلقتة با

نظر الموظفين  تيوجهل تبعا  للبنوك البصرية الهوية تعزيز فيوالمطورة  الحالية الشعارات دور

 والعمالء؟

 االتذ: م28يتح ن من ابلدفل )

بذ  هتذ نظذع    ذ ن ابمت دذطات ابثسذا    تحعذاا  م  =7075ف  د معف  رات دالب  إحصائ   ) -

ف ذذاءت  مذذذ تع اذذ  ابه اذذ  ابحصذذعا  بتحةذذ ك  ابثاب ذذ اتدف  ابوذذعا  ء مذذذ ابمذذ ظ  ن فابعمذذال

 .اب عف  بصابح ابم ظ  ن

 ذذ ن ابمت دذذطات ابثسذذا    تحعذذا  بذذ  هتذ  م  =7075دالبذذ  إحصذذائ   )ف ذذ د مذذعف  رات  -

 مذذذذ تع اذذذ  ابه اذذذ  ابحصذذذعا  بتحةذذذ كابمطذذذ    دف  ابوذذذعا ات ء مذذذذ ابمذذذ ظ  ن فابعمذذذالنظذذذع 

 .ف اءت اب عف  بصابح ابعمالء

يعذذذ ف هذذذا  ابةت لذذذ  ابذذذل م مذذذا يتعتذذذإ بذذذاب عف  ابتذذذذ  ذذذاءت بصذذذابح ابمذذذ ظ  ن مذذذإف ابحاحذذذأ 

ابثاب ذذ  ت ذذذ بابذذدف  فتذذؤد  ابغذذعض ابذذا  مذذن ق تذذء تذذم  بوذذعا اتا بذذأف ابحةذذ ك قةا ذذات  مذذ ظ ذ

 ه اتها ابحصعا .تصم م ابوعا ات مذ تع ا  

 ذدم   ايذ  ابوذعا ات  قما م ما يتعتإ باب عف  ابتذ  اءت بصذابح ابعمذالء مهذاا يذدل  تذل

 .ابثاب   بتحة ك مذ إيصال ابعداب  فابعؤا  ابتذ يهدف بحةك ابل تثم مها
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 حول إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل :السابعلسؤال ناقشة النتائن المتعلقة بام

 ؟ تعزى اسم البنك للبنوك المطورة و الحالية الشعارات تصميم ومعايير أسس

 م االتذ:71يتح ن من ابلدفل )

  ةك ابماهع   مافو ابحةك االدالمذ   ن م  =7075)ف  د معف  رات دالب  إحصائ    -

 ابوعا  ابثابذ. قدس فمعاي ع تصم ممذ   ةك ابماهع   مافف اءت اب عف  بصابح 

  ةذذك ابمذذاهع   مذذافو ابحةذذك االدذذالمذ  ذذ ن م  =7075)ف ذذ د مذذعف  رات دالبذذ  إحصذذائ    -

 ابوعا  ابمط  . قدس فمعاي ع تصم م مذ ابحةك االدالمذف اءت اب عف  بصابح 

معذذاي ع تصذذم م ابوذذعا  ابثذذابذ بحةذذك ابمذذاهع  قف قدذذس ف يعذذ ف ابحاحذذأ هذذا  ابةت لذذ  ابذذل 

مم ذذذذ   فتعحذذذذع  ذذذذن بعذذذذض اصذذذذائص ابحةذذذذكت   ةمذذذذا يختتذذذذو المذذذذع بابةسذذذذح  بتحةذذذذك   مذذذذاف

اإلدذذالمذ ال دنذذذ ح ذذأ قف ابوذذعا  ابمطذذ    ذذاء معحذذعاا   ضذذ ح  ذذن  ؤاذذ  فاهذذداف فقذذ م 

 .ابحةك

 دور حول إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل :الثامنلسؤال مناقشة النتائن المتعلقة با

 ؟تعزى اسم البنك للبنوك البصرية الهوية تعزيز فيوالمطورة  الحالية الشعارات

 م االتذ:77يتح ن من ابلدفل )

 ةك من جهة وكل من  ابحةك االدالمذ   ن م  =7075)ف  د معف  رات دالب  إحصائ    -

،  ةك اال دفف اءت اب عف  بصابح  ش من من جهة أخرى   ةك ابماهع   ماف، واال دف

 .دف  ابوعا ات ابثاب   مذ تع ا  ابه ا  ابحصعا  بتحة كمذ   ةك ابماهع   مافو

ف اءت  ةك ابماهع  ، وابحةك االدالمذ   ن م  =7075)ف  د معف  رات دالب  إحصائ    -

ا  ابحصعا  مذ تع ا  ابه   ابمط   دف  ابوعا ات االدالمذ مذ حةك اب عف  بصابح اب

 .بتحة ك
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يع ف ابحاحأ ها  ابةت ل  ابل اف ابعةاصع ابتصم م   ابمستخدم  مذ تصم م ابوعا ات 

ابثاي  بوش من  ةك ابماهع   ماف فبةك ال دف هذ  ةاصع مم     فقد إ تادت  ت ها   ن 

 ابم ظو فابعم ش نظعاا بتطح مها  تل  ام  تصام م ابحةك.

سا   ابعةاصع ابتصم م   ابتذ تم ادتخدامها مذ تصم م فإضام ا ابل تم   فمالئم  فب

ت فما يمثتء ابوعا  ابمط   من ق م مست حا  من اب ة ف ابوعا  ابمط   بتحةك اإلدالمذ ال دنذ

 اإلدالم   ما يسا د مذ تع ا  ه اتها ابحصعا .
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 :التوصيات

تتمذ يةحغذ ايصابها بتمعداب  فاالهداف ابمعاد بما قف ابوعا  يمثش ل  مةتج ابعؤا  فاب .1

من اصائصها  ع  تصم م   مست حا  تل ابحة ك ال دن   قف تؤدس شعا اتها  تل مو

 فص اتها ابمم   .

ف  بما بها من د فمالئم  به ا  ابحةك ضعف   ابتع     تل إات ا  موع  تصم م   مةادح  .2

 قدادذ مذ مهم ابوعا .

