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 االرتباطيةية يف التصميم على وفق النظرية بداعاملفاهيم اإل
 أ.م.د. نعيم عباس حسن

 ةل يفمتتاز املفاهمي والنظرايت خبصوصية حل املعقدات من التعبريات املتداو اخلالصة:

ت ساس يااليت تعد من أ   ،عادة التصممي(لك خاص ومهنا التحليل والرتكيب )ا  التصممي بش

اور حترساةل ومهنا العالمة التجارية كهوية و  ،تقوم عليه معلية التصمميالفكر الفلسفي اذلي 

م ك والفهدراال  و ى املؤثرة والفاعةل لتكويهنا اكل بداع القو بعوامل  املتلقي واملس هتكل. وترتبط

 .من جانب ومن اجلانب الآخر الثقافة والفكر والقمي والتواصل والتخيل

 الفصل الاول: )الاطار املفاهميي(

 مشلكة البحث واحلاجة اليه:ًل:او

 قايف بنيوالث حد مقومات التبادل الفكريالتصممي ابحلياة اليومية يعترب أ   ن أ رتباط معليةا     

جامل و علية مكنفعة ويعترب من الاساس يات اليت امزتجت جبميع جمالت احلاجة الف  ،البرش

ذ حتو واقتصادية هنا يف الوقت احلارض هوية جتارية ابل ضافة ا ىل أ   ىل لت ا  مبردود مادي ا 

نب ىل اجلاكذكل فالتصممي بتنوعاته خيضع ا   ،س ياسة ارتبطت ابدلعامة الس ياس ية لدلوةل

ذ اكنت ذوقية أ و نفعية وما ينط ،التجاريةبداعي اذلي يسهم يف تروجي السلع ال   ه وي عليا 

ممي كفعل تصمميي دلى املصمم من خالل الفكر الابداعي املتجدد. فظهرت فلسفة التص

نتاج ن ال مفاعليته  التطبيقي مس متداً بداع يف الك اجلانبني النظري و وتوسع نطاق الا ،لتحدد

 جملالامر اذلي فتح ومهنا التصممي الطباعي ال   ،الفين يف ش ىت تنوعات وتفرعات التصممي

عادة التصممي مستنداً  اعي يفللمنجز الطب قومات مينت ذلكل تبا ،ىل املهنج العلمي للتحليلا   ا 

مع  ،قةالساب وال س تفادة من فكرة التصممي ،ىل دور الرتكيب يف تنظمي العنارصالتصممي ا  اعادة 

 شلكةمر يعد م الاخذ بنظر الاعتبار الهوية الرتوجيية والاس تحواذ عىل السوق، وهذا ال  

تطلب ما ي و  ،ىل مرجعيات التصممي املنجز سابقاً صمم يف اختاذ القرارات مستندًا ا  تواجه امل

ع ضقد خ تصممي املنجزن البحث يف ما يأ يت: هل أ   مشلكة هبذا ميكن حتديدتأ سيسه لحقًا. و 

عادة التصممي عىل وفق نظرية ال  للتحليل قبل الرتكيب؟ وهل ابل   عىل  فاظواحل رتباط؟ماكن ا 

 هوية التصممي.

ة والابداعية اوىل ن الاهامتم ابجلانب الفلسفي للتصممي وارتباطه ابلنظرايت الفلسفيا     

ذواملنطلق الاجيايب لرتس يخ قواعد معلية التصممي برمهتا.  ،لنجاح املنجز الاهامتمات الفكرية  ا 
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والطريق حنو الهنوض  ،تكون صيغ التنظري الفكري والثقايف للمصممني واملهمتني يف هذا اجملال

ة يف ترس يخ الهوية مبا حتمهل ، فضاًل عن دور العالمة التجاريومعلياته الاجنازية ،بواقع التصممي

 .من صفات وخصائص

 حدود البحث:اثنيًا:

ر ةل بشعاملمتثيتحدد البحث احلايل يف التصاممي ثنائية الابعاد للعالمة التجارية الامريكية ا

 .2016 ا ىل اترخي اجناز البحث احلايل 1889، منذ اتسيس الرشكة عام منتج البيبيس كول

 هدف البحث:اثلثًا:

ظرية وما متثهل ن ،التحليل والرتكيب مكفهوم وتطبيقه يف جمال التصممي الطباعيدراسة 

 .، واعامتد اخلصوصية كهويةكوحدة عضوية لرتس يخ املفاهمي ،الارتباط

حث يف سوف يقوم الباحث بتناول حتديد املفاهمي الاطارية للبحتديد املصطلحات: رابعًا:

 توضيحفامي يتناول بعض من املفاهمي يف س ياق البحث مضنا لرضورات ال  ،حتديد املصطلحات

 العلمي والتسلسل املعريف.

أ و  ،ئقو حقاشرتكة املتشاهبة بني عدة مواقف أ  هو جتريد للعنارص امل  conceptفاملفهوم   

ن ارة عو اللكمة عبأ  واللفظ  ،أ حداث. ويمتثل هذا التجريد يف رمز لفظي يطلق عىل املفهوم

يف  فاهميوذلكل تصاغ امل ،و معناهافهوم ليس اللكمة ولكنه مضموهنا أ  وامل ) ،يد للمفهومجتر 

به و ش  أ   نية النحوية للمفهوم شلك اللكمةصورة وصفية بأ عتبارها تصورات عقبية. وتأ خذ الب 

 ،21)(اخلالتوليف ... ،الرتكيب ،التحليل ،التشكيل ،امجلةل ومن امثةل املفاهمي: التصممي

  (29ص

يه مجموعة من الفروض املرتابطة واليت تقدم تفسريًا جملموعة  :theoriesاما النظرية  

نظرية . وال وتقوم بوظائف الوصف والتفسري والتنبؤ ،كبرية من الوقائع املتصةل بظاهرة معينة

ري لتعبوميكن ا ،كرثتشمل تفسري كيفية ترابط تعمامين أ و أ  و  ،عىل مس توى يف املعرفة)يه أ  

ن جموعة م مبا رايضياً وميكن القول: عهن ،مبجموعة من امجلل قد تشلك كتااًب اكمالً  عن النظرية

 (.30ص ،21) املعادلت أ و القواعد أ و املبادئ(

حتديد ىل مكوانهتا اجلزئية ووصفها و هو تفكيك ال ش ياء ا   :Analysis والتحليل 

وبناهئا عىل وفق  جزاءهو مجع ال   Installationوالرتكيب  ،ماهيهتا يف سلسةل الرتابط

بمتثيل ال جزاء ال كرث أ مهية  ،جزاءظام والتنظمي والتتابع يف مجع ال  وفيه يكون مبدأ  الن ،صفاهتا

أ ذ  ،مهيةومعىن ذكل أ ن ال جزاء لها دور يف ال   ،جزاء املكونة لل شاكلمث يتدرج الاهامتم ابل  
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ومبعىن أ دق أ ن تكل  ،وخيتفي تأ ثريها عىل املتلقي ،شلكظهار ال ومكونة ل   ،تكون فاعةل

ن وجدت أ  جزاء ليس لها تأ ثري ال    و حذفت.ا 

ىل أ جزائفالتحل  . فامي نة هلىل عنارصه املكو ء ا  ه ورد اليشيل مهنج عام يراد به تقس مي اللك ا 

  (40ص ،1)يكون الرتكيب بوجه عام امجلع بني عنارص متففرقة وحماوةل التأ ليف بيهنا.

ب معل أ و الطريق للوصول ا ىل كامل ال ش ياء اسلو  ،خرىوالتحليل من وهجة نظر أ   

آ ليه بأ  ويف تعبري أآخر ميكن الوصول ا   ،ش ياءوالرتكيب هو نظام تشكيل ال   ،دراكهاوا    لية مجعنه أ

 .قًا هلن التحليل سابقًا للرتكيب ولحوميكن القول ايضًا: أ   ،ال ش ياء عىل وفق ترابطها

 ار لكمةن تكر مالهويّة يف الّلغة مش تقّة من الّضمري هو. أ ّما مصطلح "الهَو هو" املركّب     

ّ اهو، فقد مّت وضعه اكمس معّرف بأ ل ومعناه )) الاحّتاد ابذّلات((. ويشري مفهوم  ا ة ا ىل ملهوي

فهو  يكون به اليشء "هو هو"، أ ي من خالل تشّخصه وحتقّقه يف ذاته، ومتيزيه عن غريه،

هل من ا يشموعاء الّضمري امجلعي ل ّي تكتّل برشّي، وحمتوى لهذا الضمري يف الوقت نفسه، مب

رادهتا يف الوجود واحلياة داخل نطا فاظ ق احلقمي وعاداٍت ومقّومات تكيّف وعي امجلاعة وا 

 عىل كياهنا. 

