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 ملخص البحث :

للتعريف بالشركات ًالمنتجات ًتميزىا، فيي ُتعطي االنطباع الذىني المناسب عنيا،حيث  Brandنشأت العالمة التجارية 

ان العالمات التجارية تعتبر اكثر من مجرد شعارات اً لغات تسًيقية فيي ايقًنات تشير الي المجتمع ً تعكس اًلًياتةة ً 

أصةةبحت العالمةةات التجاريةةة مةةن أىةة  ًأمةةً   افضةةلياتو ً ميمةةة . ًمةةع اتسةةاع ًنمةةً العالمةةات التجاريةةة ًزيةةاد  المنافسةةة

سةة، فيةي تلية  فةي صلةة صةًر  ذىنيةة متميةز  ًًاضةحة للمؤسسةة، كمةا أنيةا تسةي  علةه المتلقةي تةذكرىا  العناصر المؤسِّ

 .بصًر  دائمة

 نظرا ألىميةة العالمةات التجاريةة ً ممةا ينةتا عنيةا مةن تصةميمات مبتكةر  .مامةت الباحثةة بعمة  منظًمةة تصةميمية ً ذلة 

 لألستفاد  من الشك  الفني ً البنائي للعالمات التجارية ً استصداميا تصميميا ألنتاج عدد من التصميمات المبتكر  . 

ً مد مس  البحث الي عد  اجزاء مبتدءا بالتعريف بالبحث من صال  المقدمة ً المشكلة ً االىداف ً االىميةة ً الفةرًو ً 

حث عن طرية عم  منظًمة تصميمية لشرح كيفية اسةتصدا  العالمةات التجاريةة المنيجية ث  استعراو االطار النظري للب

ً تًظيفيا تصميميا البتكار تصميمات تثري مجا  طباعة اممشة السيدات ً ذل  عن طرية دراسةة نشةأ  ً تةاريل العالمةة 

ية ً السمات المجتمعية ً التحلية  التجارية ً المنتجات المرًج من صالليا العالمة ً البالد التي انتشرت بيا العالمة التجار

الفنةةي لتصةةمي  العالمةةة التجاريةةة عةةن طريةةة فةة  ً تحليةة  اجةةزاء العالمةةة ً دراسةةة التةةرابط بةةين اجزاءىةةا ً نمةةط صةةيا ة 

العالمة ً دراسة تأثير التشكي  الفني علةي العالمةة التجاريةة ً الحلةً  التصةميمية ً التًظيةف المقتةرح الةي ان نصة  الةي 

 تًصيات .النتائا ً ال

 اقمشة السٌدات - تصمٌمات مطبوعة- العالمات التجارٌة  -منظومة تصمٌمٌة  الكمات المفتاحٌة :

Abstract: 
Brand is that identifies and distinguishes companies and products. It gives the right 

impression. Trademarks are more than logos or marketing languages. They are icons that 

point to society and reflect its priorities, preferences and values. With the growth of 

trademarks and increased competition, brands have become the most important and most 

powerful elements. They inspire the creation of a distinct and clear mental image of the 

institution, and it makes it easier for the recipient to remember them permanently. 

In view of the importance of trademarks and the resulting creative designs, the researcher 

worked on a design system to take advantage of the technical and structural design of the 

trademarks and design use to produce a number of innovative designs 

The research was divided into several parts, beginning with the definition of research through 

the introduction, problem, objectives, importance, hypotheses and methodology, and then 

reviewing the conceptual framework of the research through the work of a design system to 
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explain how to use the trademarks and design them to create designs that enrich the printing 

of ladies' fabrics. Through the study of the origin and history of the brand and products 

promoted through which the brand and the countries that spread the brand and the 

characteristics of the community and technical analysis of the design of the brand by 

deciphering and analyzing the parts of the mark and study the interdependence between the 

parts and the pattern of the formulation of the mark and Study the effect of artistic 

composition on the brand and design solutions and the proposed recruitment until we reach 

results and guardians. 

Keywords: Design System - Brands - printed designs - Ladies' fabrics 

 Introduction  مقدمة:

للتعريف بالشركات ًالمنتجات ًتميزىا، فيي ُتعطي االنطباع الذىني المناسب عنيا،حيث  Brandنشأت العالمة التجارية 

ان العالمات التجارية تعتبر اكثر من مجرد شعارات اً لغات تسًيقية فيي ايقًنات تشير الي المجتمع ً تعكس اًلًياتةة ً 

أصةةبحت العالمةةات التجاريةةة مةةن أىةة  ًأمةةً   افضةةلياتو ً ميمةةة . ًمةةع اتسةةاع ًنمةةً العالمةةات التجاريةةة ًزيةةاد  المنافسةةة

سةة، فيةي تلية  فةي صلةة صةًر  ذىنيةة متميةز  ًًاضةحة للمؤسسةة، كمةا أنيةا تسةي  علةه المتلقةي تةذكرىا  العناصر المؤسِّ

  مجلة التصمي  الدًلية( –بصًر  دائمة. )إبراىي  ًالي 

لتةةي تعتبةةر بدايةةة المشةةكلة فةةي تصةةمي  العالمةةات يعتبةةر تصةةمي  العالمةةة التجاريةةة ىةةً تطةةًير لليًيةةة البصةةرية للماركةةة ً ا

التجارية حيث تبدأ الصطًات االًلي في تصمي  العالمةة التجاريةة بًضةع فكةر  عامةة تًضة  أسةاس العالمةة أً الماركةة ً 

نمًىةةا ً تطةةًر مسةةتقبليا ً ابتكةةار أسةةاس أً ماعةةد  لجميةةع نشةةاطات عمةة  الماركةةة .ًالعالمةةة التجاريةةة ىةةي رمةةز مةةرتبط 

أً فكر  معينة عند رؤيتيا يستحضر الذىن ماىية ىذه الفكر .كذل  فيي اس  أً رمز متفةرد ُيسةتصد  لتمييةز منةتا بمضمًن 

 -Supon Design Groupعن سائر المنتجات األصر  بًاسطة مؤسسة أً شركة أً شصصةية ًليةا حمايةة مانًنيةة. )

P.22) 

ًجًد شصصية مميز  للعالمة التجارية شاركت في بنائيا كاالعالن ,االلًان ,االشةكا  ,لتصةب  العالمةة التجاريةة اكبةر مةن 

اي منتا اً صدمة.ً من الضرًري ان تكًن العالمة التجارية مادر  علي النظر الي المستقب  لتحديد كيةف يمكةن االحتفةاظ 

ديةد  مةن المسةتيلكين .ًالعالمةة التجاريةة ىةي لغةة بصةرية تسةاعد علةه دعة  بالعالمة التجاريةة مةن اجة  مًاجيةة اجيةا  ج

اتصا  الشركة المنتجة بالمستيلكين.يصطئ من يعتقد أن الشعار ىً العالمات التجارية أً اليًية، فلك  من الشعار ًاليًيةة 

أً المنظمةة، فالعالمةة التجاريةة  ًالعالمة التجارية مفاىي  ًأدًار مصتلفة تشك  مًعا صًر  ملمًسةة للمشةرًع أً المؤسسةة

Brand  ىي الصًر  ًاالنطباع الذي تعكسو الشركة أً المؤسسةة ككة ، ًاليًيةةIdentity  ىةي الجًانةب البصةرية التةي

ف المشةرًع أً المؤسسةة فةي  Logoتشك  جزًءا من إجمالي العالمات التجارية، ًالشعار  ىً العالمة أً الرمز الذي ُيعةرِّ

 أبسط أشكاليا.

د المنظًمة التصميمية احد الًسائ  االبتكاريةة لألسةتفاد  مةن التركيةب البنةائي للعالمةات التجاريةة المصتلفةة ً اسةتصداميا تع

 تصميميا بشك  فني مبتكر ينتا عنو تصميمات جديد  مبتكر  تثري مجا  طباعة اممشة السيدات .

 مشكلة البحث: 

ً االسةةتفاد  منيةةا ًاسةةتصداميا تصةةميًما ألممشةةة  Brandة التجاريةةة تنةةدر الدراسةةات التةةي اىتمةةت بةةالتركيز علةةه العالمةة 

مةن صةال  منظًمةو تصةميمية لمةا  لعالمةة التجاريةةالسيدات المطبًعة؛ األمر الذي يدفعنا لدراسة جماليةات الشةك  ًالبنةاء ل

  تثةةري مجةةا  مالبةةس فييةا مةةن مةةي  جماليةةة ًمةةي  ابتكاريةةة يمكةةن االسةةتفاد  منيةةا ًاالسةةتليا  منيةةا بطةةرة تصةةميمية معاصةةر

 السيدات المطبًعة.
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 أهداف البحث:

 ييدف البحث إله عم  منظًمة تصميمية مبتكر  مستلَيمة من شك  ًبناء العالمة التجارية .  .1

عم  تصميمات طباعية مبتكر  مستليمة من القي  الشكلية ً البنائية للعالمات التجارية تثري مجا  طباعة اممشة  .2

 السيدات .

