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                   تقد�ر  شكر و                           

                                  

   .وحصبه امجعني امحلد � والصالة والسالم �ىل �ري �لق البرشیة محمد صىل هللا �لیه وسمل و�ىل ءا�

اجلزیل تقدم �لشكر امحلد � اوال ا�ي انعم �لیا بنعمة العمل ومن �يل �متام هذا العمل املتواضع �رسين ان ا

 اىل �س�تاذة "العایب نصرية" �ىل لك ما قدمته من نصی�ة و توجيه .

عون و�دمة من  كام اتقدم �لشكر اخلالص للك اساتذة قسم الفنون تقد�را وعرفا� مين �ىل ما قدموه يل

 طوال هذه الس�نوات .

ذيت يف مجیع واتقدم من هذا املنرب �لشكر يل لك من �لمين حرفا من قریب او بعید �اصة معلمي واسات

   �طوار ا�راس�یة.

 ويف ��ري اقدم شكري للك من سامه من بعید او قریب يف اجناح هذا العمل.



هداء�  

ا ام� من ذرة اهدي معيل املتواضع ا�ي هو مثرة �د حصد�ه بعد زرع روي بصمود وارادة �دیدیة �رست فيه لك م

 عطاء وهذا يف سبيل وال�ل:

��ماءلك من دعى فلبا النداء لك شهید روى هذه �رض   

ايم اليت محلتين وال�ل راحيت �سعى ..ايب ا�ي تعب ال�يل ومازال �شقى  

 اخويت : �ا�، فوزي وزوجته نصرية دون ان ا�ىس ا�هنام ا�د

ة، ع.�لیا، ت.فطمي ب.شهیناز، ب.اسامة، ش.امسهان، : ك.محمد �مني، ف.راویة، م.مروة،اىل من ا�زت بصداقهتم و 

ب.سطیة، س.�هننان، ح.یوسف، غ.شويق،الرحامن، خ.عبد الرحامن، م.عبد  ب.اسامعیل،  ب.مالیك، 

 دون ان ا�ىس ایًضا لك من سا�دين من قریب او بعید ولو �لكمة طیبة

 كام اتقدم �هداء هذا العمل الكبري والنفيس يف نرضي اىل نفيس .....
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 المقدمة 

ریة اثرت على جمیع القطاعات نضرا شھد العالم في السنوات االخیرة تغیرات جذ 

دان من نتائج على مختلف المیادین ، ال سیما المیالعولمة وما افرزتھ  ظاھرةالنعكاسات 

ة االعالمي حیث شھد ھذا المجال عدة تغیرات وتحدیات المنافسة مما غیر من خریطة بیئ

حتى  االعمال ، فھذه التحدیات دفعت بالدول الى انتاج عدة اصالحات في مختلف القطاعات

 یمكنھا مسایرتھا ومن ثم التحاق بركب التقدم حتى تحقق التنمیة الشاملة.

سة والتغیرات التي میزت وطبعت الساحة الدولیة وجدت المؤسوفي ضل ھذه التحوالت 

مر فاذا اردت ان نفسھا تنشط في بیئة تطغى غلیھا حالة عدم التأكد ویستھویھا التغییر المست

یھا اال تكسب رھان التفوق وتحافظ على كیانھا وتؤدي رسالتھا التي وجدت من اجلھا ما عل

ن نقلص نقاط المختلفة في بیئتھا ، فیجب علینا اان تكون في یقضة دائمة حیال التغیرات 

ھة ضعفھا ونعظم نقاط قوتھا من جھة ، وتستغل الفرص المتاحة وتقاوم التحدیات من ج

.اخرى ، ولن یتحقق ھذا اال اذا انتجھت الیات ومفاتیح ذات فعالیة  

لتكیف مع اویعتبر االشھار من بین االدوات التي تستند علیھا المؤسسة لمواجھة المنافسة و

ویج قواعدھا خاصة مع اشتداد ھذه االخیرة واشتداد فعل االسواق واالكثر شیوعا في التر

ھ للمنتجات والخدمات المقدمة من طرف المؤسسة . لذلك فان االشھار باشكالھ وامكانیات

اس الحالیة اضحى حاضرا في كل االمكنة وعبر جمیع وسائل االتصال حتى ان حیاة الن

والحركات وااللوان والخطاب مي اصبحا مشروطین باغراء الصورة ونشاطھم الیو

یة العامة ، المصاحب التي تشكل اھم دعائم االشھار التعبیریة وباالضافة الى آثاره االجتماع

ح المجتمع على حیث انھ یتاثر بالمجتمع ویؤثر فیھ ، باعتباره من الفنون الجاذبیة لكل شرائ

 على اختالف نوعیتھا.

ھو یعمل بارزا في نقل االفكار وتوجیھ المواقف نحو الھدف المحدد ن ف دورا  یلعب فاالشھار

وك وتوجیھ على تغییر وغرس الوعي بالفكرة او السلعة والخدمة ، باالضافة الى تدعیم السل

 نحو 
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وق بھا صورة تعكس الممیزات التي تتفموضوع االشھار ، فمن ثم نبرز اھمیتھ في بناء 

ز في ھا من المنافسین وتصل بواسطتھا الى الحصول على موقع متمیالمؤسسة على غیر

 سوق االستمرار من خالل التعریف بمنتوجاتھا.

ة ذا البحث حول موضوع : تصمیم شعار وملصقات اشھاریة لشركتأتي دراستي في ھ

:  افتراضیة السترجاع السیارات القدیمة ومن ھاذا المنطلق نطرح االشكالیة التالیة  

 ما مدى فعالیة الشعار والملصق االشھاري في الترویج للمنتج الصناعي ؟

صي التي دفعتنا الختیار ھاذا الموضوع منھا اسباب ذاتیة وھي المیل الشخان االسباب 

ة لموضوع االشھار والترویج للمنتوج الصناعي والرغبة في انجاز ھذه الدراسة وكثر

باه ، واھتمامنا ا في حیاتنا الیومیة بشكل ملفت لالنتالمضامین االشھاریة وتنوعھا واختالفاتھ

 باالشھار والتصمیم وادراكنا لقوة ھذا النمط االتصالي . 

یة ، واكتشاف ومنھا اسباب موضوعیة  التي تتمثل في الرغبة في اثراء وتدعیم البحوث العلم

عي .الحقائق العلمیة حول تاثیر االشھار على المؤسسات المروجة للمنتوج الصنا  

ھار تھدف ھاذه الدراسة الى تسلیط الضوء على جانب من جوانب االشھار اال وھو فائدة االش

 للمؤسسات الصناعیة.

وتضم اوال المنھج التاریخي والذي ولالجابة على االشكالیة تثبت الدراسة تكاملیة منھجیة 

لخصوص في استعمل في الفصل االول ، باالستعانة ایضا بالمنھج السمیائي (بصري) وبا

تحلیل وقراءة شعار والملصقات المنجزة في الجانب التطبیقي واستعملنا المنھج التجریبي في 

محاوالت لتصمیم شعار ملصقات اعالنیة لشركة افتراضیة السترجاع السیارات القدیمة 

(Berlik)  

الشعار والملصق في الترویج  وقد قسم البحث الى فصلین ، الفصل االول بعنوان توضیف

 للمنتج الصناعي والذي یندرج  تحت ثالث مباحث ، االول بعنوان ماھیة االشھار والثاني 
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اي الفصل التطبیقي بعنوان ماھیة الملصق والثالث بعنوان ماھیة الشعار. والفصل الثاني 

ني بعنوان مراحل ول بعنوان التصمیم الغرافیكي والثایشمل نصف الدراسة بثالثة مباحث اال

 انجاز العمل والثالث عرض االعمال المنجزة .

ومن الصعوبات التي واجھتني قلة او بتعبیر اخر الشح في المراجع والمصادر واغلبھا 

 باللغات االجنبیة وندرة للمعلومات الموثوقة وھذا ما جعلني اشق الرحال لجمع المادة العلمیة.

 اني قد عملت على تغطیة ھذه الندرة من اجل توفر ھذه الدراسة لالجیال القادمة . بھذا آامل

كما ال انسى استاذتْي الفاضلتین "العایب نصیرة" و "كحلي عمارة" على مساعدتھما لي 

 واشرافھما على ھذا العمل المتواضع .