تع ا  ابه ا  مةامس ء فتعمش  تل تم   ابحةك  ن ضعف   ابعمش  تل موع  تصم م    .7

 ابحصعا  بتحةك.

ضعف   ا الع م ظ ذ ابحة ك  تل الدس ابتصم م   ابتذ تم  ةاءا  ت ها تصم م  .7

هم  دالالت ابعةاصع ابتصم م      بتحة ك بعدم مععم  ابوث ع مةبابوعا ات ابثا

 ستخدم  مذ ابوعا ات ابثاب  .ابم

 اءا بتحة ك قف غ عها من ابمةتلات بت ص ل  مش د ادات فابثاث  تل شعا ات قاعى د .5

 .ابل نتائج من شأنها د م هاا ابلانب من تخصص ابتصم م ابلعام لذ

 

  



163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع



166 
 

 المراجع العربية: أواًل:

"التصتتتميم الجرافيكتتتي للهويتتتات البصتتترية "البرانتتتدنن" بتتتين مت 2616قحمذذدت اابذذذد مصذذذط ل ) -1

ابذذذدفبذ ابثذذذانذ بت ةذذذ ف ابتوذذذل ت   بلت ذذذ  ابتعب ذذذ  ابة   ذذذ ت ت ابمذذذؤتمع اإلبتتتداع وثقافتتتة الفوضتتتى"

  امع  اد  ط.

إدراك الفكتتتتر التصتتتتميمي لالتجاهتتتتات المعاصتتتترة فتتتتي عمتتتتارة مت "2666دذذذذما  شت قيمذذذذنت )إ -2

  داب  ما ست ع غ ع مةو   ت  امع    ن شمست ابماهع ."، المتاحف

 .ابوتبت ابماهع  ابم ، "إبتكار االفكار اإلعالنية" مت2666 هةسذت ابس دت ) -3

األستتس الفنيتتة والوظيفيتتة فتتي تصتتميم الشتتعارات الستتياحية فتتي " تم2613لذذ اعاف ت نهتذذ ت ) -6

 ..  داب  ما ست عت  امع  اب عم ك "األردن

 "األسس الفنية والوظيفية في تصميم الشعارات السياحية في االردن"م 2613ل اعافت نهت  ) -5

 اال دف. داب  ما ست ع غ ع مةو   ت  ا   اب عم كت 

 .ابماهع ت  ابم ابوتابت "اإلعالن" مت1681) مثمدت حسن -0

شذذع    ،"الرستتم علتتى الجتتدار والجستتم"، "االعتتالم الشتتعبي"ت  م2616) تم حذذد ابثتذذ  تحمذذ د -6

 .ابملم    ابطحا   ت   عفتت بحةاف

ت  دذاب  "الهوية البصرية في تصميم شعارات المحافظات في مصتر" تم2668) تات شت قم ع  -8

 غ ع مةو   ت  امع  االدلةد ا ت مصع.ما ست ع 

 فتتي تصتتميم الحمتتالت االعالنيتتة "المعالجتتات الجرافيكيتتة لالشتتكالمت 2616دذذعد ت مذذعف ت ) -6

  داب  ما ست ع غ ع مةو   ت  امع  حت افت مصع. بهدف تحقيق الهوية البصرية"

"إعادة تصميم الهوية البصرية للمؤسستات فتي مصتر: دراستة  تم2616) تدت مافت  ال -16

 ت  داب  ما ست ع غ ع مةو  ت  امع   ةهات مصع.حليلية"ت
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"شتعارات المتظتاهرين فتي ستاحة التحريتر )دراستة تحليليتة  تم2616)ت ابوذل ع ت دذهام -11

 .20 ابحاحأ اال المذ  دد ،للرسالة االتصالية("

"استتتتراتيجية تصتتتميمية لتحقيتتتق الهويتتتة البصتتترية ل عالنتتتات  تم2613) تصذذذ  حت مذذذذ -12

ت  دذذذاب  د تذذذ  ا  غ ذذذع مةوذذذ   ت  امعذذذ  حتذذذ افت وتأثيرهتتتا علتتتى المتلقتتتي"التوعيتتتة المطبوعتتتة 

 مصع.

االستتس الفنيتتة لتصتتميم العالمتتة التجاريتتة متتن ختتالل الشتتكل م"1666 تذذعاست مذذاتنت ) -13

 "  داب  ما ست ع غ ع مةو   ت  امع  حت اف مصع.واللون واالسم التجاري 

 .)د ذ: ملت  د ذ ابثمام  مت "النقد األدبي والهوية الثقافية"مت 2666 ص   ت  ا عت ) -16

"المعالجتات الجرافيكيتة لالشتكال فتي تصتميم الحمتالت االعالنيتة م 2616 ط ذ ت مذعف  ) -15

  داب  ما ست ع غ ع مةو   ت  امع  حت افت ابماهع . بهدف تحقيق الهوية البصرية"

 دا  : ميذاف ت1 ط هويتهتا" وتصتميم التجاريتة "العالمتةم 2610) مهمذذ مثمذد فتا مذع  -10

 .)ااص نوع( ابةوع

دا  قدذذذام  فدا  ابموذذذع  ابثمذذذامذت  مذذذاف  ،"المعجتتتم اإلعالمتتتي"ت م2616)مثمذذذد ت اب ذذذا  -16

 ال دف. 

المعالجات الجرافيكية ألشكال الحروف العربية والالتينيتة "م 2666ت ) مال ابذدين تمثمد -18

 دذذاب  ما سذذت ع غ ذذع مةوذذ   ت  امعذذ  حتذذ افت  "لتصتتميم عالمتتات تجاريتتة مبتكتترة فتتى مصتتر

 ابماهع .

