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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
يعد االختزال من أهم مبادئ تنظيم العناصر في التصميم، وخاصة تصاميم شعارات األندية    

قة صحيحة ومدروسة داخل التصميم وذلك للتأكيد الرياضية العالمية، حيث انه يتم توظيفه بطري
على مضمون األشكال الداللية الرمزية التعبيرية، حيث يعمل االختزال على تعزيز وتقوية العناصر 
الجمالية والوظيفية لشعارات األندية الرياضية، وهنا يظهر دور المصمم في التعبير عن فكرة 

الرياضية تعد احدى الوسائل البصرية التي تلعب والشعارات  التصميم ومضمونه ببساطة ويسر.
دوًرا هاًما في االتصال حيث تعد حلقة الوصل بين المرسل والمستقبل للرسالة االتصالية نظًرا ألن 

في ما مدي  مشكلة البحثوتحددت    شعارات األندية الرياضية تعد هي الهوية التعريفية للنادي.
صميم الشعارات لألندية العالمية البتكار حلول تصميمية جديدة إمكانية االستفادة من االختزال في ت

إلثراء مداخل التشكيل الفني في تصميمات المالبس الرياضية المطبوعة، وتكمن أهمية البحث في 
االستفادة من االختزال الشكلي في تصميم الشعارات في مجال التصميم وتوظيفه لتصميم المالبس 

ة، ويهدف البحث إلي إثراء مجال التصميم من خالل التعرف على الرياضية المطبوعة بصفة خاص
االختزال في تصميم الشعارات األندية الرياضية العالمية واالستفادة من ذلك لتصميم المالبس 
الرياضية المطبوعة من خالل إمكانيات الحاسب اآللي الفنية مما يثري مجال التصميم وتوظيفها 

أنه يمكن االستفادة من االختزال في  ويفترض البحثلمطبوعة، لتصميمات المالبس الرياضية ا
تصميم شعارات األندية الرياضية العالمية البتكار حلول تصميمية جديدة إلثراء مداخل التشكيل 

تنقسم إلى حدودًا موضوعية تركز  وحدود البحثالفني في تصميمات المالبس الرياضية المطبوعة، 
ي تصميم شعارات األندية الرياضية العالمية وخاصة أندية كرة القدم على االستفادة من االختزال ف

البتكار حلول تصميمية جديدة إلثراء تصميمات المالبس الرياضية المطبوعة، وحدودًا زمنية 
حتى وقتنا الحالي، 1878تقتصر على دراسة تصميمات شعارات األندية العالمية وتطورها من 

وينتهج شعارات األندية العالمية بأكثر من دولة وخاصة أوروبا، وحدودًا مكانية من خالل دراسة 
المنهج الوصفي التحليلي والتجريبي من خالل عرض ووصف نماذج من شعارات األندية  البحث

أنه يمكن  نتائج البحثالرياضية العالمية البتكار تجارب فنية وتصميمية مستحدثة وتحليلها ومن 
ثرى مجال التصميم من خالل شعارات األندية الرياضية العالمية تقديم حلوالً تصميمية مبتكرة ت

أهمية تطويع االختزال في  ويوصي البحثوتوظيفها لتصميم المالبس الرياضية المطبوعة، 
شعارات األندية العالمية خالل العملية التصميمية وما يحمل من مضمون ودالالت رمزية تعبيرية 
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  Introductionمقدمة 

وخاصة  ،االختزال من اهم مبادئ تنظيم العناصر في التصميمعد ي  
يعنى تبسيط  تصاميم شعارات األندية الرياضية العالمية، حيث انه

األشكال الداخلية في العملية التصميمة والعمل على استبعاد الوحدات 
في التصميم بحيث ال يتأثر التصميم وظيفيًا أو جماليًا، غير الفاعلة 

يتم توظيفه بطريقة صحيحة ومدروسة داخل التصميم وذلك للتأكيد ف
على مضمون األشكال الداللية الرمزية التعبيرية، حيث يعمل 
االختزال على تعزيز وتقوية العناصر الجمالية والوظيفية للشعارات 

لرياضية بصفة خاصة، وهنا يظهر بصفة عامة وشعارات األندية ا
ببساطة  ومضمونهدور المصمم في التعبير عن فكرة التصميم 

ويسر، وكذلك ي عد الشعار وسيلة اتصالية تقوم بدور ووظيفة محددة 
من خالل تنظيم عناصر التصميم داخل فضاء وحيز الشعار وتضافر 
عناصر التصميم  من نقطه، خط، مساحة، لون وغيرهم مع األسس 

 لفنية من ايقاع، وحدة ،، سيادة، اتزان وغيرها. ا

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

االختزال في تصميم الشعارات لألندية ما مدي إمكانية االستفادة 
مداخل  إلثراءجديدة تصميمية البتكار حلول  الرياضية العالمية

 .الرياضية المطبوعة المالبسات التشكيل الفني في تصميم

 Significanceالبحث ية مأه

 شعارات األندية الرياضية في تصميم االختزال الشكلياالستفادة من 

المطبوعة  المالبس الرياضية لتصميمفي مجال التصميم وتوظيفه 
 .بصفة خاصة

 Objectivesأهداف البحث 

التعرف على إثراء مجال التصميم من خالل  يهدف البحث إلى 
واالستفادة  األندية الرياضية العالميةاالختزال في تصميم الشعارات 

وتوظيف إمكانيات  المطبوعة المالبس الرياضيةتصميم من ذلك في 
لتصميمات الفنية مما يثري مجال التصميم وتوظيفها  اآلليالحاسب 

 المالبس الرياضية المطبوعة.

 :Research Hypothesesفروض البحث 

شعارات لألندية االختزال في تصميم الأنه يمكن االستفادة من 

مداخل  إلثراءجديدة تصميمية البتكار حلول  الرياضية العالمية

  ات المالبس الرياضية المطبوعة.التشكيل الفني في تصميم

 :  Delimitations حدود البحث

االختزال في  دة منتركز على االستفاحدوًدا موضوعية تنقسم إلى 

 ة فرق كرة القدمتصميم شعارات األندية الرياضية العالمية وخاص

ات المالبس الرياضية تصميم إلثراءجديدة تصميمية البتكار حلول 

تصميمات شعارات تقتصر على دراسة حدوًدا زمنية ، والمطبوعة

 ،حتى وقتنا الحالي 1878العالمية وتطورها من  الرياضيةاألندية 
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شعارات األندية العالمية بأكثر من  دراسة من خالل يةمكانحدوًدا و

 وخاصة أوروبا. دولة

 :Research Methodologyمنهج البحث 

من  واإلحصائي يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والتجريبي 

 شعارات األندية الرياضية العالميةعرض ووصف نماذج من  خالل

 .بتكار تجارب فنية وتصميمية مستحدثةال

 :Terminologyمصطلحات البحث 

النفراد، الحذف واالنقطاع ا يعنى :Reductionism االختزال 
(، كتابة نص على نحو مختصر وفق منهج 2009)الفيروزابادى، 

ذي ابجدية خاصة، أو كتابة مقتضبة ومسهلة مؤلفة من إشارات أو 

خطوط مبسطة اصطالحية تمكن من تدوين توظيف األشكال 
األساسية الداخلة في العملية التصميمية واستبعاد الوحدات غير 

لتصميم بحث ال يتأثر التصميم وظيفيًا أو جماليًا الفاعلة في ا

 (. 2005)السعيدي، 

هو نشاط ابتكاري وجمالي معقد لتعدد مراحله : Design تصميم 
حيث يرتبط باإلنسان والمجتمع داخل بيئته ويهدف إلى ترجمة 

االحتياجات في منتج جديد ومفيد ويتطلب نشاط ذهني وخيال واسع 

 (.2018قي، وإخالص في العمل )الدسو

هو رمز أو صورة أو عنصر مرئي يستعمل  :Logos الشعارات

للداللة على عالمة تجارية أو سلعة معينة وقد يستعمل نظريًا للداللة 

معين، وقد يمثل الشعار دولة، مدينة، اتحاد  ءعلى خصوصية شي
(، 2008دول أو منظمات أو أية مؤسسة أو شركة أو هيئة )العربي، 

لية يتم من خاللها نقل المعاني طرف المرسل إلى فهو وسيلة اتصا

طرف آخر مستقبل، ويستعان بالعملية االتصالية بفنون وأساليب 

عديدة حيث يراد بها االتصال غالبًا، أي ربط بين طرفين مرسل 
ومستقبل لتأدية وظيفة محدودة في إطار النشاط اإلنساني، فهو رمز 

إعالنية عن مكون ما  وهوية تعريفية يوضح ماهية كيان أو صفة

 (.2010)عناد، 
النقطة المحورية  هي بمثابة :شعارات األندية الرياضية العالمية

ي نادي، ويرمز إلى تقاليد وقيم ونجاح الفريق منذ أل التعريفية هويةلل

تمثل عدة أبعاد منها ما يتعلق بالمدينة التي هذا، بدايته وحتى يومنا 

منها ما يحمل روح الفريق ينتمي إليها الفريق وتاريخها، و
وقيّمه، ومنها على سبيل المثال ال الحصر ما يحمل رموزا  وتاريخه

دينية وثقافية ورياضية وحتى رسومات لحيوانات تمثل ألقاب هذه 

  (.https://www.winwin.com) الفرق
ً لنوع  مختلفةهي مالبس  :المالبس الرياضية الشكل والنوع نظرا

ن تكون سفلية أو علوية أو أمكن الرياضة الخاصة بها، وي

، تكون خفيفة وخاصة للتعامل مع الماء السباحةفمالبس  كالهما،
سروال قصير أو ، بأكمام أو بدون، قميصومالبس كرة القدم مثل: 

جورب طويل يصل إلى أسفل الركبة، يصل إلى منطقة  الشورت

 ححذاء من الجلد به بروز قصير في األسفل لكي يسم، الركبة بقليل

 دون التعرض لالنزالق العشبية لالعبين باللعب على المسطحات
(https://ar.wikipedia.org/wiki(. 