ن يه هويّته، املفهوم الفلسفي للهويّة، اذّلات يه ما يسّميه الفالسفة ابلهويّة، فذات ال نسا

آراء و  ، بل ولك ما وسلوك مواقفويه لّك ما يشلّك خشصّيته من مشاعر وأ حاسيس وقمي وأ

، أ و اذّلات، بأ هّنا الوعي الشخصيةميزّيه عن غريه من النّاس. وقد عّرف أ ريكسون الهويّة 

، وفلسفة احلياة اليّت ميكن أ ن الشخصيةاذّلايت ذو ال مهّية ابلنّس بة لالس متراريّة ال يديولوجيّة 

ماكنّياٍت متعّددة، وكذكل توّجه سلوكه الّشخيّص.  توّجه الفرد، وتساعده يف الاختيار بني ا 

جنلزياّين يف عمل النّفس الاجامتعي( فاس تعمال أ ّما هرني اتشفيل، وجون ترينر )ابح  ثان ا 

جامتعّية. واكن القصد من مصطلحهاماذّلاتّية، اليّت ، مقابل الهويّة الاالشخصيةمصطلح الهويّة 

 (1، ص37عرف الفرد ابملقارنة مع الآخرين.)ت

مهل ة وما حتعريفيالهوية اجرائيًا: يه الصفة املمزية لتكوين الشلكي عىل وفق مفاهمي الهوية الت 

 من خصائص ترتبط بنوع املنتج وسعي املتلقي. 
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http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
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http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86_%D9%82%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
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 الثاين) الاطار النظري(الفصل 

 :الفلسفية املفاهمياملبحث الاول: 

 حتديد املفاهمياوًل:

وما  ،ويقصد بتحديد املفاهمي تبيان ما تعنيه من مقاصد وتوضيح ما تتضمن من معان 

دراك عن غريه د ي قاذل ،تظهره من صفات. ويتضح املفهوم عندما يعقهل الانسان وميزيه اب 

 سدال  ترمس وتصور اكملثلث واملربع و  يشرتك معه يف اخلصائص والصفات. فاملفاهمي اليت

جة لهباك ،تكون أ يرس للفهم من املفاهمي اليت ترتسم ول ترمس ،والرجل وامحلامة والشجرة

ترمس  ليت لوالفاهمي اليت ترتسم تكون أ يرس للفهم من املفاهمي ا ،واحلب والسعادة واحلرية

فات  تعريه املفاهمي حتتاج اىلاكلسلطة وادلور واملوقف والابوة والامومة. هذ ،ترتسم ول

آ ىل لها مقاصد وفامي ختتلف من جممتع ا  ليت جعلت اجرائية ل جل توضيح مرامهيا، وا خر. أ

 (12ص ،13)

 ،عىل من احلقائق ل هنا تتجاوز التفاصيل ادلقيقةومتثل املفاهمي مس توى معرفيًا أ   

يل لتفاص اعن الاس تغراق يف  وتساعد يف تلخيص املعرفة والتخفيف من تعقيد احلقائق الناجت

ذ ))تقومات. ومن خالل املفاهمي حنصل عىل معرفة أ كرث معقيئ واجلز   اهمي عىلاملف ًا ابلواقع. ا 

. ((لطبيعةنني اويعد ذكل رشطًا اساس يًا ملعرفة قوا ،ساس المتيزي بني فئات ال ش ياء وتعمميهاأ  

 (29،ص21)

وز جنمعها عىل أ ساس خصائصها فاملفهوم مجموعة من ال ش ياء أ و احلوادث أ و الرم 

لهيا ابمس أ و رمز خاص. و  ،املشرتكة العامة يل تصور عق))بأ نه  كام يعداليت ميكن أ ن يشار ا 

 هو . فاملفهوم املادي(233ص ،24)((أ و جمرد ملوقف أ و حادثة أ و يشء ما ،عام مادي

دراكها عن طريق احلواس. أ   ر أ فاك وعةأ و مجم ،ما املفهوم اجملرد هو فكرةتصور ل ش ياء ميكن ا 

 فلكمة تصممي مثاًل تفرس يف–و تعماميت لتجريدات معينة يكتس هبا الفرد عىل شلك رموز أ  

 وخيتلف أ   ،هكذا التحليل و الرتكيبو  -لك اختصاص بشلك مغاير تبعًا لفاعليهتا وبنيهتا

 يشرتك يف معىن ما مبختلف فروع الثقافة واملعرفة.

ذ يبىن املفهوم عادة من تصورات   ومن اذلكرايت  ،حتصل من خالل احلواس امخلسا 

الانسان أ ن  -عىل سبيل املثال–ومن نتاج الفكر اخليايل. وهذا يعين  ،والتخيالت

لبد وأ ن يتعامل مع املدراكت احلس ية اخلاصة  ،قبل أ ن يبدأ  يف تشكيل املفهوم ((الطفل))

ن لدلى الشخص نتيجة مفاهمي تتكو  ،تضاد ...اخل،تناسق  ،تباين ،بذكل املفهوم. فلكمة
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لهيا. فالرمز ،وتس تخدم الرموز ،ملدلولت حس ية  أ و اللكمة ليس ،أ و اللكامت لال شارة ا 

 ودلةل هذا الرمز يف ذهن املتلقي. مثال ،ولكن املفهوم هو مضمون هذه اللكمة ،املفهوم ذاته

اذلهنية اليت ن الصور وا   ،منا يه أ مس لهذا املفهوموا   ،: لكمة )طاوةل( ليست مفهوماذكل

 و مضمون اللكمة.أ   ،اولت مجيعا يه )املفهوم(تتكون من خصائص الط

ختالف ال فراد أ نفسهم خشصياً  أ و تصوراً  ،يعترب تشكيل املفهوم انطباعاً    ،خيتلف اب 

ختالف خرباهتم فيه. ومع ذكل ميكن أ ن يتشابه معىن املفهوم الواحد دلى ال فر   ،تلفنياد امل وا 

ظية ةل اللف ادلليف الفنون هو نفس التعبري و  ،ات اليت ميرون هبا. فالتصمميعندما تتشابه اخلرب 

هتا تركيباو وهذه مشرتاكت تؤطر املفاهمي عىل وفق تعامالهتا وفعلها التشكييل يف الهندسة. 

 الشلكية كصفات وخصائص لالش ياء.

 :ال ساس ية لتشكيل املفهوم: يتشلك املفهوم من ثالث مراحل يه اثنيًا: املراحل

 مم لفهمق املصوهو طري ،وفهيا يتكون )الفعل( ،املرحةل العملية: وتعرف مبرحةل العمل احليس-أ  

 من خالل التفاعل املبارش مع ال ش ياء. ،البيئة

لصور ان طرق عو ميثلها أ   ،املرحةل الصورية: يه املرحةل اليت ينقل فهيا املصمم معلوماته-ب

ة لها، ذهني يف هذه املرحةل يشلك املصمم املفاهمي لل ش ياء ابلتخيل، وتكوين صور اخليالية.

 ت.يؤسس علهيا افاكره الابداعية يف انتاج التصمامي

 ،لرموزاس تخدام وا ،ىل مرحةل التجديد املرحةل اليت يصل فهيا املصمم ا  يهاملرحةل الرمزية: -ج

ذ حيل الرمز حمل ال    ،بةملكتس  ملرحةل بعملية تركزي اخلربة افعال احلركية. وتسمى هذه اا 

 أ و مجل ذات دللت معنوية أ و صياغة صورية. ،وتكثيفها يف رموز رايضية

تنهتيي دلى الفرد )املصمم( عند حد  ول ،ملفاهمي جفأ ة بصورة اكمةل الوضوحل تنشأ  ا 

ذ ميكن ان يتسع نطاقولكهنا ت  ،معني  لية:التا ذكل ابل عتبارات منو وتتطور طوال الوقت. ا 

يد يه املز كشف دللكام ت  ،ضافية هلفرد عن املفهوم يزداد تعرفه عىل أ مثةل ا  لكام زادت خربة ال-1

 خرى.ىل العالقات اليت تربطه مبفاهمي أ  وتعرف ع ،من اخلصائص عنه

آحد أ هنا ل ،مما يالحظ عىل منو املفاهمي وتطويرها-2 لف يف منا ختتوا   ،تمنو وتتطور مبعدل وأ

ختالف املفهوم نفسه.درجة منوها   وتطورها اب 

س تخدام أ  بب ا ىل ملفاهمي اجملردة. ويرجع الس رسع من ااهمي املادية تمنو وتتطور بدرجة أ  املف-3

ردة مي اجململفاهايف حني تتشلك  ،وال مثةل احلس ية يف تشكيل املفاهمي املادية ،اخلربات املبارشة

 وال مثةل الرمزية. ،بديةلابل عامتد عىل اخلربات ال 
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 ًا:أ مه النظرايت الفلسفية:اثلث

 approve exchange theoryنظرية ال عامتد املتبادل  -1

يتطلب وجود والوجود  consciousnessن الك من الوعي نظرية تربط وتؤكد أ       

ربط تويه العالقات اليت عامتد املتاكئف )الا -وقد يسمى ابلتبادل املتاكئف يتطلب الوعي.

ل من خال ابلعامتد عىل الوسائل واجملمتع واملتلقي، والتحمك هباالاجزاء يف نظم جديدة 

عىل  وهذا ما معدت اليه املؤسسات الكربى العاملية اليت تس يطر( 25ص ،11) الاقتصاد(

نتاج ، يف طرح العالمة التجارية كهوية وحلقة وصل بني امل   نتًجالاقتصاد والسوق وال 

 (1الفعلية بسامهتا التعريفية. انظر شلك)املس هتكل، وربط احلاجة املتلقي أ و و 

 
هو شعار بس يط مكون من خط بس يط وبعض ال لوان ال ساس ية، يبدو وك نه (1شلك)

عىل  غري متقن، بساطة الشعار تعرب عن بساطة حمرك البحث، هناك العديد من املناقشات

( Googleيف لكمة ) OO(، تركز أ حدها عىل حريف الـ Googleالانرتنت حول شعار )

 ( يتغري لميثلGoogleسوف ترى شعار )بني احلني والآخر حيث ميثالن الالهناية . 

لعاب ال وملبية. هذه الرسوم العابثة مصمت من قبل  احلدث احلايل مثل ك س العامل لل 

(Dennis Hwang اذلي وضع أ كرث من )تشكياًل للشعار منذ أ ن بدأ  العمل يف  150

( مصم  Larry and Sergeyأ ول رمس أ نتج من قبل )(. من الواحض أ ن Googleرشكة )

 . The Burning Man)الشعار عندما حرضوا احتفال )

 similarity theoryنظرية التشابه  -2

ن احلقيقة تأ يت من عالقهتا اصاًل ابل ش ياء      ( أ ما عندتعمتد هذه النظرية عىل مبدأ  )ا 

كام  ثلها.قيقة وبني ال ش ياء اليت مت فالسفة أ لغريق )سقراط و أ رسطو( فقد ربطوا بني احل 

احلقيقة  ( اذلي يقول: أ ن13تبين هذه النظرية عدة فالسفة مهنم )توماس أ كوينس يف القرن 

 كام أ ن اليشء يكون حص وحقيقي عندما يكون هل مقابل يف ،تساوي ال ش ياء مع الفكر

الطبيعة  الاشاكل يفوهذا يمتثل يف تكوين الصورة اليت يمت فهيا تشابه ( 26ص ،1)الطبيعة.