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل االول

یف الشعار والملصق االشھاري للترویج توظ

 للمنتج الصناعي
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: ماھیة االشھار  

دمات ، ألنھ یعتبر اإلشھار أھم األنشطة في سیاسة االتصال التسویقي وترویج السلع والخ

ي إضافة إلى أنھ یلعب دورا مھما ف یجعل المنتوج حاضرا في الذھن وان كان غائبا مادیا ،

ن اعتبار طط لھ بمھارة ،و یمكالتعریف بالمنتوج و إقناع الزبون بھ وحثھ على شرائھ إذا ماخُ 

.اإلشھار األداة التي یتم بواسطتھا وضع السیاسات التسویقیة موضع التنفیذ   

ریة الشھاول التسویق التعرف على جمیع جوانب وأبعاد السیاسة اؤولھذا یجب على مس

الیتھ ، حتى م فعللمؤسسة ،ابتدءا من تحدید أھداف اإلشھار حتى الوصول في األخیر إلى تقیی

.ةشھاریة ومن ثم تحقیق األھداف العامة للمؤسسالھداف السیاسة االایتمكن من تحقیق   

 

: تعریف االشھار  

الشيء بسرعة  ھورظ من كلمة اشھر او شھرة التي تعنياالشھار لغة ھو مصطلح مشتق 

بمعنى الجمھور ومن   public ، اما في اللغة الفرنسیة فھي مشتقة من كلمة وتمیزه عن غیره

  s publicu 1نیةیالكلمة الالت

وسائل  عرفھ محمد العلیان على أنھ عملیة االتصال غیر الشخصي من خاللیُ اما اصطالحا ف 

ئات معینة إلیصال معلومات معینة إلى فاالتصال العامة بواسطة معلنین یدفعون ثمنا معینا 

 من المستھلكین  بحیث یفصح المعلن عن شخصیتھ.    

رسل م: "إلى أّن اإلشھار ھو عملیة اتصال بین طرفین أساسیینفي ھذا التعریف نجد إشارة 

ھ یركز باإلضافة إلى أن ."زبون أو تاجر إلى غیر ذلك متلقي مستھلك أو مشتري"و "منتج

حصل على ضرورة دفع المقابل من طرف المعلن للوكالة االشھاریة نظیر الخدمات التي ی

  2علیھا، واألمر اآلخر المھم ھو كشف ھویة المعلن حتى یتعرف علیھ المتلقي.

 

                                                           
1Redha   07/09/2018االطالع:  2011دیسمبر  20، 19:27،قضایا الساعة،االشھار مراحلھ المختلفة 

  2  منتدیات ستار تایمر،ارشیف االقتصاد واالعماال،دور االشھارفي التجارة 23:55 ،2012/02/12،االطالع:2018/09/07
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كده "غرین ؤرھا في حیاتنا الیومیة، وھو ما یثیأالشھار قوة كبیرة وفعالة نشعر بتیعتبر ا

"ان الھواء یتكون من االكسجین روبرت" احد البارزین في مجال االشھار حیث یقول 

    3اآلزوت واالشھار"

ماتھ وقد عبر عن ذلك أیًضا "ستیفن ایون" وھو استاذ في جامعة "ھیمتر" حین قال بكل

   4القاسیة "االشھار یتسلل بطریقة ما الى حیاة الناس الى درجة انھ اصبح متطفال"

ھود ذلك بذلت جشھار ما یزال في طور التطویر وسیظل یتطور دائما ولبالرغم من ان اال

اط معینة. فقد كثیرة لتعریفھ وكان لكل منھا میول الى تخصص معین وان اتفق بعضھا في نق

ورد ان "االشھار ھو عبارة عن الرسائل المنشورة في وسائل االتصال الجماھیریة 

  5والمتكونة من الصحافة، الرادیو، التلفزیون، السینما، اللوحات االشھاریة"

كونھ فنّا  لىھذا باإلضافة إ لھ مناھجھ، مواضیعھ وتقنیاتھ. فقد أصبح اإلشھارعلما قائما بذاتھ.

كلة للجمھور یتطلب اإلبداع حتى یصل إلى الشرائح المختلفة المش في التطبیق والممارسة

 لم یعد اإلشھار مجرد إخراج لرسائل إعالمیة إبداعیة باستخدام بعض و بالتالي العام.

اف التي طرالمؤثرات الصوتیة أو المرئیة، بل وسیلة اتصال لھا أھمیة بالغة بالنسبة لكل األ

عن أفراد  كان المستھلك النھائي عبارة أن تتشكل منھا عملیة اتصال مكتملة العناصر.سواء

.أو مستھلكین صناعیین  

 

 

 

 

 

                                                           
3  Leduc Robert، La publicité une force au service de l’entreprise ، Dunod ،Paris ،1966، p 2 
4  Hiam Alexander, D. Charles Schewe، MBE Marketing synthèse des meilleurs cours Américains ،   

éditionMaxima ، France، 1994، p 223  
5  Elie Cohen, dictionnaire de gestion, Op. Cit, p 295 
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االشھاراھمیة   

عا وذلك على المستوى األكادیمي حیث كان موضو ، یعتبر اإلشھار من المفاھیم ذات األھمیة البالغة

بین منتج  أو حتى من حیث الممارسة باعتباره نشاط اتصالي لدراسات وبحوث في مختلف التخصصات ،

ستعمالیة لسلعة أو خدمة وبین مستھلك یرید تحصیل ھذه الخدمة أو السلعة قصد الحصول على قیمتھا اال

. أو النفعیة  

نحن افراد  اوالسیاسیة نظرا النن أساسیا من حیاتنا الیومیة االجتماعیة واالقتصادیة ااصبح االعالن جزءً 

  6المجتمع كافة مستھلكین ومنتجین وتجار ووسطاء بحاجة الیھ

زوده ضرورة ملحة لتحقیق غایتھ في اإلشباع ألنھ ھو الذي ی یعداھمیة االشھار بالنسبة للمستھلك  

ارھا بالمعلومات ویحیطھ إحاطة كاملة بأفضل أنواع السلع والخدمات المعروضة وكذا مواصفاتھا وأسع

یما یتعلق وأماكن تواجدھا لكي یمّكنھ من المفاضلة والتمییز بین أنواع وبدائل ف حصول علیھاوكیفیة ال

ما  ش معرفي بینفالمستھلك قبل أن یقوم باتخاذ قرار الشراء یكون في حالة تشوی.بالسلع من نفس الصنف

.یطلبھ وما یملكھ من إمكانات الحصول علیھ عتوافق مییختاره وما   

ر بالنسبة لفئة المنتجین فیعد اإلشھار من أھم الوسائل التي تربطھ بعالقات دائمة مع جمھو أّما

لمنتجات فھو یحث المستھلك على شراء سلعة أو تحصیل خدمة وھذا ما یؤدي إلى تصریف ا.المستھلكین

  . في السوق وبالتالي فھو حل لمشكلة الكساد التي تؤرق المنتج

ھار إلى إذ لوالھا لما وصل اإلش أال وھي وسائل اإلعالم،،  التي تلعب دور الوسیطأّما الفئة الثالثة فھي 

شكل أھم فاإلشھار ی وھي أیضا لھا مصلحة تتمثل في كسب قدر كبیر من الجماھیر .الجماھیر العریضة

  .نسبة في میزانیة ھذه الوسائط

ن على احتیاجات المستھلكی كما زادت أھمیة اإلشھار بظھور التسویق بمفھومھ الحدیث الذي یركز

ھور تسعى إلى إرضاء الجم ورغباتھم من أجل االستجابة لھا ومحاولة إشباعھا من خالل منتجات وخدمات

ا قدم لھ معلومات صادقة وكافیة عن كل میأن  ویّدعیھ  بصحة ما من طرف المنتج  إقناعھیجب  الذي

.یقدمھ من سلع وخدمات  
  
 
 
 
 
 
 
   

                                                           
  6محمد جودة ناصر، الدعایة واالعالن والعالقات العامة ، دار مجدالوي للنشر والتوزیع ، عمان-االردن-2008، ط1 ، ص101.
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 وضیفة االشھار
 

رح والتفسیر یعتبر االشھار مادة اعالمیة اتصالیة وضیفتھا في االساس االعالم واإلخبار والتوضیح والش

ة وفوائدھا للمستھلكین عن السلعة التي یرغبون في شراءھا وھو یزودھم بالمعلومات الكافیة عن السلع

. وطرق استخدامھا على افضل الطرق واألسالیب المناسبة  

:ائف االشھار فیما یلي ظویمكن تلخیص اھم و   

ما یتجنب  والخدمات، فالمتلقي غالباخلق الوعي او االدراك وذلك من خالل التعریف المفصل بالسلع    *

قیمھ ومعتقداتھ  معو تتنافى االفكار والموضوعات الغربیة او التي لم یسمع عنھا من قبل، او التي ال تتفق 

 الشخصیة.

