
 
 

 
 

 الكلمة شعار تذ�ر في التایبوغرافي خصائص فاعل�ة درجة
 األردن) في الصیدل�ات ل�عض الكلمة لشعار تطب�ق�ة (دراسة

 
 Typography the of Degree Effectiveness The

 the Remembering in Category Character
Logo Wordmark 

) some of Logo Wordmark the of study applied An
Jordan in rmaciespha( 

 

 الطال�ة إعداد
 الطالفحه علي حسین دال�ه

 
 إشراف

 وص�ف إبراه�م حسین أحمد الد�تور األستاذ
 

 الماجستیر درجة على الحصول لمتطل�ات استكماالً  الرسالة هذه قدمت
 الجراف�كي التصم�م في 

 
 الجراف�كي التصم�م قسم
 والتصم�م العمارة كل�ة

 ألوسطا الشرق  جامعة
 2020 ،رانحز�



 ب
 

 تفو�ض

 ورق�اً  رسالتي من نسخ بتزو�د األوسط الشرق  جامعة ُأفّوض الطالفحه علي حسین دال�ه أنا

 والدراسات �األ�حاث المعن�ة والمؤسسات الهیئات أو المنظمات، أو للمكت�ات، والكترون�اً 

 طلبها. عند العلم�ة

 

 الطالفحه علي حسین دال�ه االسم:

 20/06/2020 التار�خ:

  :وق�عالت

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 

 

 

 

 

 



 د
 

 

 تقدیرو  شكر

 
 
 

 أفضل عل�ه محمد سیدنا والمرسلین األنب�اء سید على والسالم والصالة العالمین رب � الحمد

 والتسل�م. الصالة
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 .األوسط الشرق  جامعة في الجراف�كي

 �قبول عليّ  لتفضلهم وأعضاء رئاسة المناقشة لجنة في الموقر�ن أساتذتي إلى �لالجز  �شكري  وأتقدم

 .الرسالة هذه مناقشة
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 لنیل األمام نحو قدما یدفعني من إلى وآمالهما، آمالي أحقق حتى �ملكان ما �ل وهبني من إلى

   والعلم، الح�اة �تاب علمني من إلى الح�اة، في قوتي ومصدر سندي هم من إلى مبتغى،ال
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 الحبی�ة ووالدتي العز�ز والدي
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 الغالي زوجي

  ونجاحاتها الح�اة حلو معي تقـاسموا الذین عزوتي إخوتي و�لى

 ونور �محمد سارة

 لتقد�م للحظة یتوانوا لم الذین وأصدقائي وأقر�ائي أهلي من ساندني من �ل ٕالى

 �حثي. مراحل خالل المساعدة
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 إشراف
 وص�ف إبراه�م حسین أحمد الد�تور األستاذ

 

 الملخص

 الكلمة شعار في التایبوغرافي خصائص توافر مدى استكشاف إلى الدراسة هذه تهدف

 مدى على الخصائص هذه تطبیق فاعل�ة درجة ودراسة األردن، في الصیدل�ات �عض في المستخدم

 لشعار األردن في الصیدل�ات مترددي اهتمام مدى ومعرفة الكلمة، لشعار المتلقي وحفظ تذ�ر

 في لل�حث الدراسة هذه وجاءت ف�ه، التایبوغرافي خصائص ومالحظتهم قبلها من المعتمد الكلمة

 أن �حیث الكلمة، شعار تصم�م في التایبوغرافي خصائص استخدام تفعیل قلة في المتمثلة مشكلتها

 حفظها �صعب ضع�فة شعارات انتشار إلى یؤدي الذي األمر أهدافه، �حقق ال الكلمة شعار

 .األردن في الصیدل�ات ل�عض التجار�ة الهو�ة فشل أس�اب أحد وهذا للعمالء، �النس�ة وتذ�رها

 محاور على تحتوي  "است�انة" تصم�م خالل من التحلیلي، الوصفي المنهج الدراسة استخدمت

 في �الصیدل�ات الخاص الكلمة شعار تصم�م يف التایبوغرافي خصائص تطبیق توافر بدرجة تتعلق

 الخاص الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في التایبوغرافي خصائص استخدام فاعل�ة درجة وحول األردن،

 لشعار األردن في الصیدل�ات مترددي اهتمام مدى ومعرفة المتلقي، عند األردن في �الصیدل�ات

 في ال�احثة واستخدمت هذا ف�ه، غرافيالتایبو  خصائص ومالحظتهم قبلها من المعتمد الكلمة

 الخماسي. ل�كرت مق�اس االست�انة
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 العینة اخت�ار تم حیث ،األردن في العاملة الصیدل�ات مرتادي من الدراسة مجتمع تكون 

 العینة أفراد عدد بلغ حیث لهم، اإللكتروني االستب�ان را�ط إرسال خالل من عشوائ�ة �طر�قة

 اإلحصائ�ة االخت�ارات واستخدام للتحلیل ،SPSS ببرنامج االستعانة وتم مستجی�ًا، 520 النهائ�ة

 األسئلة، عن لإلجا�ة والدرجة والمستوى  والرت�ة المع�اري  واالنحراف الحسابي �الوسط المتمثلة

 الدراسة. أداة  ث�ات من للتحقق ألفا) (كرون�اخ ومعامل

 في التایبوغرافي خصائص یقتطب درجة مستوى  إن الدراسة لها خلصت التي النتائج اهم من

 فاعل�ة درجة مستوى  و�ن عام، �شكل متوسط األردن في الصیدل�ات في الكلمة شعار تصم�م

 متوسط المتلقي عند للصیدل�ات الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في التایبوغرافي خصائص استخدام

 خصائص حظةومال مةلالك لشعار األردن في الصیدل�ات مترددي اهتمام مستوى  و�ن عام، �شكل

 بینها، و�میزون  الصیدل�ة شعار تصم�م في االختالفات یالحظون  حیث مرتفع، ف�ه التایبوغرافي

 التي التوص�ات أبرز ومن الصیدل�ات، لدى مفضل Logo Wordmark الكلمة شعار إن و�رون 

 شعار تصم�م عند التایبوغرافي خصائص تطبیق �مراعاة االردن في الصیدل�ات ق�ام الدراسة قدمتها

 خاص�ة و�التحدید التایبوغرافي خصائص �استخدام االردن في الصیدل�ات واهتمام لها، الكلمة

 عند للصیدل�ات الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في مرتفعة استخدامها فاعل�ة درجة �انت والتي "الحالة"

 المتلقي.

 

 .)الكلمة شعار التایبوغرافي، الجراف�كي، التصم�م( المفتاح�ة: الكلمات
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This study aims to explore the availability of typographic characteristics in the 

wordmark logo used in some pharmacies in Jordan, and to study the degree of 

effectiveness of applying these characteristics to the extent to which the recipient 

remembers and memorizes the wordmark logo of these pharmacies, and their 

observation of the typographic characteristics in it, This study came to discuss the 

problem of the lack of activation in the use of typographic characteristics in designing 

the wordmark logo, as a result, the wordmark logo does not achieve its goals, which 

leads to the spread of weak Logos that are difficult to memorize and remember for 

customers, and this is one of the reasons for the failure of the Business identity of some 

pharmacies in Jordan. 