 : Theoretical Frameworkي طار النظراال

 االختزال أوالً:

تعنى اختزال كتابة نص على نحو مختصر وفق  االختزال كلغة: -

منهج ذي ابجدية خاصة، أو كتابة مقتضبة ومسهلة مؤلفة من 
ارات أو خطوط مبسطه اصطالحية تمكن من تدوين الكالم إش

 بسرعة اللفظ العادي.

 تعريف ومعنى االختزال في القاموس: 
عملية في مادة ما ينتج عنها إنقاص االكسجين االختزال في الطبيعة: 

 أو زيادة الهيدروجين.

تحويلها إلى كسور مساوية اختزال الكسور في الجبر واالحصاء: 

 لى. ابسط من األو

طريقة في االختزال مبنية على اساس الصوت  االختزال الصوتي:

 )المعجم الرائد(.
إلى عناصره المقومة  ءهو ارجاع الشي االختزال عند الفالسفة: 

وتخليته من العناصر الغريبة عنه كرد المذهب إلى مبادئه، 

واالستدالل إلى سلسة من الحدوث ورد الحكم إلى تداعى األفكار، 
إلى حقيقته  ءهذا المعنى مرادف للتحليل، وهو إرجاع الشيوالرد ب

 (.2006شعيبي، )وتطهيره من اللواحق الزائدة عليه 

كما أن االختزالية هي توظيف األشكال  االختزال اصطالًحا:
األساسية والحث على القصد واالسناد للقيمة الوظيفية للعناصر على 

و مبدأ مستند إلى حساب التعقيد والتنوع الحركي والتراكب، وه

التفكير التحليلي لمقومات بناء النظام األساسي في التصميم إذ توجه 

آلية األجزاء المكونة للتصميم ومدى فاعليتها أو انتقاء هذه الفاعلية 
(، فاالختزال 2010)عناد،  الدعم النظام الكلى الذى يحتويه

، مثل اصطالًحا هو تبسيط األشكال الداخلة في العملية التصميمية

استبعاد الوحدات غير الفعالة في التصميم، دون أن يتأثر وظيفيًا أو 
 (.2005دالليًا أو جماليًا ) السعيدي، 

لقد ظهر االختزال عبر التاريخ في حضارة  االختزال عبر العصور:

بالد الرافدين، ووادي النيل حيث عثر على العديد من الرسومات في 
شكلي للمفردات حيث تعبر عن الكهوف معتمدة على االختزال ال

اختزال شكلي واضح، وبساطة مميزة حيث استخدمت أيًضا للتعبير 

اللغوي في الكتابة الصورية، فالتحوالت الشكلية في الفنون القديمة 

(. واستخدم مصطلح 2002بنيت على أساس االختزال )النورى، 
االختزالية في القرن العشرين وبخاصة في الستينات كي يصف 

ز يتميز بالتقشف القوى والشكل الهندسي البسيط وأول ما طرا

والذي اشار إلى أن  David Burlyukاصطلح عليه ديفيد بيرليك 
 االختزال يبحث في الواقع النقي.

إن االختزال ال يقتصر على تبسيط  االختزال والعملية التصميمية:

ل الوحدات والعناصر الفنية التصميمية الداخلة في تكوين األعما

الفنية بصورة عامة، لكن يتعداها إلى تخفيض التجوال الذهني إلى 
الحد األدنى والذي بدوره يقلل اإلرهاق الذهني ويحسن االسلوب من 

 خالل االعتماد على االختزال الكمي والشكلي للنص.

االختزال يأخذ منحى مختلف حيث  االختزال وتصميم الشعارات:
ألهمية المعاني والدالالت يتجه نحو االختزال الرمزي نظًرا 

التعبيرية للرموز المستخدمة في تصميم شعارات األندية الرياضية 

وذلك لضمان سرعة وصول المعلومة الى المتلقي ويمكن تحديد 
الدالالت التعبيرية للرموز في الشعارات مثل رمز العلم الذي يمثل 

م خاص عند الالعب رمز األمة، واللون رمز للمدينة، ولكل مدينة عل

(، وكذلك الرموز الهندسية من اشكال الخطوط 2018بها )مطلب، 

 المختلفة.
إن االختزال من أهم مبادئ  االختزال وتصميم شعارات األندية:

تنظيم العناصر التصميمية داخل العمل التصميمي بشكل عام 

وتصميم شعارات األندية الرياضية بشكل خاص، حيث نجد أن 
الرياضية قد خضعت إلى االختزال  تصميمات شعارات األندية

الشكلي في بناء تصميماتها، حيث عمل االختزال على تعزيز األبعاد 

الوظيفية والجمالية لعناصر التصميم، ووصول فكرته ببساطة 
 .وسهولة طبقًا لعناصر واسس التصميم المستخدمة

لالختزال مظاهر متعددة تنسب إلى العمل مثل  مظاهر االختزال:

ندسية، مبادئ التكرار، الدقة التقنية، الوحدة والبساطة، تغيير القوة اله

المقاييس، الحضور الخالص أي الوجود النقي اللتقاء العالقات 
 الفراغية والحجمية دون زخرف.

لالختزال سمات مثل: التلقائية  اهم سمات االختزال:

(Automatism) بمعنى ان يتم التصميم بشكل حر، التحريف 
(Distortion)  خالل االبتعاد عن التوافق الهندسي المنتظم،  من

، الشفافية ( من خالل التكرار الوظيفيRepetitionالتكرار )

(Transparencyمن خالل البحث عن الجوهرية في التصميم ) ،

( بحيث تكون غير مصطنعة أو Symmetryالتماثل والسيميترية )
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العمل  Utility)، الغرضية والنفعية )مفتعلة بغرض التحقق الوظيفي

على استغالل الجانب التصميمي من اجل تحقيق الجانب النفعي 

 (.2019)القرني، 

 الشعارثانيًا: 

يدل على مكان  حيث بالبساطة واالختزال، والرمزية الشعار يتسم   

َ ومعروفاً،  معروف ويتمتع بالرصانة، ويكون المكان متداوالً رسميا

يتكون الشعار من  متحضر. وللشعار أهمية كبيرة في أي مجتمع 
عد عناصر تصميمية مجموعة من الرموز والعناصر الفنية التي ت  

بنائية كاللون، الخط، الشكل، المساحة، الحجم، واالتجاه وغيرها، 

فالشعار هو تصميم يختصر المفاهيم المختلفة المرتبطة بالمكان 
رتبط ك في ان يوالمرجعيات التاريخية والثقافية واإلنسانية، والش

تصميم الشعار بالبيئة عن طريق عواملها المعروفة وهي العامل 

االجتماعي، الثقافي والعامل االقتصادي، إذ تشكل هذه  ،السياسي

العوامل أهمية كبيرة في تصميم الشعار وتمتعه بالرصانة 
والخصوصية التي تعد من أولويات بناء شخصية الشعار وتشكيله 

للمكان، وترتبط الخصوصية بتحديد وبيان أهميته، وقوة انتمائه 

الهوية الوطنية للشعار في مكوناته الفنية من رموز ودالالت تؤثر 
بشكل مباشر أو غير مباشر في المتلقي بمختلف انتماءاته الفكرية 

، إن إنشاء أي مؤسسة أو شركة أو منظمة خدمية والموضوعية

ديم خاصة أو عامة أو غيرها  يكون لتحقيق هدف أساسي وهو تق
وتسويق منتج أو لترسيخ قيم معينة لدى فئة محددة أو للمجتمع ككل، 

ولتحقيق ذلك فهناك آليات فعالة لتسويق ذلك وتعريفهم بها، واحد هذه 

اآلليات هو الشعار، حيث انه أول ما يلزم عند بناء استراتيجية 

تسويقية حيث يعطى ملمح متميز ليتمكن المتلقي من تمييزه، فهو 
كل أو ايقونة، فهو فلسفة لنشاط الشركة أو المؤسسة ليس فقط ش

وخدماتها بطريقة يصعب محو الشكل أو الشركة من الذهن 

 (.2011)غيث،
، وهو Logotypeيعرف أنه اختصار لعبارة الشعار اصطالحيًا: 

أي كلمة  logosمستمد من أصل يوناني المقطع األول بمعنى 

word والمقطع الثاني بمعنى ،Typos  صمة أي بImprint،  وهو
عالمة أو اشارة أو رمز يستخدم لمساعدة وتعزيز إدراك المتلقين، 

أو يتضمن نص االسم الذي  ، Logotypeوقد يكون مجردًا أو شكليًا

 & ,.Wordmark ((Haig, W. Lيمثله في شكل عالمة كتابية 

Harper, L. 1997. 
ستخدم وقد عرفته مطبعة اكسفورد بأنه عالمة جرافيك، أو رمز ي

لدعم االعتراف العام وتعزيزه، وقد يكون من تصميمات مجردة أو 

مجازية أو أن يتضمن نص االسم الذي يمثله في شكل عالمة مرئية 
Sean Adams, 2008)). 