"أثتتتر التصتتتميم الجتتتارفيكي فتتتي قابليتتتة استتتتخدام المواقتتتع  تم2616مصذذذط لت هذذذديش ) -16

 ت  داب  ما ست ع مةو   ت  امع  ابوع  الفديت ال دف.للجامعات األردنية"  االلكترونية
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ابذدا  ابمصذعا   ،"المعاصترةاالتصال ونظرياتته "ت م2616) تف ابس دت ب تل حسن تملاف   -26

 .۹ابتحةان  ت ابماهع ت ط 

واثرها علي رضا الختتدمات المصتترفية "جودة  تم2610ابمتذذكت هذذا ع ف تذذذت ابطذذاهع ) -21

 ابس داف بتعت م فابتوةت   ا. امع  ابصاد اتت  نك  تل دراد  ميداني  العميل" 

التفاعتتتل االتصتتتالى ثتتتورة المعلومتتتات وتأثيرهتتتا علتتتى مراحتتتل " تم2663ت )ابسذذذ د تهذذذلن -22

  داب  ما ست ع غ ع مةو   ت  امع  حت افت ابماهع . "لتصميم اإلعالن المطبوع

 مةو  ات   د ابممدس. "المدخل للعلوم المالية والمصرفية" تم2662هوامت  حع ) -23

ت (هذذذعاء 1ط ت"الرمزيتتتة الدينيتتتة فتتتي الزخرفتتتة اإلستتتالمية"م 2660يادذذ نت  حدابةاصذذذعت ) -26

 ع.فابت (اعت ابماهع ت مصوع  بتةوع اب
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 ( االستبانة بصورتها األولية0الملحق )

 
 

يها مالحظة: هذين المجالين مخصصين للشعارات الحالية للبنوك التي ستطبق عل
 الدراسة 

 
 

 مالحظات  غير مالئمة  مالئمة  الفقرات الرقم

  (Logoالشعار )المجال األول: 
    يعحع ابوعا   ن  ؤا  ف داب  فاهداف ابحةك. 1
    تم   فاال داع.وعا   تل ابابيدل مبم ف  2
ابت ف ابمستخدم مذ ابوعا  تم     ن غ ع  يعلس  3

  تل ابلانب ابعا  ذ بدى ابمتتمذ. ؤلعفا
   

6 
 

اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  مت امم  مع 
 ابسمات ابمم    بتحةك.

   

يعلس ابوعا  ابص    اباهة   فابه ا  ابحصعا   5
 ابمم    بتحةك.
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االداد   بتتععاف يثت   ابوعا   تل ابمعت مات  6
  ن ابحةكت فتم ااعا ء  تل امبش نث .

   

ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا  متةادإ فمةادب  6
 بحاقذ  ةاصع ابوعا .

   

    .   فمعاد فمم  فاضث  ادتخدام موع  تصم م  8
    يسهش مهم فقعقت ابوعا . 9
    تصم م ابوعا  يلاب االنتحا  فاث ع االهتمام. 10
يثت   ابوعا   تل   انب من ابه ا  ابثمام    11

 ابخاص  بابح ئ  ال دن  .
   

االب اف ابمستخدم  مذ ابوعا  متةاغم  مع باقذ  12
 ابعةاصع ابمل ن  بتوعا .

   

    هةاك  داب  فاضث    ن ابعم  فابوتم  مذ ابوعا . 13
ابعم ( فاالشلال ف ابعةاصع ابمل ن  بتوعا ات  16

 دالالت  ا     بدى ابمتتمذ.تعحع  ن 
   

تع ( ابعةاصع ابمل ن  بتوعا  ابم م ابم  فل   15
 فابملتسح  بتمتتمذ.

   

    تةس إ مثت اات ابوعا  غ ع معمد  فمعاث  بتةظع. 10
 (Visual Identity) الهوية البصرية: المجال الثاني

المستخدمة  االتصالية واالعالنات وكل العناصر وورقيات لوانالهوية البصرية: هي الشعار والرمز والخطوط واال 
 زها عن غيرها من منافسيها.من قبل المؤسسة والتي تعرفها وتمي  

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تلاب ابمتتمذ فتو ف ص     1
 رهة   إيلا    بديء.

   

 

2 
 

    ابه ا  ابحصعا  بتحةك تمثش فتم ي   داب  ابحةك.

 

3 
 

    بتحةك تمثش فتم ي  اهداف ابحةك.ابه ا  ابحصعا  

 

6 
 

    ابه ا  ابحصعا  بتحةك تمثش فتم ي   ؤا  ابحةك.
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     ةاصع ابه ا  ابحصعا  بتحةك متعابط  فمتةادم . 5

    تسهام ابه ا  ابحصعا  بتحةك مذ  اب ابعمالء. 0

ابه ا  ابحصعا  بتحةك تثت   مؤلعات شخص   تع (  6
 ابم م ابتعال  .

   

ابه ا  ابحصعا  بتحةك مم    فتم   ابحةك  ن غ ع   8
 من ابمةامس ن.

   

تساهم ابه ا  ابحصعا  مذ ابث اظ  تل فالء  16
 ابعمالء.

   

االب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا  تم   ابحةك ف تؤلع  11
  تل ابلانب ابوخصذ  ةد ابمتتمذ. 

   

ابحصعا  اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  تع ( ابه ا   12
 بتحةك.
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لدراسة مالحظة: هذين المجالين مخصصين للشعارات المطورة للبنوك التي ستطبق عليها ا  

 
 مالحظات  غير مالئمة  مالئمة  الفقرات الرقم

  (Logoالشعار )المجال األول: 
يعحع ابوعا  ابمط    ن  ؤا  ف داب  فاهداف  1

 ابحةك.
   

    تم   فاال داع. تل اب ابمط   وعا ابيدل مبم ف  2
ابت ف ابمستخدم مذ ابوعا  ابمط   تم    يعلس  3

 تل ابلانب ابعا  ذ بدى  ؤلع ن غ ع  فا
 ابمتتمذ.

   

6 
 

 ابمط  اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  مذ ابوعا  
 مت امم  مع ابسمات ابمم    بتحةك.

   

ابص    اباهة   فابه ا   ابمط  يعلس ابوعا   5
 ابحصعا  ابمم    بتحةك.
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 تل ابمعت مات االداد    ابمط  يثت   ابوعا   6
 بتتععف  ن ابحةكت فتم ااعا ء  تل امبش نث .

   

متةادإ  ابمط  ن ع ابخي ابمستخدم مذ ابوعا   6
 فمةادب بحاقذ  ةاصع ابوعا .