 أهمٌة البحث:

 تتمثل أهمٌة البحث فً: 

تةةدعي  مجةةا  طباعةةة المنسةةًجات بتصةةميمات جديةةد  مبتكةةر  ذات طةةابع صةةات ناتجةةة عةةن منظًمةةة تصةةميمية مبتكةةر    -1

 للعالمات التجارية.

تحتًي العالمات التجارية عله مجمًعة من األُسس البنائية التي يمكةن اسةتغالليا فةي إمامةة منظًمةة تصةميمية مبتكةر   -2

 البتكار تصميمات جديد  ألممشة السيدات. يمكن استغالليا

 :فروض البحث

 :ٌفترض البحث ان

دراسة القي  الشكلية ً البنائية لبعو العالمات التجارية العالمية بشةك  تحليلةي فنةي ينةتا عنةو عمة  منظًمةو تصةميمية  .1

 تصل  لعم  تصميمات الممشة السيدات .

البنائيةة لةبعو العالمةات التجاريةة فةي اطةار منظًمةة تصةميمية مبتكةر  ابتكار تصميمات مستليمة من القةي  الشةكلية ً  .2

 تثري مجا  تصميمات اممشة السيدات المطبًعة.

 منهجٌة البحث:

 [ المنهج الوصفً التحلٌلً:1]

منيةا يتناً  البحث بالدراسة ًالًصف ًالتحلي  لمصتارات من العالمات التجارية من ناحية الشةك  ًالبنةاء الفنةي لالسةتفاد  

 في ابتكار تصميمات ألممشة السيدات المطبًعة.

 [ المنهج التجرٌبً:2]

 يتناً  الجانب االبتكاري لعم  التجارب ًالدراسات ًالحلً  الفنية ًالتطبيقية لعم  المنظًمة التصميمية المستنَتجة من الدراسة.

 حدود البحث:

 [ حدود زمنٌة:1]

 ة العالمية.ًتشم  فتر  ظيًر عدد من العالمات التجاري

 [ حدود مكانٌة:2]

تمت الدراسة عله مصتارات من العالمات التجارية العالمية في معظ  دً  العال ، أما األعمةا  التطبيقيةة تمةت علةه أممشةة 

 السيدات في جميًرية مصر العربية.

 [ حدود موضوعٌة:3]

 العالمات التجارية العالمية.ًتشم  الدراسة المًضًعية حً  القي  الشكلية ًالبنائية لمصتارات من 
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 المنظومة التصمٌمٌة :

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

منظومة توظٌف للعالمة التجارٌة فً تصمٌمات مطبوعة: -1  

 ج من خاللها ا المروَّ ًٌ أسعار المنتجات اقتصاد
 العالمة التجارٌة.

 معدل انتشار العالمة التجارٌة بالموضة بالسنوات
 السابقة بٌن العالمات األخرى 

 التً انتشرت بها العالمة التجارٌة والسمات البالد
 المجتمعٌة.

 الطبقة االقتصادٌة التً تمت تداول العالمة
 التجارٌة بٌنهم.

 

.دراسة نشأة العالمة التجارٌة 

.تارٌخ العالمة التجارٌة 

عالمةالمؤثرات التصمٌمٌة لظهور شكل ال. 

 األسالٌب الفنٌة التً تم صٌاغة العالمة التجارٌة
 بها

ج من خاللها العالمة التجارٌة  المنتجات المروَّ

 

تحلٌل فنً لتصمٌم العالمة التجارٌة: -2  

.فك وتحلٌل ألجزاء العالمة التجارٌة 

.دراسة الترابط بٌن األجزاء الخاصة بها 

.ا ًٌ  دراسة نمط صٌاغة العالمة التجارٌة فن

ا: تأثٌر دراسة -3 ًٌ التشكٌل الفنً  على السمات األساسٌة للعالمة التجارٌة فن  

 ا جدٌددة علدى ًٌ تجرٌب أسالٌب تشكٌل فنً ٌددو
العالمددة التجارٌددة مددف االحتفدداظ بهوٌددة العالمددة 

 التجارٌة.

 

 تجرٌددب أسددالٌب التشددكٌل التددً ٌمكددن تطبٌقهددا
علددى العالمددة التجارٌددة باسددتخدام بددرامج الجرافٌددك 

 االحتفاظ بخصائص العالمة التجارٌة.مف 

الحلول التصمٌمٌة باستخدام العالمة التجارٌة للتصمٌمات المطبوعة المعاصرة: -4  
 

.دراسة أسالٌب التشكٌل الفنً للتصمٌم المطبوع وفًقا ألنماط الموضة المعاصرة 

 ا علدى ًٌ العالمدة التصدمٌمٌة مدن تطبٌق الحلول التشكٌلٌة باسدتخدام البدرامج الجرافٌكٌدة أو ٌددو
 خالل تكوٌنات تصمٌمٌة للطباعة على األقمشة.

 اختٌار مجموعة التكوٌنات التصدمٌمٌة والمسدتخدم فٌهدا العالمدة التجارٌدة السدابقة واالسدتفادة
 منها فً إنتاج تصمٌمات مطبوعة ٌمكن توظٌفها لخصائص المنتج المطبوع.

التوظٌف للتصمٌم المطبوع المقترح: -5  

 فً مجال المالبس أو أي منتج فً إطار الموضة المعاصرة: 
 دراسة أنماط المالبس والهٌكل البنائً للموضة.-1
 دراسة أسالٌب التنفٌذ والطباعة التكنولوجٌة المعاصرة.-2
 دراسة اقتصادٌات التنفٌذ والتسوٌق.-3
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 شرح المنظومة التصمٌمٌة: 

 

 .دراسة نشأة العالمة التجارٌة 

 إن العالمة التجارية ىي الًسيلة لتمييز السلعة أً المنتا عن  يةره مةن المنتجةات ًتعريةف السةمة أً السةمات الصاصةة بةو.

 (373ت  –)يسري إسماعي  

تعريفيا أيًضا بأنيا الشارات أً الرمًز أً ك  ما يتصةذه التةاجر أً الصةانع شةعاًرا لةو ًالعالمة التجارية أً الصناعية يمكن 

يضعو عله منتجاتو أً بضائعو لتعريف المستيلِ  بأنو مصدر ىذه البضائع أً المنتجات، ًعله ذل  فالعالمة التجارية ىةي 

نتجاتةو فةي أي زمةان ًمكةان ميمةا انتقلةت عبار  عن المظير المادي الذي يربط صةاحب المصةنع أً التةاجر ببضةائعو أً م

 (16ت  –)محمد البرمًمي ملكيتيا من شصت آلصر.

أما ما ُيقصد بأن العالمة التجارية ذات شك  مميز أن العالمة ىي تل  اإلشار  المتصةذ  شةكالً مميةًزا فأىميةة العالمةة ليسةت 

الشةةك  ىةةً الةةذي يسةةبم علييةةا مقًمةةات الحمايةةة فةةي الشةةار  أً نًعيةةا ًإنمةةا فةةي الشةةك  المميةةز الةةذي تتصةةذه، أي أن ىةةذا 

 (17ت   –)محمد البرمًمي كعالمة.

 الفرق بٌن الشعار واالسم التجاري  والعالمة التجارٌة واللوجو:

 Sloganالشِّعار:

ىً عبار  عن جملة إعالنية تتميز بالسيًلة ًالًضًح، ًتتعرو لصاصية أساسية من صصائت السلعة أً الصدمةة المعلةن 

 عنيا، ًعاد  ما ُتستصد  الشعارات عند تصمي  اإلعالن لتحقية أحد ىذه األىداف: 

 االستمرارية للحملة اإلعالنية. .1

 بلًر  الفكر  األساسية التي يريد المعلِن ذكرىا. .2

 Trade Nameالسم التجاري:ا

ىً تسمية تعَطه لسةلعة معينةة تمييةًزا ليةا عةن مثيالتيةا ًتعريًفةا لصًاصةيا ًصةنعيا، أي أنةو إعةالن ًلكةن مصتصةر ًمفيةد 

 (141ت  –)أحمد عاد  راشد ًملي  التكلفة.

  Logos and Trademarksالعالمة التجارٌة واللوجو:

 تمييز منتا معين عن سائر المنتجات األصر .العالمة التجارية ىي اس  أً رمز ُيستصد  ل

ًاللًجً ىً الفئة الثانية من العالمة التجارية، ًىً عبار  عن شك  فريد أً متميز من الكتابة ُيبين اسة  الشةركة أً المنةتا، 

 (Jennifer Place – P.5) ًيمكن أن يكًن مكتًًبا باليد.

 :تارٌخ العالمة التجارٌة 

باللًجً أً العالمة التجارية يرجع إله عصًر مديمة جًدا منذ ظيًر الرمًز المصًر  ث  العالمات إن نشأ  ما ُيسمه 

المميِّز  لعائالت النبالء في العصًر الًسطه، ًل  تظير األسماء التجارية ًالعالمات التجارية إال بعد الثًر  

 (Tom Cross- P.3)الصناعية.

حالمنَتج النهائً المقتر -6  

 :منظومة توظٌف للعالمة التجارٌة فً تصمٌمات مطبوعة-1
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عًد إله أربعة آالف سنة مب  الميالد، حيث كان الكينة لد  الفراعنة المصريين فالعالمات التجارية أً عالمة الملكية ت

ت  –)شًمي رافع يصتمًن مطعان الثيران العائد  للمعبد بصت  اآللية عبر ًْشميا بالحديد المحمي تمييًزا ليا عن سًاىا.