فهو يعد وسيلة اتصالية يتم من خاللها نقل المعاني من طرف مرسل 

ن إلى طرف المستقبل، ويستعان به في العملية االتصالية بفنو

وأساليب عدة إذ يراد به االتصال والربط بين طرفين المرسل 
)عناد، والمستقبل لتأدية وظيفة محددة في إطار النشاط اإلنساني 

(.، فهو ي عبر عن ذاتية صاحبه ومضمونه سواء كان صاحبه 2010

شركة أو مؤسسة....، ويتكون من رمز أو صورة أو خط )كتابة(، 
 (.2013يعها )العاني، وقد يجمع بين هذه العناصر جم

الشعار هو نتاج سلسلة تاريخية طويلة  الجذور التاريخية للشعار:

من االبداعات الفنية التي تثير المتلقي في تمثيلها منذ من القرون 
الوسطى مثل االختام، وشعارات المؤسسات وغيرها، ولقد اقترن 

الشعار بطبقة األشراف والنبالء، فهو هوية أو عالمة إلبراز 

المحتوى المكنون باعتبارها لغة تداول، ويتم من خاللها تحويل 

 التمثيل الرمزي إلى تمثيل ايقوني متطابق بسبب تعود المتلقي عليه. 
: تكمن أهميته في نقل أفكار وفلسفة وأهداف المؤسسة أهمية الشعار

صاحبة الشعار وتوضيح معانيها ومفاهيمها اإليجابية في مجاالت 

بصرية واضحة للجميع ومثيرة الهتمام المتلقي، متنوعة في هيئة 
وتعتمد طريقة نقل الشعار على النمط التصميمي المستخدم في 

 تصميم الشعار.

يقوم الشعار بوظيفة أساسية، وهي إظهار هوية وظائف الشعار: 

الفرد أو المؤسسة للشعارات من خالل وظائف متغيرة ومتعددة، 

 ومن أولوياته الوظيفية:

(، فينطبق عليه ما Identityيقوم بدور الهوية ) التعريفية:األولوية 
ينطبق على )االسم(، ويجب أن يكون له القدرة على حجز مكان في 

 ذاكرة المتلقي.

يتمكن من تكوين عالقة بينه وبين المتلقي  األولوية الترويجية:

 واستحسان الشعار، مما ينعكس على السياسة الترويجية.
هي التي تفرض على المصمم أن يظهر اقصى  األولوية اإلبداعية:

إمكانياته اإلبداعية لكي يكون شعاًرا جديدًا ومغايًرا ومتقنًا من حيث 

النسب والمقاسات والعناصر وملبيًا لرغبات واتجاهات عمل 
 (.2011واهداف الجهة الحاملة للشعار )الراوى،

مز إن الحضور القوى للر الدالالت الرمزية والتعبيرية للشعار:

يقودنا إلى خاصية اإلنسان نفسه الذي أحاط نفسه تدريجيًا بالصور 

واإلشارات والرموز التي تبقى طريقة ووسيلة تعبيرية كبيرة، وتقسم 
رموز كتابية رقمية،  -رموز الحروف، ب -الرموز إلى عدة أنواع: أ

 (.2008الرموز اللونية )النادي،  -رموز الصور د -ج

ت انماط الشعارات وانواعها فمنها ما قد لقد تنوعأنماط الشعار: 
يكون رسميًا كشعار )دولة أو وزارة( أو تجاريًا أو لمناسبات 

شخصية أو مواقع انترنت أو توقيعات، اما من ناحية الجانب 

التصميمي فقد تعددت صوره وانماطه فمنها على سبيل المثال وليس 
 ،فالحرو ،فئات رئيسية للشعارات: الصور 3هناك الحصر: 

أنواع الشعارات التي تشكل هذه  من 9يلي  والمجموعات، فيما

 .المجموعات الرئيسية

الشعار التخطيطي )يسمى أيًضا شعار  :الصور التوضيحية شعار -1
شيء بسيط من العالمة التجارية( هو رمز أو تصميم تخطيطي 

الصور  ومن مميزاته:. مثل مخطط شجرة أو فنجان قهوة ،ومباشر

يؤدي ذلك إلى إرسال ، وبسهولة يتم تذكرهااضحة والتوضيحية و
أي مشكلة في تغيير  أن لن يكون هناكباإلضافة إلى  رسالة صريحة

، ومثال حجم التصميم البسيط لالستخدام على جميع أنواع الوسائط

 ( شعار تويتر، أبل.1ذلك شكل )
 

 
 شعار تويتر، أبل :(1) شكل

 فكرة عامة أو ل مفهوًما،شعار تجريدي ينق :الشعارات المجردة -2
مثل الشعارات التصويرية، تتكون الشعارات المجردة من رمز واحد 

هذا النوع من الصور  ،بطريقة فريدةالعمل فقط، تمنح الحرية لتمثيل 

بل هو شعار مخصص مصمم  ،ال يحاكي بالضرورة كائنًا حقيقيًا

تقدم  :تهومن مميزا ،التجارية ةعالمالعن المفاهيم الخاصة ب للتعبير
ة التجاري العالمةفي نقل قيم  الشعارات المجردة حرية إبداعية رائعة

ظًرا ألن الشعارات المجردة ال تقتصر على تمثيل صورة أو كائن ن

( شعار 2ومثال ذلك شكل )، مساحة كبيرة للتعبير فبهاحقيقي، 
 .ميكروسوفت، بيبسي

 
 شعار ميكروسوفت، بيبسي :(2) شكل

إنه  ، شك نوع الشعار األنسب للجمهور العائليهو بال: التمائم -3
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سيركز  بشكل  هيمثل شخصية تمثل التمثيل المرئي، المتحدث باسم

شعوًرا دافئًا للمتلقي تجلب التميمة : من مميزاتهك، وأساسي على ذل

بالشعار وخاصة بالعيش المشترك مما يخلق في ذهنه ذاكرة ال تنسى 
لشخصية الملموسة التي يمكن ال يوجد شيء أفضل من الألطفال، ف

 .كنتاكي، بيلسبري( شعار 3، ومثال ذلك شكل )أن يرتبطوا بها

 
 كنتاكي، بيلسبريشعار : (3) شكل

 تتكون هذه الشعارات فقط من نص: رموز الكلمات أو الحروف -4

 .)اسم الشركة أو األحرف األولى من اسمها
كتوبة بخط بشكل عام، تتضمن هذه الشعارات فقط اسم الشركة الم

ال يحتاج أي شخص إلى تخمين أي شيء : ومن مميزاته ،معين

ألنها تتكون من أحرف فقط، فإن هذا  شعار نظًراباستخدام نوع 
مشكلة في نقله إلى  فليس هناك ،النوع من الشعار هو األكثر تنوًعا

 ( شعار أوبر، وصب واي.4، ومثال ذلك شكل )أي وسيط تسويق

 

 
 وصب واي: شعار أوبر (4شكل )

هو شعار يعتمد  ،حرف واحد االختصار هو :حرف واحد أو أكثر -5
بدون  و شعاروه، على الطباعة يمثل األحرف األولى للشركة

من خالل االحتفاظ باألحرف األولى فقط،  ومن مميزاته، زخرفة

، ومثال تحويل أي اسم تجاري معقد إلى هوية يسهل تذكرهاويمكن 

 . CNN, FedEx( شعار 5ذلك شكل )

 
  CNN, FedEx شعار: (5) شكل

هو اإلصدار البسيط من حرف واحد  :شعارات الحرف الواحد -6
جمياًل وجريئًا )أي مصمم  ، فهو شعارإنه شعار حرف واحد ،فقط

ومن ، معقد تماًما لنقل رسالة واضحة بحرف واحد لكنهجيدًا(، 

إذا كان  ،يمكن تغيير حجم شعارات األحرف بسهولة: مميزاته
بغض النظر عن مكان وضعه، فيبدو  فقط،يحتوي على حرف واحد 

مصمًما بشكل جيد، فسيكمله األشخاص  شعارالإذا كان  ،دائًما جيدًا

، Yahoo( شعار 6ومثال ذلك شكل )، عقليًا لتشكيل االسم الكامل

McDonald’s. 

 

 
 ,Yahoo McDonald’sشعار  :(6) شكل

يتكون  وضيحي ذاتيًا، ولكناسم هذه الفئة ت :مزيج من العناصر -7

تستخدم ، وتجمع بين الصور والحروف التي مجموعات العناصر من

يمكن أن تكون حروفًا  ،المجموعات جميع أنواع الصور والحروف
 :مميزاته ومنآخر أو حرفًا واحدًا وصورة مجردة أو أي شيء 

شعار بإرسال اللك ذيسمح واستخدام كل من الرموز والحروف، 

بصورة  الشعارخالل ربط اسم ، من ة يتذكرها الجميعرسالة واضح
 ,CVS( شعار 7ومثال ذلك شكل )، ()مجردة أو غير ذلك

Toblerone . 