   

    .فمعاد    فمم  فاضث  ادتخدام موع  تصم م  8
    .ابمط  يسهش مهم فقعقت ابوعا   9
    تصم م ابوعا  يلاب االنتحا  فاث ع االهتمام. 10
 تل   انب من ابه ا   ابمط  يثت   ابوعا   11

 ابثمام   ابخاص  بابح ئ  ال دن  .
   

متةاغم  مع  ابمط  االب اف ابمستخدم  مذ ابوعا   12
 باقذ ابعةاصع ابمل ن  بتوعا .

   

هةاك  داب  فاضث    ن ابعم  فابوتم  مذ ابوعا   13
 .ابمط  

   

ابعم ( فاالشلال ف ابعةاصع ابمل ن  بتوعا   16
 تعحع  ن دالالت  ا     بدى ابمتتمذ. ابمط  

   

    تةس إ مثت اات ابوعا  غ ع معمد  فمعاث  بتةظع. 15
 (Visual Identity) الهوية البصرية: المجال الثاني

 االتصالية واالعالنات وكل العناصر وورقيات لوانالهوية البصرية: هي الشعار والرمز والخطوط واال 
 زها عن غيرها من منافسيها.المستخدمة من قبل المؤسسة والتي تعرفها وتمي  

بتحةك تلاب ابمتتمذ فتو ف  ابمط   ابه ا  ابحصعا   1
 ص    رهة   إيلا    بديء.

   

 

2 
 

بتحةك تمثش فتم ي   داب   ابمط   ابه ا  ابحصعا  
 ابحةك.

   

 

3 
 

بتحةك تمثش فتم ي  اهداف  ابمط   ابه ا  ابحصعا  
 ابحةك.

   

 

6 
 

بتحةك تمثش فتم ي   ؤا   ابمط   ابه ا  ابحصعا  
 ابحةك.

   

بتحةك متعابط   ابمط    ةاصع ابه ا  ابحصعا   5
 فمتةادم .
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بتحةك مذ  اب  ابمط   تسهام ابه ا  ابحصعا   0
 ابعمالء.

   

بتحةك تثت   مؤلعات  ابمط   ابه ا  ابحصعا   6
 شخص   تع ( ابم م ابتعال  .

   

بتحةك مم    فتم   ابحةك  ابمط   ابه ا  ابحصعا   8
  ن غ ع  من ابمةامس ن.

   

مذ ابث اظ  تل  ابمط   تساهم ابه ا  ابحصعا   6
 فالء ابعمالء.

   

تم   ابحةك  ابمط   االب اف ابمل ن  بته ا  ابحصعا   16
 ف تؤلع  تل ابلانب ابوخصذ  ةد ابمتتمذ. 

   

اب وع  ابتصم م   ابمستخدم  تع ( ابه ا  ابحصعا   11
 بتحةك. ابمط   
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 ستبانة بصورتها النهائيةاال (8الملحق )

 عمان بنك القاهرةأواًل: 

 البيانات الديموغرافية

 النوع اإلجتماعي
 

 ذكر                      أنثى                
 

  
 
 
 
 
 

 المؤهل العلمي

 
 أساسي
 

 ثانوية عامة
 
 دبلوم
 

 بكالوريس
 

 ماجستير
 

 دكتوراة
 
 أخرى 
 

 المحافظة

 
 عمان
 

 الزرقاء
 
 اربد
 
 أخرى 

 



156 
 

 والذي ستطبق عليه الحالي لشعار بنك القاهرة عمان ة: هذين المجالين مخصصينمالحظ
 الدراسة 

 
7 
  Logoالشعار : األول لمحور0

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
 محايد موافق

 

معارض  معارض

 بشدة

1 
 0يسهل فهم وقراءة الشعار

   
 

 

2 
تصميم الشعار يجذب االنتباه ويثير 

 0االهتمام
   

 
 

7 
 0للبصربسيط ومريح الشعار  تصميم 

   
 

 

7 

نوع الخط المستخدم في الشعار 

متناسق ومناسب لباقي عناصر 

 الشعار0
   

 

 

5 

الرموز واألشكال والعناصر المكونة 

ر عن دالالت عاطفية لدى للشعار تعب  

 المتلقي0

   

 

 

6 
، مميزةيحتوي على عناصر  الشعار

 على أفضل نحو0 اوتم إخراجه
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7 
الشعار مميز األلوان المستخدم في 

 0باقي البنوكميز البنك عن وت
   

 
 

8 
األلوان المستخدمة في الشعار 

 0لهمتناغمة مع باقي العناصر المكونة 
   

 
 

6 
 لشكلبين ا تناغم وترابطعالقة هناك 

 والكلمة في الشعار0
   

 
 

17 
يعبر الشعار عن رؤية ورسالة 

 وأهداف البنك0
   

 
 

    ز0تمي  الاإلبداع و شعارال يعكس 11
 

 

12 
الفكرة التصميمية تتسم بالوضوح 

 والتمي ز0
   

 
 

17 
الفكرة التصميمية المستخدمة في 

 الشعار تتفق مع الهوية المميزة للبنك0
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 Visual Identityالهوية البصرية : الثانيالمحور 
الهوية البصرية: ويطلق عليها الصورة المؤسسية، ويستند تصميم الهوية البصرية إلى 

األدوات والمكونات البصرية المستخدمة داخل الشركة، وتجمع عادةً ضمن مجموعة من األدلة 

"الشعار"  -التنظيمية أو التوجيهات، وتتكون الهوية البصرية للشركة من عدة أدوات بصرية:

يمثل كامل الهوية والعالمة التجارية، األدوات المكتبية "الترويسة + بطاقات  وهو الرمز الذي

، المطويات، الكتب، المواقع ...الخ"، تالنشرا“التسويق العمل + المغلفات ....الخ" وملحقات 

ومنتجات التعبئة والتغليف، إضافةً لتصميم المالبس التي يرتديها الموظفين، والالفتات، 

 يقات وطرق التواصل البصري األخرى.والرسائل والتطب

 

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
 محايد موافق

 

معارض  معارض

 بشدة

1 

يستند تصميم هوية البنك البصرية إلى 

 Guidelinesمجموعة من األدلة التنظيمية 

 المحددة بدقة0
   

 

 

2 
الهوية البصرية للبنك تبدو متماسكة عناصر 

 ومتناسقة0
   

 
 