ھا عن طریق حیث یقوم االعالن بدور فعال في تحویل االتجاھات والتأثیر فی تالتأثیر في االتجاھا   *

  .مقنعةیف االستراتجیات الظتو

اعات ھم عن طریق ما یقدمھ من معرفة وأفكار مھمة في خلق انطبابناء الصورة الذھنیة، فاإلعالن یس   *

 وانعكاسات عامة عن القضایا والموضوعات في عقول الجمھور.

صال یمات الخدمیة الھادفة وذلك من خالل االنتشار عبر وسائل االتبالمؤسسات والتنظ التعریف  *

ي وتحقیق التغطیة المطلوبة .ماالعال  

لمطلوبة االختیار: حیث یتم تعریف المتلقي بموضوع المادة االعالنیة من خالل توفیر المعلومات ا  *

عناء البحث عنھا للوصول الى القرار المالئم.ھ وتجنیب  

وع االنتباه او تسھیل فھم موضاع: حیث ال یتوقف دور االعالن عند تحقیق االدراك وجذب االقن  *

الھادفة سلوكیات القبال على تبني االتجاھات واللتلقي مالرسالة االعالنیة ، وانما یتجاوز ذلك الى تحفیز ال

. ألفضلعن افي ضوء خلق الرغبة في التعبیر  والتخلي عن السلبیة منھا  

 على موضوع واألھمیةاذ یھدف االتصال االعالني الى اضفاء القیمة  األھمیة ،اضفاء القیمة او   *

 االعالن من خالل تنبیھ الجمھور الى قیمة المادة االعالنیة.

ي عقل المتلقي من في الحفاظ على الفكرة او الموضوع ف یفة التذكیریة لالعالنظالتذكیر المتمثل في الو  *

 خالل التكرار المستمر للرسالة االعالنیة.

ت واالفكار ة المنتجین والموزعین على تعریف العمالء المرتقبین لمنتجاتھم من السلع والخدماساعدم  *

 والمنضمات واالشخاص واالماكن.

وبیان كیفیة اشباعھا.  محاولة العمالء في التعرف على احتیاجاتھم  *  

 اصواألشختھنئة العمالء وجعلھم یستغلون المنتجات من السلع والخدمات واالفكار والمنضمات   *

.واألماكن  
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 7*  حث العمالء على شراء المنتجات واقتنائھا من المنتجین المعلنین عنھا. 

یم النشاط االشھاريتنظ   
عة ة مدفوجمعیة تقوم بشراء فضاء اشھاري من اجل بعث رسال المعلن ھو منضمة او مؤسسة او ادارة او

 8 الثمن، وھو من یحدد حجم المیزانیة ثم یعھد بھا الى وكالة اشھاریة

یر وقد یكونون منضمات غ لون للحمالت االشھاریة والمرسلون للرسائل االشھاریةالمموِ  ھمالمعلنون 

لدولة في تجاریة كالمنضمات االنسانیة او منضمات  وطنیة كأمن الطریق أو منضمات دولیة یونیسكو او ا

قیق حد ذاتھا او االطراف السیاسیة... وفي اغلب االحیان یلجأ المعلنون الى اطراف خارجیة من اجل تح

ت االشھار، اما بعض المعلنین االخرین طراف المتخصصة ھي وكاالحمالتھم االشھاریة وھذه اال

ن برامج لتحقیق حمالتھم ، ویكون المسؤولون ع فیستخدمون مصالح خاصة بالمؤسسة "وكالة داخلیة" 

 9  .االشھار ھم المدیرون العامون، المدیرون التسویقیون، مدیري االشھار ورؤساء المنتجات

ان ھذین التعریفین یبرزان ان اعمال االشھار او النشاط االشھاري یجري عن طریق جھاز االشھار 

 الخاص بالمؤسسة او عن طریق مؤسسات مستقلة عنھا.

ة ومن المھم ان تجمع المؤسسة بین ادارة اشھار داخلیة ووكالة اشھار خارجیة، وذلك راجع الى ان طبیع

لخبراء او راء بعض اآاالستفادة من ائف المؤسسة، فكثیرا ما تتطلب ظاعمال االشھار تختلف عن باقي و

المؤسسة  لفیفھم في ادارة االشھار او ان القیام ببعض اعمال االشھار قد تكظالمستشارین الذین یصعب تو

 تكالیف مرتفعة جدا نضرا لما قد تتطلبھ من تكالیف ثابتة.

على عدد اھمن التكالیف نضرا المكانیة توزیعوكاالت االشھار بھذه االعمال یخفف في حین ان تكلیف 

یة.فان وجود ادارة داخلیة لالشھار الیمنع من االستفادة من وكاالت االشھار الخارج كذلك المعلنین ،   

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
طاوني، فریدة اوملحة،نوال فارس،تأثیر االشھار على سلوك االفراد في المجتمع الجزائري، شھادة الماستر، تحت اشراف الدكتور الحاج تی  7 

.43،ص24، ص2017_2016  
 

8 Vernette Eric, L’essentiel du marketing, Edition d’organisation, Paris, 1998, p 307 
 
9 Vandercammen. M, marketing : l’essentiel pour comprendre décider agir, De boeck, Paris, 2003, p 431 
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 انواع االشھار حسب االھداف االشھاریة

    

  " ویعبر ھذا المعیار عن وجھة نظر وكاالت االشھار المتخصصة  نمیز فیھ بین :      

لعة في : یتعلق بتسویق سلعة جدیدة وھدفھ اعالم الجمھور بتواجد الساالشھار التعلیمي _

 السوق. 

لى : یستھدف اخبار الجمھور بالمعلومات التي تیسر لھ الحصول ع_االشھار االرشادي 

قل النفقات.أوبقل جھد وفي اقصر وقت ممكن أالمعلن عنھ ب الشيء  

 ىاو نوع معین من السلع او الخدمات او احد: یعمل على تقویة صناعة االشھار االعالمي _

ویة الصلة ر یؤدي نشرھا او اذاعتھا بین االفراد الى تقالمنشآت وذلك بتقدیم بیانات للجمھو

 بینھم وبین المنتج مما یبعث الثقة ویقویھا.

ھور بغیة : یتعلق بسلع او خدمات معروفة بطبیعتھا وخصائصھا للجماالشھار التذكیري _

 تذكیره بھا والتغلب على عادة النسیان لدیھ.

ان تكون  : ویشترط ان یكون على سلع او خدمات اخرى متنافسة. بمعنىاالشھار التنافسي _

لى ما متكافئة من النوع ومتساویة مع بعضھا البعض ویعتمد نجاح ھذا النوع من االشھار ع

ب االفكار لھم النجاح في التغلب على المنافسین الى جان ینفقھ المعلنون من اموال مما یھيء

الجدیدة المبتكرة في الرسائل االشھاریة المنشورة او المذاعة والتي تلقى قبوال اكثر من 
 10الجمھور." 

 
 

 

 

 
                                                           

  10كوسھ لیلى، واقع واھمیة االعالن في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة ، شھادة الماجستیر، اشراف الدكتور مرداوي كمال، 2007_2008
 

74ص    
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 خالصة 

تقدمھ، یعد االشھار فنا تواصلیا قدیما، استخدمھ االنسان منذ القدیم ومع تطور المجتمع و

جمیع  يي، وفالجتماعي، والسیاسي والثقافاصبح حلقة ھامة في سلسلة التطور االقتصادي وا

 مجاالت الحیاة.

عتباره من باالضافة الى آثاره االجتماعیة العامة ، حیث انھ یتأثر بالمجتمع ویؤثر فیھ، با

.الفنون الجاذبة لكل شرائح المجتمع على اختالف نوعیتھا   

اریة الى كما تقوم العملیة االشھاریة على استعمال اللغة باعتبارھا واسطة لنقل المادة االشھ

مكن افراد جماعة لغویة ما من التواصل ام من العالمات والرموز یُ ظاللغة ھي نوالجمھور، 

كثر فعالیة في وھي اداة االتصال الرئیسیة في المجتمع االنساني، النھا الوسیلة اال فیما بینھم.

 11تمكین الفرد من الدخول في عالقات وتفاعالت اجتماعیة مختلفة.