 ،والواقع مع ما متثهل من صيغة جديدة كهوية فنية لتحقيق توازن فكري لستيعاهبا
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 (2انظر شلك ) 

 
   

 املعروفة الآن اكنت أ ول رشكة مكبيوتر ملAppyl( رشكة التفاحة ال مريكية )2شلك)

صور تتس تخدم امسها كهوية مشرتكة، فكرة بيع كومبيوتر حتت امس وصورة فاكهة اكنت من 

ستيف جويسن وزمالئه من اكليفورينا )حىت لكمة ماكنتوش يه امس نوع من أ نواع 

شا  قصة رة ا ىلالتفاح(. الفكرة ال ساس ية يف التفاحة املقضومة املتعددة ال لوان يه ا 

آدم   حواء يف ال صل اليت متثل التفاحة فهيا مثار جشرة معروفة. و  أ

 logical interdependence theoryنظرية الرتابط املنطقي -3

ن اليشء يكون حقيقي عندما       عني من مهل مقابل حبد يكون يعتقد أ تباع هذه النظرية ا 

 مه ابلتايلو ال فرتاضات املنطقية البس يطة.كرب من غالبا تكون أ   ،العنارص يف النظام العام

ذا اكن النظام وأآحد أ صال أ  والعلامء هنا خمتلفني  ،ينظروا للنظام كلك ظمة. دة أ نعو يف ما ا 

 ،32)ديل.أ برز فالسفهتا من العقالنيني سبنوفا وليبينزي وهيجل والفيلسوف الربيطاين برا

  لعام،ته من التشكيل والتكوين اوهنا يكون الرتابط عقيل حقيقي يس متد صفاته وسام (1ص

ذ يتباين النظام مع صورة أ و ش ا حيقق لون مبيمتزي فيه ال لك العالمة التجارية كفعل توافقيا 

 (3انظر شلك)الرتابط مع الوان العمل الامرييك كهوية. 

 
هو الالعب  Mr.Clutch( الالعب ال سطوري جريي وست املعرف ابمس 3شلك)  

( ، NBA( الرمسي، وكام توحض سريته اذلاتية عىل موقع الـ )NBAاملوجود عىل الـشعار )

يعد وست أ حد أ عظم حراس اللعبة يف التارخي، ولكونه ل يمتتع بطول ممزي ولياقة بدنية عالية 
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أ بعد عن امللعب عىل حنو س ئي، وقد كرس أ نفه تسع مرات، وكثريا ما اكن حيمل خارج 

يف ب، نشأ  جريي وست يف عائةل من الطبقة العامةل يف تيش لند، غرب فرجينيا، امللع

، 1960وبعد معهل يف جامعة فريجينيا رحش من قبل فريق مينوبلس ليكرز يف عام امرياك. 

انتقل الفريق ا ىل لوس أ جنلوس يف تكل الس نة وعىل مدى أ ربعة عرش عاما معل وست مع 

 فريق ليكرز. 

 compulsorily theory نظرية ال شرتاط-4

عمل قوانني ال رشاط عند ابفلوف حيث أ كتشف يف س ياق أ حباثه اليت أ جراها عىل الت   

 يتفامي يأ  طية و ات الرشطية وغري الرش الرشطي عددًا من القوانني اليت تفرس العالقة بني املثري 

 :(71ص ،16)موجز عن لك مهنا

اوجة ت املز دوث ال شرتاط يف حال متويتضمن هذا القانون التعبري عن ح قانون الاستثارة:-أ  

ري ىل أ ن يكتسب املثري الرشطي خواص املثبني املثري الرشطي وغري رشطي مما يؤدي ا  

 الالرشطي ويقوم مقامه.

ذا تكرر ظهور املثري الرشطي لفرتة من الزمن دون تع-ب ثري زيز ابمل قانون الكف ادلاخيل: ا 

 ي لن الفعل املنعكس الرشطي يضعف ويضمحل تدرجييًا ويف الهناية ينطفئ أ  الطبيعي فا

ذا تكرر قرع اجلرس دون تقدمي الطعام فان مكية اللع خذ اب اتتظهر الاس تجابة الرشطية فا 

 ابلنقصان شيئًا فشيئًا حىت تتوقف متامًا.

ن التعزيز رشط لبد منه لتكوين الفعل املنعكس الرشط-ج  صد بذكلي ويققانون التعزيز: ا 

هنا عل متتابع املوقف عىل حنو يكون فهيا التعزيز هو اخليط اذلي يوحد عنارص املوقف وجي

 كتةل سلوكية ترابطية.

ات املثري  عني فانمقانون التعممي: ويعين هذا القانون أ نه حيامن يمت ا رشاط ال س تجابة ملثري -د

مل ن يتعء نفس ال س تجابة. بعد أ  ال خرى املشاهبة للمثري ال صيل تصبح قادرة عىل أ س تدعا

فراز اللعا فراز اللعاب فانه يس تجيب بعد ذكل اب   ب عنداللكب ال س تجابة لقرع اجلرس اب 

 سامعه ل صوات مشاهبة لصوت اجلرس. وهذه الظاهرة ظاهرة التعممي تالحظ كثريًا يف

 سلوك احليوان والانسان. فالطفل اذلي خياف نوعًا من احليواانت يس تجيب ابخلوف

 حليواانت مشاهبة لهذا النوع.

س تجابة للتشابه بني -هـ ذا اكن التعممي ا  قانون المتيزي: وهو قانون ممكل لقانون التعممي فا 

س تجابة لل   ختالف بيهنا مبعىن أ ن الاكئن احلي يس تطيع يف هذه العملية املثريات فأ ن المتيزي ا 
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ل للمثري املفرز يصدر  أ ن ميزي بني املثريات املوجودة يف املوقف بشلك ل ال س تجابة ا 

ل ال   وابلتايل ل س تجابة املفرزة بيامن تنطفئ ال س تجاابت ال خرى غري املفرزة. وتعد تبقى ا 

معلية المتيزي متأ خرة أ و اتلية لعملية التعممي حيث ل يس تطيع الطفل عىل سبيل املثال القيام 

ل يف مرحةل متقدمة  يتضح من نظرية الاشرتاط من المنو. بعملية المتيزي بدقة بني املثريات ا 

دراكية الصور وال شاكل اليت يمت استيعاهبا وفقًا ملعطيات  اهنا من أ مه النظرايت العملية يف ا 

الاشرتاط مكثريات مرئية. وهذا الامر ميكن تطبيقه يف بناء العالمة التجارية كرشط لزم 

 (4لتحقيق اخلصوصية ومتايز الهوية. أ نظر شلك)

 

يف  ) ادلوائر ال ربعة( يه رمز لواحدة من أ قدم مصنعي الس يارات Audi( عالمة 4شلك)

َو  Audiبني أ ربعة مصانع مس تقةل:  1932أ ملانيا. ويه ترمز ا ىل الاندماج اذلي حصل عام 

DUK  َوHorsh  َوWenderer  هذا التجمع مع فرعNSu  ميثل  1969اذلي انضم عام

 ليوم. اليت نشاهدها ا Age Audiجذور

ني أ مهها تعمتد هذه النظرية عىل مجموعة من القوان conception theoryنظرية ال دراك -5

 (: 33، ص39الايت)

درايك أ سايس وحفواه أ ن-أ   لنفيس االتنظمي  قانون التنظمي أ و الشلك اجليد وهو قانون ا 

جاملية جيدة أ و شلك جيد نظراً  ىل ال جتاه دومًا ال درايك مييل ا   لشلك ان هذا ل   حنو صيغة ا 

 لها ن اليتالانتظام والثبات. وبذكل يصبح هذا القانون من قوانني التواز يمتزي ابلبساطة و

  النحومي عىلامهيهتا يف)اجملالت( ذات اخلصائص ادلينامية. وقد حدد ))كوفاك(( قانون التنظ

 نه يتضمن البساطة وادلقة والتناسق.التعمل اجليد أ  التايل: من خصائص 

عًا يف لتجمع مىل ال ا  ملتشاهبة أ و املامتثةل متيقانون التشابه يعين هذا القانون بأ ن ال ش ياء ا-ب

دراك مثاًل أ و النقاط املامتثةل عىل أ   وحدة فتظهر اخلطوط املتشاهبة لعنارص ية فاهنا وحدة ا 

ة تيجارص ن املتشاهبة يسهل تعلمها أ كرث من العنارص غري املتشاهبة. وحيدث الربط بني العن

 للتفاعل بيهنا.
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أ و  جموعةدراكها مكياء من بعضها ماكنيًا يساعد عىل ا  قانون التقارب أ ي أ ن تقارب ال ش  -ج

ذا رمست مجموعة من اخلطوط املتوازية وغري املنتظمة يف بعدها فا ن أ ز  واج مجموعات ا 

 اخلطوط ذات ال بعاد القريبة الضيقة تدرك عىل أ هنا مجموعات.