The study used the descriptive analytical method, by designing a "questionnaire" 

containing axes related to the degree of availability of the application of typographic 

characteristics in the design of the wordmark logo for pharmacies in Jordan, and about 

the degree of effectiveness of the use of typographical characteristics in establishing and 

preserving the wordmark logo for pharmacies in Jordan for the recipient/ customer, and 

knowing the extent of The interest of Jordanian pharmacies customers in the wordmark 

logo and their observation of the characteristics of typography in it, and the researcher 

used in the questionnaire a pentaton Likert scale. 

 



 ع
 

 

The study population was the attendants of pharmacies operating in Jordan, where 

the sample was randomly chosen by sending a link of the online questionnaire to them, 

as the number of the final sample individuals reached 520 respondents, and the SPSS 

program was used to analyze and use the statistical tests represented by the arithmetic 

mean, standard deviation, rank, level, and degree to answer the questions, the Cronbach 

alpha parameter to verify the reliability of the study tool. 

One of the most important findings of the study is that the degree of application of 

typographic characteristics in the wordmark logo of the pharmacies in Jordan is an 

average level in general, and the degree of effectiveness of the use of typographic 

characteristics in remembering and memorizing the wordmark logo for pharmacies for 

the recipient/ customer is an average level in general, and the level of interest of the 

pharmacies customers in Jordan for the wordmark logo and observing its typographic 

characteristics is high, where they note and distinguish the differences between 

pharmacies logo designs, and they see that the wordmark logo is more preferred by 

pharmacies, and one of the most important recommendations that the study presented is 

for the pharmacies in Jordan to take into consideration the application of the 

typographic characteristics when designing their wordmark logo, and to be interested in  

using the typographic characteristics specifically the "state" character, which was highly 

effective in memorizing and remembering the wordmark logo of pharmacies for the 

recipient/ customer 

Keywords: (Typography, Typography characteristics, Logo, Wordmark logo) . 
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 المقدمة •

�عد أحد  تصم�م التایبوغرافيالنعتمد �شدة على التصم�م الجراف�كي في ح�اتنا الیوم�ة، و أننا 

 أوحروف أكثر من مجرد  ولتایبوغرافي ه، واهم مكونات التصم�م الجراف�كي في عصرنا الحاليأ 

 ،لجمهور مستهدف تعددة �غرض توصیل رسالة معینةب تصم�م مناتضمن جو ی فهو نصوص،

�ستخدم الخطوط والنصوص ألغراض ه تصم�م أنو�شكل أدق �مكن تصن�ف التایبوغرافي على 

 اإلعالن عن سلعة أو خدمة.

 جانب وذلك ألن ،Readabilityوالمقروئ�ة  legibilityالوضوح  التایبوغرافيهم سمات أ ومن 

اذ أن وضوح الخطوط المستخدمة هام امل معه بدقة واهتمام، وضوح التصم�م هو شيء �جب التع

�النس�ة للمتلقي في سهولة التعرف ودرجة التذ�ر، �ما أن المقروئ�ة تقترن دومًا �الوضوح في جهات 

 عدة وتقاس دائمًا �سرعة قراءة عدد الكلمات في الدق�قة الواحدة. 

تصم�م الشعارات  لك �كثر استخدامه فيلذ، المتلقي على عقلواضح ومؤثر لتایبوغرافي تأثیر ل

Logos  فشل الهو�ة التجار�ة للشر�ة. أوالمختلفة والتي لها دور مهم في نجاح 

ه في �حثوهو ما سیتم  ،Wordmark Logo واع عدة للشعارات أحدها هو شعار الكلمةأنهناك 

لشعار الكلمة إذا  يالمتلقالتایبوغرافي، ودورها في حفظ وتذ�ر  تحدید اهم خصائصو  ه الدراسةهذ

  ما تم تطب�قها �شكل صح�ح لتحقیق الهدف المطلوب من الشعار.

 مشكلة الدراسة •

التایبوغرافي في تصم�م شعار الكلمة تفعیل استخدام خصائص قلة  شكلة الدراسة فيتكمن م

ل�عض الصیدل�ات في األردن، �حیث أن شعار الكلمة ال �حقق أهدافه، األمر الذي یؤدي إلى 
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شعارات ضع�فة �صعب حفظها وتذ�رها �النس�ة للعمالء، وهذا أحد أس�اب فشل الهو�ة  ارانتش

 في األردن.  الصیدل�اتالشر�ات والمؤسسات، و  التجار�ة ل�عض

 أھداف الدراسة •

 :التال�ة األهداف تحقیق إلى دراسةال هدفت

 في صیدل�اتال �عض في المستخدم الكلمة شعار في التایبوغرافي خصائص توافر مدى دراسة .1

 .األردن

 وحفظ تذ�ر مدى على الكلمة شعار في التایبوغرافي خصائص تطبیق فاعل�ة درجة دراسة .2

 .األردن في الصیدل�ات �عض في الكلمة لشعار المتلقي

 ومالحظتهم قبلها من المعتمد الكلمة لشعار األردن في الصیدل�ات مترددي اهتمام مدى معرفة .3

 ف�ه. التایبوغرافي خصائص

 ة الدراسةأھمی •

  العلم�ة: الناح�ة من

 مجال التخصص، في والطل�ة والمصممین لدى ال�احثین ةالمعرف إثراءتهدف الدراسة إلى 

 .واإلضافة إلى األ�حاث العلم�ة في هذا المجال

 العمل�ة: الناح�ة من

معرفة مدى توافر خصائص التایبوغرافي في شعار الكلمة المستخدم في �عض الصیدل�ات 

 دن، ومعرفة مدى فاعل�ة هذه الخصائص في مدى تذ�ر وحفظ المتلقي لشعار الكلمة.في األر 
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 أسئلة الدراسة •

 جا�ة على األسئلة التال�ة:قامت هذه الدراسة �محاولة اإل

 في الكلمة شعار تصم�م في - الصح�ح �الشكل – التایبوغرافي خصائص تطبیق درجة هي ما .1

 األردن؟ في الصیدل�ات �عض

 عند الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في التایبوغرافي خصائص استخدام فاعل�ة درجة هي ما .2

 األردن؟ في الصیدل�ات �عض في المتلقي

 ومالحظتهم قبلها من المعتمد الكلمة لشعار األردن في الصیدل�ات مترددي اهتمام مدى ما .3

 ؟ف�ه التایبوغرافي خصائص

 حدود الدراسة •

 رأى وقد ،الدراسة تفید جعالمرا من مجموعة على ثال�اح اطالع �عد الدراسة حدود اخت�ار تم

 یلي: �ما الدراسة حدود تكون  أن ال�احث

o لشعار المتلقي تذ�ر في التایبوغرافي خصائص استخدام تفعیل دور :�ةوضوعالم الحدود 

 الرائدة). لصیدل�اتا �عض من (عینة الكلمة

o األردن. المكان�ة: الحدود 

o 2020-2019 الجامعي للعام الثاني الدراسي الفصل الزمان�ة: الحدود. 