 
 CVS, Tobleroneشعار  :(7) شكل

يعبر اسم هذه الفئة عن فكرة التقليد، في هذه الشعارات  :الشارات -8
األختام  غالبًا ما نجد أيًضا ،يتم وضع النص بشكل عام على الجوانب

غالبًا ما تستخدم الجامعات والمنظمات الحكومية هذا  ،والشارات

من السهل تذكر الرموز وإضافة : ومن مميزاته، النوع من الشعار
ومثال ذلك ، التجارية ةلمسة من االحتراف والتقليدية والقيمة لعالم

 . Starbucks, Stella Artois( شعار 8شكل )

 
 ,Starbucks Stella Artoisشعار  :(8) شكل

من أنواع الشعارات األقل : العالمات التجارية الديناميكية -9
تتكيف  ،شعارات العصر الجديد نهاويمكنك القول ا ،ااستخدامً 

الشعارات في هذه الفئة مع السياق الذي ت ستخدم فيه بدالً من استخدام 

نفس المجموعة من الخطوط واأللوان والنص دائًما، يمكنك قياس 
ومن  .سواء على اإلنترنت أو أي وسيط آخر لعناصر،اهذه 

يمكن تعديل شعارك وفقًا ، وخالقة شعارات يمكن أن تكون: مميزاته

الجوال، موقع  ،للسيناريو أو الدعم الذي يقصده )موقع الويب
… الشبكات االجتماعية، كائنات لعالمتك التجارية، اإلعالنات 

 ,Nickelodeon( شعار 9)ومثال ذلك شكل ، القائمة ال نهاية لها(

AOL . 

 
 Nickelodeon, AOLشعار  :(9) شكل

بأنها احدى وسائل االتصال  تعرفشعارات األندية الرياضية: 

البصري الهامة التي ت عد حلقة الوصل بين طرفي العملية االتصالية 
المكونة من المرسل والمستقبل للرسالة االتصالية، فهي تعد الهوية 

 الرياضي. التعريفية للنادي

يمكن أن يكون عبارة عن رمز،  مفهوم الشعار لألندية الرياضية:
رسم، اسم، حروف مختصرة أو خليط مما سبق، وهو أكثر العناصر 

البصرية استخداًما وأكثرها انتشاًرا، فهو بمثابة الوجه الذي يتم 
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التعرف على النادي من خالله، هو رمز أو عنصر مرئي يستعمل 

على خصوصية النادي ويحاكى ما يمثله )العربي، نظريًا للداللة 

(. ولكل تصميم عناصر بنائية تميزه عن غيره وعلى حسب 2008
اختالف الموضوع التصميمي وغرضه الوظيفي، وتتضافر 

عناصره مع األسس الفنية من اجل اظهار مزايا وخصائص كل 

 ,.Wheeler, A). عنصر من عناصر التصميم مع األسس الفنية

عناصر التصميم هي النقطة، الخط، المساحة، اللون، ف (2011
الكتابة وغيرها، بينما األسس الفنية مثل االيقاع، الوحدة، التكرار، 

التناسب، التوافق، التدرج، االنسجام واالتزان كذلك هناك الرموز 

ذات الدالالت التعبيرية التي تعبر عن فكرة التصميم، كالرموز 
رية المستمدة من التاريخ الثقافي للبلد، النباتية، الهندسية، الحضا

بجانب أي رموز أخرى يكون لها صلة بفكرة موضوع التصميم 

فالرموز هي البديل التعبيري المادي لألشياء والظواهر والمفاهيم 

ما، وهنا يبرز دور المصمم في  ءالتي تستخدم للتدليل على شي
وز يوضح بها اختزال التصورات، العقائد الثقافية، والقيم عبر رم

الرسالة والمضمون الذى يود التعبير عنه وبالتالي توصيل الفكرة 

  ).Foster, 2001 (للمستقبل أو المتلقي

تتآلف عناصر  عناصر تصميم شعارات األندية الرياضية وأنماطه:

 تصميم شعارات األندية الرياضية من:

)عضوية  Shape الشكل -Line   3 الخط -Space   2الفضاء  -1
  Direction االتجاه -Color 5اللون  -4و هندسية( ا

القيمة  -Typography, Writing Items 7 العناصر الكتابية -6

 (2010)عناد،  Measureالقياس  -Value 8 الضوئية

 هناك مبادئ وأسسفنية لترتيب عناصر التصميم:  المبادئ واألسس
 فنية لترتيب وتنظيم عناصر تصميم الشعار وهي:

 التكرار -Unity 3الوحدة  -Harmony 2 افقالتو -1

Repetition 4- التباين Contrast 5- التوازن Balance  
)الحسيني،  Gradation التدرج -Dominance 7 السيادة -6

2008) 

تتشكل األنظمة  دور المصمم في العملية التصميمية للشعار:
مية، لذلك التصميمية تبعًا لفكر المصمم، أو ما تتطلبه الفكرة التصمي

تكون مرحلة الدراسة الواسعة والموضوعية من قبل المصمم والتي 

تعبر عن العملية اإلخراجية للشعار وفق منظوره، بحيث خالل تلك 

العملية يتم التواؤم بين الرموز المستخدمة مثل العناصر واألشكال، 
من خالل توحيد مجمل عناصر تصميم الشعار منطلقًا من الفكرة 

عليها التصميم بصفة عامة والنظام التصميمي للشعار  التي يرتكز

 نفسه بصفة خاصة.

هناك عدة انظمة لبناء الشعار األنظمة التصميمية في بناء الشعار: 

 منها:

فيه ترتبط المفردات الشكلية ارتباطًا متسلساًل على  التصميم الخطى:

 شكل امتداد خطى محققة شعوًرا باالستمرارية.
يركز هذا النوع على وجود مركز بؤري ري: نظام التصميم البؤ

 للتصميم، فتتجه عين المتلقي إلى داخل التصميم.

تجتمع فيه التشكيالت حول ذاتها من مركز نظام التنظيم الشعاعي: 
 وهمى أو حقيقي، وتمتد أذرعها الخطية بطريقة إشعاعية.

تجتمع المفردات الشكلية بشكل نظام التصميم المثلثي أو الهرمي: 

 مي متماسك، أي متجه نحو األعلى أو أسفل.هر
يكون التصميم له محاور تنظمه، كأنه نسيج نظام التصميم الشبكي: 

 شبكي، منتظم متناسق.

تعتمد فيه التشكيالت متشابهة أو متنوعة نظام التصميم التجميعي: 

  بشكل مترابط ومتناسق.

تنظيم التنظيم المحوري المتماثل، الالتنظيم التصميمي المحوري: 

 المحوري غير المتماثل.

ويتكون من نظامين أو أكثر  النظام التصميمي المتداخل أو المختلط:
من األنظمة التصميمة، فيجمع مثاًل بين النظام الخطى والمركزي أو 

الشبكي والخطى ... الخ، فمجمل عمليات النظام البنائي للشعار كما 

 (.10في شكل )

 
 (2011م البنائي للشعار )مالك، (: مجمل عمليات النظا10شكل )

التقنية هي أدوات المصمم التي يجب التقنيات التصميمية للشعار: 

عليه اإللمام بها، واستعمالها في مواضعها، حتى يتكامل العمل ومن 

هذه التقنيات التي تدخل في تصميم الشعار هي: التصغير والتكبير، 
 ار يجب مراعاة:االختزال والتكثيف، األلوان، وعند تصميم الشع

توظيف عناصر ووحدات الشعار في نظام شكلي معين يتالءم  -1

 معها.

السيادة مركز العمل في بنية التصميم حيث انها منطقة جذب وشد  -2
 بصري.

تأكيد طابع الوحدة والتنوع في الشعارات المنبثقة في مركز واحد  -3

 تنتمي إليه وتحقق خصوصيتها في الوقت ذاته.
الوضوح وعدم اإلغراق بالتفصيل هما من سمات  البساطة -4

 الشعار.

تأكيد الهوية التمييزية للجهة التي يمثلها ومواءمة الشعار  -5
 لمتطلبات السياق..

الداللة الرمزية بوصفها تمثياًل تعبيريًا يغنى عن التفاصيل بأبسط  -6

 شكل وفاعلية تعبيرية.

حقق ذلك من خالل تجنب اإليحاء من خالل استخدام الرموز ويت -7
 االبتكار.

 توظيف تقنيات االختزال والمرونة في تصميم الشعار. -8

 العملية: التجريبية الدراسة  -2
االختزال في  دة مناالستفا من خالللقد تمت الدراسة العملية   

تصميمية البتكار حلول  تصميم شعارات األندية الرياضية العالمية

وفيما يلي  الرياضية المطبوعة،ات المالبس تصميم إلثراءجديدة 
عرض لشعارات بعض األندية الرياضية العالمية وتطورها الزمنى، 

وتحليلها ثم النماذج التصميمية المقترحة من قبل الباحثة مقترنة 

بالنماذج التوظيفية وتم اختيار نماذج من أشهر األندية الرياضية 

من حيث المختلفة نظًرا لمالءمة شعاراتها مع موضوع البحث 
الشمول والتنوع وتوفر مقومات االختزال والتجريد الشكلي واللوني 

فيهم وتحقيق الهدف الوظيفي والجمالي لشعار النادي الرياضي، إلى 

جانب تنوع األفكار والرؤى التصميمية بتنوع نوع الشعار من حيث 
المكان أي الموقع الذي يقع فيه بالنادي الرياضي إلى جانب الزمن 

وذلك عن السنة الذي تم انشاء الشعار الرياضي فيها. من حيث 

طريق بعض محركات البحث المختلفة بالشبكة العنكبوتية، وقد 

تصميمية جديدة  الحاسب اآللي البتكار حلولاستخدمت إمكانات 
المنهج الوصفي التحليلي  البحث واتبع .لتصميما مجال لتثري

صميمية مستحدثة بتكار تجارب فنية وتال واإلحصائي والتجريبي

 بصفة عامة واالستفادة منها في مجال التصميمتثري مجال التصميم 
وفيما يلي عرض للتطور  وتصميم المالبس الرياضية بصفة خاصة.