59) 

المسي   كثير ما كانت ُتستصد  العالمات ًمد صدمت الرمًز ًالعالمات التجارية عد  ًظائف في التاريل مب  عصر 

امًن تًميعاتي  عله  التجارية في التجار ، ًتطًرت لتصد   رضين مصتلفين أحدىما حاجة الحرفي للتملة كما يضع الرسَّ

ًمد اسُتصدمت في العصًر المظلمة شعارات النبالء، ًكان لك  نبي  من ( . Ray Paul Nelson- P.336) لًحاتي .

ر صات بو.أما الفالحًن فكانًا يستصدمًن عالمات بسيطة، ًكانت ىذه العالمات مفيد  بصفة صاصة ألنو ل  النبالء شعا

 (Amy E. Arnts on- P.62)يكن ىنا  كثير يعرفًن القراء .

 تطور العالمة التجارٌة:

االتجاىةات ًاصةتالف ًتطةًر مد تفقد العالمة التجارية حةداثتيا ًحيًيتيةا بمةرًر الًمةت نتيجةة لتغيةر األًلًيةات ًالميةً  ً

النشاطات ًالمؤسسات، ًكذل  تطةًر ًسةائ  االتصةا  نتيجةة للتطةًر االجتمةاعي ًالتكنًلةًجي، ًىكةذا فة ن العالمةة التةي 

 (Yasaburo- P.61)ُتستصد  لمد  طًيلة البد ًأن تتطًر أً يطرأ علييا بعو التغييرات.

لتجارية، فالفن دائًما ًأبةًدا يتةأثر بالثقافةة ًالتةراث، فالثقافةة ىةي جةذًر الثقافة من أى  العناصر المؤثر  في تصمي  العالمة ا

ًأص  ك  مجتمع ًال يمكن إ فا  ميمتيا ًمد  أىميتيا، فالثقافة ليست فقط مرتبطة بالتاريل، ًالتقاليةد دائًمةا تمةدنا بجةًىر 

جةأ أصةحاب الصةناعات الحديثةة إلةه فكثيةًرا مةا يل (Yasaburo- P.6-7)المفاىي  األساسةية ًبصاصةة العناصةر المرئيةة.

 (114ت  –ماجستير  –)عطيات الجابري اصتيار اللًجً من التاريل ًالتراث. 

 المؤثرات التصمٌمٌة لظهور شكل العالمة.•

 قوة تأثٌر العالمة التجارٌة:

 يمكن أن يت  تصنيف العالمة التجارية من صال  ثالث نقاط: 

 بالتذكر.كنماذج أً أشياء تاريصية جدير   -1

 كأمثلة لتصميمات جرافيكية. -2

 مثا  للجيًد التسًيقية الناجحة أً النشاط التسًيقي الناج . -3

 أشكال العالمات التجارٌة:

 :[ األسماء المتَخذة شكالً ممًٌزا1]

عةن  يرىةا ُيستصد  االس  في األص  لتعريف التاجر أً المنشأ  التجارية إله الجميًر، أما العالمة فًظيفتيا تمييةز السةلعة 

 من السلع المماثلة.

 الحروف واألرقام:[ 2]

يجًز أن تتكًن العالمة من حرًف أً أرما  سًاء أكانت الحرًف تمث  الحرًف األًله من اس  صاحب المح ، أ  كانت 

 حرًًفا ال تد  عله اس  معين.

 [ الرموز والرسوم والصور والنقوش:3]

عةن البضةائع المماثلةة، كمةا لةً اسةتصد  التةاجر زىةر  أً ىلةب أً بةاصر  أً  يجًز أن يستصد  التاجر رمًزا لتمييةز بضةائعو

  صن شجر  للداللة عله منتجاتو.
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 خصائص االسم التجاري الجٌد الممٌز:

 أن يكًن سي  التعلة بالذاكر . -1

 أن يكًن سي  الفي  ذا مدلً  معين مفيً . -2

 أال يكًن  ير ماب  للفي  عن  يره. -3

 و بعيًدا عن التعقيد اللفظي.أن يكًن بسيًطا في تكًين -4

 أن يكًن سي  النطة، حسن الًمع عله األذن. -5

  (179ت  –)محمد رفية  أن يكًن جاذب لالنتباه ًذً ًمع مباشر عله المتلقي. -6

 وظائف العالمات التجارٌة:

 الجودة:[ 1]

ُتعتبر الجًد  من أىة  األسةباب المقنعةة التةي تجعلة  تقةي  منةتا عةن آصةر أً سةلعة عةن أصةر ؛ لةذل  إن علمةت أن الجةًد  

مة من عالمات تجارية معينة   تكًن أفض  ما يكًن فمن المؤكد أن  ستحرت عله امتنائيا. Brandالمقدَّ

صالليةةا بمسةةتً  محةةدد مةةن الجةةًد  ًبالتةةالي تعتبةةر العالمةةة فالعالمةةة التجاريةةة تمثةة  ًعةةد للمتلقةةي حيةةث يتلةةز  المنةةِتا مةةن 

 التجارية ىي الضمان لجًد  المنتا.

 دقة التصمٌمات:[ 2]

العالمات التجارية ًالبرندات العالمية تيت  بك  التفاصي  الدميقة في تصميماتيا؛ لذل  يظيةر علييةا األنامةة فاصتيةار العالمةة 

 ك  الجمي  الجذاب الالئة ًالتصمي  المناسب.التجارية الُمًفَّة يكًن عن طرية الش

 االختالف والتفرد:[ 3]

نتيجة لتنًع األذًاة ًالتفضيالت لد  العديد ًاستجابة لذل  تضع المؤسسةات منتجةات متنًعةة ليسةت فقةط ذات صصةائت 

تلقةةين بةةالتعبير عةةن ماديةةة ملمًسةةة، ًإنمةةا أيًضةةا ذات أبعةةاد )جماليةةة، عاطفيةةة، اجتماعيةةة(، فالعالمةةة التجاريةةة تسةةم  للم

أبرية   –مجلةة التصةمي  الدًليةة  –اصتالفاتي  ًإظيار تفردى  في شصصياتي  عن طرية االصتيار األفض . )إبراىي  ًالةي 

2018)  

 الرفاهٌة:[ 4] 

بةة فةي ُتعتبر العالمات التجارية الجيةد  ًالملفتةة لالنتبةاه مةن أىة  العًامة  التةي تجةذب انتبةاه الطبقةة الراميةة، حيةث إن الر 

 امتال  البراند أً العالمة التجارية ُتعتبر مطلًبا أًلًيا لد  ىذه الطبقة، باإلضافة إله المميزات العملية للمنتا بالفع .

 أنواع العالمات التجارٌة:

يمكن تًصيف العالمة التجاريةة إلةه نةًعين رئبيسةيين ىمةا: العالمةة الطبيعيةة، ًالعالمةة الفنيةة ًالتةي تشةتم  علةه عالمةة 

 تصًيرية، عالمة كالمية، عالمة أبجدية، عالمة مركبة. 

 ] أ [ العالمة الطبٌعٌة:

ُيقصد بيا العالمة المًجًد  في الطبيعة ًالتي تدلنا عله ًجةًد شةيء معةين، فالعالمةة ظةاىر  مةا ُتشةير إلةه ًجةًد ظةاىر  

 أصر  ًتنبئ عنيا.
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 ] ب[ العالمة الفنٌة:

ًىي عبار  عن صًر  أً رمز تجريدي لشك  معرًف، ًعند اسةتصدا  ىةذا النةًع مةن العالمةات  :العالمة التصوٌرٌة -1

البد أن يكًن الشك  أً الرمز المستصَد  عله درجة عاليةة مةن المعرفةة ًاالنتشةار، ًىةذا يسةتلز  ًمًتةا طةًيالً ًمةاالً كثيةًرا 

 ًتًزيًعا ًاسع االنتشار للعالمة.

(، ًالبد أن يكًن الرمةز المسةتصَد  بسةيًطا Starلصليب األحمر ًعالمة مرسيدس )نجمة ًمن أمثلة ذل  اليال  األحمر ًا

 ًاضًحا.

 ًالعالمة التصًيرية ُتعد من أصعب أنًاع العالمات في تصميميا حيث إنيا تعتمد عله الرمز بصًر  رئيسية. 

الشركة أً المنةَتا أً األشةصات، البةد أن تعتمد عله استصدا  الكلمات أً المعالجات الجرافيكية الس  : العالمة الكالمٌة -2

 تكًن متميز  ًتتصذ شكالً مميًزا ًمبتكر ، ًأن يكًن ليا رنين مًسيقي حته يسي  حفظيا ًترديدىا بين الجميًر.