 الدراسة محددات •

 في: ال�احث وأجهها والتي الدراسة محددات تكمن

 .الكلمة شعار تصم�م في تطب�قها وأهم�ة التایبوغرافي �خصائص وعيال درجة .1
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 .األردن في الصیدل�ات من العدید في الكلمة شعار تصم�م استخدام قلة .2

 مصطلحات الدراسة •

 نظر�ةال ناح�ةال من الدراسة موضوع وتوضح فیدت التي المفاه�م من عدداً  ةال�احث توضع

 :�اآلتي وهي جرائ�ةاإل ناح�ةالو 

 :Design Graphic الجراف�كي التصم�م •

 والتصو�ر التایبوغرافي استخدام خالل من المشكالت وحل المرئي االتصال عمل�ة هو :اصطالحاً 

visual  المرئ�ة االتصاالت من فرع�ة مجموعة الحقل ُ�عتبر .�ةالتوض�ح الرسومو  الفوتوغرافي

communication االتصاالت وتصم�م design ncommunicatio، ستخدم ما وعادة� 

  مترادف. �شكل الجراف�كي" "التصم�م مصطلح

 لتشكیل text والنصوص photos والصور symbols الرموز بین الجمع عمل�ة هي :إجرائ�اً 

 typography التایبوغرافي تقن�ات الجراف�ك مصممو �ستخدم .والرسائل لألفكار مرئي تمثیل

 منو  ،المرئ�ة التراكیب نشاءإل layout page الصفحات وتخط�ط arts visual ال�صر�ة والفنون 

 (الشعارات design corporate الشر�ات تصم�م الجراف�كي للتصم�م الشائعة تامااالستخد بین

 (المجالت design editorial التحر�ر وتصم�م ،logos) ndingbra and( التجار�ة) تماوالعال

 الطرق  إ�جاد وتصم�م ،,and newspapers (magazines (books والكتب) والصحف

 wayfinding البیئي التصم�م أو design environmental،  اتاإلعالنو advertising، 

 ،design icationcommun االتصاالت وتصم�م ،design web اإللكترون�ة المواقع وتصم�م

 .signage والالفتات ،packaging product المنتجات وتغل�ف
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 :Typography التایبوغرافي •

 القراءة وسهلة مرئ�ة لجعلها المكتو�ة اللغة ترتیب وأسلوب فن وهو الحروف ص�اغة فن :اصطالح�اً 

 على ف�ه و�عتمد المصمم. لدى الفني الحس مدى تبین وسیلة �ونه في �ختصر للعین، وجاذ�ة

 �الشكل مرت�طة وجمل حروف من تتكون  معبرة فن�ة لوحه المصمم ل�خرج غال�ا، الحروف استخدام

 .المرسوم

 وجذا�ة للقراءة، قابلة مقروءة، المكتو�ة اللغة لجعل األحرفو  الكلمات ترتیب وتقن�ة فن هو :إجرائ�اً 

 ت�اعد الخطوط، والأط نقاط، أحجام محارف، اخت�ار الكلمات ترتیب یتضمن عرضها. عند

 بین (المسافات الحروف أزواج بین المسافة وض�ط (التت�ع)، الحروف وت�اعد (�ادئة)، األسطر

 واألرقام الحروف وظهور وترتیب نمط على أ�ضاً  التایبوغرافي مصطلح تطبیق یتم الحروف).

  .العمل�ة بواسطة شاؤهاأن تم التي والرموز

 :Logo الشعار •

 وقد معینة، سلعة أو تجار�ة عالمة على للداللة �ستعمل مرئي نصرع أو صورة أو رمز هو

 الشعار �مثل وقد فكرة، لتوض�ح أو معینة، عائلة أو معین شيء خصوص�ة على للداللة �ستعمل

 .هیئة أو شر�ة أو مؤسسة أ�ة أو منظمات أو دول اتحاد أو مدینة أو دولة أ�ضا

 :Logo Wordmark لمةالك شعار •

 اسم تشكل التي الكلمات أو الكلمة من �الكامل مبني شعار وهو ،Logotype“” سم�ا أ�ضاً  ُ�عرف

 المرئ�ة الهو�ة �قوة و�ر�ط التایبوغرافي، هو الشعارات من النوع هذا في الرئ�سي التر�یز الشر�ة.

 .الشر�ة �اسم التجار�ة للعالمة
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 دب النظرياأل •

سیتم في هذا الجزء من الدراسة الوقوف على األفكار الرئ�س�ة لمحاور الدراسة، والكشف عن 

الفصل  ل، حیث سیتناو قة �عنوان الدراسة الحالياألدب�ات من خالل المراجع والمصادر ذات العال

استخدام خصائص  دور، و ، والشعارخصائص التایبوغرافيو  مكونات التصم�م الجراف�كي

 عند المتلقي. الكلمةلتایبوغرافي في ترس�خ وحفظ شعار ا

 

 Graphic Design Components  أوالً: مكونات التصمیم الجرافیكي

مصطلح التصم�م الجراف�كي  William Addison Dwiggins "ول�ام أد�سون دو�جنز" صاغ

ل�ة التواصل ه عمأن�عرف التصم�م الجراف�كي على ، و)Drucker et. al, 2009( 1922في عام 

، التصو�ر الفوتوغرافي Typographyالمرئي وحل المشكالت من خالل استخدام التایبوغرافي 

Photography  واستخدام األ�قوناتIconography  والرسوم التوض�ح�ةIllustration عتبر ، و�

وتصم�م  visual communicationالتصم�م الجراف�كي مجاًال فرع�ًا من االتصاالت المرئ�ة 

�ستخدم مصطلح "التصم�م  األح�ان، ولكن في �عض communication designاالتصاالت 

 الجراف�كي" �شكل مترادف. 

ودمج الرموز والصور والنصوص لتشكیل تمثیالت �صر�ة  �إنشاء�قوم مصممو الجراف�ك 

 اءنش�ستخدمون تقن�ات التایبوغرافي والفنون ال�صر�ة وتخط�ط الصفحة إل، و لألفكار والرسائل

 ، وف�ما یلي تال�ًا ب�ان الهم مكونات التصم�م الجراف�كي.التراكیب ال�صر�ة
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 Typography التایبوغرافي .1

عنصرًا �شمل �ل المادة المطبوعة للكتب والمنشورات الدور�ة وخاصًة  يأص�ح التایبوغرافقد 

متمیز نجاز عمل فني مستخدمة عناصر ط�اع�ة مختلفة إل، المطبوعات (الصحف والمجالت)

أو إلحداث تأثیر �صري �االعتماد على مجموعة من أنماط الخطوط  ،�ساعد في تصفح المطبوعة

(مائل، أسود، حروف  ءموضوعات المطبوعة سواالواستخدام أحجام مختلفة منها تناسب جم�ع 

 ).Hamilton, 2009(ن) ااأللو و كبیرة وصغیرة، 

 نیئیجز مكون من  فهو، القد�مة ناونالی إلى Typography راف�اوم التیبوغهصل مفأعود �

سطح ما،  ط�اعي على أثرعلى جسم لترك الدمغ أو الضغط  وتعني  Type�معنىτύπος  األول 

 . )Wikipedia, 2020( الكتا�ة وتعني  Graphia�معنى   γραφίαوالثاني 

وءة ومقر  legibleواضحة لجعل اللغة المكتو�ة  الكلماتالتایبوغرافي هو فن وتقن�ة ترتیب 