الزمنى لشعارات بعض األندية الرياضية العالمية مقترنة بالشعار 

الحالي، ثم النماذج التصميمية المقترحة لكل نادى رياضي ثم تلي 
 ذج التوظيفية.النما

 :Chelseaتشيلسي  -1

 فيستامفورد بريدج  فيهو نادى كرة قدم انجليزي محترف موجود 
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 رىاالربعة الكب األنديةوهو واحد من ، لندن جنوب فيتشيلسي  حي

زرق الغامق هو اللون األ، 1905 سنة في النادي إنجلترا. تأسس في

باللون  سدا النادي الفرعي شعار للفريق واللوناللون الرسمي 

 حوله.االزرق وخلفيه بيضه 

 
(: شعار تشيلسي الحالي12شكل )      (: التطور الزمنى لشعار تشيلسي                      11شكل )

ارتبط شعار  :Chelseaتشيلسي لشعار  الفنيالتحليل 
حيث تم  ، على مدار تاريخه بعدة أشكال،اإلنجليزي تشيلسي نادى

، حتى اآلن 1905عام  فيشعارات أساسية منذ تأسيسه  عدةاستخدام 

ا من المحاربين القدامى أو شعاره األول مستمدً  تشيلسياستخدم نادى 

 1952وفى عام ، 1952المتقاعدين واستمر هذا الشعار حتى عام 
ا بداخله األحرف األولى من جديدً  اتغير الشعار ليتم تصميم شعارً 

شعار  رواحد، ثم تطو" وتم استخدامه لمدة عام C.F.C" يالناداسم 

ليحمل  تشيلسيوجاء الشعار الجديد لنادى ، على مر التاريخ يتشيلس
ا لشعار النبالة صورة أسد قائد ينظر خلفه ويحمل صولجانًا وفقً 

وهو رمز يستخدم لتمثيل األفراد والجماعات ، تشيلسيلمنطقة 

وردات  س والجامعات، مع وجودوالبلدان والمدن واألسر والكنائ
قدم، وتم استخدامه بين  كرتيحمراء لتمثل إنجلترا كما احتوى على 

 فيمرة أخرى  تشيلسيتغير شعار نادى ، ثم 1986و 1953 عامي

 رمزيا يبدو طبيعيًا أكثر كما أنه غير حيث تضمن أسدً  1986ًعام 

  من األزرق واقفًا أعلى األحرفويظهر باللون األبيض بداًل 
"C.F.C الوقت  في تشيلسيشعار نادى ، واعامً  19" واستمر لمدة

تم استعادة الشعار القديم الذى تم استخدامه  2005وفى عام الحالي 

، وفيما يلي مع إضفاء بعض التعديالت الطفيفة عليه 1953عام  في
 .األفكار التصميمة المقترحة المستوحاة من الشعار الرئيسي

    

 
 د( -1رقم ) تصميم                       (ج -1رقم ) (                تصميم ب -1رقم ) تصميم                     (أ -1رقم ) تصميم

 
 Chelseaتشيلسي لشعار النماذج التوظيفية المقترحة 

 :Liverpoolليفربول  -2

 مدينة ليفربول فينجليزي محترف موجود هو نادى كرة قدم ا
الدوري االنجليزي الممتاز لكرة القدم وهو واحد  في ببإنجلترا يلع

، 1892سنة  في الناديتأسس إنجلترا  فياالربعة الكبار  األنديةمن 

مدينة ليفربول  في Anfield " هو ملعب "أنفيلد الناديملعب و
 اإلنجليزية. 
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 (: شعار ليفربول الحالي14شكل )                           (: التطور الزمنى لشعار ليفربول                13شكل )

رتبط شعار ا :Liverpoolليفربول  الفني لشعارالتحليل  
حتى اآلن، بالطائر  1892 فيمنذ تأسيسه  اإلنجليزي ليفربول نادى

ليه العديد من المتغيرات لكنه ظل الذى يرمز إلى المدينة إذ طرأت ع

البداية  فياستخدم الطائر الذى يرمز لمدينة ليفربول ، واثابتا ورئيسيً 
، 1950وكان باللون األبيض ثم أضيفت له خلفية حمراء وذلك عام 

وهى اختصار السم  "L.F.C" األسفل فيأحرف  3تواجد معه و

النادي، سم مع كتابة ا هندسيوضع الطائر داخل شكل  ثم، النادي
تم  هوفى الذكرى المئوية لتأسيس 1992 في الناديتطور شعار 

إضافة األغنية الشهيرة للريدز "لن تسير لوحدك أبداً" فوق الشعار 
تم إضافة  التاليالشهيرة، وفى العام  يوأيضا تم وضع بوابة شانكل

لتمثل النصب التذكارية لكارثة هيلزبرة وشعلة  جانبيهشعلتين على 

نصف  في بسبب التدافعمشجعا لقوا حتفهم  96لتخلد ذكرى أبدية 
 فيبعض التغييرات افة ، ثم إض1989 فيكأس إنجلترا  نهائي

الحالي تضمنت األحمر واألخضر ليستمر حتى الوقت  والتياأللوان 

وفيما يلي األفكار التصميمة المقترحة المستوحاة من الشعار 
 .الرئيسي

 
 د(                                                                  -2رقم ) تصميم                     (ج -2رقم ) ب(                     تصميم -2رقم ) تصميم                   (أ -2رقم ) تصميم             

 
Liverpool لشعار ليفربول  النماذج التوظيفية المقترحة

 :Barcelonaبرشلونة  -3

في العالم، يتخذ من ادي برشلونة اإلسباني، أحد أهم أندية كرة القدم ن
لكرة  نادي برشلونة تأسس ه،معقالً ل اكتالونيمدينة برشلونة في إقليم 

على يد مجموعة من الالعبين من  1899نوفمبر من عام  في القدم

لمانية وإسبانية بقيادة اإلسباني ، اإنجليزية  ،أربع جنسيات سويسرية

رمًزا للثقافة  النادي ، وقد أصبحراألصول السويسرية خوان غامبذو 
 "Més que un club" ، ولهذا شعارهالكتاالنيةوالقومية  الكتالونية

 .بالعربية: أكثر من مجرد ناد

 
 برشلونة الحالي (: شعار 16(: التطور الزمنى لشعار برشلونة                      شكل )15شكل )                              
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طرأت العديد من  :Barcelonaبرشلونة الفني لشعار التحليل 

عام  فيمنذ تأسيسه  اإلسباني برشلونة التغييرات على شعار نادى
تم االستقرار عليه و اآلنأصبح عليه  الذي للشكل ، وصواًل 1899

استمد من شعار مدينة  للناديأول شعار ، حتى اآلن 2002منذ 

ان عبارة عن تاج وأعاله وخفاش ويحيط به فرع من برشلونة إذ ك
تم  1910وفى  .1910حتى  1899الشجر، وتم استخدامه منذ 

حتى اآلن مع  الكتالونييرتديه الفريق  الذياالستقرار على الشعار 

وتم ، السنوات المختلفة فيإدخال بعض التغييرات الطفيفة عليه 
ين الربعيَ  فيوجد به تصميم شعار برشلونة الجديد على شكل وعاء ي

ن صليب سانت جورج، وبجانبه خطوط طولية حمراء العلوييَ 

وتظهر الحروف ، للمدينة الكتالونية األصليوصفراء من الشعار 

" على شريط في منتصف الشعار، F.C.Bاألولى من اسم النادي "

وأسفل ذلك ألوان برشلونة ورسم لكرة قدم، ليصبح يجمع بين البعد 

شهدت  التيوأيضا ارتباطه الوثيق بالمدينة والبلد  يللناد الرياضي
وطرأت العديد ، تطور شعار نادى برشلونة على مر التاريخ، مولده

من التغييرات الطفيفة على الشعار أبرزها استبدال الحروف 

"F.C.B" بالحروف "C.F.B من أجل استخدام النسخة اإلسبانية "
ين من الخطوط األربعة لالسم بدال من الكتالونية، مع إزالة اثن

عام  فيمن الشعار وذلك  الكتالونيالشعار إلقصاء العلم  فيالموجود 

 التيلكن مع مرور الوقت أعيد الشعار إلى هيئته األولى ، 1941
عام  فيكانت عليها وتم وضع بعض التعديالت األخرى أبرزها 

النادي وفيما يلى شعار  فيأصبحت متواجدة حتى اآلن  والتي 2002

 .ألفكار التصميمة المقترحة المستوحاة من الشعار الرئيسيا

 
 د( -3رقم ) تصميم                     (ج -3رقم ) ب(                    تصميم -3رقم ) تصميم                    (أ -3رقم ) تصميم

 
 Barcelonaلشعار برشلونة  المقترحة ةالنماذج التوظيفي

 :Manchester United مانشستر يونيتد -4

، إنجلترابمانشستر  فيهو نادى كرة قدم انجليزي محترف موجود 
 األنديةالدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم وهو واحد من  فييلعب 