تمث  العالمة األبجدية اس  الشركة ًلكن بطريقة مصتصر ، فيي تعتمد عله الحرًف بصفة رئيسةية، : العالمة األبجدٌة -3

نةة السة  الشةركة فةي ًُتستصد  ىذ ًِّ ه العالمة في حالة أسماء الشركات الطًيلة فيقً  المصم  باستصدا  أًائة  الحةرًف المك

تصمي  جيد ذي عالمات فنية ًتصميمة ناجحة ليصرج عالمة أبجدية تشير إله الشةركة أً للمنشةأ  ًتحمة  شصصةيتيا، مثة  

IBM( :فأص  ىذه العالمة ىي ،International Business Machines.) 

تتكًن من إضافة الكلمةة إلةه جانةب الشةك ، ًتصةمي  ىةذه العالمةة لةيس بالشةيء البسةير نظةًرا لكثةر  : العالمة المركبة -4

 العناصر بيا فيي تتطلب جيًًدا ضصمة للًصً  إله إحداث عالمة ناجحة بين الشك  ًالكلمة المصاحبة ليا.

 جً مًعا، ًىذه العالمة من أًسع أنًاع العالمات انتشاًرا ًاستصداًما.ًيفض  استصداميا ألنيا تجمع بين مزايا الرمز ًاللً

 األسالٌب الفنٌة التً تم صٌاغة العالمة التجارٌة بها 

ببناء ىًية صاصة ًفريد  بالنشةاطات التجاريةة أً الفرديةة، جيةث يصةم   Brandingُيعنه مجا  تصمي  العالمة التجارية 

مصم  اليًايةات عناصةًرا بصةرية تعبةر عةن نشةاطات الجيةة التةي يصةمَّ  ليةا، ًتتنةًع ىةذه العناصةر بةين ألةًان ًصطةًط 

 ًأشكا  ً ير ذل . 

يبةدً أكبةر أجزائيةا ًأىميةا إال أنةو  لكن العنصر البصري ىً جزء بسيط مةن أجةزاء بنةاء العالمةة التجاريةة، ًر ة  أنةو مةد

 يتجاًز  الًبا ًظيفة التعبير عن العناصر األصر  بلغة مفيًمة لجميع المستصدمين ًالمستيلكين.

إن العالمةةة التجاريةةة ىةةي العالمةةة األبةةرز بةةين النشةةاط التجةةاري ًالعميةة  المسةةتيدف حةةين تقًييةةا ترفةةع مةةن عةةدد العمةةالء 

 ىي من أسي  الطرة ًأبسطيا إله النجاح ًاالنتشار. للمنتجات. إن العالمة التجارية

 عناصر العالمة التجارٌة:

ال تًجةةد مائمةةة محةةدد  بعناصةةر العالمةةة التجاريةةة، فحَسةةب تعريةةف العالمةةة التجاريةةة تكةةًن العناصةةر، ًلكةةن مةةن أىةة  ىةةذه 

 العناصر ىي:  

 :Visual Design[ التعبٌر البصري 1]

تذكر العمالء للعالمة التجارية من ناحية العناصر البصةرية المشةتم  عليةو، فيةي تحتةًي إن التعبير البصري يرتبط بكيفية 

 عله جماليات تظير رًح اليًية ًتًجييا.

 :Values[ القٌم 2]

ًاصتيةار ميمةة  ،Brandالقيمة ىي التي تحدد ك  مةن احتيةاج العمةالء ًفئةة العمةالء الةذين سيشةترًن العالمةة التجاريةة أً 

من ِمب  العمالء سيضمن االنتشار الًاسع ًالنجاح األفض ، فاصتيار عالمة تجاريةة مثة  ديةًر لةيس ألنيةا  مناسبة ًمطلًبة

 مريحة أً أنيقة الشك  ب  ألنيا تمتاز بُحسن اصتيار الصامة من المتانة ًاالحتفاظ بالمظير الالئة.
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 :Benefits[ الفوائد 3]

ائد ًالمزايا ليس في تصمي  عالمتي  التجارية ب  في أعما  التسًية كثيًرا ما يصلط أصحاب األنشطة التجارية بين الفً

 ًاإلعالن؛ ألنو يمكن لجميع المنافسين تقدي  المزايا ًلكن الذي يي  المستيل  ىي الفًائد أكثر.

 ده.ال أحد يشتري منتًجا لمزاياه فقط ًلكن للفًائد التي يتضمنيا المنَتا سًاء شعر بو العمي  أثناء الشراء أً بع

حدد الفًائد التي سيشترييا العمي  بدالً من المنتجات المنافسة، فيذه المنافسة تحدد جزًءا كبيًرا من ىًية الماركة أً العالمة 

 (/brand-yourbusibnes-develop-http://blog.khamsat.com/howtoالتجارية.)

 سٌكولوجٌة تصمٌم الشعار

ا .مصةةطل   سةيكًلًجية تصةةمي  الشةعار تعتبةةر ًاحةةد  مةن أىةة  الجًانةب المتعلقةةة بعمليةةة تصةمي  شةةعار ًاضة  ًنةةاج  ًفعَّ

ًلفظ الشعار في األص  ُيسةتصد  لششةار  إلةه أي تصمي  الشعار يشير إله عملية بناء المظير الصارجي للعالمة التجارية، 

رمز يت  إنشاؤه بغرو تحديد اليًيةة، أمةا علة  نفةس تصةمي  الشةعار أً سةيكًلًجية تصةمي  الشةعار فيةً دراسةة أي معنةه 

 يمكن أن يشعر بو المستصِد  ًيؤثر عله تجربتو مع المنَتا أً العالمة التجارية بشك  عا .

ىنا  العديد من الجًانب التي تندرج تحت مصطل  سيكلًجية تصمي  الشعار، ًلكن أىميا يتعلة باأللًان ًالصطًط 

 ًاألشكا . 

 البداية الفعالة لبناء شعار ناج  تبدأ من تحديد المستصدمين ًالشرائ  المستيَدفة ًدراستي  بشك  ًافي ًشام .   

 اللون: -1

سيكًن صطً  ممتاز  ًأًلية لتصي  الشعار، ًلكن البد من تًصي الحذر ألن اإللًان المصتلفة اصتيار اللًن المناسب للشعار 

 ذات معاني مصتلفة في الثقافات المصتلفة.

إن اصتيةةار لةةًن ًاحةةد فةةي الشةةعار يعطةةي المزيةةد مةةن السةةيطر  علةةه مةةا سةةًف يشةةاىده النةةاس فةةي الشةةعار ًيكةةًن بمثابةةة 

 رًر الزمن سيبدأ الناس بربط اللًن مع العالمة التجارية.إستراتيجية العالمة التجارية، ًمع م

 الشكل: -2

من الناحية النظرية أً من الناحية السيكًلًجية ال يًجد شيء أكثر أىمية من الشك ، ًىةً مةن أكثةر األشةياء التةي يسةتطيع 

شةاىدتو ًلكةن عنةد تصةمي  الشةعار العق  أن يتذكرىا ًيحافظ علييا. الشك  المميز دائًما يمكن أن يت  تذكره بعةد فتةر  مةن م

البد من البحث الدائ  عةن معةاني إضةافية يمكةن أن يقةدميا الشةك  الصةات بالشةعار لكةي يكةًن الشةك  فةي اتسةاة دائة  مةع 

 المضمًن.

 الخط: -3

إن الصط ىً ًاحد من أىة  طةرة التًاصة  ًإيصةا  المعلًمةة ىةً الصةط أً الكتابةة، فيةً مةن أمةً  األدًات التةي ابتكرىةا 

إلنسان، فيي عبار  عن إيصا  رسائ  معقد  في أبسط شك  ممكن، كما أن ك  صط يثير ردًد أفعا  عاطفيةة سةًاء كانةت ا

 سلبية أً إيجابية ميما كان نًع الصط سًاء كان من الصطًط الرميقة أً الحديثة أً  يرىا.

لشةركات تريةد أن تؤكةد علةه مةدميا ًتراثيةا ًتعنةي التقاليةد ًالعةادات ًالتةراث ًالمًثًميةة، ًكثيةر مةن ا: الخطوط الرقٌقدة

 باستصدا  ىذه الصطًط.

مي يمكن أن تكًن أنيقة أيًضا،  :الخطوط الحدٌثة ًتشم  عله صطًط مًية يمكن االعتماد علييا ًلكن مع لمسة من الرُّ

 ًالصطًط الحديثة ربما تكًن جيد  لألزياء ًالشركات في األسًاة المتصصصة ًالعالمات التجارية الفاصر .

http://blog.khamsat.com/howto-develop-yourbusibnes-brand/
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بيقات التعليمية، ًإنو من السي  مراءتيا، بسيطة ًمستقبلية ًتحظه بشعبية كبير ، ًصاصة في التط الخطوط الغٌر رقٌقة:

ًممكن أن تلعب دًًرا محايًدا، ًىي مناسبة بشك  كبير مع الشركات التي تريد أن ترس  رسالة مباشر  إله األما  ًالتي 

 تر ب في النظر إلييا باعتبارىا صادمة ًمًثًمة.