Readable المحارف تحدید  الكتا�ة�تضمن ترتیب و  ،وجذا�ة عند عرضهاTypefaces أحجام ،

، وت�اعد الحروف leading ، ت�اعد األسطرline lengths، أطوال الخطوط point sizesالنقاط 

tracking األحرف، وض�ط المسافة بین أزواج kerning اً التایبوغرافي أ�ضمصطلح  إطالق�تم ، و 

شاؤها أنتم یالتي  symbolsوالرموز  numbersواألرقام  lettersمط وترتیب ومظهر الحروف على ن

 .) ,2005Bringhurst( العمل�ةهذه بواسطة 

هذه  �أشكال مرسومة للحاجة الماسة للتواصل ال�شري، و�قیت�نا نتواصل قد�م الزمان منذ 

لى للتواصل ال�صري و شكال األاأل �انتو ، �مثا�ة لغة �صر�ةوتص�ح  ل�جدها اآلخرون  األشكال

مع نمو و ، اتناالحیو �عض الن�اتات و مثل األسلحة و  الیوم�ة،الح�اة  شكالرسومات تصو�ر�ة أل

الكاملة التي أص�حت تأخذ شكل أقرب الي األفكار  تم دمج هذه الصور لنقل التواصل،الرغ�ة في 
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الشكل  أوعالمة الممكن رؤ�ة أص�ح من ال المرئ�ة،اللغة  تطور مع، و القصة أو المشهد الكامل

 . �عد مماتهحتى  أو إلى مكان آخر هذا الفردنتقل ی أن�عد حتى الفرد وفهمها المرسوم من قبل 

تبنى مخترعوها حیث  ،عام 4000ظهرت أقدم أ�جد�ة معروفة في مصر منذ حوالي لقد 

�انت  األكبر،لجزء شخص�ات مصورة من الكتا�ة المصر�ة لتمثیل األصوات بلغة مختلفة. �النس�ة ل

في ، الشخص�ات في الكتا�ة المصر�ة ترسل �لمات �املة أو وحدات لغو�ة أخرى ذات معنى

تطور التواصل  مع، و لى �مثل صوًتا واحًدا في �لمة واحدةو في األ�جد�ة األ حرف�ل �ان  المقابل،

 األ�جد�ة ناإلتقو  الشخص�ات؛یتطلب حفظ مئات �ان الكتا�ة المصر�ة  ناإتقفإن الثوري األ�جدي 

 وحدة من هذه الشخص�ات.  30على األقل تعلم  إلى�حتاج المرء 

 التجار،من  أغلبهم ، وألن�ان الفین�قیون �ستخدمون األ�جد�ة المیالد،قبل  1000�حلول عام 

نمت أشكال  الوقتمع مرور ، و كانوا �حاجة إلى نظام �تا�ة فعال لتسجیل المعامالت التجار�ة

 .أكثر تجر�د�ة وخط�ةلتص�ح �ة الحروف الفین�ق

طور  الفین�قیینعلى عكس ولكن  ،تبنى اإلغر�ق األ�جد�ة من الفین�قیین �عد �ضعة قرون  وقد

 المیالد،قبل  700�حلول عام في الكلمة، و  لتمثیل حروف العلة و�ذلك المتغیرات أشكالنیون االیون

تعدیلها  إلىمما أدى  ناث تعلمها الرومحی اإل�طال�ة،ش�ه الجز�رة  ن�ة إلىاامتدت األ�جد�ة الیون

ن�ة تدر�ج�ًا إلى اتطورت األ�جد�ة الروموقد السائدة هناك حینها،  الالتین�ة اللغة لتناسب أصوات

�ما هو و ، رو��ة الغر��ة الیومو للص�غة المستخدمة في معظم األ�جد�ات األ اً شكل مطابق تقر��

ى الوصول إلى األ�جد�ة تح ة�ة الفین�ق�تظهر التطورات على األ�جد )1(الشكل  موضح في

 المعروف الیوم في أورو�ا:
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 والرومان�ة والیونان�ة �ةالفین�ق األ�جد�ة ):1( الشكل

 

خطوط جدیدة وآالت والتطورات ل ختراعاتعبر التار�خ �العدید من اال لتایبوغرافيلقد مر ا

ظهور �عض من خصائص التایبوغرافي المتعارف  إلىما أدى ، وهو للنحت والط�اعة والكتا�ة

�ات في نها�ة األحرف علیها في زمننا هذا، مثل الخطوط الرومان�ة التي تحتوي على ز�ادات أو ذن

serif  والتي نتجت عن نقش األحرف �اإلزمیل على الحجر مما أدى إلى تكون هذه الزوائد في

 ) أدناه:3) و (2، و�ما هو موضح في الشكلین (أعلى و/أو أسفل هذه الحروف

 

 سیر�ف نمط ذات خط عائلة ):2( لشكلا

https://i.pinimg.com/736x/57/8a/6b/578a6baa2dfc684160be2d30b4083572--

calligraphy-pens-serif-font.jpg 

 

https://i.pinimg.com/736x/57/8a/6b/578a6baa2dfc684160be2d30b4083572--calligraphy-pens-serif-font.jpg
https://i.pinimg.com/736x/57/8a/6b/578a6baa2dfc684160be2d30b4083572--calligraphy-pens-serif-font.jpg
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 الحروف أسفل و/أو أعلى في للزوائد توض�حي شكل ):3( الشكل

https://www.postprepress.com.au/wp-content/uploads/2019/09/This-is-a-serif-

font..png 

 

 )األحرف الكبیرة واألحرف الصغیرة( من الخصائص األخرى التي ظهرت أ�ضًا هي الحالةو 

(uppercase and lowercase) صع�ة الكتا�ة �انت الكبیرة أو العلو�ة الحروف والتي نتجت ألن، 

ذا تم تطو�ر نص أ�سط وأكثر ل في ذلك الوقت، وشغلت مساحة �بیرة من ورق البردي �اهظ الثمن

 أصغر،الكبیرة الكالس�ك�ة مع أحرف  األحرفتم استخدام  المطاففي نها�ة ، و وأكثر سهولة اً تكث�ف

، uppercase and lowercase مجتمعین ةوالصغیر  كبیرةال �تا�ة األحرف بمما شكل سا�قة ألسلو 

Arntson, 2007)( ،) هذه األحرف ومصادر تطورها وتحورها لتص�ح على 5) و(4و�ظهر الشكلین (

 .الشكل الذي نعرفه الیوم

 

 

https://www.postprepress.com.au/wp-content/uploads/2019/09/This-is-a-serif-font..png
https://www.postprepress.com.au/wp-content/uploads/2019/09/This-is-a-serif-font..png
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 lowercase and uppercase والصغیرة الكبیرة األحرف ):4( الشكل

https://i.pinimg.com/originals/94/bd/d1/94bdd1065a797ff2092c688d7a1ce67e.

png 

 

 

 مصادر عدة من صغیرة إلى �بیرة من األحرف تطور ):5( الشكل

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Evolution_of_minuscule.svg 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/94/bd/d1/94bdd1065a797ff2092c688d7a1ce67e.png
https://i.pinimg.com/originals/94/bd/d1/94bdd1065a797ff2092c688d7a1ce67e.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Evolution_of_minuscule.svg
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 Photography التصو�ر الفوتوغرافي .2

خالل  صور لها صفة الدوام، من إنشاءالتصو�ر الفوتوغرافي هو فن وتطبیق وممارسة 

 other electromagneticآخررومغناط�سي �هأو إشعاع  recording lightتسجیل الضوء 

radiation ،�عن طر�ق مادة حساسة للضوء مثل فیلم التصو�ر الفوتوغرافي اً أو ��م�ائ 

photographic film، ن طر�ق مستشعر الصورة ع اً إلكترون� وأimage sensor. 