 في یقابلھ فما عنھ، واإلخبار وإبرازه الشيء إظھار یعني اللغوي معناه في اإلشھار كان إن

 على المتلقین حث في رغبة الخدمات أو المنتجات محاسن عن اإلخبار ھو التجاري النشاط

 معینة، مذاھب أو سیاسیة قضایا اإلشھار یدعم وقد االقتصادیة، والمنفعة للربح طلبا اقتنائھا،

 .بحتا تجاریا لیس الفعلي معناه أن ذلك
 
 

                                                           
شروق خلیل،دور البنیة اللغویةفي الخطاب االشھاري،شھادة الماستر،اشراف د یاسمینة عبد السالم،2014،2015،ص5 

11  
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  ماھیة الملصق

درة المصمم وھي التي تجسد المعنى الحقیقي لوجود التصمیم من خالل أدائھ لوظیفتھ، والداللة تبدأ بمق

اإلعالنیة  فرموز الملصق على اختیار الرموز واألشكال األكثر قدرة على التعبیر عن وظیفة التصمیم،

ن الوقت البد أن تضم معاني ورموزا یستطیع المصمم بواسطتھا إیصال رسالة من خاللھا، ویدرك في عی

 .1لمن توجھت ھذه الرسالة وما طبیعتھا النفسیة واالجتماعیة والفكریة 

 تعریف الملصق

ة، وربما بأنھا عبارة عن رسائل إشھاریة مطبوع یمكن تعریف الملصقات والالفتات اإلعالمیة اإلشھاریة

ة كرتونیة أو زجاجی او مدعمة بالرسومات واإلشارات والرموز وتلصق على قطع خشبیة  بصورة 

ع مع مخصصة لنشر اإلشھارات على جدران الشوارع أو وسط المیادین الرئیسیة التي تربط الشوار

.  (وتوضع الملصقات والالفتات لیشاھدھا ویقرأھا المارة مشاة أو راكبي السیارات 2بعضھا البعض

نھار الخاصة أو وسائط النقل العامة ،ویمكن أن تضاء لیال لیتم مشاھدتھا وقراءتھا أیضا على مدى ال

قعین واللیل،واختیار موقع الالفتات والملصقات ضروري جدا من حیث عدد المشاھدین والقراء المتو

 سواء مشاة أو راكبین).

حافالت الموضوعة على وسائل النقل والتي ھي موضوع دراستنا ھي ملصقات تثبت على الاإلشھارات 

من  وسیارات األجرة أو داخلھا،وتشمل الالفتات الموضوعة داخل المركبات على رسالة إشھاریة أصول

 الفتاتذلك الملصقات الموجودة في الخارج وذلك أن الراكب لدیھ وقت أطول لالطالع علیھا. وتعتبر ال

ات أكثر األنواع انتشارا وھي عبارة عن صحیفة من الورق المصقول تلصق على لوحات إشھاریة ذ

       3أحجام مختلفة.

 

 

 

                                                           
، دولة اإلمارات 2008إیاد حسین عبد هللا، فن التصمیم(الفلسفة،النظریة، التطبیق )، الجزء الثاني، دائرة الثقافة واإلعالم، الطبعة األولى سنة  1 

 .17ص العربیة المتحدة، 
  .138-135ردن، ص ، األ2009طبعة األولى، سنة محمد أبو سمرة، االتصال اإلداري واإلعالمي، دار أسامة للنشر والتوزیع ، ال 2 
 .139ص ، األردن، 2009محمد أبو سمرة، االتصال اإلداري واإلعالمي، دار أسامة للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى، سنة  3 
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 التطور التاریخي للملصق

یمكننا تنظیم وتفسیر أنماط نم بیئتنا، وبباسطة، األشیاء المماثلة یتم تجمیلھا إدراكیا، ھذا وأنجبت ألمانیا 

الذي توغل في الھندسة المعماریة والذي قدم أعماال مستوحاة  بیتر برنس المصور والرسام والفنان 

، كما واعتقد الفنانین االنجلیز الذین عملو  الفنون والحرف حركةالتجاه التي ارخت  ولیام موریسمن 

  في دراسة المسائل األخالقیة الكامنة في الفن وفي منع إساءة المعاملة التجاریة (وبركبوند) بأسلوب 

م بتصمیم كل شيء ا، وھي شركة ألمانیة كبیرة، حیث قAEG  ، وعمل برنس في شركة والصناعیة

. الذي أصبح فیما بعد مؤسسا للباھاوس... غروسیوس اإلعالنات والمنتجات ،ھذا ودرس برنس والتر 

على ما 4یخ الفن والتصمیم إلى أن عصر الحداثة والتنمیة الحداثویة األوروبیة توزعت ویؤرخ تار

)، من األیام األولى للتكعیبیة حتى عھد صعود ......، 1933) إلى عام(1908یقرب من عام (

واشتملت الحداثة الفنون الجمیلة، والتصمیم الكرافیكي والھندسة المعماریة من خالل حركاتھا 

بما في ذلك التكعیبیة والمستقبلیة ودي ستیل، والدادا ، والباوھاوس، والتفكیك، وعمل بذلك  المختلفة،

كثیر من الفنانین والمصممین في السنوات التي سبقت الحرب العالمیة األولى، كما تواصل تیار 

التأثر  الحركات الجدیدة وتوسع لدینا مفھوم الحقیقة، وظھرت المستقبلیة الزنم على القماش من خالل

میلیو  ) على ید الشاعر 1909بإیجاد الصور المتعددة وھي حركة أنشئت في إطالیا حوالي عام (

وطورھا فنانون أمثال جاكو موبلة، جیلو سیرفرني، والفنان المصمم مكنایت ھاكونیر ،  مارینتي 

تنادا إلى تسمیتھم الذي قضى جزءا كبیرا من حیاتھ المھنیة مصورا، ھذا ونظر الفنانون المستقبلیون اس

، إلى إیمانھم وتفاؤلھم بتیارات النصر الصناعي والتي ستؤدي إلى مستقبل أفضل. ومن المفارقات 

ومن المحزن أن الكثیر من فناني الحركة قتلو في الحرب العالمیة األولى ومع ذلك استمر التأثیر 

ث وسعت الواقع المرئي لنا ). حی1910المستقبلي للصور المتحركة والملصق وبرزت شعبیتھا عام (

وإنشاء الصور التي تتمثل من خالل الزمن، وأمل المستقبلیون بأن أعمالھم ستقدم ذلك أن تصمیم 

صور ملونة مسطحة األسلوب حافظ على التوازن بین مظھر التصمیم الثنائي األبعاد والتصویر، وفي 

ملصقات االعالنات باستخدام الصور سلسلة من برفارد لوسیان" ألمانیا مطلع القرن العشرین قدم "

  5ذات ألوان مسطحة مع التركیز على الشكل، مقترنا بالمنتج.

                                                           
  ، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، الطبعة األولى  -نظریات ودراسات مستقبلیة في التصمیم -نصیف جاسم محمد، كتاب في فكر التصمیم  4 

 . 11، األردن، الصفحة 2013
 .12نفس المرجع ، الصفحة  5 
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ح مھتما إلى ألمانیا حیث تعلم وأصب فان دي فیلدي انتقل فنان النوفو البلجیكي  1906وفي عام 

  6بدراسة البنیة الھیكلیة وعدھا منھجا للفن فضال عن عملھ مصمما.

 

 ن ديافعد عمل ھاوس، وافي تطویر حركة الب  رساما وساھمت أفكاره الحقا و مھندسا معماریاكان 

كز فیھ ر تربون) ، وكان لھ ملصق وحید اسمھ ( مقدمة للرسم التجریدي في القرن العشرینفیلدي 

نون التطبیقیة. على المنتجات الغذائیة ، مسمیا إیاه بالفن الجدید من خالل دمج األفضل في التزیین والف

 جاریةالطریقة السیاسیة والتھو وآخرون عملو ب كاندینسكي ،یدي األول إلى رویعزو الرسم التج

ئة وصمموا مجموعة من ملصقات التعب ، الدعایة لدعم الدولة الجدیدة ومؤسسات التغییر الثوري

من وسائل  والتغلیف التي ھدفت إلى اجتذاب المشترین لمنتجات الدولة وأصبحت اإلعالنات وسیلة

مبر ملیفیتش كسالفنانین والشعراء وغیرھا للمضي قدما في تحقیق أھداف المجتمع السوفیاتي. وھدف 

تكییفھا للوصول إلى وعي المشاھدین و ، وتجریبیون آخرون بشكل مباشرألكساندر رود تشینكوو

شتغلین الرسامین والمبسھولة للدعایة االعالنیة عن المجتمع الجدید ومؤسسات الدولة وازدھرت بدعم 

لك صناعة في مجموعة متنوعة من وسائط اإلعالم ، بما في ذ رودتشینكورافیكي ، عمل غبالتصمیم ال

كان صمم ملصقات لعدة أفالم باستخدام الصور و ، كما األفالم وتصمیم أزیاء السینما والمسرح

   7الروسي (لیمیتزكي) الفنان الوحید الذي كرس عداد كبیرا من الجھد لعمل الدعائي.