كًن جميلة ًلكنيا تحتاج إله بعو الرعاية ىي الصطًط المكتًبة بصط اليد، ًىذه الصطًط يمكن أن ت: الخط النصً

ًالدمة حين كتابتيا، ًمن األصطاء التي تت  في ىذا النًع من الصطًط ىً تصغير الحج  كثيًرا بحيث ال يكًن مقرًًءا من 

اليد مسافة بعيد  ، ًلكن ىذا النًع من الصطًط يمكن أن ينق  األنامة ًاألنًثة ًاإلبداع، ًالصط الذي يبدً مكتًًبا بصط 

 يمكن أن يعطي التصمي  الصات ب  شعًًرا  ير رسمي عفًًيا.

إن الصط رسالة لمن يشاىد الشعار ًيجب أن يتًافة الصط مع الرسالة الرئيسية للعالمة التجارية. 

(nsdesig-logo-of-http://www.fwasl.com/psychology) 

 ج من خاللها العالمة التجارٌة  :المنتجات المروَّ

ترتبط جًد  المنتجات  الًبا بالماركة، فينا  ماركات معرًفة بجًدتيا العالية ًأصر  أم  جًد ، ًكذل  ترتبط بالثمن 

 فالماركات الشيير  ذات الجًد  العالية تكًن مرتفعة السعر بين مريناتيا.

 ً يتناً  البحث بالدراسة اشير الماركات العالمية في مجا  االزياء ً مكمالت المالبس  

 :(D & G()Dolce & Gabbana(دولتشً أند غابانا   -1

سةو اإليطاليةان دًمنية   دًلتشي أنةد  ابانةا ىةً بيةت أزيةاء راميةة إيطةالي ُينةتا المالبةس ًاألحذيةة ًالحقائةب ًالسةاعات، أسَّ

  ابانا، ًالمعرًفان بتصميماتيما للمشاىير في العال . دًلتشي ًستيفانً

 ، ًبةدأ االثنةان التصةمي  مًعةا 1985عاد  ما يغلب اللًن األسًد عله تصميماتو، تأسست الشركة في مدينة ميالنً في عا  

   عندما بدأت الشركة تأصذ الطابع التجاري عله نطاة أًسع.2005ًاكتسبا الشير  مع بداية عا  

 منتجات دًلشي أند  ابانا :في مجا  المالبس:من اشير 

                                 

 

 فً مجال االكسسوارات و مكمالت المالبس:

            

http://www.fwasl.com/psychology-of-logo-designs
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 :Chanelشانٌل  -2

( أً شةةاني  ىةةي شةةركة فرنسةةية لتصةةمي  األزيةةاء الراميةةة ًتصةةنع المالبةةس الجةةاىز  Chanel S.Aشةةاني  إس إيةةو )

  .1910ًاإلكسسًارات، أسستيا المصممة الفرنسية كًكً شاني  عا  

    

 

ًمد أحدثت ثًر  في عال  التصامي  ًاألزياء عن طرية العًد  إله األساسايات ًاتصفت تصاميميا باألنامة ًالرمي.ًلكن 

ً االكسسًار جاءت جميعيا  جاءت التصامي  الصاصة بازياء شاني  التحم  شك  العالمة التجارية بعكس مكمالت المالبس

 تحم  الشك  الصات بالعالمة التجارية.

         

 

 و من مكمالت المالبس :  
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 :Burberryبٌربري   -3

بيربةةري ىةةي ًاحةةد  مةةن الماركةةات العريقةةة، تعةةًد بةةدايتيا للقةةرن التاسةةع عشةةر عنةةدما مةةا  تًمةةاس بيربةةري بافتتةةاح متجةةره 

  ، مدَّ  بيربري عالمتو التجارية عله مماش متين مضاد للماء، ًكان ىذا النسيا سابقة في حينيا.1880الصغير عا  

          

          

  ًضعت بيربري شعارىا الفارس مع الكلمة الالتينية )برميًس( ًالتي تعني "إله 1901مع بداية القرن العشرين 

 األما ".

 

 :Diorدٌور   -4

  عله يد المصم  كريستيان ديًر، ًت  دع  ديًر مالًيا من ِمب  رجا  األعما  حته 1946ديًر عا  تأسست شركة 

 أصبحت جزًءا من مطاع النسيا المتكام  رأسمالًيا.
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  ت  افتتاح بًتي  كريستيان ديًر، 1949  انطلقت أً  مجمًعة أزياء تحم  أس  ديًر، ًمع عا  1947ًفي عا  

 % من صادرات األزياء في باريس.75ًبحلً  نياية العا  مدمت أزياء ديًر نحً 

          

  ظير كريستيان ديًر عله  الف 1957ًعملت الشركة مًمًعا راسًصا في كًبا ًكندا ًالمكسي  ًإيطاليا، ًفي عا  

الشصصيات عبقرية ًتأثيًرا في عال  المًضة مجلة التاي ، ًُتًفي بعدىا بفتر  مليلة. ًاعُتبر كريتسيان ديًر من أكثر 

 ًاألزياء.

                

     

 :Gucciجوتشً  -5

( من الماركات اإليطالية المتميز ، ًالتي أثبتت نجاًحا كبيًرا في عال  المًضة حً  العال ، فقد Gucciماركة جًتشي )

مجمًعة كبير  من العالمات التجارية، ًانتشرت حته أصب  تميزت بالتصميمات الرامية ًالفريد ؛ مما جعليا تظير ًسط 

 مشاىير العال  يرتدًن أزياءىا.
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بدأ جًتشي عملو مع التصامي  ًاألممشة الجلدية، ًمع تزايد الطلب ما  جًتشي بابتكار أممشة أصر  لتصاميمو كالكتان 

 استمر أبناؤه ًأحفاده ًاستمرت الشركة في النجاح.  تًفي جًتشي 1953ًًالقنب ًالجًت، في سنة 

       

 

 :Versaceفٌرزاتشً  -6

  لتصب  اليً  من أى  الماركات العالمية التي تصم  1978جياني فيرزاتشي ىً من أسس ماركة فيرزاتشي ًذل  عا  

 المالبس ًاإلكسسًارات.

      

  ت  افتتاح أً  متجر لفيرزاتشي في ميالنً، ىذا المتجر الذي حصد شير  ًاسعة عله الفًر لتتطًر 1978ًفي سنة  

  .1994ماركة فيرزاتشي ًتصب  داًرا سنة 

        

 عله يد مات  مأجًر لتستل  شقيقتو دًناتيال فيرزاتشي الدار. 1997ًمُت  فيرزاتشي سنة 
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 ج من خاللها العالمة التجارٌة.أسعار المنتج ا المروَّ ًٌ  ات اقتصاد

تتراًح اسعار المنتجات العالمية لتص  الي االالف الجنييات للقطعة الًاحد  ً ذل  نظرا لجًد  الصامات المستصدمة ً 

 الدمة في الصنع كذل  تاريل العالمة التجارية يطفي علي المنتا المزيد من الرمي ً الثراء.

  العالمة التجارٌة بالموضة بالسنوات السابقة بٌن العالمات األخرى:معدل انتشار 

األساسةية مثة  األليةاف ًاألممشةة ًالجلةًد ًالفةراء, ثانيةاً  المًاد الصا  تشك  صناعة األممشة من أربع مستًيات: أًالً إنتاج

إنتاج السلع عن طرية المصممين ًالمصةنعين ًالمقةاًلين ً  يةرى , ثالثةاً بيةع السةلع بالتجزئةة, رابعةاً ً أصيةراً اإلعالنةات 

مصلصةين ليةدف  المصتلفة للسلع. تتكًن ىذه المستًيات مةن مطاعةات تجاريةة منفصةلة لكةن متعاًنةة ً مترابطةة ً جمةيعي 

 ًاحد ً ىً إرضاء المستيل  ً متطلباتو .

المثا  تعد صحافة المًضة جزء مي  مةن المًضةة  بدًر كبير عندما يتعلة األمر باألزياء فعله سبي  ًسائ  اإلعال  تقً  

بحيةث يمكةةن إيجةاد كةةالً مةن النقةةد التحريةري ًالمبةةادو التًجيييةةة ًالتعليةة فةةي المجةالت ًالصةةحف ًعلةه التلفةةاز ًمًامةةع 

 الكترًنية مصتصة بالمًضة ًالمًامع االجتماعية ً مدًنات المًضة.

عندىا ما  الرسامًن برس  لًحات أزياء رائعة للمنشًرات التي تحتًي عله أصر التطًرات في المًضة ً الجما  ً مةن  

مةن مبة  لًسةيان فً ة  ًنشةرت  1921التي تأسست في عا    La Gazette du Bon Tonأشير ىذه المجالت مجلة

التي تأسست في الًاليةات المتحةد  األمريكيةة فةي   Vogue)مع استثناء سنين الحرب(. ربما كانت مجلة 1925حته عا  

 األطً  عمراً ً األكثُر نجاحاً من مئات مجالت المًضة اللذين تأسسًا ًاندثرًا.  1892عا  

 .البالد التً انتشرت بها العالمة التجارٌة والسمات المجتمعٌة 

كذل  ظيًر اشير الماركات العالمية فنجد دًلشي أند تعد ايطاليا من اشير بلدان العال  بثقافتيا ً فنيا ً اثارىا العظيمة ً 

 ابانا ً جًتشي ً فيرزاتشي من العالمات ايطالية الصنع لما يتميز بة المجتمع االيطالي من ذًة رفيع ً الدرجة العالية 

 من التذًة ً الرمي .