 على سبیل المثال، فلعلوم والتصن�عفي العدید من مجاالت ا التصو�ر الفوتوغرافي یتم توظ�ف

 إلى، �اإلضافة ، واألعمال التجار�ةphotolithography الط�اعة الحجر�ة الضوئ�ةفي �ستخدم 

 ،film and video production األفالم والفیدیو أنتاج مثل لفنفي ام�اشرة  كثرته األماااستخد

 .), 1973Spencer( واالتصال الجماهیري  recreational purposes األغراض الترفیه�ة

 Illustrations الرسوم التوض�ح�ة .3

 late Middle English جلیز�ة الوسطى المتأخرةناللغة اإل من Illustrationأصل �لمة جاءت 

ن والمأخوذة عالفرنس�ة القد�مة  والمستمدة من اللغةالفكري"):  أو؛ التنو�ر الروحي (�معنى "اإلضاءة

 .)illustrate  )Oxford Dictionary, 2020، من الفعل یوضحillustratioر الالتیني دالمص

عمل�ة  أومفهوم  أوتوض�ح مرئي لنص  أوتفسیر  أوالرسم التوض�حي ع�ارة عن زخرفة، و 

)1950Cf, (  و�تم تصم�م الرسوم التوض�ح�ة للتكامل في الوسائط المنشورة  ،published media ،

وألعاب الفیدیو متحر�ة مثل الملصقات والمنشورات والمجالت والكتب والمواد التعل�م�ة والرسوم ال

التوض�ح �عني أ�ضًا تقد�م و الرسم التوض�حي من قبل رسام متخصص،  تنفیذیتم ، وعادة واألفالم

الرسوم ) یبین مثاًال على 6، والشكل رقم (في شكل صورة أوشكل �تا�ة  سواء في مثال؛

 .التوض�ح�ة
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 .Illustrations التوض�ح�ة الرسوم على مثال توض�حي: شكل ):6( الشكل

https://image.freepik.com/free-vector/teamwork-vector-illustration_1234-

332.jpg 

 

 Iconographyأل�قونوغراف�ا ا .4

أ�ضًا من "الصورة" و  ، �معنىεἰκών نيااألصل الیونتأتي من  Iconography�قون�ة كلمة األ

من  اً أن األ�قون�ة، �اعت�ارها فرع، "الرسم" أو"الكتا�ة"  ، �معنىγράφειν ن�ة األخرى االكلمة الیون

، الموضوعات المصورة ، وتشملمحتوى الصور ری، تدرس تحدید ووصف وتفستار�خ الفن

 األسلوب الفني. توضحرى التي ، والعناصر األخلتفاصیل الخاصة المستخدمة في ذلكوا والتكو�نات

ه طر�قة للتفسیر في التار�خ الثقافي أن، ف�عرف على Iconologyمصطلح األ�قونولوج�ا  أما 

 Erwinوفسكي"  أن"إرو�ن �و Aby Warburgوتار�خ الفنون ال�صر�ة التي استخدمها "آبي وار�ورغ" 

 

https://image.freepik.com/free-vector/teamwork-vector-illustration_1234-332.jpg
https://image.freepik.com/free-vector/teamwork-vector-illustration_1234-332.jpg
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Panofsky لتار�خ�ة لألفكار الرئ�س�ة والمواض�ع وأت�اعهم للكشف عن الخلف�ة الثقاف�ة واالجتماع�ة وا

 )Roelof,1994(في الفنون ال�صر�ة. 

ه لم یتم أنوفسكي" �التفر�ق بین األ�قونوغراف�ا واأل�قونولوج�ا، إال أنوعلى الرغم ق�ام "إرو�ن �

، "ولم یتم أبدًا تقد�م تعر�فات مقبولة من قبل جم�ع رسامي هذا التمییز على نطاق واسع جداً  ات�اع

في حین یواصل عدد قلیل من مؤلفي القرن الحادي  ،)Paul,2017(�قونات وعلماء األ�قونات" األ

 أل�قونوغراف�اعلى ا) امثله 7، وضح الشكل (طلح "األ�قونولوج�ا" �صفة مستمرةوالعشر�ن استخدام مص

 

 .Iconography أل�قونوغراف�اا على مثال توض�حي: شكل ):7( الشكل

https://www.sketchappsources.com/resources/source-image/iconography.png 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.sketchappsources.com/resources/source-image/iconography.png
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 The Character Category in Typography ثان�ًا: خصائص التایبوغرافي

 مقدمة •

 :فقط وهي فئات ستعها األصل�ة في في جم�ع الخطوط عن أنوا  الحروفتختلف أشكال 

 .Case الحالة -

 .Weight الوزن  -

 .Contrast الت�این -

 .Width العرض -

 .Posture الوضع�ة -

 .Style النمط -

هذه الفئات عناصر تغییر و  التار�خ�ة�اإلشارة إلى النماذج  التایبوغرافي،�قوم مصممو حیث 

على الرغم من أنها تبدو مختلفة �شكل و  فرد�ة مختلفة،ودمجها �مهارة إلنشاء أنماط �تا�ة  الستة

 .تنقل نفس المعلومات حول أشكال الحروف في األ�جد�ةجم�عها  إال أن ملحوظ،

�مرور  أنتهىأو  شائعًا،أص�ح  منها ما ،Typefaceالمحرف تطورت أسالیب مختلفة لرسم 

رات معینة في التار�خ ارت�اطا �فت ًا ذورسم� اً جان� محددخط ما �حمل  غال�اً  لذلك،ونت�جة  الوقت؛

لحدیث إلى الطا�ع ا وط أو المحارف�عض الخط تمیل، حیث والحر�ات الثقاف�ة والموقع الجغرافي

 ذلك،األهم من ، مثالً  نجلیزي الفرنسي أو اإلإلى الطا�ع ال�عض اآلخر  �میلبینما  الكالس�كي،أو 

�اإلضافة إلى توفیر حضور  �قاع،اإلأو  تناغمغال�ًا ما س�ظهر نوعًا معینًا من ال المحرفأن رسم 

ن�ة أو اعدو  ،سر�عة أو �طیئة مختلفة ممكن أن تكون  ممیز في تصم�م قد �شیر إلى مشاعر وجودي

 .أو موثوقة عشوائ�ة ،أن�قة
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�جب على لذا  �ختلف من متلقي آلخر؛ معین يحرفم رسماالرت�اطات نفسها في  أن إدراك