یة ، الخط الحركة في أن التصمیم یستند إلى عناصر أساسفنربیترایدفلد ، زعیم  وتبین نظریة

الحرف التي رافیكي ومدرسة الفنون وغبالتصمیم الدي ستیل ھذا وتأثر فنانوا  . والحجم،واللون...الخ

  8أسسھا ھنري فان دي فیلدي عام (1906).

  

 

 

  

                                                           
 .13نفس المرجع ،الصفحة  6 
 .14نفس المرجع ،الصفحة  7 
 .15نفس المرجع ،الصفحة  8 
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:                                                                  اهم المصصممين   

- JULUS CHERET 1836-1932 

- THEOPHLE ALEXENDRE STULEN 1858-1923 

      LEONETTO CAPPIELLO 1875-1942      -      

- CASSANDRE 1901-1968 

- RAYMOND SEVEGNAC1907-2002 

- BERNARD VILLEMOT 1911-1989 

- MICHEL DOUVET 1955 

- HENRI DE TOULOUSE-LOUTREC 1901-1864 

- SARA BERNHARDT1923-1814    حيث صمم كثري من البوسرتات لعروضها املسرحية وقام

 يحية يف اجملالت.كذلك بتصميم امللصقات والرسوم التوض

 .1973-1881 بابلو بيكاسو -

 .1983-1893 جون ميرو -

 .1963-1882 بوويس براك -

 .1954- 1893 هنري ماتسي -

 .1989-1902 سلفادور دالي -

 .01908ماكس بيل  -

دمج فيه بني  1907ولد عام  (ريموند سافيناك)امللصقات اليت تقد حتديدات أساسية يف الصورة هناك عمل الفرنسي  •

 الواقعية والكاريكاتريية.

 هلا عالقة بأسلوب الباوهاوس 1912 (جوفيي يينتوري)الفنان اإليطايل  •

 ليوليوين •
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 .1931 توموك ميهواألمريكي  •

للملصقالدور الوضیفي    

تحققة بقياساهتا االنسانية املصمم لالنتماء للفكرة اجلديدة امل اأما القيمة االتصالية الناجتة من العملية االبداعية فإ�ا فرصة يوفره

ا تؤدي جوهر احلاجة ، وهذه القيم تتجاوز احلدود البشرية واجلغرافية والقومية أل� واخلاضعة لنفس ظروف التجربة اإلنسانية

لشكل املعاصر الذي يؤدي متعة تها ونفعها.وااالنسانية ، وبالتايل فإ�ا تعرب عن قدرهتا الفائقة يف تأمني االتصال بأدائها ووظيف

لى االتصال باجلميع وهي عصره غالبا ما تثري قدرته على االتصال بني اجملتمعات والشعوب ، فالفن الصناعي لغة عاملية قادرة ع

ة عامل يوحد األذواق تلفنفسها تلك اآللة اليت تليب احتياجات اجملتمعات يف بقاع خمتلفة ، كما أن القماش واألزياء وطرزها املخ

–ات غري لفظية (صورية على تنوعها، والتصميم الطباعي رسالة بصرية تتوجه إىل العديد من البشر حىت بنت هذه الوسائل لغ

سيلة عاملية حتمل مضامني رمزية) هلا دالالت عديدة ال تستطيع اللغة التقليدية التعبري عنها،وهكذا كان امللصق واإلعالن و -إشارية

      9إبداعية تؤمن االتصال والتأثري واإلقناع يف شرائح عديدة من اجملتمعات على اختالف ثقافتها وطبائعها.

أنواع الملصق    

انب ،فتصميم قماش أو ولو طبق هذا املبدأ على تفاصيل حياتنا اليومية لوجدنا أن عمل املصمم وكل تصاميمه ترتكز على هذا اجل

جدوى منه، ال من الناحية  حيتم عليه األخذ بنظر االعتبار كل العوامل النفسية واالجتماعية اليت ذكرنا، وإال اعترب تصميما ال زي

واليت ختاطب فئات ة والتجارية واالجتماعي السياسيةالفنية وال من الناحية االقتصادية،كذلك فإن اإلعالم وامللصقات بأنواعها 

 اللغة االجتماعية أن تقسم بكثري من املواصفات الدقيقة لكي تؤكد حضورها كرسالة بصرية حمددة إىل اجتماعية معينة ال بد

أت اجليوش لغرض الدفاع املناسبة، ويذكر لنا تاريخ الفن كم حرضت ملصقات سياسية على قيام ثورات وتغريات سياسية، وكم عب

دقته املتناهية والبضائع، من السلع والبضائع، وفن امللصق بعن حياض األوطان واجملتمعات، أو روجت للعديد من السلع 

قد قيل أن الصورة تعادل وبصياغته البالغية العالية وذكاء املصمم اخلارق يستطيع أن يؤدي هذه الرسالة وباملستوى الذي ذكرنا. و 

مليةعرض الصورة م ال يكتفي بعألف كلمة مكتوبة، وهنا نقول بأن التصميم الناجح يعادل ألف صورة معربة ألن هذا التصمي

متاع ومن مثة االقتناع وهدم املوضوعية فقط، وإمنا يتحول أداؤه إىل قضية حتريضية تدعوا إىل اجتذاب النظر والتأمل واإلدراك واالست

                                                           
ولة اإلمارات ، د2008إیاد حسین عبد هللا، فن التصمیم(الفلسفة،النظریة، التطبیق )، الجزء الثاني، دائرة الثقافة واإلعالم، الطبعة األولى سنة  9 

 .61العربیة المتحدة، الصفحة 
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إىل أي ، ف مللصقصورة قدمية يف فكره وإحالل صورة جديدة حتمل مناخا فكريا جديدا يكون مناقضا ملا كان حيمله قبل رؤية ا

ذية.مدى حيتاج امللصق من املصمم من مقدرة فائقة على مستوى املعاجلة الفكرية واجلمالية والفنية والتنفي  

يفية اليت حياول وال شك أن مجلة الرموز واألشكال والفضاءات ومعاجلات الصوت والضوء يف التصميم الداخلي تشكل اللغة الوظ

وآلية األداء الوظيفي حتقق  املكان وقيمته العليا بالنسبة إىل شاغليه، فاملظهر املناسباملصمم إتقا�ا ألجل التعبري عن وظيفة 

ته اخلاصة ، وواجب تواصال جيدا يف نوع العالقة االنسانية اليت تنشأ بني االنسان  واملكان. وكما هو معروف أن لكل مكان مجالي

خدمها. واملقصود معينة يف إطار العناصر واملواد اليت يستاملصمم الداخلي كيف يتمكن من خلق مجالية مكان حتقق وظيفة 

كان الذي يراه مجيال باجلمال الوظيفي الذي حققه ليس ذلك اجلمال الذي نراه حنن مجاال، وإمنا الذي يراه اجلمهور وينتفع من امل

        10وحيقق متعته ووظيفته على أكمل وجه.

لتصميم لذلك املطبوعات وعلى تعدد وظائفها وأشكاهلا ال يعين ذلك فقدان اكما أن تنقل عمل املصمم يف أنواع عديدة من 

على أكمل وجه وإن  املوضوع وقيمته الوظيفية. ألن اهلدف األساسي للمصمم يف تلك العمليات هو حتقيق الرسالة البصرية

مي إىل نظام تصميمي آخر. ن نظام تصمياختلفت املوضوعات، وإيصاهلا بدقة إىل املتلقي إفعال فعلها احلقيقي أن تنقل املصمم م

 إذ أن لكل من هذه األنظمة آلية اشتغال معينة تتالءم ونوع الرسالة البصرية وطبيعتها.

صميم غالف اجمللة أو فتصميم اإلعالن التجاري ال خيضع لشروط ومواصفات اإلعالن السياسي، وكذلك خيضع لشروط وثوابت ت

 الكتاب أو الصحيفة.