ً شاني  حيث يتميز المجتمع كذل  فرنسا حيث الفن ً الجما  تحظي بظيًر اثنين من اشير الماركات العالمية ديًر 

 الفرنسي بالقدر  علي امتناء ك  ما ىً ثمين ً متميز .

ً حظي المجتمع االنجليزي بظيًر ماركة بيربيري االنجليزية الصنع النيا اعتمدت في بادو االمر علي الصًف 

 االنجليزي الفاصر في صنع  منتجاتيا . 

 جارٌة بٌنهم.الطبقة االقتصادٌة التً تمت تداول العالمة الت 

امتناء مالبس بتًميع مصم  عالمي، أً مطع اكسسًار من ماركات مشيًر  ظاىر  ل  يعد من الممكن تجاىليا في أي 

مكان من العال . ىذه الظاىر  التي كانت تقتصر في النصف الثاني من القرن الماضي عله الطبقات المقتدر ، امتدت 

مثال، تصتا  بيا بفصر ًشعًر « لًي فيتًن»أيضا. فالسيد  التي تحم  حقيبة المحدًد  الدصً  لتطا  بشك  الفت اصحاب 

بالزىً ًكأنيا مفتاحيا لدصً  عال  المًضة بغو النظر عما كانت امكاناتيا تسم  ليا بشرائيا أ  ال. كذل  الحا  بالنسبة 

 «.راي بان»اً يضع نظارات « رالف لًرن»للشاب الذي يلبس مميصا مًمعا من مب  

الحصً  عله مطعة أصلية يبقه دائما حلما يجري ًراءه العديد من الناس، ًىي حالة عالمية. فسًة الماركات العالمية ان 

يتسع بسرعة كبير ، بدلي  فت  عد  بيًت ازياء عالمية محالت ليا في الكثير من دً  آسيا ًالشرة األًسط، إله جانب 

 يا ىذه المنتجات، تنظي  عرًو ازياء بشك  منتظ . ما ساعد عله ترً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85


 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

538 

ًاض  ان ىنا  ميًال لد  الناس الظيار الشيء الجمي  ًذل  عبر اللجًء اله »ًعن حب امتناء ماركات معينة،: 

اليًس »الماركات. في  يعتقدًن اني  بذل  يظيرًن صًر  أً يحيطًن انفسي  بيالة معينة تكسبي  اىمية. ان الحديث عن 

الميسًر  التي تر ب في شراء ماركة، فتحر  نفسيا من شراء الكثير من األشياء، بالماركات ينطبة عله الطبقات  ير 

بغرو شراء مطعة ًاحد  مًمعة باس  معرًف. فيما اال نياء ال يعانًن اصال من ىذه المشكلة الني  ببساطة ال يًاجيًن 

 «.اية صعًبة في شراء الماركات

 

 

 .فك وتحلٌل ألجزاء العالمة التجارٌة 

 : عالماتان رئٌسٌتان لكل منهما بعض الفروقات الممٌزة:لدولتشً أند غابانا

 ُتكتةةب بةةدًن أي مسةةافات بةةين الكلمةةات علةةه صةةالف اسةة  الشةةركة، ًتصةةتت بالمنتجةةات المترفةةة : دولتشددً أنددد غابانددا

الطةالبع الرسةمي ًالمتناسةب مةع جميةع األذىةان، ًتتبةع المًضةة ًالتصامي  مسةتًحا  أكثةر مةن المصةممين، ًيغلةب علييةا 

 طًيلة األمد ًليس الصيحات المًسمية.

 :ًأكثر عرضية ًتستًحي تصاميميا من اإلليا  المديني، ًيقً  بتحديد المًضة ًليس اتباعيا، إنيا العالمة  دي & ج

  األكثر شبابية ًعنفًانية.

 شانٌل 

متشاب  ًمزدًج )ًاحد  إله األما  في مًاجية األصر  التي تًاجو الًراء(، أصالً    (       Cشعار شاني  ىً حرف )

ل  يكن شعار كًكً شاني  كان الشعار الذي حظيت بو في شاتً ًكريمات في نيس ًل  يكن الشعار مسجالً حته افتتاح 

 .محالت شاني  األًله

 بٌربٌري:

( Capital Lettersنجليزية ًتركيبة الحرًف كليا يأصذ شك  )يتكًن شعار بيربري من من كلمة بيربري باللغة اإل

 بداص  الكلمة.

 دٌور:

 Capital)( باللغة اإلنجليزية ًيأصذ الحرف األً  شك Diorتتكًن العالمة التجارية من شعار ديًر المكًنة من كلمة )

Letters(  ًالبامي يظ )Small.ًكما ى ) 

 جوتشً:

ًلكن بشك  متقاب  للحرف ك  منيما ًجيو   (       Capital Letters( )Gبشك )ىي عبار  عن ثنائي حرف )جي( 

 في ًجو اآلصر.

 فٌرزاتشً:

شعار فيرزاتشي ىً عبار  عن ًجو لرأس امرأ  ُتدعه )ميدًس( ُعرفةت فةي "الميثًلًجيةا اإل ريقيةة" ًاشةتيرت بالجمةا  

ت علييةا اللعنةة ًحًلتيةةا المةرأ  بشةعة المظيةةر كمةا حًلةةت المغةري ًعًمبةت مةةن اإلليةة "أثنيةا" لغيرتيةةا الشةديد  منيةا فألقةة

 شعرىا لثعابين، ًُيقا  أن ك  من ينظر إله عينييا يتحً  إله حجر.

التجارٌة: اتفنً لتصمٌم العالمالتحلٌل ال -2  
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فةةي جنةةًب إيطاليةةا فةةي منطقةةة تةةرتبط بالتقاليةةد اليًنانيةةة ًاصتةةار رأس  Gianni Versace ًمةةد نشةةأ مصةةم  األزيةةاء 

Medusa  ليصب  رمًزا أيقًنًيا للدار يعكةس مميةزات ىةذه المةرأ : السةلطة المطلقةة، الجاذبيةة ًالسةحر الفتةا ، مةا أن تقةع

 األنظار عله تصامي  الدار العصرية ًالجريئة حته تتأثر بيذا السحر المطلة. 

 :دراسة الترابط بٌن األجزاء الخاصة بالعالمات التجارٌة 

  دولشً أند جابانا :

مةةن المالحةةظ ان ىنةةا  اتسةةاة بةةين االجةةزاء المكًنةةة للعالمةةة بشةةك  كبيةةر حيةةث تتكةةًن مةةن الحةةرفين 

ً يظير الترابط بشك  ًاض  في اصتيار الحةرًف ً اصتيةار  capital letterالمكًنين للعالمة ً ىما باللغة االنجليزية ً 

 الييئة الشكلية للكتابة .

 :شانٌل

(بشك  مزدًج ً متشاب  ًك  منيما يمث  مرا  لالصر ً ذلة  بةنفس الحجة   cالتجارية من حرف )تتكًن العالمة           

 ً نفس الشك  ً نفس فًنت الكتاب ً يظير فيو نًع من السيمترية الًاضحة بين اجزاء .

 دٌور:

(Diorكلمة ديًر تأتي مكًنة مةن حةرًف الكلمةة التةي تظيةر كليةا بةنفس الفًنةت ً نفةس حجة  الحةرًف ً كة) ذل  ارتفةاع

 الحرًف جميعيا ًاحد ً المسافة بين الحرًف ًاحد  ايضا مما يعطي نًع بين الترابط بين اجزاءىا بشك  ًاض  .

  بٌربٌري:

تتكًن كلمة بيربيري من مجمًعة الحرًف المكًنة للكلمة باللغة االنجليزية ً يظير الترابط بشك  

الييئة الشكلية ً بنفس الفًنت ً االرتفاع ً المسافات بين  ًاض  بين اجزاءىا حيث ان جميع الحرًف تكتب بنفس

 الحرًف بعضيا ً بعو .

 فٌرزاتشً:

تتكًن العالمة التجارية من صًر  الحدي اليو الغرية ً كذل  اس  مصم  العالمة التجارية بشك  مترابط  

 ك  ً التركيب البنائي.حيث جاءت الصًر  اعلي منتصف الكلمة ً جاءت جميع الحرًف مترابطة من ناحية الش

 .ا ًٌ  دراسة نمط الصٌاغة للعالمات التجارٌة فن

تشتر  العالمات التجارية المصتار  بأنيا متشابيةمن حيث نمط الصيا ة الفنية بشةك  ًاضة  حيةث ان جميعيةا تعتمةد علةي 

(  cاً مةن حةرف ًاحةد ) D&Gاستصدا  الحرًف االنجليزية ً لكن بتكًينات مصتلفة فمنيا ما ىً مكًن من حةرفين فقةط 

اً الةذي يعتمةد علةي حةرف  ,BURBERRY, VERSACE, Diorاً يعتمةد علةي كلمةة كاملةة بةالحرًف االنجليزيةة 

 GUCCI مث  ًاحد ً كلمة احيانا ً ذل  لتكًين ىًية العالمة التجارية 
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  تجرٌب أسالٌب التشكٌل التً ٌمكن تطبٌقها على العالمة التجارٌة باستخدام برامج الجرافٌدك مدف االحتفداظ بخصدائص

                                                                    العالمة التجارٌة: 

                        

الفنةةي بًاسةةطة البةةراما الجرافيكيةةة نةةتا عنةةو ىيئةةة بنائيةةة ً تشةةكيلية مبتكةةر  للعالمةةة عنةةد القيةةا  باسةةتصدا  اسةةاليب التشةةكي  

التجارية عن طرية تحري  الحرًف المكًنة للعالمة بشك  رأسي مع االحتفاظ بصصائت العالمة التجارية من حيث شك  

 الفًنت ً طريقة رس  الحرًف بيا .