7 
ونة للهوية البصرية تميز البنك المك األلوان

 تؤثر على الجانب الشخصي عند المتلقي0 و
   

 
 

7 
ميز البنك عن غيره تالهوية البصرية للبنك 

 0البنوكمن 
   

 
 

5 
لبنك الهوية البصرية للبنك تعكس رسالة ا

 0بشكل واضح
   

 
 

6 
الهوية البصرية للبنك تمثل وتمي ز رؤية 

 البنك0
   

 
 

7 
جذب تعمل على  للبنك الهوية البصرية 

 ن صورة ذهنية إيجابية لديه0يالمتلقي وتكو
   

 
 

8 
في بناء الثقة  مالبصرية للبنك تسهالهوية 

 0وخلق الوالء بالنسبة لعمالء البنك
   

 
 

6 
الهوية البصرية للبنك  تعزز من والء 

 العاملين في البنك0
   

 
 

17 
مؤثرات تعزز الهوية البصرية للبنك تحتوي 

 0وطنيةالقيم ال
   

 
 

11 
يعكس الشعار الصورة الذهنية والهوية 

 البصرية المميزة للبنك0
   

 
 

12 
 في الشعار الفكرة التصميمية المستخدمة

 تعزز الهوية البصرية للبنك0
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 والذي ستطبق عليه ة: هذين المجالين مخصصين لشعار بنك القاهرة عمان المطورمالحظ
 الدراسة

 Design Conceptالفكرة التصميمية 

 
 Logoالشعار 

 

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
 محايد موافق

 

معارض  معارض

 بشدة

1 
 0يسهل فهم وقراءة الشعار المطور

   
 

 

2 
يجذب االنتباه  المطور تصميم الشعار

 0ويثير االهتمام
   

 
 

7 
بسيط  المطور  الشعار تصميم 

 0ومريح للبصر
   

 
 

7 

  نوع الخط المستخدم في الشعار

متناسق ومناسب لباقي  المطور

 عناصر الشعار0
   

 

 

5 
العناصر المكونة شكال والرموز واأل

تعبر عن دالالت   المطور  للشعار
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 عاطفية لدى المتلقي0

6 

على عناصر  المطور يحتوي الشعار

على أفضل  ا، وتم إخراجهمميزة

 نحو0

   

 

 

7 
المستخدم في الشعار المطور  األلوان 

    0باقي البنوكميز البنك عن مميزة وت

 

 

8 

  األلوان المستخدمة في الشعار

متناغمة مع باقي العناصر  المطور

 0لهالمكونة 

   

 

 

6 
 لشكلبين ا تناغم وترابطعالقة هناك 

    0المطور والكلمة في الشعار
 

 

17 
عن رؤية  المطور يعبر الشعار

    ورسالة وأهداف البنك0
 

 

11 
اإلبداع  المطور شعارال يعكس

    ز0تمي  الو
 

 

12 
تتسم المطورة  الفكرة التصميمية

    بالوضوح والتمي ز0
 

 

17 

الفكرة التصميمية المستخدمة في 

تتفق مع الهوية  المطور  الشعار

 المميزة للبنك0
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 Visual Identityالهوية البصرية : الثانيالمحور 
الهوية البصرية: ويطلق عليها الصورة المؤسسية، ويستند تصميم الهوية البصرية إلى 

األدوات والمكونات البصرية المستخدمة داخل الشركة، وتجمع عادةً ضمن مجموعة من األدلة 

"الشعار"  -التنظيمية أو التوجيهات، وتتكون الهوية البصرية للشركة من عدة أدوات بصرية:

يمثل كامل الهوية والعالمة التجارية، األدوات المكتبية "الترويسة + بطاقات  وهو الرمز الذي

، المطويات، الكتب، المواقع ...الخ"، تالنشرا“التسويق العمل + المغلفات ....الخ" وملحقات 

ومنتجات التعبئة والتغليف، إضافةً لتصميم المالبس التي يرتديها الموظفين، والالفتات، 

 يقات وطرق التواصل البصري األخرى.والرسائل والتطب

 
 ثانيًا: بنك األردن

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
 محايد موافق

 

معارض  معارض

 بشدة

1 

هوية البنك البصرية ل المطور تصميماليستند 

إلى مجموعة من األدلة التنظيمية 

Guidelines 0المحددة بدقة 

   

 

 

2 
للبنك تبدو المطورة  البصريةالهوية 

 متماسكة ومتناسقة0
   

 
 

7 

 المطورة المكونة للهوية البصرية األلوان

تميز البنك و تؤثر على الجانب الشخصي 

 عند المتلقي0 

   

 

 

7 
ميز البنك تللبنك  المطورة الهوية البصرية

 0البنوكعن غيره من 
   

 
 

5 
تعكس المطورة للبنك الهوية البصرية 

 0بشكل واضحلبنك رسالة ا
   

 
 

6 
للبنك تمثل وتمي ز  المطورة الهوية البصرية

 رؤية البنك0
   

 
 

7 

تعمل على  للبنك المطورة الهوية البصرية

ن صورة ذهنية إيجابية يجذب المتلقي وتكو

 لديه0

   

 

 

8 
في  متسه المطورة للبنكالبصرية الهوية 

 0بناء الثقة وخلق الوالء بالنسبة لعمالء البنك
   

 
 

6 
للبنك تعزز المطورة للبنك الهوية البصرية 

 من والء العاملين0
   

 
 

17 
للبنك تحتوي  المطورة الهوية البصرية

 مؤثرات تعزز القيم التراثية0
   

 
 

11 
الصورة الذهنية  المطور يعكس الشعار

    والهوية البصرية المميزة للبنك0
 

 

12 
في  المستخدمة المطورة الفكرة التصميمية

 تعزز الهوية البصرية للبنك0 الشعار
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 البيانات الديموغرافية

 
 الدراسة  والذي ستطبق عليه الحالي المجالين مخصصين لشعار بنك األردن ة: هذينمالحظ

 النوع اإلجتماعي
 

 ذكر                      أنثى                
 

  
 
 
 
 
 