ل ن  ملفتوحةا ة أ وشاكل الناقصةل أ و املغلقة أ كرث ثبااًت من ال  الاكم قانون الاغالق ال شاكل-د

هذا  دراك احليس ويصدقمكل نفسها وتكون صيغة لكية يف ال  ىل أ ن تهذه ال شاكل متيل ا  

ذ جند أ   ،عىل التعمل يصبح  ىل النشاطفا ن لك موقف يؤدي ا  نه طاملا اكن النشاط انقصًا ا 

 تر.التو  غري املكمتةل تودل فكام أ ن ال شاكل واملواق ،مرحةل أ نتقالية ابلنس بة للمتعمل

ىل أ ن ا  يس مييل ظمي اجملال الادرايك احلقانون ال س مترار اجليد مغزى هذا القانون أ ن تن-هـ

طوار ال   كام أ ن ،حيدث عىل حنو يس متر فيه اخلط املس تقمي مس تقاميً وادلائرة دائرة وهكذا

 :(57ص ،6)عىل نقاط أ ساس ية يه املتتابعة لعملية ال دراك البرصي تعمتد

 تبدأ  ابلنظرة الاجاملية.-1

 دراك العالقات القامئة بني ال جزاء.ل وا  التحلي-2

عادة ال -3 عادة تأ ليف ال جزاء يف الهيئة اللكية مرة اخرى وهذا ما نسميه )ا    تصممي(.ا 

ية النظر  يف العالمة التجارية عىل وفق قواننيميكن وصف وتطبيق نظرية الادراك الشلكي   

 يف تداخل الاشاكل اجلزئية لنتاج صورة متاكمةل يمت استيعاهبا بشلك لكي وبدون

 (5تعقيد.انظر شلك)

 

عند الانتباه ا ىل ما يعنيه الشعار والنظر من مسافة بعيدة يبدو وك هنا ( 5شلك)  

أ ثناء البحث عن معىن الشعار وجدت أ نه  Toyotaابلنس بة للناظر اليت تعين  (T)حرف

عبارة عن ثالثة قطوع تعرب عن قلب املس هتكل )الزبون( وقلب املنتج والتقنية املتطورة 

ال كرث انتشارًا والفرص الال حمدودة اليت تنتظر. شعار تويوات حيوي عىل ثالثة أ شاكل 

ملتبادةل بني املس هتكل )الزبون( بيضوية: الثنان املتعامدان يف الوسط ميثالن عالقة من الثقة ا
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. والفراغ يف اخللف يدل مضنًا عىل (T)وتويوات، هذان الشالكن يتحدان ليعطوا احلرف 

 التوسع العاملي لتقنية تويوات الالحمدودة الاكمنة للمس تقبل. 

 interdependence theoryالنظرية ال رتباطية -6

مليات وأ ن لك الع  ،تقوم أ ساسًا عىل مفهوم الرتابط ،وقد تسمى املدرسة الرتابطية     

أ و  وتعترب مذهب ،العقلية تتكون من أ رتباطات سواء اكنت مقتبسة من املواقف والسلوك

ذ تبدأ  ية. )النظرية البنائية والوظيف  :مبدأ  أ و مدرسة يف عمل النفس مثل ىلمبدأ  ومل تصل ا    ا 

وم مل هو فوضوي والعقل هو اذلي يقاملعرفة عن طريق احلوافز أ و ال حاسيس وأ ن العا

 ،16)بتنظميه فال ش ياء اليت ندركها تتأ لف من أ حساسات منفصةل يقوم العقل بربطها(

 (18ص

فة عنا لفلسابلرتابطية ل هنا قامت عىل أ ساس ترابط ال فاكر، ولو رج  نظريةومسيت هذه ال    

بعض ب أ ن تربط بعضها أ رسطو اليت تقول أ ن ال فاكر تتشابه أ و ختتلف أ و تقرتب بتحليل 

 ومهنا وضعت هذه املدرسة رشوط حتقيق الرتابط.

  :(54ص ،16)الايت رشوط أ و قوانني الرتابطومن أ مه 

  وجود جتاور يف الزمان: ال حداث املتقاربة زمانيًا ترتبط مع بعضها.-1

 وجود تقارب ابملاكن ال حداث املتقاربة جغرافيًا ترتبط مع بعضها.-2

 ابلحداث:فكرة بتذكرها نتذكر فكرة تش هبها.وجود تشابه -3

ىل فهذا ميكن عزوجود تناقض ابلحداث: فكرة بتذكرها نتذكر فكرة متناقضة معها -4 هل ا 

لصةل قال )أ ( أ ن يذكر مث يربط )ب( فا ،و عندما تطرق اىل التذكر يف عمل املنطقأ رسط

قرتان. ذا جتاور يف املاكن و الزمان تشابه ا   بيهنم يه ا 

اص و بتفكري املدرسة بشلك خأ ن هذه املدرسة تأ ثرت بفكرة أ رسط وعىل وفق ذكل جند   

 افاكر واملؤثر الثاينوللمعرفة بشلك عام فاملؤثر ال ول لهذه املدرسة الفيلسوف أ رسطو 

 ثورندايك يف التعمل.

ن     ذ ،علامء هذه املدرسة أ ختذوا الرتابط أ ساسًا هلما  وهناك  ،دةة الوحيجعلوا العملية العقلي ا 

آحب نظرية ال  تعمل علامء أ ثروا الرتابطية اجلديدة مثل: بنجاهوس وثورندايك وابفلوف صأ

منا بني مثريا  ت.واس تجااب تالرشطي واذلي قال بأ ن الرتابطات لتكون بني ال فاكر وا 

 :النقاط الآتية ملدرسة الرتابطيةلنظرية أ ساس يات امتثل  
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ه ان وتشابوترابط ال فاكر من خالل جتاور املاكن والزماملعرفة تبدأ  عن طريق احلواس -1

 وتناقض ال حداث.

 ية.ت التال يرون أ ن الرتابطية يه العملية العقلية الوحيدة للمعرفة ويه أ ساس العمليا-2

 ىل وجود معليتني عقليتني هام ال سرتجاع وال حساس.أ شاروا ا  -3

آاثرها ابقية حىتظهور نظرية )التدريب العقيل الفين( وهذه النظرية -4 ن م اليوم مازالت أ

 اندى هبا: )أ (اجلشطالت )ب(البنائية )ج(الرتابطية.اليت نظرية التدريب العقيل 

تكل النظرية من أ مه النظرايت اليت ميكن أ عتبارها قاعدة ساس ية يف معلية  تعد 

 اكجلشطلت ،ويعود ذكل ل عامتدها رشوط وقوانني وأ ساس يات النظرايت ،التصممي

ةل وادلل تعبريوذلكل يكون ال  ،والاعامتد املتاكئف والبنائية وال شرتاطية والتشابه وال دراك

بادهئا ، فضاًل عن أ ن تكل النظرايت مب (3ص ،33)لتالزم ملفهوم التحليل والرتكيب.صفتا ا

 ية يفأ سهمت بشلك فاعل يف ترس يخ هوية التصممي، والتاكيد عىل صياغة املشرتاكت الفرد

 لكربىاي وراء اجلديد اذلي أ وجد فعل التنافس بني الرشاكت التجارية العاملية ظل السع

ذوصناعة القرار عرب ترس يخ هوية ممزية  كرية فذات أ بعاد متتكل خصائص  وعوملة الفكر، ا 

مة من خالل تصممي العالتقرب البعيد وتلغي الفوارق، وترخس املعارص وتروج للمنتج 

  .دلتحدياية ترتبط بفلسفة شامةل عامة تنزتع القمي وتلغي وما لها من حدود شلك  التجارية

 املبحث الثاين:

 analysis and synthesisاوًل: املعىن الفلسفي للتحليل والرتكيب 

معليتان عقليتان تقوم علهيام معظم  analysis & synthesisالتحليل والرتكيب  

س بابه ه أ و أ  اجزائه املكونة أ و عنارص ىل ، ا  واملراد مهنام التفكيك العقيل للك ما ،املناجه

عادة تكوين اللك من أ جزائه. فالتحليل عكس الرتكيب. والتحليل والرت  ،ورشوطه ثر كيب أ  وا 

رات يس تخدمان التصو  ،عتبارهام مهنجني للتفكرياب   –فيمت لك مهنام  ،همم يف معلية املعرفة

 ،ريهاموغ ،لتجريد والتعمميا  -ىوثيقًا ابلعمليات اذلهنية ال خر ويرتبطان أ رتباطًا  ،اجملردة

 ذا ملا  ل نه  ،سب ا ختالف املوضوع واملذهب الفلسفي. ولك حتليل يفرتض مقدمًا تركيباً حب 

 .املرتابط نه ليس تطيع أ ن حيل أ و يفكفا   ،يكن أ مام اذلهن يشء مرتابط

 ،ريىل اجلوهمن العريض ا   ،ىل البس يطا  ويتقدم اذلهن يف مهنج التحليل من املركب  

قامة الروابط بيهنام ىلالتنوع ا  ومن  دراك ال جزاء لهذا اللك وا   ،الوحدة. وغرضه من ذكل ا 
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ىل عزل خصائص مل ترتبط بعد يت حتمكها. بيد أ ن التحليل يفيض ا  ومعرفة القوانني ال

 املتعينة ملظاهرها.ابل شاكل 

 ،التحليلوحيد ال جزاء واخلصائص والعالقات اليت يفصلها تأ ما مهنج الرتكيب فيقوم ب  

 ،لفرديام وافهو يضم الع ،من املتوحد واجلوهري ا ىل املتلف واملتنوعأ نتقاًل  ،يف لك واحد

 حدة لو متعني. وعليه فالرتكيب يمكل التحليل وتضمهام معًا  ءالوحدة والتنوع يف لك يش

 (1، ص7)ميكن فصمها.

 :ًا:العالقات الرابطة بني التحليل والرتكيباثني

و أ   عضو والتجريد:)أ ن التجريد يعزل ابلفكر ما لميكن عزهل ابلمتثيل..ا ن ترشحيالتحليل  -1

عن  فالتجريد خيتلف ،(10، ص17)جتريدًا( ليس ،حىت جمرد المتثيل العقيل لعضو معزول

 اجملرد ذ أ نا   ،فالتحليل يأ خذ يف الاعتبار أ يضًا لك عنارص المتثيل اجلاري حتليهل ،التحليل

 ،بايناتيكون وحده حرصاًي بني مت  أ و ما ،مع البايق ةقاته احلقيقييبدو خارج عال هو ما

ذا ات. هبانه الوحدة اليت تتضمن املتباين ،فامللموس هو مايكون حمددا لكيا بلك عالقاته

ن ما يكون أ كرث تعيينًا هو العقل وابلعكس ،املعىن  مبعىناخلاص ) ،يعد من اجملردات ،ا 

نعزاهل عن اللكي  خاللالفرد( من  نعزاهل عن  خاللل دراك احليس واللكي من ابا  خلاص اا 

 (11،ص17) ابلتأ مل وال درايك

 س تعادةاحلفاظ عىل طبيعة طريقة الاو عامتد ل  يه صفة بناء من وحدات أ ساس ية ابالرتاكب: -2

  هلامولكن صفة تكويهنا قد ختتلف. أ ي أ ن الوحدات ال ساس ية لش يئني خمتلفني ،والتأ ثري

 التنوع ابليةنفس الرتاكب خمتلفة يف تكويهنا. فالرتاكب هل بعد ممتزي يف الترصيف فهو ابب ق

ىل لتحليل والرتكيب لبد من التطرق ا  لنفس اليشء. ودلراسة العالقات بني حمددات ا

 :(12، ص24)الآيت

 يل والاس تعادةالتحل -أ  

 التحليل والرتاكب-ب

 التحليل والتكوين والتأ ثري-ج

 الاس تعادة والرتاكب -د

كام أ ن  ،الاس تعادة: التحليل صفة أ صل يف حتقيق اليشء ذلاته ومكوانتهالتحليل و-أ  

منا ال نتقال من حاةل ا   أ س مترار حصوهل غري مقرتن بدرجة يف ىل أ خرى يه تواصل تغريه و ا 
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حتول( أ ي أ ن ال س تعادة ترتبط بتكوين اليشء. ذلكل ،لالس تعادة )طفرةمعلية تراجعية 

خواصه مع التأ ثري  خاللفال س تعادة ابلنس بة للتكوين عبارة عن تأ ثري مكنون متعاكس من 

متداد للتكوين  العنارص  صفة متزي اليشء )امللمس مثاًل(. كام أ ن تداخل يفاخلاريج وهو ا 

حياءًا برصاًي لل   وعند حتليلها تربز نقاط أ و العالمة الصورة مكوانت ل شاكل داختعطي ا 

 قوة التأ ثري البرصي للك عنرص منفرد.