                 

العالمة التجارية ت  الحفاظ علي نفس الشك  الالصلي للعالمة مع تفريغيا من اللًن بالكام   ً بأستصدا  شك  مصتلف لنفس

 ً االكتفاء بالصط الصارجي فقط ً اعطاء  نًع من التجسي  ً االزدًاجية بأستصدا  االمكانيات الجرافيكية .

                

شةاني  ً ذلة  عةن طريةة جعة  العالمةة االساسةية فةي منتصةف ت  اسةتصدا  اسةاليب التشةكي  الفنةي علةي العالمةة التجةاري 

التكًين ً تقسي  أس  العالمة التجارية علي جانبي العالمة مع تكرار تقسي  االس  اعلي ً اسف  التكًين كذل  تكرار عالمةة 

 غر اعلي ً اسف  الشك  االساسي . شاني  بشك  مص

                   

 تجارية فقط علي ىيئة تكرار رباعي ً بدًن استصدا  للحرًف المكًن للعالمة .ً ىنا ت  استصدا  العالمة ال

ا: التشكٌل الفنًتأثٌردراسة  -3 ًٌ على السمات األساسٌة للعالمة التجارٌة فن  
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ً ىنا شك  اصر للعالمة التجارية شاني  ً ىي منسد  منيا عدد مةن الصطةًط المتسةامطة المصتلفةة السةم  ً االطةًا  ً تة  

تكةًين ً كةذل  تكةرار الصطةًط المتسةامطة بةأطًا  االستفاد  منيا عن طرية اضافة بعو حرًف الكلمةة اعلةي ً اسةف  ال

 مصتلفة .

                 
عند عم  التكًين بأستصدا  عالمة بيربيري ت  تكرار شك  الفارس الذي يركب حصانة ً كذل  استصدا  الحرًف المكًنة 

 ي ً علي جانبي التكًين معلكلمة بيربيري عن طرية كتابة الكلمة كاملة في اسف  التكًين ً تجزئة حرًف الكلمة اعل
                                                                                                     استصدا  احجا  للكتابة مصتلفة .

                        
( المتداص  بأحجا  مصتلفة ً كذل   Gت  استصدا  العالمة التجارية جًتشي في تكًين يجمع بين شك  العالمة ً ىً حرف )

 اس  العالمة التجارية ت  تًزيعة اعلي ً اسف  التكًين بشك  متناسب .

                 
بأستصدا  عالمة فيرزاتشي التجارية ً لكن ت  تحرير صًر  المرأ  من ميًد الطًة الملتةف حةً  رأسةيا ً ت  عم  تكًين 

كذل  استصدا  الحرًف المكًنة للعالمة بشك  تًزيع متًازن علي جةانبي التكةًين ليحةدث نةًع مةن التةًازن ً كةذل  جةاء 

   المحلقة اعلي الدائر  المستدير . احد الحرًف بداص  الدائر  ً ذل  ليكًن نقطة ارتكاز لرأس المرأ



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

542 

 

 :.دراسة أسالٌب التشكٌل الفنً للتصمٌم المطبوع وفًقا ألنماط الموضة المعاصرة 

مةن صاللةو الشةصت عةن فكةر  أً للظيةًر  تعني العرف السائد اً نمط من اللباس ًاألدب، فالمًضة مظيةر يعبةر المًضة

بمظير جيد أً للبرًز بين الناس ًىي ُتعتبر فن ًاسع من األلبسة من جميع انًاع األممشة ًىي تجمع ما بين جميع ثقافات 

 . ًىي تعّبر عن اإلنسان ًطريقة عيش البشر ًطريقة لباسي  الغرب إله الشرة العال  من

ً عن طرية استصدا  اساليب التشكي  المصتلفةة مةن اسةتصدا  اللةًن ً التةأثيرات ً مالمةس السةط  ينةتا عةدد مةن االشةكا  

 المصتلفة برؤية تصميمية جديد  للعالمات التجارية .الفنية 

  ا على العالمة التصمٌمٌة من خالل تكوٌنات تصمٌمٌة ًٌ تطبٌق الحلول التشكٌلٌة باستخدام البرامج الجرافٌكٌة أو ٌدو

  للطباعة على األقمشة.

المصتلفةة ً ذلة  لالسةتفاد  منيةا فةي ت  تطبية الحلً  التشكيلية علي عدد من التكًينةات المسةتًحا  مةن العالمةات التجاريةة 

 ابتكار عدد من التصميمات الطباعية الجديد  .

               

ت  تطبية الحلً  التشكيلية علي التكًينات المصتلفة لعالمة ديًر ً كذل  شاني  ً ذل  بأستصدا  البراما الجرافيكية 

 المصتلفة .

       

              

الحلول التصمٌمٌة باستخدام العالمة التجارٌة للتصمٌمات المطبوعة المعاصرة: -4  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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  التكوٌنات التصمٌمٌة والمستخدم فٌها العالمة التجارٌة السابقة واالستفادة منها فً إنتاج تصدمٌمات اختٌار مجموعة

 مطبوعة ٌمكن توظٌفها لخصائص المنتج المطبوع.

مامت الباحثة بأصتبار عالمة ديًر ً شةاني  ً التكًينةات المشةتقة مةن كة  منيمةا ً ذلة  لعمة  مجمًعةة تصةميمات مصتلفةة 

 تثري مجا  طباعة اممشة السيدات المطبًعة . 

             
 التوطٌف         (                                           1تصمٌم رقم )                                 

 (1التحلٌل الفنً )

جاء التصمي  يحم  شكلين مصتلفين للعالمة التجارية ديًر ًاحد  مني  اصيلة بدًن أي تحًير فني ً تحم  اللًن الذىبي ً 

االصري جاءت بأستصدا  التأثيرات الجرافيكية عاييا من حيث البناء العا  ً كذل  اللًن ً جاء تًزيةع العناصةر علةي شةك  

يعطةةي احسةةاس بةةالعمة ً جةةاءت الصلفيةةة ايضةةا متناسةةبة مةةع تًزيةةع االشةةكا  فةةي اعطاءىةةا احسةةاس بالمسةةاحة ً منظةةًري 

االمتداد ألعلي ً ت  عم  المعالجات الفنية علي العناصر االساسية مع االحتفاظ بيًية العالمةة مةن حيةث شةك  الحةرًف ً 

 التكًين الصات بيا .

                 

 التوظٌف          (                                               2تصمٌم رقم )                                   
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 (2التحلٌل الفنً )

جاء تًزيع العالمة التجارية ديًر علي شك  اشرطة طًلية ً افقية بأحجا  مصتلفة ً ىذ  االشرطة تعطي احساس بالقً  ً 

يحم    outlineاالمتداد طًليا ً كذل  الرسًخ ً الثبات عرضيا ً جاء استصدا  الحرًف نفسيا علي ىيئة صطًط 

لصلفية فقط ً تعكس الًانيا علي عناصر التصمي  ً جاءت االلًان بداصليا  نًع من التأثير ً جاءت الصطة اللًنية في ا

مزيا من االلًان اليادئة كاالزرة ً الرًز الفات  ً االصضر الفات  ً ملي  من االلًان الساصنة من االصفر الًاض  ً 

   .ملي  من االحمر . ً جاء التدرج في التًزيع ً التكرار ليعطي نًع من الحركة ً التنًع في التصمي

              
 التوظٌف                             (                              3تصمٌم رقم )                               

 (3التحلٌل الفنً )

جاء التصمي  يحم  عالمة ديًر التجارية بنظا  التكرار الثالثي من المنتصةف ً جةاء التصةمي  يعتمةد علةي تًزيةع العالمةة 

ً تسةةتمد العالمةةة الًانيةةا مةةن تًزيةةع الةةًان الصلفيةةة ً جةةاء اللةةًن االبةةيو بمثابةةة ًمضةةات  outlineالتجاريةةة علةةي شةةك  

ار اللةًن االسةًد علةي ىيئةة مربعةات صةغير  تؤكةد ثبةات ً رسةًخ في اجةزاء التصةمي  ً جةاء تكةر  high lightمضيئة 

الحركة في التصمي  ً جاءت االلًان ىادئة الي درجة كبير  ً تًحي باليةدًء ً االسةتقرار بةين العناصةر بشةك  ًاضة  ً 

 ية .جاء اصتالف االحجا  في العناصر ليعطي نًع من التنًع ً الحركة ليًازن اليدًء الناج  عن الشك  ً الصلف

             
 التوظٌف          (                                                 4تصمٌم رقم )                               
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 (4التحلٌل الفنً )