 المؤهل العلمي

 
 أساسي
 

 ثانوية عامة
 
 دبلوم
 

 بكالوريس
 

 ماجستير
 

 دكتوراة
 
 أخرى 
 

 المحافظة

 
 عمان
 

 الزرقاء
 
 اربد
 
 أخرى 
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  Logoالشعار : األول المحور

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
 محايد موافق

 

معارض  معارض

 بشدة

1 
 0يسهل فهم وقراءة الشعار

   
 

 

2 
تصميم الشعار يجذب االنتباه ويثير 

 0االهتمام
   

 
 

7 
 0ومريح للبصربسيط الشعار  تصميم 

   
 

 

7 

نوع الخط المستخدم في الشعار متناسق 

    ومناسب لباقي عناصر الشعار0

 

 

5 

الرموز واألشكال والعناصر المكونة 

ر عن دالالت عاطفية لدى للشعار تعب  

 المتلقي0

   

 

 

6 
، وتم مميزةيحتوي على عناصر  الشعار

    على أفضل نحو0 اإخراجه
 

 

7 
ميز في الشعار مميز وتاأللوان المستخدم 

    0باقي البنوكالبنك عن 
 

 

8 
األلوان المستخدمة في الشعار متناغمة 

    0لهمع باقي العناصر المكونة 
 

 

6 
 لشكلبين ا تناغم وترابطعالقة هناك 

    والكلمة في الشعار0
 

 

17 
يعبر الشعار عن رؤية ورسالة وأهداف 

 البنك0
   

 
 

11 
 ز0تمي  الاإلبداع و شعارال يعكس

   
 

 

12 
الفكرة التصميمية تتسم بالوضوح 

 والتمي ز0
   

 
 

17 
الفكرة التصميمية المستخدمة في الشعار 

 تتفق مع الهوية المميزة للبنك0
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 Visual Identityالهوية البصرية : الثانيالمحور 
الهوية البصرية: ويطلق عليها الصورة المؤسسية، ويستند تصميم الهوية البصرية إلى 

األدوات والمكونات البصرية المستخدمة داخل الشركة، وتجمع عادةً ضمن مجموعة من األدلة 

"الشعار"  -التنظيمية أو التوجيهات، وتتكون الهوية البصرية للشركة من عدة أدوات بصرية:

يمثل كامل الهوية والعالمة التجارية، األدوات المكتبية "الترويسة + بطاقات  وهو الرمز الذي

، المطويات، الكتب، المواقع ...الخ"، تالنشرا“التسويق العمل + المغلفات ....الخ" وملحقات 

ومنتجات التعبئة والتغليف، إضافةً لتصميم المالبس التي يرتديها الموظفين، والالفتات، 

 يقات وطرق التواصل البصري األخرى.والرسائل والتطب

 والذي ستطبق عليه ة: هذين المجالين مخصصين لشعار بنك القاهرة عمان المطورمالحظ

 الدراسة

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
 محايد موافق

 

معارض  معارض

 بشدة

1 

يستند تصميم هوية البنك البصرية إلى 

 Guidelinesمجموعة من األدلة التنظيمية 

 المحددة بدقة0
   

 

 

2 
الهوية البصرية للبنك تبدو متماسكة عناصر 

    ومتناسقة0
 

 

7 
ونة للهوية البصرية تميز البنك المك األلوان

    تؤثر على الجانب الشخصي عند المتلقي0 و
 

 

7 
ميز البنك عن غيره تالهوية البصرية للبنك 

 0البنوكمن 
   

 
 

5 
لبنك الهوية البصرية للبنك تعكس رسالة ا

 0بشكل واضح
   

 
 

6 
الهوية البصرية للبنك تمثل وتمي ز رؤية 

    البنك0
 

 

7 
جذب تعمل على  للبنكالهوية البصرية 

    ن صورة ذهنية إيجابية لديه0يالمتلقي وتكو
 

 

8 
في بناء الثقة  مالبصرية للبنك تسهالهوية 

 0وخلق الوالء بالنسبة لعمالء البنك
   

 
 

6 
الهوية البصرية للبنك  تعزز من والء 

    العاملين في البنك0
 

 

17 
مؤثرات تعزز الهوية البصرية للبنك تحتوي 

 0وطنيةالقيم ال
   

 
 

11 
يعكس الشعار الصورة الذهنية والهوية 

    البصرية المميزة للبنك0
 

 

12 
 في الشعار الفكرة التصميمية المستخدمة

 تعزز الهوية البصرية للبنك0
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 Design Conceptالفكرة التصميمية 

 
 Logoالشعار 

 

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
 محايد موافق

 

معارض  معارض

 بشدة

1 
 0يسهل فهم وقراءة الشعار المطور

   
 

 

2 
يجذب االنتباه  المطور تصميم الشعار

 0ويثير االهتمام
   

 
 

7 
بسيط  المطور  الشعار تصميم 

 0ومريح للبصر
   

 
 

7 

  الخط المستخدم في الشعارنوع 

متناسق ومناسب لباقي  المطور

 عناصر الشعار0
   

 

 

5 

العناصر المكونة شكال والرموز واأل

تعبر عن دالالت   المطور  للشعار

 عاطفية لدى المتلقي0

   

 

 

     على عناصر  المطور يحتوي الشعار 6
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على أفضل  ا، وتم إخراجهمميزة

 نحو0

7 
الشعار المطور   األلوان المستخدم في

    0باقي البنوكميز البنك عن مميزة وت

 

 

8 

  األلوان المستخدمة في الشعار

متناغمة مع باقي العناصر  المطور

 0لهالمكونة 

   

 

 

6 
 لشكلبين ا تناغم وترابطعالقة هناك 

    0المطور والكلمة في الشعار
 

 

17 
عن رؤية  المطور يعبر الشعار

    ورسالة وأهداف البنك0
 

 

11 
اإلبداع  المطور شعارال يعكس

    ز0تمي  الو
 

 

12 
تتسم المطورة  الفكرة التصميمية

    بالوضوح والتمي ز0
 

 

17 

الفكرة التصميمية المستخدمة في 

تتفق مع الهوية  المطور  الشعار

 المميزة للبنك0
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 Visual Identityالهوية البصرية : الثانيالمحور 
الهوية البصرية: ويطلق عليها الصورة المؤسسية، ويستند تصميم الهوية البصرية إلى 