من عمال  1878سنة  في النادي سانجلترا، تأس فياالربعة الكبار 

ملعب ، حديد نيوتن هيث )سكة حديد النكشاير ويوركشاير( سكك
 اإلنجليزية.  مانشستر هو األولد ترافورد فى مدينة النادي

 
 الحالي(: شعار مانشستر يونيتد 18شكل ) Manchester United(: التطور الزمنى لشعار مانشستر يونيتد 17شكل )

 :Manchester United مانشستر يونايتد رالفني لشعاالتحليل 
حين تم إنشاء  1878شعار نادي مانشستر يونايتد تبدأ في عام قصة 

نادي يسمى نيوتن هيث، وتم تأسيسه عبر إدارة العربات والناقالت 

لمحطة سكة حديد النكشاير ويوركشاير في حي نيوتن هيث، وكان 
شركات أخرى.. هذا النادي يلعب في مسابقة بسيطة ضد إدارات و

وعند ذكر اسم ، وكان شعار النادي عبارة عن قطار باللون األخضر

يغلب  الذيدر إلى ذهن الجميع شعار الفريق ابتمانشستر يونايتد ي

"الشياطين الحمر"، وهذا  واألصفر ولقبهعليه اللونين األحمر 

الشعار له قصة، حيث أنه مستمد من شعار المجلس المحلى لمدينة 
على الرغم من ذلك لم يتبق منه إال السفينة المبحرة  ولكنمانشستر، 
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وترمز السفينة المبحرة إلى قوة الفريق الذى يواجه ، بكامل طاقمها

ً وتحقيق المزيد من النجاحات  المضيكل الصعاب من أجل  قدما

فترة الستينيات تم إضافة الشيطان المستمد من  فيواأللقاب، ولكن 
لتشجيعية الخاصة بمانشستر يونايتد، قبل إلى األوشحة ا الناديلقب 

، ، ويصبح جنباً إلى جنب مع السفينة1970 فيأن ينضم إلى الشعار 

ولكن رغم ذلك لم يكن قميص مانشستر يونايتد ي طبع عليه الشعار 

المباراة النهائية لكأس  في، إال إذا لعب الفريق 1971حتى عام 

بشكل دائم  الناديار ، قبل أن يحمل القميص شعاإلنجليزياالتحاد 

ا وفيما يلى األفكار التصميمة المقترحة المستوحاة من إلى يومنا هذ
  الشعار الرئيسي.

           

 
                                               د(                   -4رقم ) تصميم                    (ج -4رقم ) ب(                     تصميم -4رقم ) تصميم                   (أ -4رقم ) تصميم

 
 Manchester United مانشستر يونايتد المقترحة لشعار النماذج التوظيفية

 :Paris Saint Germainباريس سان جرمان  -5

سان  نادى باريس، ففي العالم الفرنسية قدمالكرة  أشهر أنديةمن 
نه ا في باريس ألوصً ا في فرنسا وخصله شعبية كبيرة جدً  جرمان

حول العالم ويعتبر من اندية  ةنادي العاصمة وله جماهير كتير

نتاج رغبة لسد  1970النادي في كانت بداية تأسيس ، الكبارأوروبا 

 العاصمة ويضمثغرة عدم وجود فريق من المستوى العالي ي مثّل 

من  بداية تأسيس النادي، من بالد العالم الالعبينعدد كبير من 
للعاصمة وعة رجال أعمال وكان هدفهم تأسيس نادي خاص مجم

 .في وقت قصير من تفكيرهم فيه وبنى

 
 (: شعار باريس سان جرمان الحالي20شكل )باريس سان جرمان                                (: التطور الزمنى لشعار 19شكل )

: Paris Saintالتحليل الفني لشعار باريس سان جرمان 

nGermai  كان الشعار األول لباريس سان جرمان هو في األساس
ومع االضطرار إلى  ،األصلي "P.F.C" لـنادي باريس نفس الشعار

بتصميمه األصلي ولكن االسم  "P.F.C" دمج النادي احتفظ شعار

تحته تغير من "نادي باريس" إلى "نادي باريس سان جرمان". 
 الذي يعد ا وعاء أحمرتتكون هذه الشارة من كرة قدم زرقاء بداخله

تم كتابة  ،وموجود في شعار النبالة للمدينة باريس رمز تاريخي لـ

انفصل باريس سان جرمان عن و اسم النادي أدناه باللون األحمر

أصبح شعار النادي الثاني أساس الشعار ، ف1972نادي باريس في 

برج  الذي يعرفه المشجعون اليوم. أظهر الشعار المستدير
على خلفية زرقاء مع رمزين من سان جرمان  لون األحمربال إيفل

 رلويس الرابع عش و مهد زهرة الزنبق باللون األبيض بين ساقيه

تغييره جذريًا ، ثم تم 1982تم استخدامه ألول مرة حتى عام  ،1972
باللون األبيض  "PSG" النموذج الجديد باختصار فأصبح 1992في 

"باريس سان  كلمة مع بيضاء ، مراءح ، بيضاء ،مقابل خلفية زرقاء

تحت ضغط من ، جرمان" تحتها باللون األبيض على خلفية سوداء
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مع "باريس سان جرمان"  1995الجماهير عاد الشعار التقليدي في 

خضع الشعار التقليدي لتغييرات ، وأسفل المهد 1970فوق البرج و

اء تمت كتابة "باريس" اآلن بأحرف كبيرة بيض ،2013كبيرة في 
كبيرة، مما يعرض بوضوح العالمة التجارية  برج إيفل وغامقة فوق

"باريس" بدالً من "باريس سان جرمان " تحتها  مكتوب "سان 

في المقابل تم استبعاد ، زهرة الزنبق جرمان" بأحرف أصغر أسفل

، وفيما يلي األفكار التصميمة 1970المهد والعام التأسيسي للنادي 
 .ن الشعار الرئيسيالمقترحة المستوحاة م

 
 د( -5رقم ) تصميم                   (ج -5رقم ) ب(                     تصميم -5رقم ) تصميم                   (أ -5رقم ) تصميم          

 
 Paris Saint Germainلشعار باريس سان جرمان  النماذج التوظيفية المقترحة

 :Juventusيوفنتوس  -6

النادي الذي يقع مقره  كرة القدم عاًما في 120عود إلى أكثر من ي

( والذي سيصبح في نهاية 1897)تأسس عام  بإيطاليا تورينو في
وهو من  كرة القدم اإليطالية المطاف الفريق األكثر نجاًحا في تاريخ

تعني  تينيةال كلمة هي ليوفنتوس، العالمبين نخبة أندية كرة القدم في 

لالتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، وهو  وفقًا، الشباب

 يأفضل ناد كان يوفنتوس منظمة دولية معترف بها من قبل الفيفا،

أوروبي في نفس  يفي إيطاليا في القرن العشرين وثاني أنجح ناد
 .الفترة

 

 الحالي (: شعار يوفنتوس22شكل ) (: التطور الزمنى لشعار                     21شكل )                                        

ارتبط شعار  :Juventusالتحليل الفني لشعار يوفنتوس 

مدينة تورينو اإليطالية  فيفريق يوفنتوس منذ نشأته بوجوده 

 فيالسمة الرئيسية فوبالتاج،  الثور يرمز لها بحيوان والتي

عندما تخلت إدارة  2017حتى  1905منذ  الثورعار هو الش

وكان  1905أول شعار للفريق تم وضعه عام ، عنه النادي

مليئا بالزخارف والثور الذى يزينه التاج بداخل شكل 

داخل  الناديمن األعلى واسم  عبارة باللغة الالتينيةو، بيضاوي

وخطوط طولية باألبيض واألسود، وفى  البيضاويالشكل 

والعناصر الداخلية  البيضاويتم التمسك بنفس الشكل  1921

إلى األبيض  والثور باإلضافةلوان ذهبية للتاج امع إعطائها 

بالرجوع  1929وطرأت تغييرات على الشعار عام  واألسود.

عن شعار مدينة تورينو  والتخليلألبيض واألسود بالكامل 

قميص  واستبدال الثور بحيوان الحمار الوشحى الذى يشابه

عاد شعار تورينو مرة أخرى  1931 فيالشكل،  فيالفريق 

مرة أخرى،  الذهبيكما عاد اللون  الناديشعار ليزين 

الشعار ألول مرة،  فيباإلضافة للتاج ودخل اللون األزرق 

عاد الشعار لألبيض واألسود مجدداً مع  1940 فيبعدها 

ن شكل التاج والحيوان، مرة أخرى عاد اللو فيتغييرات 

 1979 التغيير األكبر كان، 1971 فيللشعار  الذهبياالزرق و

عندما تخلى يوفنتوس عن الشعار بأكمله ووضع صورة 
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باألسود لحمار وحشى مظلل فقط بخطوط بيضاء وظلت هذه 

عندما عاد الشعار القديم  1990حتى  الناديشعار  هيالصورة 

 ليحدد الذهبيمرة اخرى لكن بتعديالت، حيث عاد اللون 

من الخارج فقط، باإلضافة إلى التاج والحمار  البيضاويالشكل 

، بالداخل بخلفية ذهبية ونجمتين ذهبيتين أعلى الشعار الوحشي

أصبح انسيابيا أكثر  2004 في آخر شعارين ليوفنتوس

 الناديوعصريا، استخدمت الشركة اللون األسود تحت اسم 

و قبل أن يتم واحتفظت بالثور والتاج المميزين لمدينة تورين

فقط  "J" ليكون حرف 2017 فيتغيير الشعار للمرة األخيرة 

وفيما يلي األفكار التصميمة ، "JUVENTUSتحت كلمة "