اهية اء املأ ي صفة أ جز  ،نه متزي دلةل املاهيةليل و الرتكيب: من خصوص التكوين أ  التح-ب

ببعضها متعلقة بكيفية تكون ال ختالف عن نفس اليشء الآخر. هذا جيعل الرتكيب 

ة ختالف املاهية عن حتقيق الصفة أ ي أ هنا صفة تنوع للمزي توى أ  مبس  تواصل للتكوين 

بسبب أ ختالف يف تواصل التكوين عىل مس توى وحدات أ ساس ية أ عىل من الوحدات 

 .لها ال وىل املكونة

 تسلسةلم ىل أ ن العالقة القامئة بني التحليل والرتكيب ترتبط بأ ساس يات وميكن ال شارة ا  

 وتوليفها يف احلقل املريئ للتصممي.منطقية مكعادةل القمي اللونية 

رة كل الصو تهو  ،ترابطه ميثل بناء مكمتل وتواجده خاللالتكوين والتأ ثري: التكوين من -ج

صفاته و  اتهواقع مبزي ورية لصورة جتمع العنارص كتكون و أ ي مبعىن أ نه نوع من احمل ،املرئية

ل تواصنسجم وأ تساق م د توزيع م املوضعية والزمانية فا ن أ متداد هذه النسب حيصل بع

قة لعال صفته بأ قرتان غريه ويه عالقات أ ساس ية اكلس يادة مثاًل. ويعد بذكل عامل تقينل 

 التأ ثري يف التكوينات.

اكب د الرت فميكن أ عتبارها دلةل تواصل حدو  ،فالتأ ثري يه مزية حمددة بقدر طبيعة التكوين

د ان. وقالاقرت  هبا كعامل مؤثر من صفةمما يعطهيا حقيقة المتزي والتفرد اخلاص  ،لهذا التكوين

ويه  ورسيع يف قدرته عىل ال ستيعاب دلى املتلقي ،يكون التأ ثري مبارش أ و غري مبارش

 رسعة بالغة املوضوع همام اكن شعارًا أ و رمزًا أ و عالمة جتارية.

اهية الاس تعادة والرتاكب: الاس تعادة والرتاكب يه صورة بينية للامدة ملا نعرفه عهنا ابمل-د

هنا درجة اثنوية من التكوين الس تعادة ميكن النظر الهيا عىل أ  ف ،)التكوين( والتأ ثري

ة اثنوية من التكوين وخصوصًا يف نه درجوالرتاكب عىل أ   ،وخصوصًا عند حتليل التصاممي

فيكون الرتاكب  ،عادة صياغة املوضوع اكلفكرة والهدف. وبناء العنارص عىل وفق أ مهيهتاا  

تأ ثري العمق من انحية ومن مرتبط ابجملال املريئ بني أ بعاد التصممي يف الطول والعرض و 

 خرى العالقة بني دللت ال شاكل وصفاهتا الظاهرة واملفية.انحية أ  
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  :التحليل والرتكيب وعنارص التكويناثلثًا:

مة عات املصمواملتلقي يف كيفية فهم املوضو  (املصمماملبدع)ترتبط العمليات العقلية دلى    

دف من )اله ( وحتليلهالتواصل بني مفهوم الرساةل )التصممي ،والتفاق عىل العنارص الشلكية 

ل أ ن ال بداع يف جتاوزه ملفهوم اذلاكء فا   ت شالكل امل جديدة ولحي طرقاً نه يشق التصممي( ا 

 تجابة يفن ال س  تكو وغالبا ما .للمأ لوف خمالفةعوامل مبتكرة  ونبل يكَ  ومعرفياً  أ  حال تقليدايً 

ترص وليس ذكل حفسب فالعقل اخلالق ليق  ،بداع مفتوحة عىل ش ىت الاحامتلت حاةل ال  

يس ))فل . القدرة عىل تقبل اجلديد املبتكر منا ميتكلتكوين املبتكر واجلديد وا  دوره عىل 

 نته أ  دسه ونفاذ بصري ادر حبمنا صفة للمتلقي القوا   ،ال بداع صفة املبدع للجديد حفسب

 (22، ص14).((ويتقبهل يكتشف اجلديد

 ،حدود فاصةل بيهنام ينفصالن ول بداعي لوضيح ميكن اكتشاف بعدين للفعل ال  ولت 

ذايت يتعلق داخيل د بع -:هذان البعدان هام  ،اكمالن متفاعالن يتبادلن قواهامفهام مت

 عنارص ،اضاً وهو املتلقي افرت  ،خرس يولكويج يتعلق ابلآ  وبعد خاريج،ابملبدع نفسه 

ة دل واعاوعنارص بيئية متنوعة وخمتلفة. والتحلي ،ورمبا راي عام  ،حالت فردية وجامعية

ون وهو فاعل يف قدرة التصممي ابختالف تنوع الفن ،الرتكيب فيه اساس ترابط عنارصه

ملرئية واتليف وبناء تكل العنارص ا التكوين معلية تنظميوهبذا يعد  (25، ص23)الاخرى.

 وينتكهبدف  (الصور والرسوم ،مساحات الالوان ،شاكلالا ،املقاطع ،اللكامت ،)احلروف

نارص وجتميع للع انني تنظمي وهناكل قو وفق مهنج جاميل معني. عىل وحدة ذات تعبري فين 

  -:(39، ص6)مهنا ظهار هوية التصمميفامي يرتبط اب   البرصية

ىل ا   مييل الانسان -التقارب:-1 هنا ريبة من بعضها البعض يف الشلك وك  دراك العنارص القا 

 تنمتي لبعضها البعض.

عضها هنا تنمتي لب لعنارص اليت حتمل نفس الشلك أ و اللون أ و الرتكيب تظهر وك  ا -:التشابه-2

 البعض. 

ري ل وتفسوتعبريات حل العلمية تعمتد مفاهمين فلسفة التصممي ومن خالل النظرايت ومبا أ     

بعدة  نظميط معلية الت ذلكل ترتب ،التحليل والرتكيب ابلعامتد عىل معلية التنظمي والرتتيب

 -مهها :مبادئ من أ  

 املكون الوجداين : وفيه القمي والاجتاهات واملعتقد : -1
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 values and attitudesالقمي والاجتاهات : -أ  

و وعات أ  الفرد ابلتفضيل أ و عدم التفضيل للموضاكم اليت يصدرها القمي يه عبارة عن الاح

ة من العملي ش ياء. وتمت هذهوضوعات أ و ال  و تقديره لهذه املتقميه أ  وذكل يف ضوء  ،ش ياء ال  

 يكتسبو طار احلضاري اذلي يعيش فيه د مبعارفه وخرباته وبني ال  خالل التفاعل بني الفر 

ته انفعالو ات يه مشاعر الفرد جتاهوال   (11، ص25)من خالهل هذه اخلربات واملعرفة.

 يروم املصمم فعهل هذا ماو ش ياء معينة. ضد أ هداف أ و أ  و مع أ   واس تعداداته للعمل

 (p1، (31ق هدف الرساهل. يتحق ليه ل والوصول ا  

 beliefs: املعتقدات  -ب

  يرتبطوبيامن ،ردابطة واملتاكمةل اليت يعكسها النظام القميي للفويه مجموعة من القمي املرت     

ميان اكل ،ةن العقيدة ترتبط غالبا مبوضوعات دينيفأ  و س ياس ية. د مبوضوعات اجامتعية أ  املعتق

 رتباط مبارشترتبط أ   ،ويه يف وصفنا ادلقيق لها روحية (21، ص31)ابهلل ورسهل وكتبه

 بدواخل الفرد اذلاتية . 

 ري:فهيا املهارات وطريقة البحث والتفكو  -املكوانت املهارية : -2

 skillsاملهارات  -أ  

د  اجلهيفمعني بدقة واتقان مع الاقتصاد داء معل تعرف املهارة بأ هنا القدرة عىل أ       

هنا م ،ملهارة من عدد كبري من املكوانتيوصف ابوالوقت. ويتكون السلوك الهنايئ اذلي 

دراكية ،أ و املوقف موضوع ال داء ،كفهم املادة ،عقلية  ،نياً رد ذه الفركزي كدرجة ت ،ومهنا ا 

لك ديد شلتحومهنا انفعالية كدرجة ادلقة والرسعة يف الاداء. ومتتاز مجيع هذه املكوانت 

 (21، ص31)ومس توى السلوك املهاري.