األدوات والمكونات البصرية المستخدمة داخل الشركة، وتجمع عادةً ضمن مجموعة من األدلة 

"الشعار"  -التنظيمية أو التوجيهات، وتتكون الهوية البصرية للشركة من عدة أدوات بصرية:

يمثل كامل الهوية والعالمة التجارية، األدوات المكتبية "الترويسة + بطاقات  وهو الرمز الذي

، المطويات، الكتب، المواقع ...الخ"، تالنشرا“التسويق العمل + المغلفات ....الخ" وملحقات 

ومنتجات التعبئة والتغليف، إضافةً لتصميم المالبس التي يرتديها الموظفين، والالفتات، 

 يقات وطرق التواصل البصري األخرى.والرسائل والتطب

 
 

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
 محايد موافق

 

معارض  معارض

 بشدة

1 

هوية البنك البصرية ل المطور تصميماليستند 

إلى مجموعة من األدلة التنظيمية 

Guidelines 0المحددة بدقة 

   

 

 

2 
للبنك تبدو المطورة  البصريةالهوية 

 متماسكة ومتناسقة0
   

 
 

7 

 المطورة المكونة للهوية البصرية األلوان

تميز البنك و تؤثر على الجانب الشخصي 

 عند المتلقي0 

   

 

 

7 
ميز البنك تللبنك  المطورة الهوية البصرية

 0البنوكعن غيره من 
   

 
 

5 
تعكس المطورة للبنك الهوية البصرية 

 0بشكل واضحلبنك رسالة ا
   

 
 

6 
للبنك تمثل وتمي ز  المطورة الهوية البصرية

 رؤية البنك0
   

 
 

7 

تعمل على  للبنك المطورة الهوية البصرية

ن صورة ذهنية إيجابية يجذب المتلقي وتكو

 لديه0

   

 

 

8 
في  متسه المطورة للبنكالبصرية الهوية 

 0بناء الثقة وخلق الوالء بالنسبة لعمالء البنك
   

 
 

6 
للبنك تعزز المطورة للبنك الهوية البصرية 

 من والء العاملين0
   

 
 

17 
للبنك تحتوي  المطورة الهوية البصرية

 مؤثرات تعزز القيم التراثية0
   

 
 

11 
الصورة الذهنية  المطور يعكس الشعار

    والهوية البصرية المميزة للبنك0
 

 

12 
في  المستخدمة المطورة الفكرة التصميمية

 تعزز الهوية البصرية للبنك0 الشعار
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 لبنك اإلسالمي األردنيثالثًا: ا

 البيانات الديموغرافية

 

 النوع اإلجتماعي
 

 ذكر                      أنثى                
 

  
 
 
 
 
 

 المؤهل العلمي

 
 أساسي
 

 ثانوية عامة
 
 دبلوم
 

 بكالوريس
 

 ماجستير
 

 دكتوراة
 
 أخرى 
 

 المحافظة

 
 عمان
 

 الزرقاء
 
 اربد
 
 أخرى 
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والذي ستطبق  الحالي ة: هذين المجالين مخصصين لشعار البنك األسالمي األردنيمالحظ
 الدراسة  عليه

 
  Logoالشعار : األول المحور

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
 محايد موافق

 

 معارض
معارض 

 بشدة

      0يسهل فهم وقراءة الشعار 1

2 
تصميم الشعار يجذب االنتباه ويثير 

 0االهتمام
   

 
 

      0بسيط ومريح للبصرالشعار  تصميم  7

7 

نوع الخط المستخدم في الشعار 

متناسق ومناسب لباقي عناصر 

 الشعار0
   

 

 

5 

الرموز واألشكال والعناصر المكونة 

ر عن دالالت عاطفية لدى للشعار تعب  

 المتلقي0

   

 

 

6 
، مميزةيحتوي على عناصر  الشعار

    على أفضل نحو0 اوتم إخراجه
 

 

7 
األلوان المستخدم في الشعار مميز 

 0باقي البنوكميز البنك عن وت
   

 
 

8 
األلوان المستخدمة في الشعار 

 0لهمتناغمة مع باقي العناصر المكونة 
   

 
 

6 
 لشكلبين ا تناغم وترابطعالقة هناك 

 والكلمة في الشعار0
   

 
 

17 
يعبر الشعار عن رؤية ورسالة 

 وأهداف البنك0
   

 
 

    ز0تمي  الاإلبداع و شعارال يعكس 11
 

 

12 
الفكرة التصميمية تتسم بالوضوح 

 والتمي ز0
   

 
 

17 
الفكرة التصميمية المستخدمة في 

 الشعار تتفق مع الهوية المميزة للبنك0
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 Visual Identityالهوية البصرية : الثانيالمحور 
الهوية البصرية: ويطلق عليها الصورة المؤسسية، ويستند تصميم الهوية البصرية إلى 

األدوات والمكونات البصرية المستخدمة داخل الشركة، وتجمع عادةً ضمن مجموعة من األدلة 

"الشعار"  -التنظيمية أو التوجيهات، وتتكون الهوية البصرية للشركة من عدة أدوات بصرية:

يمثل كامل الهوية والعالمة التجارية، األدوات المكتبية "الترويسة + بطاقات  وهو الرمز الذي

، المطويات، الكتب، المواقع ...الخ"، تالنشرا“التسويق العمل + المغلفات ....الخ" وملحقات 

ومنتجات التعبئة والتغليف، إضافةً لتصميم المالبس التي يرتديها الموظفين، والالفتات، 

 يقات وطرق التواصل البصري األخرى.والرسائل والتطب

 

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
 محايد موافق

 

معارض  معارض

 بشدة

1 

يستند تصميم هوية البنك البصرية إلى 

 Guidelinesمجموعة من األدلة التنظيمية 

 المحددة بدقة0
   

 

 

2 
الهوية البصرية للبنك تبدو متماسكة عناصر 

    ومتناسقة0
 

 

7 
ونة للهوية البصرية تميز البنك المك األلوان

 تؤثر على الجانب الشخصي عند المتلقي0 و
   

 
 

7 
ميز البنك عن غيره تالهوية البصرية للبنك 

 0البنوكمن 
   

 
 