جاء التصمي  يحم  الكثير من الحيًية ً الحركة ً االنطالة فجاء تًزيع العناصر بشك  متحرر في جميع االنحاء ً 

حرًف الكلمة مًزعة ً متحركة في جميع االتجاىات ً جاءت الصلفية تحم  العديد من االلًان الساصنة من  جاءت

االصفر الصري    ً االحمر ً ملي  من المًف ً االزرة الفات  ً مد استصدمت االلًان بما يكسب التصمي  نًعا من 

 بدًر ترديد ً تنا   ايقاعي للًحدات التشكيلية . الترابط نشأعن العالمة بين الشك  ً االرضية عالً  علي مياميا

               
 (                                                      التوظٌف 5تصمٌم رقم )                                   

 (5التحلٌل الفنً )

 ( ا  cالعالمة التجارية ً ىي حرف ) جاء التصمي  يحم  العالمة التجارية شاني  ً جاءت العناصر تجمع بين

ً كذل  الكلمة نفسيا المكًنة لعالمة شاني  ً جاء تًزيع العناصر بشك  متسامط حر من اعلي الي اسف  ً جاء التنًع 

ًاض  في احجا  العناصر ً جاءت العناصر يغلب علييا اللًن االبيو ً ذل  ألظيار الصلفية التي تجمع بين عدد من 

دئة الداكنة بنسبة كبير  ً جاء ىذا التضاد بين اللًن االبيو ً االلًان الداكنة ليعطي حيًية ً حركة ً تناسب االلًان اليا

 في التصمي  .

                 
 التوظٌف                                      (                      6تصمٌم رقم )                               
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 (6الفنً )التحلٌل 

اعتمد التصمي  علي تقسي  المساحة الكلية الي اربعة اجزاء متناسبة عن طرية تكرار اس  ً عالمة شاني  طًليا ليقس  

التصمي   الي نصفين طًليين ً كذل  بتكرار االس  ً العالمة عرضيا يقس  التصمي  الي نصفين علًي ً سفلي ً النظر 

شاني  بشك  منظًري في المنتصف ً تتسامط حًليا العالمات االصري بسك   الي ك  جزء نجد انو يحتًي  لي عالمة

ليحدد العالمات المصتلفة مع الصلفية التي تحم  العديد من االلًان اليادئة ً   out lineمتسامط ً جاء اللًن االسًد   

 الساصنة معا . 

            
 (                                                             التوظٌف7تصمٌم )                                 

 (7التحلٌل الفنً )

جاء التصمي  يعتمد علي عالمة شاني  يحم  الكثير من اليدًء ً االلًان البارد  في الصلفية ً جاء تًزيع العناصر بشك  

يع اللًن االبيو بشك  يًض  العالمة المستصدمة ً جاءت ايضا متسامط من اعلي يمين التصمي  الي اسفلو ً جاء تًز

( ً جاء اللًن االسًد بنسبة بسيطة ً احجا        (ً كذل  ) cocoالعناصر مكًنة من شكلي العالمة المصتلفين لكلمة )

 مصتلفة للتأكيد علي شك  العالمة ً ظيًرىا في التصمي  .

                   
 التوظٌف                         (                                         8تصمٌم رقم )                                 
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 (8التحلٌل الفنً )

جاءت العناصر في التصمي  علي ىيئة اشرطة طًلية من اعلي الي اسف  ً ذل  ليعطي مً    ثبات للتصمي  ً جاءت 

الداكن من االسًد ً االزرة ً البني ً ظيرت اشرطة اصري بيضاء من نفس العناصر ً ذل  لكي  العناصر تحم  اللًن

تبرز جما  العناصر ً جاءت مصتلفة الحج  ً ذل  لتعطي احساس بالحركة ً الحيًية ً جاءت الصلفية علي ىيئة انصاف 

دئة الرصينة ً جاء ىذا اليدًء متناسب مع دًائر من اعلي التصمي  الي اسفلة بشك  متسامط يحم  عدد من االلًان اليا

 اللًن المنتشر في انحاء التصمي  .

 نتائج البحث :

 مد  البحث منظًمة تصميمية لتًظيف العالمات التجارية المصتلفة في تصميمات اممشة السيدات المطبًعة . .1

 مد  البحث تحلي  فني لتصمي  عدد من العالمات التجارية العالمية . .2

 تأثير التشكي  الفني بأستصدا  البراما الجرافيكية علي السمات االساسية للعالمات التجارية المصتلفة .اًض  البحث  .3

 مد  البحث عدد من الحلً  التصميمية بأستصدا  العالمات التجارية للتصميمات المطبًعة المعاصر  . .4

اصر  للتأكيد علي جماليات             مد  البحث تًظيف تصميمي تجريبي ألممشة السيدات في مًديالت المالبس المع .5

 ً امكانيات التصميمات الجمالية المقدمة لمالبس السيدات .

 التوصٌات :

التًجة نحً استحداث استراتيجيات ً رؤي منيجية جديد  في مجا  التصمي  ً ذل  البتكار تصميمات تثري مجا   .1

 اممشة السيدات المطبًعة .

 التي تفت  مجاالت جديد  لالستليا  ً التصمي  البتكار تصميمات جديد  ً مبتكر  ضرًر  تشجيع الدراسات ً البحًث  .2

 االىتما  بربط التصمي  بالتكنًلًجيا الحديثة فك  منيما يكم  االصر ً يقًد الي منتا متكام  تصميميا  ً تكنًلًجيا . .3

 المراجف :

 الكتب :

  2012.القاىر  :دار الكتاب الحديث .التصمي  في مجاالت الفنًن التطبيقية ً العمار  سيي ,ياسر محمد . .1

Sohil,yaser mohamed.eltasmem fi magalat elfion eltatbikia wa elemara.elkahera:dar elktab 

elhadith 2012.  

 لعربية ..القاىر :دار النيضة ا المبيعات  ً السياسات التسًيقيةأسماعي  ،يسري صضر . .2

Esmail, youssri kedr .almabiat wa elseasat altaswekeya .elkahera :dar elnahda elarabia.  

 . القاىر : مكتبة االنجلً المصرية . فن البيع ً االعالنالبرمًمي ,محمد رفية. .3

Elbarkoki,Mohamed rafeek .fan wa beaa allalan.elkahera:maktabt elanglou elmasraya.  

 . 1981.القاىر  :دار النيضة العربية . االعالنرشد ,أحمد عاد  . .4

Rashed,ahmed adel.alalan.elkahera .dar elnahada elarabia 1981. 

 1990.بيرًت :دار بن كثير . الصط العربي تاريصة ً حاضر الرفاعي ,بال  عبد الًىاب . .5

Elrafayi ,balal abd el wahab .elkat el arabi tariko wa hadero .bayrot :dar bin kather 1990.  

 . 1987(.القاىر  :مكتبة االنجلً المصرية .االعالن )تاريصة ,أسسو ً مًاعد  ،فنًنو ,أصالمياتة صابات ,صلي  . .6

Sabat ,kalil .elalan (tariko,ossoh wa kawaydo ,fenono,aklakiato) .elkahera :maktabit elanglo 

elmasraya 1987. 
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.القاىر  :الجياز  أسس التصمي  ً دًرىا في تطًير مدرات المصم  االبتكاريةالغريب ,سلًي .–تيري ,سعيد الً .7

 . 1998المركزي للكتب الجامعية ً المدرسية ً الًسائ  التعليمية ,

Elwatery ,saed-elgarib ,salwa.aoss eltasmem el dorha fi tatoir kodrat elmosamm elabtikaria 

.elkahera :elgehas elmarkasy llkoto elgameya wa elmatrasia  wa elwasael eltaliia 1998. 

 . 1998.القاىر  :كلية التربية الفنية ,جامعة حلًان , الفن ً التصمي شًمي ,اسماعي  . .8

Shawky ,esmail .elfan wa eltasmem .elkahera :kalit elterbia elfania ,gamet helwan ,1998. 

 . 1993. القاىر  : العالمة التجارية فكر ً فنمحسن.شاكر , .9

Shaker,Mohsen.elalama eltogaria fekr wa fan.elkahera:1993. 

 . 1995.القاىر  :الشركة العربية للنشر ً التًزيع . االعالنسعيد ,ىناء عبد الحلي  . .10

Saed ,hanaa abd elhalim.elalan elkahera :elsharka elarabia llnashr wa eltawseaa .1995 

 الرسائل العلمٌة :

الرنً  االسالمية دراستيا من حيث التصمي  ً االستفاد  منيا في تصمي  عالمات تجارية الجابري ,عطيات محمد .  .11

 . 1976. رسالة ماجستير . كلية الفنًن التطبيقية . جامعة حلًان  في مصر المعاصر 

Elgabri,atyat Mohamed .elrynok eleslamya drasetha mn hyth eltasen wa elstfada miha fi 

tasem alaat togaria fi masr elmmoasra .rasalt magestar kolet elfenon eltatbikya .gamet 

helwan .1976 

,رسالة ماجستير ,كلية التربية الفنية  دراسة لعنصر الشك  ً دًر  في تصمي  الشعارعبد الحميد ,أمينة رشاد . .12
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