رات والدالالت هو اجلزء املهم من رسالة املصمم إلدامة الصلة بني الناس واملنتج التصميمي، فكل الرموز واإلشاال شك أن ذلك 

ريقة تداوليته.تعرب وبشكل واضح ووثيق سواء من الناحية اجلمالية أو الوظيفية عن معىن ذلك التصميم مهما اختلفت ط  

لية كانت أو عاملية. وبالتايل معايري الذوق السائد واملناخ العام وعلى جمموع قيم حم والطريقة اليت ينظر هبا الناس إىل التصميم تعتمد

دقيقة وتفصيلية فضال عن  هم هذا الواقع بصورةففإن هذه املقاييس غري كافية للمصمم للتوجه برسالته إىل املتلقني، وإمنا يف 

اعتباره النموذج األفضل، التجارب املتقدمة لألمم والشعوب، ب تضامنه مع الصيغ اجلمالية العليا اليت توصل إليها التصميم عرب  

                                                           
 .72-71المرجع السابق، الصفحة  10 
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حلافز وامتدادا إىل املستقبل. االنسان ورغباته اعتبارا من ا وهذا ما أكدنا عليه بأن التصميم رسالة تتوجه إىل املستقبل لتليب طموح

ميم فاملظهر ذو الطابع املميز نظر الناس هبا إىل التصويشكل املظهر اجلمايل والصفة الغالبة على الشكل أمهية بالغة للطريقة اليت ي

أكيد فإن ذلك ليس قاعدة مجاليا وشكليا هو أوىل املواصفات اليت ينظر هبا الناس إىل التصميم، وبالت والغريب والذي يشكل ثراءا

كل إىل الوظيفة ن الشمطبقة وإمنا حتمل الصحة يف العموم األغلب.ولكي يكسب هذا الشكل مصداقية فإن املتلقي ينتقل م

سية واالجتماعية والختياره صحة ذلك الشكل ومالءمته لألداء األفضل، واملصمم الذي لديه القدرة على معرفة اخلصائص النف

هة إليه, كما أن الشكل الذي محل لطبيعة املتلقي فإنه ميتلك بالتأكيد إمكانية القدرة على إقناعه يف أمهية رسالته التصميمية املوج

يفة، فيكون التصميم أكثر بعه الفين والقيمة العليا يدعو املتلقي إىل االقتناع بأن الشكل حيمل قيمته احلقيقية كجمال وكوظطا

 مدعاة الطمئنان املتلقي أو املستهلك.

د ، ذوق السائال شك أن الكثري من املفاهيم واملصطلحات سرتد على املصمم يف أثناء عملية التصميم كالطابع العام، وال

يعلم متاما أمهية هذه  واخلصوصيات ، وموضوع الندرة واملقدرة على التأثري واإلقناع، واألفكار األكثر غرابة وإثارة، واملصمم احلاذق

تصميم الداخلية املعاين ودالالهتا إذا كان يريد أن يضع للتصميم جدوى مجالية أو نفعية أو تروجيية. وإن اإلحاطة بظروف ال

ة اإلبداعية املعربة مهم مادام املصمم ليس الطرف الوحيد يف عملية التصميم وما دام الطابع الذايت يغيب أما الطاقواخلارجية أمر 

       11عن كفاءة املنتوج وإمكاناته املادية.

 

 

 

  

                                                           
، دولة اإلمارات 2008إیاد حسین عبد هللا، فن التصمیم(الفلسفة،النظریة، التطبیق )، الجزء الثاني، دائرة الثقافة واإلعالم، الطبعة األولى سنة 11 

 .75- 73العربیة المتحدة، الصفحة 
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 خالصة 

األساسیة  بالرغم من العملیات  واإلجراءات العدیدة والمختلفة في تصمیم الملصق اإلعالني فإن المبادئ

األسلوب الذي  بسیطة وقلیلة وثابتة، ویجب تقدیم الرسالة اإلعالنیة بطریقة مترابطة ومتداخلة من ناحیة

ج ورؤیة المستھلك لھ بشكل واضح سریع الفھم.تیظھر مزایا المن  

ى الجمھور.عناصر إذا ما توافرت لھا الوسیلة المناسبة والمیزانیة المطلوبة فإن الرسالة ستصل إلوھذه ال  
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ماھیة الشعار   

ھو عبارةٌ عن صورة أو رسمة بصریة إیضاحیة ، وھو الوجھ المحدد الذي یتّم من خاللھ التعرف على 

شخص ما أو مؤسسة أو شركة أو منتج محدد، أو حّتى دولة، ویتكون الشعار من رمٍز أو اسٍم، أو 

حروٍف مختصرة ، أو رسٍم تعبیري، ومن الممكن أن یجمع بین شكلین كالجمع بین الحروف والرموز ، 

وقد یكون للشعار لوناً واحداً   ، أو أكثر من لون ، أو باللون األبیض واألسود ، ولیس من الضروري أن 

 1یعبر الشعار عن جھة رسمیة أو حّتى أھدافھا.

 تعریف الشعار

مل ، وقد یستع أو صورة أو عنصر مرئي یستعمل للداللة على عالمة تجاریة أو سلعة معینةھو رمز 

ا دولة أو ، وقد یمثل الشعار أیض ، أو لتوضیح فكرة للداللة على خصوصیة شيء معین أو عائلة معینة

 مدینة أو اتحاد دول أو منظمات أو أیة مؤسسة أو شركة أو ھیئة.

لى مٍة بصریٍة إیضاحیٍة، وھو الوجھ المحدد الذي یتّم من خاللھ التعرف عھو عبارةٌ عن صورٍة أو رسف 

 شخٍص ما أو مؤسسٍة أو شركة أو منتج محدد، أو حتّى دولة، ویتكون الشعار من رمٍز أو اسٍم، أو حروفٍ 

د یكون مختصرة، أو رسٍم تعبیري، ومن الممكن أن یجمع بین شكلین كالجمع بین الحروف والرموز، وق

لشعار ر لوناً واحداً، أو أكثر من لون، أو باللون األبیض واألسود، ولیس من الضروري أن یعبر اللشعا

  .عن جھة رسمیٍة أو حتّى أھدافھا

باختصار: الشعار ھو ذلك الشكل – أیا كان نوعھ – والذي یقدم تحدیًدا وتعریفًا لجھة معینة سواء كانت 

ھذه الجھة شخًصا او شركة أو حتى فكرة معینة.. بحیث یتسم الشعار باالختصار واالختزال ویقدم رسالة 

بصریة للمتلقي تلخص لھ ما ینبغي علیھ إدراكھ بشأن تلك الجھة، فھو الصورة البصریة االیضاحیة 

الرمزیة لشخص ما أو شركة أو مؤسسة أو منتج محدد یكون بمثابة الوجھ الذي یتم التعرف من خاللھ 

 2علیھ.
 

 

  

                                                           
  1رسام ارت، تعریف الشعار وانواعھ، 2017/07/25، االطالع:2018/09/07

  2نفس المرجع
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 انواع الشعار

  شعار رمزي_1   

    المرور ، وكمثال یمكنك النظر إلى اشاراتالرمز یمكنھ أن یشرح الفكرة بشكل أكثرة كفاءة من النص  

                                   .كیف ھي قادرة على ربط الصور مع معلومات بشكل كبیر

ن صورة الشئ ، فھو عبارة عھذا النوع من الشعارات یمثل الشركة بطریقة بسیطة ولكنھا جریئة بعض 

ر الشعار البسیط تلخیصة ومبسطة تھتم أكثر بالجانب البصري ، وذلك أن العقل البشري لھ القدرة على تذك

شعار اكثر من قدرتھ على تذكر اإلسم . لذا فھو خیار جید ان تلجأ إلى استخدام رمز بسیط او ایقونھ ك
 1لشركتك ان كنت تخطط إلنشاء شركة ضخمة ، وكمثال یمكنك معاینھ الشعار الرمزي لشركة 

  

Apple Shell – Mercedes-Benz  .  

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
  1االء جابر،موضوع،مفھوم االشھار،اخر تحدیث:1:19، 2017/11/08
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       _شعار نصي2  

ار خط ھي شعارات تحتوي على اإلسم فقط دون إرفاق رسومات والرموز ، عند تصمیمھا یُعمد إلى ابتك

اصة الشركة والعالمة التجاریة ،و فى كثیر من األحیان یتم إنشاء خطوط خ فرید الشكل یبین إسم

 1إلستخدامھا فى جمیع الجوانب التسویقیة للشركة ،  ونري ھذا النوع من الشعارات فى شعار

 Facebook – Disney – Sony . 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  1نفس المرجع السابق



ماھیة الشعار                                     الفصل االول                                              
 

 
23 

  شعار حرفي   

رئیسیة للشركة ، الشعار الحرفي یشبھ الشعار النصي ولكنھ یختلف عنھ فى أنھ یتم فیھ إستخدام األحرف ال

الشركات ،  وعرضھا عرضاً یتمیز بطابع تیبوجرافي ، ویُستخدم ھذا النوع من الشعارات فى الكثیر من

دم كات التي تستخخاصة اذا كان اسم الشركة صعب النطق ، او أن االسم طویل ، وھناك بعض الشر

 1الشعار الحرفي مثل

 Hewlett-Packard و Cable News Network و International Business Machines . 
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_رمزي نصي (شعار مزیج)4   

ت وھذه الشعارا من شعارات أشھر الشركات التجاریة ، یمزج شعارھا بین الرموز والنصوص ،  56%

المختلفة  لكي تعطي المرونة فى إستخدام احداھما او كالھما في التطبیقات ،  تتضمن النصوص والرموز

اصر ، لذا فإن الشعارات المزیجة ذات الطابع التصمیمي الجید ھي التي تبدو جیده سواء تم مزج عن

  1الشعار ( النص والرمز ) مع بعضھما او تم فصلھما ، وستجد ھذا النوع من الشعارات فى شعار شركة

 

Pizza Hut و Adidas و Xbox 360. 