 .المقترحة المستوحاة من الشعار الرئيسي

 
 د(        -6رقم ) تصميم                       (ج -6رقم ) تصميم ب(                      -6رقم ) تصميم                   (أ -6رقم ) تصميم         

 
  Juventus يوفنتوسلشعار  النماذج التوظيفية المقترحة

  :Real Madridلاير مدريد  -7

كرة  فريق الدوري اإلسباني واختير كأفضل في يلعب الفريق

مرة )رقم  35القرن العشرين، وقد فاز بالدوري اإلسباني  في قدم

مرة بكأس ملك إسبانيا وأحرز رقًما قياسيًا قياسي(، وتسعة عشر 

دوري أبطال أوروبا. وهو أيضا أحد أعضاء  في بطولة 14بحيازته 

أوروبا التي تم إلغاؤها حاليًا واستبدلت  في لألندية القيادية 14–جي

 .بـرابطة األندية األوروبية

                          

 
 (: شعار لاير مدريد الحالي24شكل )                                             دريد لاير م(: التطور الزمنى لشعار 23شكل )

ستعان ا :Real Madrid لاير مدريدالتحليل الفني لشعار 

، بستة شعارات على مدار تاريخه الممتد اإلسباني لاير مدريد نادى

 عاما، إذ مرت بالعديد من التغييرات والتعديالت 116لما يقرب من 
.الشعار األول لنادى لاير الملكي وكان أبرزها ما يميزه وهو التاج 

" M.C.Fكان يتكون من حروف " ،1902 فيمدريد منذ تأسيسه 

وكان لونه أزرق داكنا، ثم حدث أول تغيير  الناديالمختصر السم 

.ثم جاء  وذلك بتغيير شكل االختصار وإحاطته بدائرة 1908للشعار 
، عندما منحه ملك إسبانيا 1920عام  عارشال فيالتغيير األبرز 

" وأعطاه شرف وضع التاج على ملكي" أيلقب "لاير"  13ألفونسو 

تطور شعار نادى لاير مدريد  ".الملكيبـ"الفريق ليلقب قميصه، 

تم منع جميع الرموز الملكية  1931 فيلكن  على مدار التاريخ

أعوام  10 ا بـليعود كما كان مع إضافة شعار خلفي، وبعده بإسبانيا
بعض  فيعليه  الذهبيمع إضافة اللون  تمت إعادة تاج الملك

ثم حدث التغير  المناطق واستعاد الفريق اسمه الكامل "لاير مدريد"

وهو الموجود اآلن، إذ تمت إضافة  2001 فياألخير على الشعار 

وفيما يلي  ظالل باللون الزرق الداكن على جميع حدود الشعار
  .يمة المقترحة المستوحاة من الشعار الرئيسياألفكار التصم
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 د( -7تصميم رقم )        ج(            -7تصميم رقم )     ب(              -7تصميم رقم )            أ(         -7تصميم رقم )               

 
 Real Madridلاير مدريد لشعار  النماذج التوظيفية المقترحة

 :A.C.Milanن أيه سي ميال -8

 16بتاريخ محترف، تأسس  إيطالي كرة قدم هو نادي
إيطاليا، على يد  في لومبارديا في إقليم ميالنو بمدينة ،1899 ديسمبر

الفريق بلونيه األسود األحمر،  كيلبن، يعرف هيربرت اإلنجليزي

 باإليطالية ىالروسونيرب بلق إيطاليا ويشتهر في

ً في عبويلواألسود،  األحمر ة،بالعربي دوري الدرجة  الفريق حاليّا
 .األولى اإليطالي لكرة القدم

 
 (: شعار أيه سي ميالن الحالي26أيه سي ميالن                                    شكل )(: التطور الزمنى لشعار 25شكل )                          
إيه  يعد فريق :A.C.Milanسي ميالن  أيهالتحليل الفني لشعار 

الفريق األكثر فهو العالم،  فيمن أعرق أندية كرة القدم  ميالن سي

 ً ألقاب، خلف العمالق  7أبطال أوروبا برصيد  بدوريتتويجا
شهد  الذي 1899ويمتد تاريخ ميالن إلى عام ، لاير مدريد اإلسباني

ً ألن اللونين األحمر واألسود كانا هما الناديتأسيس  ، ونظرا

منذ نشأته إال أن األحمر يشير لحرارة  ناديالالمميزين لقميص 
الالعبين الملتهبة من أجل فريقهم، واألسود يشير إلى خوف 

المنافسين من تحدى ميالن، فقد تم استخدامهما على شعار الفريق، 

ميالن يحمل اللونين  سيشعار إيه  .يزين قميصه إلى اآلن الذي

ً إلى لقب   النادياألحمر واألسود، والذين يشيران أيضا

تعنى باللغة اإليطالية األحمر واألسود،  والتي"الروسونيرى" 

ً ألنه يمثل   فيوإضافة إلى ذلك تم وضع الصليب بجانبهما، نظرا
، وتاريخ النادياألصل علم مدينة ميالن، كما تم كتابة اختصار اسم 

مرة  18 اإليطالي الدوريا ألن الميالنيستا ت وج بلقب رً ونظً ه تأسيس

مرات، فقد تم وضع النجمة الذهبية فوق الشعار منذ  10من أكثر  أي
وفيما يلي  للدوري، عندما فاز الفريق بلقبه العاشر 1979عام 

 .األفكار التصميمة المقترحة المستوحاة من الشعار الرئيسي

 

 
    د( -8تصميم رقم )        ج(            -8يم رقم )تصم        ب(               -8تصميم رقم )           أ(         -8تصميم رقم )           
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 A.C. Milanأيه سي ميالن لشعار النماذج التوظيفية المقترحة 

 :Inter Milanانتر ميالن  -9
ميالنو، وذلك عندما  بمدينة 1908 مارس ميالن في انترتأسس نادي 

في  رفضت العديد من األندية اإليطالية مشاركة الالعبين األجانب

على  االتحاد اإليطالي لكرة القدم الدوري، ووافق مباريات
إيه سي  األمر الذي جعل أقوى األندية آنذاك هذا،

ت قدم على مقاطعة الدوري، إال أن جماعة من إدارة  وتورينو ميالن

نادي ميالن  الميالن كانت موافقة على قرار االتحاد، فانشقت عن
أي  في فريق ناإليطالييعنصرية الذين أبدوا حزنهم ل لكرة القدم ،

فتجمع عدداً من ل، حين ذاك وبالتالي قرروا االنفصا سي ميالن

وكّونوا نادي إنترناسيونالي لم  أغلبهم من غير اإليطاليين نالالعبي
 .1967 تضف كلمة ميالنو إال في

 
 (: شعار انتر ميالن الحالي28شكل )                                   Inter Milanoانتر ميالن (: التطور الزمنى لشعار 27شكل )   

يرجع شعار  :Inter Milanالتحليل الفني لشعار انتر ميالن 

 النادي مؤسسيتم رسمه من طرف أحد  الذياألول،  التاريخ النادي

 الذهبيجورجيو ميجيانى، الذى استخدم اللون  اإليطاليوهو الرسام 
، بينما (F.C.I.M) الناديسم واألسود واألبيض وتصميمه لحروف ا

عن هذا الشعار عام  التخليأشارت األلوان إلى الليل والسماء وتم 

ميالن، وتعرض بعدها  سي يهمع نادى إ الناديبعد دمج  1928
بعد استعادة الشكل  1994نتر لكثير من التغييرات حتى عام شعار اإل

جيانى للشعار المصمم منذ عصر الرسام الشهير جورجيو مي األصلي

مع إضافة التعديالت الطفيفة كالدوائر الزرقاء العديدة، حتى عام 

واألسود  الذهبياألول  األصلينتر للشعار رجع نادى اإل 2007
 واألبيض مع إضافة شعار النبالة المتباعد عن القمة بمنحنيين ذهبيين

وفيما يلي األفكار التصميمة المقترحة المستوحاة من الشعار 

 .الرئيسي

       

 د( -9تصميم رقم )             ج(           -9ب(               تصميم رقم ) -9تصميم رقم )                أ(         -9تصميم رقم )

 
 Inter Milanانتر ميالن لشعار النماذج التوظيفية المقترحة 
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  :Manchester Cityمانشستر سيتى  -10
يلعب إنجلترا،  مانشستر فيوجود نادى كرة قدم انجليزي محترف م

سنة  النادي فيسس تأا الدوري االنجليزي الممتاز لكرة القدم. في
ر لالسم المعروف به آلختغير  ، وتغير اسمه اكثر من مرة ثم1880

 الذهبي. الفريق كان عصره 1894سنة  في" ى"مانشستر سيت اآلن

 فيستر نقل لملعبه ملعب مدينة مانشوالسبعينات، و الستينات في

 ، والناديالعالم يالكرة ف نوادياغنى وهو اآلن من  2008اغسطس 
 يونايتد. مانشستر لنادى التاريخيةمعروف بمنافسته 

 
  (: شعار مانشستر سيتي الحالي30مانشستر سيتي                                      شكل )(: التطور الزمنى لشعار 29شكل )  

نادى مانشستر  شعار مرمانشستر سيتي: التحليل الفني لشعار 
عاًما، حيث  123، بالعديد من التغييرات على مدار اإلنجليزي يسيت