5 
لبنك الهوية البصرية للبنك تعكس رسالة ا

 0بشكل واضح
   

 
 

6 
الهوية البصرية للبنك تمثل وتمي ز رؤية 

 البنك0
   

 
 

7 
جذب تعمل على  للبنكالهوية البصرية 

 ن صورة ذهنية إيجابية لديه0يالمتلقي وتكو
   

 
 

8 
في بناء الثقة  مالبصرية للبنك تسهالهوية 

 0وخلق الوالء بالنسبة لعمالء البنك
   

 
 

6 
الهوية البصرية للبنك  تعزز من والء 

 العاملين في البنك0
   

 
 

17 
مؤثرات تعزز الهوية البصرية للبنك تحتوي 

 0وطنيةالقيم ال
   

 
 

11 
يعكس الشعار الصورة الذهنية والهوية 

 البصرية المميزة للبنك0
   

 
 

12 
 في الشعار الفكرة التصميمية المستخدمة

 تعزز الهوية البصرية للبنك0
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 يهوالذي ستطبق عل ة: هذين المجالين مخصصين لشعار بنك القاهرة عمان المطورمالحظ
 الدراسة

 Design Conceptالفكرة التصميمية 

 
 Logoالشعار 

 

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
 محايد موافق

 

معارض  معارض

 بشدة

1 
 0يسهل فهم وقراءة الشعار المطور

   
 

 

2 
يجذب االنتباه  المطور تصميم الشعار

 0ويثير االهتمام
   

 
 

7 
بسيط  المطور  الشعار تصميم 

 0ومريح للبصر
   

 
 

7 

  نوع الخط المستخدم في الشعار

متناسق ومناسب لباقي  المطور

 عناصر الشعار0
   

 

 

5 

العناصر المكونة شكال والرموز واأل

تعبر عن دالالت   المطور  للشعار

 عاطفية لدى المتلقي0
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6 

على عناصر  المطور يحتوي الشعار

على أفضل  ا، وتم إخراجهمميزة

 نحو0

   

 

 

7 
المستخدم في الشعار المطور  األلوان 

    0باقي البنوكميز البنك عن مميزة وت

 

 

8 

  األلوان المستخدمة في الشعار

متناغمة مع باقي العناصر  المطور

 0لهالمكونة 

   

 

 

6 
 لشكلبين ا تناغم وترابطعالقة هناك 

    0المطور والكلمة في الشعار
 

 

17 
عن رؤية  المطور يعبر الشعار

    ورسالة وأهداف البنك0
 

 

11 
اإلبداع  المطور شعارال يعكس

    ز0تمي  الو
 

 

12 
تتسم المطورة  الفكرة التصميمية

    بالوضوح والتمي ز0
 

 

17 

الفكرة التصميمية المستخدمة في 

تتفق مع الهوية  المطور  الشعار

 المميزة للبنك0
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 Visual Identityالهوية البصرية : الثانيالمحور 
الهويةةة البصةةرية: ويطلةةق عليهةةا الصةةورة المؤسسةةية، ويسةةتند تصةةميم الهويةةة البصةةرية إلةةى 

األدوات والمكونات البصرية المستخدمة داخل الشركة، وتجمع عادةً ضمن مجموعة مةن األدلةة 

" "الشةعار -التنظيمية أو التوجيهات، وتتكون الهوية البصرية للشركة من عدة أدوات بصةرية:

وهو الرمز الذي يمثل كامل الهوية والعالمة التجاريةة، األدوات المكتبيةة "الترويسةة + بطاقةات 

، المطويات، الكتةب، المواقةع ...الةخ"، تالنشرا“التسويق العمل + المغلفات ....الخ" وملحقات 

 ومنتجةةات التعبئةةة والتغليةةف، إضةةافةً لتصةةميم المالبةةس التةةي يرتةةديها المةةوظفين، والالفتةةات،

 والرسائل والتطبيقات وطرق التواصل البصري األخرى.

  

 

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
 محايد موافق

 

 معارض
معارض 

 بشدة

1 

هوية البنك البصرية ل المطور تصميماليستند 

إلى مجموعة من األدلة التنظيمية 

Guidelines 0المحددة بدقة 

   

 

 

2 
للبنك تبدو المطورة  البصريةالهوية 

 ومتناسقة0متماسكة 
   

 
 

7 

 المطورة المكونة للهوية البصرية األلوان

تميز البنك و تؤثر على الجانب الشخصي 

 عند المتلقي0 

   

 

 

7 
ميز البنك تللبنك  المطورة الهوية البصرية

    0البنوكعن غيره من 
 

 

5 
تعكس المطورة للبنك الهوية البصرية 

    0بشكل واضحلبنك رسالة ا
 

 

6 
للبنك تمثل وتمي ز  المطورة البصريةالهوية 

 رؤية البنك0
   

 
 

7 

تعمل على  للبنك المطورة الهوية البصرية

ن صورة ذهنية إيجابية يجذب المتلقي وتكو

 لديه0

   

 

 

8 
في  متسه المطورة للبنكالبصرية الهوية 

 0بناء الثقة وخلق الوالء بالنسبة لعمالء البنك
   

 
 

6 
تعزز للبنك المطورة للبنك الهوية البصرية 

 من والء العاملين0
   

 
 

17 
للبنك تحتوي  المطورة الهوية البصرية

 مؤثرات تعزز القيم التراثية0
   

 
 

11 
الصورة الذهنية  المطور يعكس الشعار

    والهوية البصرية المميزة للبنك0
 

 

12 
في  المستخدمة المطورة الفكرة التصميمية

    تعزز الهوية البصرية للبنك0 الشعار
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 ( أسماء السادة المحكمين3الملحق رقم )

 اسم المحكم الجامعة
 ق.د.قحمد فص و  امع  ابوع  الفدي
 د. فائش  حد ابصح    حدابماد   امع  ابوع  الفدي
 د.مثم د معاد مثمد  امع  ابوع  الفدي

 د.ايةاس  تذ ابخ بذ  امع  اب عم ك
 د. مع ابعلت نذ  دا ا امع  

 د.احساف ابعبا ذ  امع   دا ا
 

 