 الجمهور �ما یناسب الذي س�ستخدمه لتصم�م معین،ا�ة م �عنا�ة اخت�ار خط الكتالمصمم أن �ق�ِّ 

 المثال،على سبیل  -فإن خلط الخطوط التي تتعارض مع الموضوع  ذلك،�اإلضافة إلى  ،المتلقي

 flyer ن�ةفي نشرة إعال Uppercase Archaic Roman�األحرف الكبیرة  ني قد�مارومخط استخدام 

تؤثر خصائص ، �ما مدهشة من التواصل درجات�ف غال�ًا ما �ض -للترو�ج لحفلة إلكترون�ة 

أو تتأثر �اللون  معینة،في أحجام  مما �جعل �عضها أكثر وضوحاً  الوظ�ف�ة،الخطوط على صفاتها 

األساس�ة الستة لتغیر األ�جد�ة وفهمها خطوة أولى مهمة في  تمییز الفئات، لذا فإن �طرق معینة

وف�ما یلي ، )Samara, 2007( .ار�ع والتصام�ممشلالقدرة على تحدید ودمج الخطوط المناس�ة ل

 .التایبوغرافيإستعراض لخصائص 

 lowercase and ppercase(U( الصغیرة) األحرف الكبیرة، (األحرف Case  الحالة .1

والعلوم  تایبوغرافيمدعومة ب�عض األدلة والمنطق في مجاالت ال تقلید�ةهناك حكمة 

معًا) أو األحرف الصغیرة الكبیرة والصغیرة المختلطة ( حرفاأل� مكتوبالنص ال أنتؤ�د  المعرف�ة،

 تایبوغرافي�شیر أخصائیو الو  ،فقطالكبیرة  األحرف� الكتا�ةمن  اً أكثر وضوح فقط، عادًة ما �كون 

 الصغیرة والمختلطة األحرفمع وترسخًا  اً أكثر تمیز �كون شكل الكلمة  أنحق�قة  إلى�شكل عام 

وهي میزة ناتجة عن حق�قة  ،فقط الكبیرة األحرف� عند الكتا�ةمما هو عل�ه معًا)  (الكبیرة والصغیرة

هوا�ط وال ascendersواعد الكبیرة هي نفس االرتفاع ول�س لها أي من الص األحرفجم�ع  أن

descenders،  تختلف  ا�طو والهاعد و الصغیرة، التي تحتوي على �ل من الص األحرف أنفي حین

 )Arditi and Cho, 2007(. الموضع في �ل من االرتفاع ومتوسط

الصغیرة  األحرف أن، والتایبوغرافيالوضوح  خبیرة فيوهي  )1963( تینكرمایلز  وتذ�ر

�أحرف هوا�ط والواعد الصأكثر من حیث االختالف في الشكل والت�این بین  خصائصتحتوي على 
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المكتو�ة من الكلمات  أشكال ممیزة من الكلمات تكون أسهل في القراءة إلىوهذا یؤدي  ،قصیرة

له  نفإالكبیرة �شكل أكبر في النص،  األحرفاستخدام  عند�ما وجد أنه ، الكبیرة فقط األحرف�

 %10نس�ة بمفضًال  �ان، و طو�لةالتأثیر مث�ط (مؤِخر) على سرعة القراءة، خاصة لفترات القراءة 

الصغیرة  األحرفالنصوص �من القراء الذین �فضلون قراءة  %90نس�ة بفقط من القراء، مقارنة 

 )Tinker, 1932) (Tinker & Patterson, 1929(لفترات طو�لة. 

فذ�ر أن �ل حرف في األ�جد�ة الغر��ة �أتي �شكل ، )2007( "ت�موثي سمارا"وأید ذلك 

الكبیرة مساحة إضاف�ة بین الحروف  األحرفتتطلب ، و الصغیرة األحرف�شكل  أوالكبیرة  األحرف

. أكبرالصغیرة أكثر تنوعًا وسرعة التعرف علیها في النص  األحرفسهل، بینما للسماح �قراءة أ

)Samara, 2007( 

  ) خاص�ة األحرف الكبیرة والصغیرة في األ�جد�ة الرومان�ة.8و�بین الشكل ( 

 

(األحرف الكبیرة،  Case الحالةخاص�ة ): شكل توض�حي: مثال على 8الشكل (
 lowercase and uppercase )األحرف الصغیرة

https://www.researchgate.net/profile/Seng-
Huat_Ong/publication/220501628/figure/fig3/AS:393898041069568@1470924019089/Set

-of-uppercase-and-lowercase-English-letters-used-as-test-images-the-size-of-each-is.png 

 

https://www.researchgate.net/profile/Seng-Huat_Ong/publication/220501628/figure/fig3/AS:393898041069568@1470924019089/Set-of-uppercase-and-lowercase-English-letters-used-as-test-images-the-size-of-each-is.png
https://www.researchgate.net/profile/Seng-Huat_Ong/publication/220501628/figure/fig3/AS:393898041069568@1470924019089/Set-of-uppercase-and-lowercase-English-letters-used-as-test-images-the-size-of-each-is.png
https://www.researchgate.net/profile/Seng-Huat_Ong/publication/220501628/figure/fig3/AS:393898041069568@1470924019089/Set-of-uppercase-and-lowercase-English-letters-used-as-test-images-the-size-of-each-is.png
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 ,bold and regular light غل�ظ) عادي، (خف�ف، Weight الوزن  .2

المفضلة  Weightخاص�ة الوزن  فإن، (Gani, Abdullah, Masrek, & Ramli, 2014) لـت�عًا 

، Boldئة الجر�لدى الشر�ات عند تطبیق خصائص التایبوغرافي في شعاراتها هي الغل�ظ أو 

دراسة أن الخط ذو الوزن الغل�ظ أو الجريء هو تظهر ال، حیث Regularوالعادي أو المنتظم 

العامل األكبر في مساعدة الشخص على تذ�ر الشعار، و�ت�ع ذلك الخط ذو الوزن العادي أو 

 .المنتظم

 & Deeb, Ooms( دراسةنط�اعه على الذاكرة) مع او  تردد التطبیقوقد تماشت هذه النتائج (

De Maeyer, 2012(  لوزن الغل�ظ أو الجريء �ستخدم أكثر من الخط التي اكتشفت أن الخط ذو او

ُوجد أن استخدام الخط ذو الوزن العادي أو المنتظم هو لتحقیق ، وو ذو الوزن العادي أو المنتظم

�ستخدم في حیث   ،الً اعتدا أكثر  لكونه التوازن مع استخدام الخط ذو الوزن الغل�ظ أو الجريء

أن الخط ذو الوزن العادي أو  )Norgaard, 2009(ته ذ�ر مع ما ذلك أ�ضًا  یتوافق، مجاالت عدیدة

 المنتظم هو الخ�ار الشائع �سبب خصائصه المتواضعة التي ل�ست شدیدة للغا�ة.