 

 

الشعارات الرسومیة_5    

ي نحو والسع” البساطة“وھي ما تزال تحتل مكانة مھمة في التصنیف، على الرغم من تراجعھا مع ثورة 

ل شيء حذف كل التفاصیل واألمور الزائدة التي تشوش عقل المستخدمین/المستھلكین/الجمھور في ك

 تحتاج لكن یبقى لھا جمھورھا وأھمیتھا على نطاق واسع من الشعارات، وھي ال ولیس فقط في الشعارات،

 2إلى شرح كبیر مع ھذه النماذج

  

                                                           
  1نفس المرجع السابق
  2نفس المرجع السابق
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ار اھم العناصر المكونة للشع  

الھدف الرئیسي من الشعار ھو تمییز التنظیم أو الشركة التي تمتلك ذلك الشعار، لذا من الضروري أن 

یكون الشعار ممیزاً وفریداً أي ال یتشابھ مع غیره من الشعارات. یمثل الفكرة األساسیة لمالكھ بشكٍل جید: 

إّن نوع الموقع والشركة أو المؤسسة، یلعب دوراً رئیسیاً في اختیار نوع ومواصفات وألوان الشعار، 

 بحیث یمثلھا بالشكل المطلوب.

 البساطة: من الضرورّي أن یمتاز الشعار بسرعة فھمھ وبساطتھ، فمن غیر الضروري المبالغة في 
إدخال األلوان والعناصر والرموز، حتى ال یصبح الشعار معقداً وصعب الفھم، كما أّن التعقید في تشكل 

الشعار یشتت ذھن الجمھور عن الفكرة األساسیة للشعار، كما أّن البساطة ترتسم وتعلق بالذھن البشري 

 أكثر بكثیر من التعقید.

 قابلیة التصغیر والتكبیر: فالشعار االحترافي یحافظ على وضوحھ و ممیزاتھ وخصائصة عند تكبیرة 
 أو تصغیره.

 الوضوح: یجب أن یحافظ الشعار على وضوحھ حتّى لو طبع باللونین األبیض واألسود، حیث إّن 
الشعار یستخدم بشكٍل رسمي في المراسالت بین المؤسسات والدول والشركات، وغالباً ما یُطبع باللونین 

 األبیض واألسود، لذا من الضروري أن یحافظ على وضوح عناصره.

 خطوات اختیار الشعار:  التعّرف بشكٍل جیٍد على الشركة أو المؤسسة، من حیث تخصصھا، وسماتھا، 
وتاریخھا، وفروعھا، وأماكن تواجدھا، ومنتجاتھا، وأھدافھا، وغیرھا من المعلومات المتعلقة بالشركة، 

 1باإلضافة إلى اإلطالع على المطبوعات والتصامیم القدیمة المتعلقة بالشركة. 
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  تاریخ تصمیم الشعارات 

 من العدید واھتم ، االستھالكیة السلع نحو االقتصادي اإلنتاج اتجھ األولى العالمیة الحرب بعد

 ھناك أصبح ھنا ومن التنتھي، اقتصادیة قوة فیھ رأوا الذي الرأسمالي االقتصاد ببناء الناس

 والتطور االزدھار وأرتبط  "جید عمل یعني جید تصمیم" للتصمیم الجرافیكي جدید مفھوم

 تعكس صورة لتطویر الحاجة أدركت بدورھا لتي الشركات بكبرى وثیق بشكل التكنولوجي

 الرئیسیة الوسیلة ھو الجرافیكي التصمیم وكان المستھلكین، بین وھویتھا الشركة مضمون

 . الجمھور وبین مابینھا الثقة وبناء الشركة سمعة لتكوین

 الوسطى العصور ففي الجدید، بالشيء لیس باألشیاء للتعریف البصریة العالمات إستعمال إن

 أو المنتجات بنوعیة للتعریف تستخدم العالمات وكانت طابع، أو معینة عالمة تاجر لكل كان

 أبواب فتحت التي الصناعیة الثورةِ  عصر وفي المنتجات، ھذه تنتج التي بالجھة للتعریف

 جھة من البصري للتعریف التجاریة بالعالمات االھتمام ازداد مصراعیھ على الھائل اإلنتاج

  .غیرھا عن معینة شركة منتجات ولتمییز

العالمة المشھورة  ظھرت حتى التجاریة العالمة مفھوم لتطویر جھودھم المصممین تابع

 بصریة عالقات التصمیم  الجرافیكي إلى أضافت التي (CBC)الذاعة (كولومبیا) االمریكیة 

 تحلیل في التجاریة العالمة أھمیة وعكست الجمھور، مع التعامل طریقة في جداً  أثرت جدیدة

 .الشركة ھذه عن الناس إلى واضحة رسالة ونقل معینة شركة مضمون

  راند، بول أمثال األمریكیین المصممین من الكثیر ركز والّستینات الخمسینات أثناء

 Chermayeffو Lippincott  و  Margulesمثل  تصمیمِ  وشركات باس، ساول بیل، لیستر

 أشكال أھم من النشاط واعتبروا ھذا البصریة وعالقاتھا التجاریة العالمات تصمیم على

 .الجرافیكي التصمیم

 أصحاب من العدید وأدرك حقیقة، ) الشامل التصمیم(  مفھوم أصبح الّستینات انتھاء مع

 أو رغبة عن فقط ناتجاً  لیس واألحداث للمنظمات الشامل التخطیط بأن الكبیرة الشركات

 1.جداً  ضروري أیضاً  وإنما وظیفي، ھدف

 
                                                           

  1رمزي العربي،التصمیم الجرافیكي،دار الیوسف للطباعةوالنشروالتوزیع،الطبعة االولى، ص 28،32
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  خالصة 

 :یختلف شعار مشروع معین عن آخر فتتوافر في الشعار الخصائص التالیة

 ممیز، وال یمكن الخلط بینھ وبین شعارات أخرى بسھولة. 

 عملي ویمكن استخدامھ في نطاقات مختلفة دون المساس بسالمتھ. 

 استعمالھ ضمن أحجام مختلفة صغیرة أو كبیرة، بوضوح. 

 استعمالھ بوضوح سواء استعمل باأللوان أو باألبیض واألسود. 

  ُیفضل أن یحتفظ الشعار بشكلھ العام وخصائصھ الممیزة عند طباعتھ على عدة أنواع
 .من الوسائط كالورق أو القماش

 یمثل الھیئة التابع لھا بشكل صحیح وسلیم. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 (التطبیقي)

ةتصمیم الشعار والملصقات االشھاری  
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 تمھید

فاتھ ومظھره بفكره فیھ، یوَجدُ  الذي المحیط في أثًرا اإلنسانُ  یترك لُ  ما وھذا .وتصرُّ  یُشكِّ

 .الھُِویَّة ھذه إظھار أدوات أھمِّ  أحد ھو الجرافیكيُّ  والتصمیم .الھُِویَّة في الرئیسيَّ  الجزءَ 

 واالجتماعیَّة االقتصادیَّة الجوانب فھناك الجمالیَّة، الجوانب عدا أخرى جوانبَ  للتصمیم إنَّ 

ھا والعلمیَّة،  من المتلقِّي وینتظر .ما مشكلةٍ  حلُّ  ھو التصمیم من الھدف ألنَّ  العملیَّة؛ وأھمُّ

دَ  أن یمكنُنا لذا مناسبًا، جوابًا التصمیم  .المستھلك حاجة من یلبِّي ما بمقدار التصمیم جودة نحدِّ

م على فإنَّ  وھكذا  أنَّ  ومع .للمنتج والعملیَّة الجمالیَّة الجوانب توحید على یعملَ  أن المصمِّ

یھا التي العملیَّة للوظیفة ا أساسیًّا دوًرا التصمیم یؤدِّ  مھّمً

 دوًرا لھما أنَّ  كما اإلنسان، قلب إلى الطرق أقصرَ  والفلسفيِّ  الجماليِّ  للجانبَین فإنَّ  للمستھلك،

 1 .األفضل إلى لھ النفسیَّة الحالة تغییر في بارًزا

 

  

                                                           
 

  1غاقن امبروزو بول ھاریس، ترجمة حسام درویش، اساسیات التصمیم الغرافیكي، جبل عمان ناشرونن الطبعة االولى العربیة، د ت .    
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  (conception graphique) التصمیم الجرافیكي -1

 

 التعریف بالموضوع :

ھو عمل فني یندرج ضمن فنون التصمیم الغرافیكي وھو ما یسمى باالشھار او الخطاب 

 االشھاري. 