ة ه همار اذلي تكون فياملكون العقيل  ،اق املهاراتومايرتبط مبوضوع البحث احلايل يف س ي

صول رات الو لقد تنمتي قوميها واعادة تركيهباالتحليل للمعلومات وتصنيفها وتنظميها وترتيهبا وت

 . بطريقة ابداعية متسلسةل املضمرة حلل الاشاكلت

 thinking and inquiry methodsطريقة البحث والتفكري -ب

ن البنية املعرفية يف أ      ميحقائق ومفاه -ساس يني هام : من العلوم تتكون من عنرصين أ  ي عملا 

 لبحثاخر طريقة والعنرص الآ  ،دواتوتعماميت يقابلها يف التصممي ال شاكل والامنذج وال  

 .والاساليب املتنوعة واملتجددة يف الابداع الفكري ويقابلها الطرائق  ،والتفكري
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ت يف فاكر واملوضوعال  يف وضع سلسةل ا اساس ياً  ويف هذه الطريقة يكون التحليل عامالً 

 فاكر . كل ال  سمة املظهرية وال خراجية لتاملتاكمةل نسبيا. فامي يكون الرتكيب ال س ياق البىن 

 -توى :رابعا : تنظمي احمل 

بيعة سس حمددة بدقة وبطريقة تناسب ط عىل وفق قواعد وأ  ن يمت تنظمي احملتوى لبد أ     

 مبادهئايهنا و فللك مادة طبيعهتا وقوان  ،املتلقي من هجة وطبيعة املادة العلمية من هجة اخرى 

ظمي ن لتنوهناكل اسلواب .يكون لها شلكها اخلاص يف التنظمياليت تعطهيا خصوصيهتا وابلتايل 

 :احملتوى هام 

ذ  التنظمي املنطقي:-1 توى نظمي حم ت ففي  ،يمت تركزي عن املادة العلمية وتسلسلها وترابطهاا 

  -:(71، ص6)اكلآيتللتصممي ويه حتديد خطوت عامة  التصممي الطباعي بتنوعه وانواعه يمت

  .جتميع املعلومات: عن املشالكت التصمميية اليت يواهجها املصمم-أ  

  .حتليل املعلومات: اس تنساخ وصف وحتديد فرضيات لهذه املشالكت-ب

  .التوليف: توليد وابتاكر حلول تصمميية للوصول للحل الامثل-ج

  .ثلم حلل ال  العيوب واوجه القصور ومدى الوصول ا ىل الهنايئ: لتحديد اتقيمي وتقومي احلل -د

 ،ريادئ التاثتراعي خصائص املتلقي وميوهل وثقافته وطرائق ومبوفيه  :التنظمي الس يكولويج-2

ام وهم رشة.ه مبابمور املتصةل صمم ال  ذ يدرك املبدع املويكون املتلقي حمور العملية التصمميية ا  

 - :ساس ية يهلبد من مراعاة أ ربع معايري أ   ،اكنت الطريقة املتبعة يف تنظمي احملتوى 

ا يتضمهن هات اليتويعرف عىل انه مجموعة املعارف واملهارات والقمي والاجتا و املدى:اجملال أ  -أ  

 دراك والفهم لقناع املتلقي . هنا يكون املصمم عىل مسافة من ال  و  ،مهنج ما

وء ضفيذها يف وحتديد املوضوعات اليت يراد تن ن تمت معلية اختيار احملتوى بعد أ   :الرتتيب-ب

 اتيت مرحةل ترتيب هذه املوضوعات .  ،الاغراض النفعية 

يد نظمي اجل رة والت والمنو معلية مس مت ،نه معلية منو املتعمللقد عرف التعمل عىل أ   الاس مترار: -ج

يف  ما ربةخو ابلس مترار أ عادة تعمل موضوع ما أ  ويقصد  ،للمفاهمي هو اذلي يساعد عىل المنو 

قدمنا يف حتليل وتركيب كرث توسعا لكام تس نوات متتابعة لكن بصورة أ كرث معقا وأ  

ن يطبق عىل لك جمالت اخلربة مثل اكتساب ومعيار الاس مترار ميكن أ   .املوضوعات

 املعلومات واملهارات وطرق التفكري.
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البحوث و راسات هتا وقد اثبتت ادلخلربة: التاكمل يف اخلربة يعين وحدالرتابط والتاكمل يف ا-د

ى لشخص مع املوقف كلك حبيث يس تطيع أ ن ير ن التحليل يكون ذا معىن عندما يتعامل اأ  

  .بهي ك )الوحدة(فامي مت تر 

ن يرى العالقات تعمل عىل أ  ن التنظمي اجليد للمهنج هو ذكل اذلي يساعد امل ولهذا فأ   

ات العالق ح فهياأ ي تنظمي خربات املهنج بصورة تتض ،املتلفة اليت يتضمهنا املهنجبني اجملالت 

 ،لتارخياادة بني اجملالت اليت يتكون مهنا املهنج مفثاًل يمت ربط مادة التخطيط وال لوان مب

 يف الونس تخدهما بشلك متاكمل مرتابط كام يه احل ،وهكذا نربط بني املعلومات واخلربات

ننا نس تخدم معلومات وخربات ،احلياة اليومية العلمية عندما تعرتضنا مشلكة ما ي فة تنمتخمتل فا 

 اىل جمالت وحقول عديدة حلل هذه املشلكة.

 :خامسًا:العمليات العقلية

ن ال   كيف تترصف ىل معلية مأ لوفة يك تعرف فهم معلية تغيري لعملية غري مأ لوفة ا  ا 

نتقاكل من فكرة ا  غيري دااجتاهها. وحتدث معلية الت  بدو ي ىل اخرى حىت خل العقل اثناء ا 

يعد ( 15-14، ص22)املوقف غري مأ لوف وك نه يش به املوقف املأ لوف أ و أ نه مأ خوذ منه.

لية مع تبصار يف ما يعترب ال س  ،وكذكل الفهم فهو تفكري ،ىل اخرى تفكرياً الانتقال من فكرة ا  

، 22).ش ياءهامة يف التفكري ال نساين ل ن العقل يعمل بطريقة تكوين اثبتة يف النظر اىل ال  

 :يأ يتمظاهر للخيال ويه كام  ويرتبط ذكل ابخليال وهناك اربع (19ص

ذا س ئل خشص ما أ   picture vividnessحيوية الصورة -1 ن وتعين حيوية الصورة أ نه ا 

نه يمتكن من التخيل حبيوية. ،خشصًا أآخر أ و مشهداً يتخيل   فا 

واملهم  ،لهناك تداخل بني اذلاكرة املعرفة واخليا number of alternativesعدة بدائل -2

ذ يف احلاةل الاوىل تكون الغزارة يف التفاصيل لبدائل افرة و اما هنا يف  ،هو غزارة ال جابة. ا 

 تعددها.

قصود به تعدد الطرق املو  creative imaginationيقة بأ كرث من طر  ىل الشئالنظر ا  -3

 و فكرة معينة من قبل عدة اشخاص.ليب يف وصف أ و تنفيذ موضوع واحد أ  وال سا

بداعي التحرر من قيود ال ال  ويتضمن اخلي creative imaginationبداعي اخليال ال  -4

ربة اكر جتوهبذا هو ابت ،الشلك التقليدي والقدرة عىل ختيل يشء ما مل جيربه املرء سابقاً 

 (204-203، ص10جديدة.)
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واحد  عقول وليش مشرتط أ و متوقف عىل فردتعد امهية ال فاكر وتنوعها انمج من عدة     

ن ال فاكر لو صدرت من عقل واحد ملا تعددت وتنوعت ال شاك  ول ل يف جتددوميكن القول ا 

د خليال حباعترب ي ول  ،والثقافية والفنيةبداع لعى ال عامل والنتاجات الفكرية ما أ طلق مفهوم ال  

بداعا بل عنرصًا من عنارص ال  ذاته   بداع.ا 

نتاج أ فاكر جديدة    ضافية أ  والهدف ال ساس الشامل لعملية ال بداع تغيري ال فاكر أ و ا 

 ن فصلهامميك ان ولكنوالتنوع يضفي مسة عدم امللل. وغالبًا ما تتداخل هااتن العمليت ،متنوعة

 :الآيتعىل حنو 

 ال بتعاد عن ماهو قدمي من خالل الفكرة والتصممي.-1

 توليد أ فاكر جديدة تامتىش ومسة العرص والتقدم.-2

آلف فامي بني القدمي كفكر وما هو جديد كنظرة مس تقبلية يف التطور.-3  التأ

 .الياً حملوجود التغيري وفيه يكون النقص يف الفكرة السابقة خطًا أ و هناكل فكرة أ فضل من ا-4

ن قوام الفلسفة الرتابطية يف اترخي دراسة التفكري واليت تستند عىل قوانني    يت رسطو الأ  ا 

 ،similarityالتشابه  ،continuity)بأ س مترارية التعمل ويه  ،طرهحا لتفسري التعمل واذلاكرة

ذ contrastالتضاد  عك( ا  يطانيني أ مثال )هوبز وجون لو مل تكن هجود الرتابطيني الرب ( ا  دة ال ا 

ال لية  ،atomism)اذلرية صياغة ملفاهمي أ رسطو يف عنارص أ ربعة أ ساس ية يه: 

mechanization،  و الواقعيةempiricism،  مث التخيلimagery واكنت أ داة قياس .)