أطلق  .1880عام  فيشعارات فقط منذ تأسيسه  4 السيتياستخدم 

واستمر حتى عام  1930عام  في يالشعار األول لمانشستر سيت

ثل قناة تم التيالنصف األعلى صورة سفينة  في، حيث تواجد 1972
مانشستر المالحية وتشير إلى الروابط التجارية، وحولها دائرة 

وفى عام الذهبي، باللون  الناديباللون األزرق مكتوب فيها اسم 

تم إضافة بعد التعديالت على الشعار حيث وضع تحت  1972
، وتم تغيير لون رإلى تاريخ مدينة مانشست حمراء ترمزالسفينة وردة 

باألسود، واستمر حتى تم  الناديكتابة اسم  الدائرة لألبيض مع
إلى النسر  يتحول شعار مانشستر سيت، تصميم شعار مختلف تماما

 الناديأحرف اختصاًرا السم  4وبداخله السفينة ومكتوب فيه 

"M.C.F.C واستمر حتى عام السماوي" مع وجود خلفية باللون ،

مع بعض عاد شعار مانشستر سيتى إلى شعاره القديم  ، ثم2016
 دائري، حيث يمتاز بشكل الحاليتناسب الوقت  التيالتعديالت 

 الماء مع كتابة عام التأسيس على الجانبين فيويتوسطه السفينة 

وفيما يلي األفكار التصميمة المقترحة المستوحاة من الشعار 
 .الرئيسي

 
 د( -10تصميم رقم )          ج(          -10تصميم رقم )                    ب(   -10تصميم رقم )           أ(         -10تصميم رقم )           

 
 Manchester Cityمانشستر سيتى لشعار النماذج التوظيفية المقترحة 

 الدراسة اإلحصائية: -3

للتحقق من صدق محتوى االستبانة  االستبانة:اختبار صدق محتوى 

ة من المحكمين تم عرضها في صورتها األولية على مجموع
المعهد العالي للفنون ب أعضاء هيئة التدريسالمتخصصين من 

وكلية الهندسة المعمارية والتصميم الرقمي بجامعة دار  التطبيقية

، وتم إعادة والمحاورالعلوم الستطالع رأيهم في مدى مناسبة البنود 

ا آلراء السادة المحكمين صياغتها بعد عمل التعديالت الالزمة وفقً 

ثم عرض التصميمات التي تم تنفيذها ، صبح في صورتها النهائيةلت

( 45على مجتمع الدراسة من المتخصصين وبلغ حجم العينة )
 ت، واشتمل، طالب، طالبات، ارباب العمل(عضو هيئة تدريس)

( عبارة موزعة على محور يقيس الجانب 6) عدد االستبانة على

 ية الرياضية العالميةشعارات األند لتصميمات التصميمي والجمالي
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 الجانب ( عبارة يقيس4) عدد المقترحة، اما المحور الثاني على

المقترحة، واالجابة على  تالوظيفي للمالبس الرياضية للتصميما

طبقا لمقياس ليكرث  الخمسةفقرات االستبانة باختيار أحد البدائل 
 2موافق )غير  درجة(، 3موافق ) درجة(، 4) بشدةموافق  :وهي

ا وتم تحليل البيانات احصائيً  درجة( 1غير موافق بشدة ) ة(،درج

   .Excelباستخدام برنامج 

 :يلي ما اشتملت معايير االستبيان على
 الجانب الجمالي للتصميمات:  -

 عناصر التصميم ومدى ترابطها. -1

 اسس التصميم والناحية الجمالية. -2

 .التصميمية االبتكار في الفكرة -3

  .المستخدمة اسق المجموعة اللونيةتوافق وتن -4

 .داخل التصميمالتكرار  -5
 مدى تحقيق االختزال في األفكار التصميمية.  -6

 الجانب التوظيفي للتصميمات: -

 لتوظيف المقترح.مالءمة التصميمات ل -7

مالئمة أسلوب توزيع العناصر للتوظيف المقترح للفكرة  -8
 التصميمية.

 للتسويق. يميةمالئمة الفكرة التصم - 9
 جودة اإلخراج النهائي للتصميم والتوظيف المقترح. -10

 ( نتيجة استطالع اراء المحكمين حول الجانب التصميمي والجمالي والوظيفي للتصميمات المنفذة1جدول )
تحقيق االختزال 

في تصميم 

 الشعارات

موافق بشدة 

(4) 

غير موافق  (3موافق )

(2) 

غير موافق 

 (1بشدة )
و
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 4 80.0 3.2 144.0 45 0.0 0 0.0 0 80.0 36 20.0 9 (1التصميم )

 1 98.33 3.93 177.0 45 0.0 0 0.0 0 6.7 3 93.33 42 (2التصميم )

 2 2297. 3.9 175.0 45 0.0 0 0.0 0 11.11 5 88.88 40 (3التصميم )

 6 71.1 2.9 129.0 45 0.0 0 13.3 6 86.7 39 0.0 0 (4التصميم )

 7 65.0 2.6 117.0 45 13.3 6 13.3 6 73.4 33 0.0 0 (5التصميم )

 3 96.11 3.84 173.0 45 0.0 0 0.0 0 15.6 7 84.44 38 (6التصميم )

 10 53.89 2.2 97 45 0.0 0 86.7 39 11.11 5 2.2 1 (7التصميم )

 5 77.8 3.1 140.0 45.0 0.0 0 6.7 3 75.5 34 17.8 8 (8يم )التصم

 8 56.7 2.26 102.0 45 0.0 0 77.77 35 17.8 8 4.4 2 (9التصميم )

 9 55 2.2 99 45 0.0 0 82.2 37 15.5 7 2.2 1 (10التصميم )

 141  177  126  6  450 1353 3.48 87.08  

 

 حتليل نتائج الدراسة:

ستطالع آراء المحكمين لبحث االختزال في تصميم وفيما يلي نتائج ا

المالبس البتكار تصميمات  األندية الرياضية العالميةشعارات 
تحليل  يتضح من(، و1يوضحها جدول ) اكم الرياضية المطبوعة

نتيجة استطالع المحكمين حول اراء المحكمين طبقًا ل نتائج اإلحصاء

 المنفذة كما يلي:حول الجانب التصميمي والجمالي للتصميمات 
باإلشارة إلى درجات الترجيح للعينة في التصاميم جاء أعلى ترجيح 

( ٪97.2)بنسبة ( 3)يليه التصميم ( ٪98.3)بنسبة ( 2)للتصميم رقم 

بنسبة ( 1)ثم التصميم رقم ( ٪96.1) بنسبة( 6)والتصميم رقم 

بنسبة ( 5)بينما أقل نسبة ترجيح جاءت للتصميم رقم ( 80.0٪)
ثم اقل تصميم  (٪56.7)بنسبة ( 9)ثم أقل التصميم رقم ( 65.0٪)

 (.٪53.9)بنسبة ( 7)كان للتصميم رقم 

 ويتضح من دراسة شعارات األندية الرياضية المختلفة انه: 
العناصر الكتابية في الشعارات من اللغة االجنبية فقط دون  -1

 استخدام أي لغة اخرى معها مثل العربية مثال.

ناصر التصميم المختلفة اختزاالً واضًحا للكثير من حقق توظيف ع-2
 األفكار التي يعكسها فكر المصمم للوصول إلى ذهن المتلقي.

استخدام الرموز ذات الدالالت سواء دالالت تعبيرية المنبثقة من  -3

 ثقافة البيئة.

االعتماد على كل من االختزال اللوني واالختزال الشكلي مما  -4
 ذب للشعار نفسه.يسر على سهولة الج

اكدت الرموز المستخدمة على هوية الشعار وتحقيق األبعاد  -5

 الوظيفية والجمالية المرجوة منه.
أحدث التكرار الشكلي واللوني توازنًا في شعارات األندية  -6

 الرياضية.

يعمل التضاد اللوني على إبراز وتأكيد العناصر التصميمية  -7
 صريًا لعين المستقبِل.للشعار حيث أنه ي عد مركًزا ب

إبراز وإظهار عنوان الشعار عمل على إكمال عملية فهم  -8

 مضمون الشعار. 

 نتائج البحث:

االختزال في تصميم الشعارات الرياضية وإبراًز للوحدات  أسهم -1

 الشكلية مما أكد على إظهار الشعار.
بيان مدى اتساق شعارات األندية الرياضية المختلفة مع هوية  -2

 النادي البصرية.

يمكن اثراء مجال التصميم بصفة عامة ومجال تصميم أقمشة  -3
االختزال في تصميم شعارات المالبس الرياضية من خالل 

 االندية الرياضية العالمية.

  Recommendationsالتوصيات 

عمل دراسات مقارنة بين تصميمات شعارات األندية  عمل علىال -1

وذلك للوقوف على  بصفة خاصةية الرياضية العالمية والمصر
البنية التصميمية بين االختزال والتكثيف الشكلي من خالل 

 الدراسات المقارنة المختلفة.

االهتمام بكتابة عنوان الشعار باللغة األجنبية والعربية معًا  -2

 استكمااًل لفهم المعنى والمضمون الشكلي والرمزي للشعار.
النظريات والمدارس تكار من خالل واالب للتجريب الفرصة إتاحة -3

 مبتكرة تشكيلة حلول ساعد على تحقيقلت واالتجاهات الحديثة

  .في تصميمات األقمشة الرياضية
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