عادة استرجاع مختصة في ا الموضوع ھو عبارة عن عمل اشھاري خاص بشركة افتراضیة 

 السیارات القدیمة (الكالسیكیة خاصة). الشیئ الذي یعید الحیاة الى تصامیم السیارات 

واسترجاعھا بحلة جدیدة ولمسة عصریة مع الحفاظ على الشكل الكالسیكي القدیم، الحیاء كل 

 . فاظ على كل ماھو عتیق ذكریات السیارة، والح

 صدیق مقرب االسم الفني لالى  وتعود ھذه التسمیة  (Berlik)   اسم الشركة ھو بارلیك

 ھاوي للموسیقى وعازف اللة القیثار.
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  :اختیار االلوان 

وغیرھم   لیست الروائع الفنیة التي خلدھا لنا كبار الفنانین أمثال، روبنس، سیزان، فان غوغ 

من المبدعین في جمیع أصناف الفنون التشكیلیة سوى أمثلة حیة لما تحدثھ األلوان من أثر في 

نفس كل إنسان وھي تؤثر بشكل ملموس في  نفس كل فرد منا، ویتعذر علینا نحن تفسیر ھذا 

التأثیر السیكولوجي الذي تحدثھ األلوان تفسیرا موضوعیا، إذا أن دراسة كل لون على حدة 

في الجھاز العصبي تتطلب عزال تاما لمزاج الفرد وخبراتھ التي یرتبط فیھا كل لون 

 بانفعاالت وعواطف خاصة .

  أللوان،ا ى دراسة العوامل الذاتیة في خبرةولھذا السبب اقتصرت األبحاث التجریبیة عل

لنا ي تفسر وفسرت مدى تأثیر األلوان في نفس باالستجابة الشرطیة، تلك االستجابة الت

یث یبعث بصورة آلیة مدى مایكسبھ أي منبھ عادي من الموجات الضوئیة وتأثیره الفعال بح

 في النفس الفرح والسرور أو الحزن والغضب .

 االلوان التي تم اختیارھا ھي : اللون الرمادي مع اللون االحمر واالسود 

یعني ایضا القوةاخترنا اللون االحمر النھ یمثل الطاقة والسرعة والخطر واالثارة و  

 اما اللون االسود الرتباطھ بالثبات والغموض واالغراء على حد سواء.

 بالنسبة للرمادي یرتبط باالستقالل واالعتماد على الذات.

 
 الجملة االشھاریة:

1- Renover votre voiture 

2- Atelier berlik c’est de l’art c’est pas  l’aqrilique 
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     (Les etapes de travail)_ مراحل انجاز العمل 2  

 

Logos : 

-croqui a main  

-esquisse graphique 

-creation des formes 

-l’assemblage : pour formé la composition  

-le texte  

-puis les couleurs et des  retouches de finision 

-la brillance et l’effet chromé 

 الشعار :

 رسم تخطیطي بالید  -
 رسم بیاني  -
 خلق االشكال -
 الجمع من اجل تشكیل  التركیبة -
 النص  -
 االلوان مع وضع اللمسات االخیرة -
 التالق وتاثیر االلوان  -
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الشعار   Logo 

 

 Croqui a main   

 
Essquise graphique 
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  (la couleur)التلوین 
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  (le text) النص

 
 الشكل النھائي
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L’ affiche n° 1 : 

-Le choix du fond (arriere plan) avec des nuances de lumiere 
et la courbure qui montre la possibilité de la modelésation qui 
s’execrce sur la taul en suite on rajoute la carte pour montrer 
la localisation géographique de l’atelier avec un numero de 
teléphone  et un site web et bien entendu le cod QR  

Et la fin la disposition de logo eb grand et un texte descriptive 
des services  

Tout ça qui base sur les couleure de charte bien évidemment. 

االول لملصقا    

 اختیار الخلفیة 

 االضاءة 

الشعار مع الموقع الجغرافيوضع   

 النص

 اللمسات الفنیة االخیرة
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 اختیار الخلفیة

 
 االضاءة
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 الشعار مع الموقع الجغرافي 
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  النص كتابة
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لملصق الثانيا  
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  الملصق الثالثالملصق الثالث

  ((EEssqquuiissssee))رسم تخطیطي رسم تخطیطي   

  

  

  

  كتابة النص باللغة االجنبیة كتابة النص باللغة االجنبیة __

  _كتابة العنوان بالحجم الكبیر _كتابة العنوان بالحجم الكبیر 

    :على الیسار شكل لسیارة قدیمة وعلى :على الیسار شكل لسیارة قدیمة وعلى   اعادة تصنیع السیارةاعادة تصنیع السیارة  رسم یتوسط الملصق یمثلرسم یتوسط الملصق یمثل__

  الیمین شكل للسیارة بعد التعدیل.الیمین شكل للسیارة بعد التعدیل.

  _كتابة الجملة االشھاریة اسفل الشكل ._كتابة الجملة االشھاریة اسفل الشكل .
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  ::الدعامات المختارة الدعامات المختارة 

 

  

  

  ffoorrmmaatt  rraaiissiinn: فورماریزا  : فورماریزا  نوع الورق نوع الورق 

  سمسم    7755//5566المقاس : المقاس :   
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  التلوین :التلوین :

ھي وسیلة ذات قدرة تعبیریة غیر محدودة تستعمل و  ll’’aaqqrryylliiqquuee  ھي االكریلیك ھي االكریلیك : :   الخامة المستعملةالخامة المستعملة

  في التعبیر التشكیلي .

الخامة الموظفة في إبراز مؤثرات العمل  ھي الطریقة التي تستعمل بھاھي تقنیة االلوان المائیة ھي تقنیة االلوان المائیة : :   التقنیةالتقنیة

 .الفني من حیث الملمس واالنفعاالت السیكولوجیة
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  (Présentation des travaux réalisée)عرض االعمال المنجزة   

  ((LLooggoo))الشعار الشعار     
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  الملصق االول  
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 الملصق الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



اتالفصل الثاني                                                                تصمیم الشعار والملصق  
 

 
55 

 الملصق الثالث
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 الملصق الرابع 
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  (carte visite)الزیارة  بطاقة
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  (Les accesoire)اكسسوارات
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فیھ جمیع االعمال المنجزة  مع تصمیم  للشركة بتقنیة فیدیو تابع للعمل االشھاري  اخیرا
3D 



                                                                                                        الخاتمة 
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 الخاتمة 
ھو لغة تعلو كل اللغات االتصالیة  فھو یستحق البحث  شھار االیمكننا القول ان  اخیرا

واالھتمام بوصفھ صناعة تطوریة یحمل في طیاتھ دالالت ومعاني ورموز یضفي علیھا 

قیمة ویجعلھ اداة اتصال فاعلة في التحوالت الفنیة والثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة 

 وجمالیا. واالقتصادیة محققا بذلك دورا اتصالیا واقناعیا وحضاریا

ابتداءا من الفكرة الى اخر مرحلة من انجاز عدا عن ذلك فھو یعتبر فنا قائما بنفسھ 

وااللوان بھدف االشھار باعتماده على التصمیم الجرافیكي من حیث الخطوط واالشكال 

 ابتكار فكرة اقناعیة  مؤثرة في نفس المتلقي ، والعمل جاھدا على تشبیع رغبة واذواق

 تمع.كل طبقات المج

 

 

 

 

 " األلوان واألذواق لیس فیھا كالم ":  نردد المثل الشعبي القائل واخیرا

La sagesse populaire dite que   :  

"les goûts et les couleurs ne se discutent pas  "  



 ملخص                                                                                                                     
 

 
61 

   

ماھیة االشھار من حیث التعریف واالنواع تطرقنا في ھذه الدراسة الى التعرف على 

لى ایضا التعرف ع واالھمیة والتطرق الى وضیفة االشھار وتنضیم النشاط االشھاري 

ق واھم ریخي للملصوالدور الوضیفي مع التطور التا الملصق االشھاري من تعریف وانواع

تطوره  التعریف بالشعار واھم انواعھ والعناصر المھمة المكونة للشعار وتاریخ المصممین.

شھاریة فكان حول تصمیم شعار وملصقات ا ھذا بالنسبة للجانب النضري اما التطبیقي

النجاز. ر توضح كل مراحل امع صو خاصة بشركة افتراضیة السترجاع السیارات القدیمة   

لتواصلیة.اثبات قوة االعالن المطبوع وفاعلیتھ في تحقیق العملیة اھو الھدف من ھذا البحث   
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