 (12، ص12) ، introspectionالتفكري يف ذكل الوقت يه ال ستبطان 

ة صور احلس يي اس تعادة الأ   ،الاس تعادة فعاةل يف معليةى قو  يهأ ن القوة املتخيةل واخليال   

مث  ف ومنوالقيام بعمليات التفريق والتجزئ والتقس مي والتصني ،والعقلية من خزين اذلاكرة

 ليليةحبد ذاته معليات حت تركيب وبناء يف ضوء احلاجة املطلوبة ويف ضوء ادلوافع. وهذا 

 راً مصو  وتركيباً  ،تنظميفاخليال يفرض عىل العيان درجة اوىل من ال ( 12، ص9تركيبية )

 لصوري.، ينتج عنه ال بداع الشلكي وا(20، ص10). هيييء للرتكيب املتعايل للخيالحقيقياً 

دث يف الفكر فتالق اخليال حتاليت يه نفسها  ،ن معليات التالق اليت حتدث يف اخليالا      

بنية العالقات معلية كشف يف بدايهتا ملا هو متناقض يف وبناهئا و س تحداث الصور يفعل ا  

وكشف لقوانني اجلدل اليت حتمك بناهئا. وابلفعل هذا  ،املكونة لل ش ياء والظواهر واملفاهمي

الكشف ميكن للمتخيل أ ن يعيد العملية ببناء تركييب جديد بفعل أ جياد عالقات وروابط 
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فلك ال ش ياء والظواهر والعالقات والنظم لميكهنا أ ن توجد من  ،(11، ص22)متطورة 

ذاهتا حفسب فوجودها من أ جل ذاهتا ومن أ جل ماعداها فهناك عالقة... تؤسس  اجل

نتصور أ ي ظاهرة من الظواهر أ و أ ي  ة. ومعىن هذا أ نه من املس تحيل أ نس ياقات ارتباطي

ا متوقفة عىل ما بذاته وأ منا لبد من تصورها ابعتباره أ و قامئاً  منعزلً  مس تقالً  فكرة تصوراً 

هو بناء تركييب يعمتد عىل صياغة عالقات )) اخليال وبنائه فاخليال ق عىلعداها. وهذا ينطب

ونظم جديدة بفعل فهم البناء اجلديل للعالقات والنظم القدمية. وهذا واحض يف الفن ويف 

  (12، ص22).((صناعة العمل الفين وبناء الرموز فيه

ن يبين فا ولبد أ  خليال لبد أ ن يكون قرارا ولبد أ ن يكون غاية ولبد أ ن يرمس هدفا 

ضوع و املو لك ماهل عالقة  مبفردات املادة أ   اخليال املبتكر هو ما حلل)ن  وعليه فا  مهنجاً 

ىل أ   ،املتخيل وركب عادة الرتكيب ا  بتاكلنتاجئ فعاةل وحيقق غاايته ون يصل عىل وفق ا  ر يه ا 

 (14، ص22).(بداع أ و جديدأ و ا  

ال نشاء أ و التصممي. فهو ال داة النظرية داة الصناعة أ و لهذا ميكن أ ن يكون اخليال أ   

 لرتكيب.يف ا للبناء وهو خربة يف التفكري وخربة يف ال س تحضار وخربة يف التفتيت كام هو خربة

فالفكر واخليال  ،ننا نس تطيع أ ن جنعل من عنارص الفكر عنارص للخياليتضح أ   

يال ر واخل العمليات للفك معليتان انجتتان عن تراكيب فسلجية بيئية ثقافية اجامتعية. وهذه

يف  معليتان حتليليتان تركيبيتان من خالل وحدات بناء منتخبة ويه اليت تشلك التخصص

در  (19، ص22)امليةل ويف الفكر. لبرصي اك اكام يرتبط الفكر بعملية ال دراك البرصي فال 

عىل  ساعدت  ىل مقدماتنواجت ال دراك البرصي ملوقف ما ا   ة أ ذ تتحوليعد معلية انمية متتابع

تكل  وتفيد ،ظاهرة ال نتشار البرصي عىل أ نه ويعول (p2، (30دراك وسعة جماهل. حسن ال  

ء سودا ة البيضاء عىل أ رضيةقاملساح ،م وااملساحات لل ش ياءالظاهرة يف تغيري نسب احلجو 

 مما يس تدعي وصفنا ترابطًا بني (192، ص3)كرب من مساحهتا والعكس ابلعكس. تبدو أ  

 املساحة والاخرى.

 سادسًا:العالمة التجارية  بني التحليل والرتكيب

بد من كل لذل ،هناك تباين واحض بني الرمز والعالمة التجارية كدلةل وبناء وفكر وموضوع   

 توضيح معىن الًك مهنام:
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. ة ..خاص ،فالشعار هو تعبري رمزي يظهر مرافقا للمنتج ويعرب عن معان ودللت معيقة  

 (p85،27) ،لنه يبئن عن مضموهنا ونوعها

بعه أ و من خالل طا والرمز كيان تصويري أ و غري تصويري ميثل من خالل خصائصه الشلكية

 (37، ص4)و قمية أ و حدسًا أ و هدفاً العريف حداًث أ  

 ،حساسا الشمولية املعرفية ا ىل حدود تتجاوز الفهم وال دراك وحىت ال  يعد الرمز ذ 

اكرة  اذليفويرتك  ،الثقافات وال ماكن عىل مجيع الواقعمهية الرمز يف وهذا البعد انجت من أ  

ن عالماهتا اك ،عالمات ة أ و صور واقعيىل موضوع أ و مفهوم أ و حىت سلسةل من  نت تشري ا  ا 

ارية اليت ويمتثل ابلرموز احلض (26، ص8)بطريقة رمزية ،التعبريفكرية أ حتفظت دومًا بقدرة 

فرده ت لصفاتمس وامثاًل اذلي ما يزال حيتفظ هبوية يف الا اكلثور اجملنح ،انتجهتا ال مم السابقة

 .ومتزيه بني الصور والاشاكل والرموز والعالمات

بوظيفة  املتلقي ل هنا تقومهنا قوة فاعةل تؤثر يف لفت نظر ميكن النظر ا ىل الرموز عىل أ   

ىل أ ذهان املتلقي مبجرد رؤيته و فالرمز ه( كذكل 135، ص19)للرمز نقل معاين حمددة ا 

راء و ىل يشء يتحرك فامي مريئ والفن الرمزي يتجاوز نفسه ا   التعبري الوحيد جلوهر غري

 (150، ص18)احلواس 

ن معلية ال    تتعلق بوظائف دراك دلى املتلقي تنطوي عىل قدرات فس يولوجية ا 

آليات ال دراك البرصي  اليت كام تتعلق ابلقدرات العقلية والنفس ية ،احلواس وتتحمك يف أ

وامل تتظافر مع القدرات الفس يولوجية وتتشلك من منظور الفروق الفردية اليت تعكس الع

 كل التعبريفذ ،ومبا أ ن الرمز هو تعبرياً ( 51، ص3)الثقافية والبيئية ملس تقبل العمل الفين.

متداد الطرفني حنو بعضهام البعض ))يرتبط بعالقات مبنية   (9، ص19)((دال ينجز مدلوهل اب 

للتعبري عن مكنون العمل أ ي أ ن الرمز يتحرك بني مجيع العوامل الثقافية واملعرفية  

ذدراك الشلك البس يط واحلركةا  ، دراكهالفين ال بداعي املمتثل ابلتصممي وا    مج معيند ، ا 

 معلية لتصنيف من خاللمعليات التحديد والرتمزي وا)طريف ادلال واملدلول ويمتم بواسطة 

ذلا  (p2،30. )(اللغةو درايك اليت تعمتد كثريًا عىل التعمل واذلاكرة وال نتباه والتفكري التنظمي ال  

هو  بارشا امل مضمون وهاتني الصفتني هام أ دائيتني لنقل ال فاكر ومعناهفالرموز لها شلك و 

 (p22،25الوظيفة اليت تؤدهيا )
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( أ ن للشعار وظائف متعددة لتاكد حتىص ويه p39،28ويرى )جون سايلس( ) 

صال لشعارات أ حد وسائل اتمتغرية ليس لها وصف أ و حرص جامدًا حمدودًا ودقيقًا كون ا

تصال أ ي أ   ،ىل امجلهوراملنتج أ و حامل الشعار ا   ع فاعةل مية متتعريف ية نه اوًل واخريًا وس يةل ا 

 .أآخر ىل وقتة لتتغيري من وقت ا  ال دوات والرغبات الشديداخلربات و 

ل أ  trademarkeنه عالمة )كذكل يعرف الرمز بأ    العالمة ن هناك متايز بني ( ا 

هذه  ولكن ،حقيقة مادية حمسوسة تثري يف العقل صورة ذهنية ،حيث تعد العالمة  ،والرمز

، (22، ص5).اكدلخان عالمة للنار ة ليشء موجود يف الواقعالصورة قد تكون صورة ذهني

 وقد نطلق عليه ابلثر الناجت من الاصل اذلي ميثهل.

آ  يكون الرمز شاماًل عامًا يف مس توايته  سع املفهوم ذا طاقة تعبريية معقد الرتكيب وأ

 اكن أ و حىت لو ،أ و نصب اجلندي اجملهول ،جيمع عدة دللت يف ترمزي وأآحد كرمز احلرية

 تاج ا ىلي حي  بسهوةل بعكس الرمز اذلدراكها حس ياً لراية والعمل. أ ما العالمة )ميكن ا  رمزًا اك

مة والرمز لكن الًك من العال (23، ص5)(راك احليسدكرث تعقيدًا بكثري من الامعلية فكرية أ  

شاكل ال   ة بنيتؤدي العالقات الرتكيبي ،مهنا حتليلية واخرى تركيبية ،يتضمن عالقات تنظمي

ذ جند ،والفضاء دورًا اساس يا يف العملية التنظميية للمجال املريئ ًا ضاء بعدىل الفتضفي عاهنا  ا 

ة اثر قيق الاميعها بعدة مس توايت لتح وابملقابل يظهر فضاء ال شاكل فيؤدي جت  ،وقياسًا ولوانً 

 رتبطايت اليت تالامتس... وغريها من املس تو ،التجاور ،املرئية خالهل بواسطة الرتاكب

 ،23)(وزابلرم املعاين اليت يعزوهنا للعالمات وتسمى العالمات اليت حتتوي املعاين) ،ابملعاين

 . (115-114ص

ذ   س تعاري وهذا تنتج حتوًل همام يف تغري مفهوم املعىن فهيي ترشح الاس تعا ا  رة بأ سلوب ا 

آ   ،الارجاع بدلةل العالمة يقوم عىل ربط مفهومخر مامعناه أ ن تتخطى فكرة ملعىن ا ىل معىن أ

 signifierفعدت هذه ادللةل قامئة يف بعض جوانهبا عىل عالقات ثالث جتمع بني ادلال 

ع اخلاريج اذلي تدل عليه يعين الواق ي ماأ   referentواملرجع  signifiedوااملدلول 

العالمة يؤداين وظيفة واحدة. الكهام الشعار و  ،بشلك خاص( و 172، ص15)العالمة.

ني نظروا يف هذا والس مييائي ذا انجت عن املكوانت والعالقات الناش ئة بني ادلال واملدلول.وه

نظمة العالميةاجلانب من خالل أ   تصالية متفق  نظام موحد)عامتد يف أ   ،س تخداهمم لل  لقواعد ا 

ن هذه الانظمة مكونة من وأ   ،املشرتك من قبل الباعث واملتسمل يف أآن واحد للفهم ،هياعل

 ( p121،29.)(وعالمات مرتبطة ابحمليط البييئ اللكيرموز 



 23/3/2016-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

349 

 

ن   دور العالمة التجارية من املهام ال ساس ية يف تصممي العالمة التجارية أ ولوايت ا 

 ( p90-94،29ويه: ) ،فكرية متتاز هبا كفهم سابق للتحليل ومعل تنظميي تركييب

ا ينطبق عىل م( وينطبق عليه identityوهنا تعمل العالمة معل هوية ) :الاولوية التعريفية-1

ن قرتاب مواخلصويص وعدم الاعىل سبيل املثال لتحقيق مراعاة هذه الاولوية فالمتزي ال مس 

 .متشاهبات العالمة الاخرى والقدرة عىل جحز ماكن يف ذاكرة املتلقي

 تلقيحب امل  ن تمتكن العالمة من تكوين عالقة مع املتلقي تقوم عىل: أ  الاولوية اتروجيية-2

عالمة ةل للوهذا ماس يجد انعاكسه عىل الس ياسة الرتوجيية للجهة احلام ،واس تحسانه وثقته هبا

 التجارية.

 يظهر اقىصن ( ويه اليت تفرض عىل املصمم أ  originative) :الاولوية الابداعية-3

 اللخمن  اً متقنو  مثرياً و  ومغايراً  بداعية يف وضع تصممي العالمة ليك اييت جديداً ال ماكانت ال  

جتاهات معل وأ  النسب واملقاسات والعنارص ادلاخةل فهي  جلهةهداف اا وحمايدًا لرغبات وا 

 (p241،26حامةل العالمة. )

-1 ىل الرتكيب ومهنا:عامتدها يف التحليل للوصول ا  كن ا  ساس يات تصممي ميوهناكل أ  

لتحليل ا-5لتحليل الرمقي ا-4التحليل اللوين -3ي الشلكالتحليل  -2ال درايك التحليل 

 .الارتباطي

 سابعًا: الهوية وتصممي العالمة التجارية:

ن الهوية يه ليست يشء حمسوس نضع أ يدينا عليه بل يه معىن، حُيدد من خالل ادلين     ا 

ذًا يف الفن لبد أ ن نذكر أ ن الهوية الفنية يه ذكل الطابع ال خري اذلي يظهر عىل  والوطن، ا 

جزئيات  هيئة العمل الفين العام، ويه الانطباع وال حساس اذلي يصلنا مكتلقني من خالل

ارص برصية بني الباطن والظاهر، وقمي أ لوان ومالمس السطوح. فلك هذه العمل من عن

ن تواجدت عىل سطح التصممي واكنت مأ خوذة من أ صول لها جذور، حامتً  اجلزيئات ا 

س تجعلنا نطلق علهيا حمك بأ هنا أ عامل وتصاممي ذات طابع حمدد أ وهوية حمددة. قد ترتبط 

 ابملاكن بشلك وأآخر.

، جند أ ن الفنون ختتلف متامًا من شعب لشعب، ومن جممتع لآخر. ومن هذه ال مثةل       

فلك جممتع يكّون فنه اخلاص املعرّب عن هويته املس تقةل. ولكن ال مر قد أ ختلف قلياًل اليوم 

مع عرص العوملة، فلقد أ صبح العامل أ مجع وك نه بدل واحدة وشعب واحد، تنخرط مجيع شعوبه 

ا نلحظه اليوم من طغيان الثقافة املادية الغربية يف العامل، حتت راية الشعب ال قوى. وهذا م
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حيث أ صبحت الشعوب متيل ا ىل اذلوابن يف الهوية العاملية املوحدة، وبدأ ت الهوية ال صلية 

ابلختفاء والانقراض، حىت أ صبح املمتسك برتاثه وهويته ال صلية غريبًا بني شعبه، ورمبا 

 ن غريب همدد ابلنقراض.يظهر يف ال عالم ويتحدث وك نه اكئ

 ن هذهملقد أ صبح المتسك ابلهوية صعبًا جدًا يف هذا العرص، والفنون ليست مس تثناة     

د العوملة، فنجد الفنون معوماص وتصممي العالمة التجارية خاصة بدأ ت تتوحد، حيث جن

أآخرون   حاولبيامن ،بعض الفنانني قد تنكروا لرتاهثم وهويهتم متامًا وركبوا موجة احلداثة والعوملة

متي للفن ، ل ين ديداً أ ن يكونوا أ كرث متساكً برتاهثم مع اهامتهمم ابلفن احلديث، فأ خرجوا لنا فنًا ج

 العريق ذلكل اجملمتع، ول ينمتي كذكل للفن العاملي احلديث، بل هو مسخ بني هذا

 (.2، ص38وذاك.)

 نتاجئ البحث:

ق زرال  و ركيبة اللون ال محر عامتد عىل تظهرت نتاجئ التحليل للعالمة التجارية ابل  أ   -1

عادة التصممي  .1898ام ول يف عماعدا التصممي ال   ،وال بيض يف مجيع املراحل التحليل وا 

 مكفاهمي ابداعية للقمي اللونية وترابطها مع الهوية الامريكية. 

العام  منوىل أ متدت املرحةل ال   ،ختذ ثالث مراحلابللكمة يف العالمة التجارية أ  الاهامتم  -2

ال محر اليت ظهرت فهيا العالمة عىل شلك لكمة ابللون  ،1960وحىت العام  1898

لثانية اةل حما املر للحصول عىل هوية ممزية بتاثري س يكولويج لتباين للون. أ   رضية بيضاءوأ  

ا ب تكويهنحيث متتاز بشلكها ولوهنا وأ سلو  1987ىل العام ا   1970فاكنت من العام 

ني رمز ربط بيوفهيا مت اس تنباط اللون ال محر والنييل وك نه  ،وىل ال  املتلف عن املرحةل

ختاذ شلك واملرحةل ادلوةل الراية )العمل(. ع قيد لنو م غري  الثالثة تمكن يف حرية التوزيع وا 

 د طولياً ممتو  العالمة أ و يف جانهبا سفلركيبه وبني احلزي اذلي يشغهل يف أ عىل أ و أ  اخلط وت

 الف.وحبجم متباين الاخت

هذا قد ، و بعادة ال  درااكً من الثنائي )اجملسمة( أ كرث ا  ظهرت العالمة اليت متت معاجلهتا تقنياً  -3

ات لتقنياع الامرييك يف الفخامة وتضخمي ال جحام، ومتاش يًا مع يعود ا ىل فلسفة اجملمت

 نطقيوالسعي وراء ترس يخ التشابه الشلكي وامل  .لمنتج الطباعيال نتاجية وال خراج ل 

 املتسلسل.

مة لعام مقروئية وتباينًا وذات جاملية يف شلك العالو كرث وضوحًا العالمة بشلك أ  ظهرت  -4

عامتد ادلقة والتقنية التأ ثريية ( ل  3ويف شلك ) ،ول من الميني( المنوذج ال  2شلك ) 1971
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، والرتس يخ الشلكي عىل وفق معلية ي، وترابط الافاكر مع املتلقلظهار التجس مي

 .الادراك 

فامي  (4 )كبري احلجم كام يف شلكمتزي التضاد اللوين يف معاجلة الرتكزي عىل العالمة بت  -5

ام اكب كمبسط يف احلركة والرت متاز بتحوير احلركة داخل الشلك الكروي ليعطي تقاراًب أ  

بداع هوم الاعنه التذكر وفقًا ملف ، ال مر اذلي ينتج ( عبوة الثانية من الميني4يف شلك )

 الشلكيوالاعامتد املتبادل.

ن ةل م، كحاس تخدام النسق اخلطي والتشابه يف مجيع املراحلظهر التقارب امللحوظ يف أ   -6

 .الاشرتاط الشلكي اذلي لبد منه، لكتساب صفة التوافق

رتبطا م رىخت أ  شعار ميكن متيزيه عن منتجاك يد و رضية كعامل تأ ك هامتم ابخللفية أ و ال  ال   -7

 .بعملية ال دراك البرصي ورسعة الاس تجابة وحتديد الشلك

ى لك دلبراز العالمة التجارية هو حصيةل الهدف يف ترس يخ الشالرتكزي عىل احلجم يف ا   -8

 .وثبات الهوية املتلقي

فعل كعادة التصممي يف ا  ساس ونوعه وتطوره وهو عامل همم وأ  أ رتبط التصممي ابملنتج  -9

 يرتبط ابملادة املنتجة وطعمها وتأ ثريها.جيعل التصممي 

نتج مب  لرتباطها ميصميه معاجلة ذكية حتليلية للت ،صمميي( كعنرص ت colaحذف لكمة ) -10

(coca cola ولغرض ) 2016الاحق حىت عام  مل تكرر يف التصمميو ،عدم التشابهمنه. 

 ويه الرتاكبعمتد عىل الرتكيب والاس تعادة والتكوين والارتباط و يف مجيع املراحل أ   -11

وصياغة عنرص اجلذب والعمل عىل  حدثت يمت من خاللها حتليل وتركيب ال  منطلقا

 .المتيزي وال حتفاظ ابلهوية همام ا جري عىل التصممي من أ ختالف

ىل التحليل وتركيهبا ابل ستناد ا   يف مجيع -12 ي صممي اذلالت ىلالامنذج متتاز العالمة خبضوعها ا 

 .هويةاللوين واملقاربة الشلكية، مكنطلق لرتس يخ ال  ، واحملافظة عىل الرتابطس بقها
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 (2) شلك

 

 (3شلك )

     

 

 ( ميثل تصممي بعض الرشاكت حبجم وشلك لغرض الامتيز4شلك )
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