هناك العدید من الشر�ات تبتعد عن الخط ذو الوزن الخف�ف عند تصم�م أو في المقابل 

ذو الوزن الخف�ف صفاته  أن للخط )Parker, 1997( "�ار�ر"ومع ذلك، یذ�ر  ،اخت�ار شعاراتها

على  اً إ�جاب� اً ط�اعانتوفر تلك الخطوط الخف�فة  فإن�خالف الظهور الناعم والسلس،  ،الخاصة

الخط  نأ )Van Leeuwen, 2006) (Norgaard, 2009(، وفي مقار�ة لذلك، یرى �ل من العقل

 .عند استخدامه مع الخط الخف�ف اً س�كون أكثر وضوحالغامق 

مساعدة المتلقي على تذ�ر لمدى فعال�ة خاص�ة الوزن في التایبوغرافي  من المهم معرفة

 ,Deeb, Ooms & De Maeyer( النت�جة التي توصلت إلیها دراسة وهذا یتماشى مع ،وحفظ الشعار

 اً إ�جاب� اً ط�اعانفي تصم�م التایبوغرافي تحمل  Weightوالتي ذ�رت أن خاص�ة الوزن ، )2012
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على خاص�ة  مثاالً ) 9، و�بین الشكل (مما �ساعده في تذ�ر وحفظ الشعار قيللعقل عند المتل اً كبیر 

 .(خف�ف، عادي، غل�ظ) Weightالوزن 

 

,light  )خف�ف، عادي، غل�ظ( Weight الوزن خاص�ة ): شكل توض�حي: مثال على 9الشكل (

bold and regular 
https://miro.medium.com/max/3128/1*ej4shVfVAM6Qh4M4taAoBw.png 

 

 Modulation and Contrast extreme والتشكیل) الشدید (الت�این Contrast الت�این .3

ین هما الت�این الشدید جانبخاص�ة الت�این تتعلق �مظهر الخط نفسه، والتي تنطوي على  إن

Extreme Contrast  والتشكیلModulation، ن ألن الخط المطبوع ان مترا�طتان المذ�ورتاالفئت

هناك تایبوغرافي ال  �انال �مكن تحدیده إال إذا  Extreme Contrast�خاص�ة الت�این الشدید 

 (Gani, Abdullah, Masrek, & Ramli, 2014) أوضحو  ،Modulationیتضمن خاص�ة التشكیل 

د على التشكیل في تصم�مات تفضل استخدام الت�این الشدی أنه �مكن مالحظة أن الشر�ات

 اتها.شعار 

 

https://miro.medium.com/max/3128/1*ej4shVfVAM6Qh4M4taAoBw.png
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�ان إلى حرف�ة تصم�م التایبوغرافي سواء  Contrast�شیر الت�این  )2007( "رااماسـ "ل وفقاً 

قد تختلف  في الوزن أو متساو�ةحروف الخط  في Strokes قد تكون الحدود، و أو غیر ذلك اً �ارز 

ُ�سمى الت�این ، و حدود، �لما زاد الت�این في الخط�لما زاد االختالف في الأي أنه  ،اً �بیر  اً اختالف

، Modulation�التشكیل  - من الرقیق إلى السم�كالمتدرجة  نها�اتالمثل  - Strokes داخل الحدود

  .The typeface’s ductusوُ�شار إلى المعدل الذي �حدث �ه هذا الت�این �اسم قناة الخط 

�نتج ، و ر الت�این بین السم�ك والرف�ع، أو عدمه، في الحر�ة اإل�قاع�ة للخطمقدا اً �ساهم أ�ض

، اً ثابت�ظل  و�اً اومتس اً منتظم اً فه على ضر�ات من نفس الوزن إ�قاعخط من النوع الذي تحتوي حرو 

ظهر تُ ، و ین�ض أو یتحرك عبر الخط �أنهو في حین أن الخط الذي تختلف حدوده في الوزن یبدو 

في الحدود، عادة ما تكون سماكة إحراق من منتصف جذع الحرف إلى  اً �این�عض الخطوط ت

" مؤشرا ألنماط الكتا�ة القد�مة، Modulationأطرافه. عادة ما تكون هذه المیزة التي تسمى "التشكیل 

 في إشارة إلى التغیرات في ضغط الفرشاة في توصیل الحبر إلى سطح الرسم. 

، مًكا واألرفع، بـ "القناة" للخطالتحوالت بین الحدود األكثر ستسمى درجة التشكیل، أو "سرعة" 

 الخط أقل قوة أو �انالقناة سلب�ة أكثر، و�التالي  �انت�لما  -هذه التحوالت أ�طأ  �انت�لما و 

. عندما تص�ح القناة أكثر قوة، سیبدو الخط نشط أكثر. و�نطبق الشيء نفسه على التشكیل اً نشاط

 .)Samara, 2007( والت�این �شكل عام

 اً ط�اعناقد یترك تطبیق خاص�ة الت�این غیر المنض�ط أو غیر المستقر  )2008( ـ "كي"لـ اً وفق

�ستخدم الت�این في التایبوغرافي للتأكید على الخط �حیث �مكن التعرف عل�ه ـ و في الشعار اً سلب�

 )Kea, 2008(. لوتذ�ره، بینما في س�اق تصم�م الشعار، س�ساعد الشخص على تذ�ر الشعار �ك

) 12) و (11ف�ما تبین األشكال (، Contrastعلى خاص�ة الت�این  مثاالً ) 10و�بین الشكل ( 

  .Contrast مثال على خاص�ة التشكیل
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 .Contrastخاص�ة الت�این ): شكل توض�حي: مثال على 10الشكل (

https://miro.medium.com/max/777/1*XyE_0qVen5uiaV-uafYJCw.png 

 

 

 .Modulation ): شكل توض�حي: مثال على خاص�ة التشكیل11الشكل (

https://steelesyd.files.wordpress.com/2015/10/modulated-vs-unmodulated-stroke.gif 

 

 

 

 

https://miro.medium.com/max/777/1*XyE_0qVen5uiaV-uafYJCw.png
https://steelesyd.files.wordpress.com/2015/10/modulated-vs-unmodulated-stroke.gif
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 .Modulation ): شكل توض�حي: مثال على خاص�ة التشكیل12الشكل (

https://i.stack.imgur.com/opvIt.png 

 

 extended and ediumm ondensed,C وممتد) ومتوسط (مكثف Width العرض .4

�عد الت�اعد و  ،�مختلف أنواعها Readabilityلخطوط اقراءة هناك مستو�ات مختلفة لسهولة 

 األحرففهو �ساعد العین في العثور على �تلة من  ،وواضحاً  اً حتى �كون النص مقروء مهماً  اً أمر 

 هولة.لیراها �مجموعة، �ما �ساعد القارئ في العثور على بدا�ة �ل سطر �سرعة وس

مات جزءًا مهمًا من تصم�م والكل األحرففي التایبوغرافي، �عد التحكم في المسافة بین و 

 Amdur, 2007( إذ �میل الت�اعد السائب إلى التأثیر على تدفق الصفحات وتقلیل الوضوح ،الصفحة

;Berrymann, 1984 ;Bryan, 1996 ;Peck, 2003 ;Hojjati and Muniandy, 2014.( 

 األحرف�عتمد العرض النسبي لألحرف في محرف معین على عرض  )2007( راامالس وفقاً 

 األحرف، بینما Condensedالكث�فة  األحرفالتي تكون أضیق یتم وصفها � األحرف ،الكبیرة

�ؤدي االختالف عن العرض النسبي ، و Extendedالممتدة أو الموسعة  األحرفاألوسع یتم وصفها �

 الزوائدتص�ح ، و إلى تغییر ملحوظ في إ�قاع الخط الكبیرة األحرفاسطة المنتظم الذي تم أنشاؤه بو 

Counters  مما خفاض عرض الحرف الكلينافي الخط المكثف مشابهة لوزن حدود الخط مع ،

 

https://i.stack.imgur.com/opvIt.png


25 
 

 تصوراً أسرع من اإل�جابي والسلبي الذي قد یبدو أنه �سرع إ�قاع القراءة أو �ض�ف  اً �و ا�خلق تن

 )Samara,2007( ند المتلقي.لز�ادة الطاقة أو التوتر ع

تعتبر و  ،على العكس من ذلك، تمیل الزوائد في الخطوط الممتدة إلى إ�طاء إ�قاع القراءةو 

في التفكیر ل�س  مهماً عامًال  - X-Heightما �سمى  –الكبیرة  األحرفالصغیرة إلى  األحرفنس�ة 

 األحرف�النس�ة الرتفاع  X-Height�لما زاد ارتفاع ، و أ�ضاً فقط في الشعور �الخط بل في الوضوح 

ووضوحًا، �اإلضافة إلى �ثافة الخط، والتأثیر على حجم الخط  اً فتاحناأكثر  �انت، �لما الكبیرة

نقطة،  14القد�م الذي تم تعیینه عند حجم  serifخط بنمط  على سبیل المثال، س�ظهر ،الظاهر

، وذلك ب�ساطة ألن أحرفه لحجمالذي تم تعیینه بنفس ا sans serifخط بنمط  أصغر �كثیر من

 .)Samara, 2007(الكبیرة  األحرفالصغیرة أصغر �كثیر مقارنة �

 اً عرضتستخدم ة الشر�ات غالب�أن  )Gani, Abdullah, Masrek and Ramli, 2014(و�ذ�ر 

في تصم�م شعاراتها، �ما أن التایبوغرافي �خاص�ة العرض المتوسط  Medium widthمتوسًطا 

بیرة و�مكن أن تبرز بنفس وغال�ًا ما تكون االخت�ار المثالي ألنها ال تتطلب مساحة � ،ناً أماأكثر 

أو الممتد نس�ة أوسع من  خاص�ة العرض الموسع�، تمتلك التایبوغرافي من ناح�ة أخرى ، و الطر�قة

الحاالت غیر مناسب ، و�التالي تم اعت�اره في �ثیر من �تطلب استخدامه مساحة إضاف�ةو  ،المعتاد

 .لتصم�م الشعار

من خاص�ة العرض هو إظهار أن الغرض الرئ�سي (2006) "لیوو�ن" في هذا الس�اق یذ�ر

، �مكن أن تعطي هذه الخاص�ة أقصى عند استخدامها �شكل صح�حو  عالوة على ذلك ،المساحة

رة نط�اع عند المتلقي، �ما ثبت أن التایبوغرافي �خاص�ة العرض الموسع أو الممتد تكون أكثر إثاا

عتبر �اإلضافة إلى ذلك، ، �وفعال�ة عند دمجها مع التایبوغرافي �خاص�ة العرض المتوسط والمكثف
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التایبوغرافي �خاص�ة العرض المتوسط هي األكثر أهم�ة من حیث عرض التایبوغرافي 

Typography width  .عند مساعدة الشخص على تذ�ر الشعار(Leeuwen, 2006) 

، غال�ًا ما یتم تطبیق التایبوغرافي �خاص�ة العرض ن قبل الشر�اتة لتصام�م الشعار م�النس�

للحصول على أقصى قدر  أو الممتدخلطها مع التایبوغرافي �خاص�ة العرض المكثف و المتوسط 

والتي  )Gani, Abdullah, Masrek and Ramli, 2014( لدراسة �الرجوع، و المتلقي عند االنط�اعمن 

ُتظهر هذه النتائج أن الشر�ات قد  ،أهمیتهله �ة العرض المتوسط التایبوغرافي �خاصأن أثبتت 

استخدمت خاص�ة العرض �طر�قة إ�جاب�ة في تصم�م منتجاتها وشعاراتها التي ستساعد بدورها 

 .على ز�ادة فرص تذ�ر األشخاص لشعاراتهم

والفرق بین العرض المكثف،  widthمثال على خاص�ة العرض ) 13و�ظهر الشكل (

�استخدام الخط  widthمثال على خاص�ة العرض ) 14ط، والممتد، ف�ما یبین الشكل (والمتوس

Univers والفرق بین العرض المكثف، والمتوسط، والممتد. 

 

والفرق بین العرض  widthمثال على خاص�ة العرض ): شكل توض�حي: 13الشكل (

 .المكثف، والمتوسط، والممتد

https://enigma.swiss/wp-content/uploads/2017/06/Individual-Terms-Lexical-IMG-05-

Enigma-INTERNAL-170619-984x738.jpg 

 

https://enigma.swiss/wp-content/uploads/2017/06/Individual-Terms-Lexical-IMG-05-Enigma-INTERNAL-170619-984x738.jpg
https://enigma.swiss/wp-content/uploads/2017/06/Individual-Terms-Lexical-IMG-05-Enigma-INTERNAL-170619-984x738.jpg
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 الخط �استخدام width عرضال خاص�ة على مثال): شكل توض�حي: 14الشكل (

Univers  والممتد والمتوسط، المكثف، العرض بین والفرق. 

https://cdncms.fonts.net/images/cc4518ffc1c35856/B.proportion.gif 

 

everseR and talicI oman,R  معكوس) ائلوم مائل ،رومان( Posture �ةالوضع .5

oblique 

الحروف التي �كون محورها  �أنها Roman letterن�ة االحروف الروم )2007( رااماس �عرِّف

 Italicالحروف المائلة  أما ،تقف منتص�ة ها�أنلخط األساس، حیث تظهر  90 بزاو�ة الرأسي

letters درجة  15إلى  12ضة، فتكون مائلة من نیون خالل عصر النهانسإ، التي طورها علماء

هو  Reverse Obliqueوضع الخط المائل المعكوس  أما، إلى ال�مین، وتحاكي میل الخط الیدوي 

 )Italic. )Samara, 2007عكس الخط المائل 

أن العدید من الشر�ات ال تستخدم ف )Gani, Abdullah, Masrek & Ramli, 2014(وفقًا و 

 944شعارات فقط من أصل  3، وأنه هناك Reverse Obliqueس وضع الخط المائل المعكو 

 Postureأن خاص�ة الوضع  )2008(" دام�كو"، و�رى توظف التایبوغرافي في تصم�ماتها شعارات

لألسلوب المادي للخطوط بوضع المائل المعكوس  اً نظر و  في التایبوغرافي تمتلك خصائص قو�ة،

 

https://cdncms.fonts.net/images/cc4518ffc1c35856/B.proportion.gif
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Reverse oblique تها أص�حت أكثر ندرة، خاصة مااعثور عل�ه، إال أن استخدما یتم ال اً نادر نه فإ

 )Damico, 2008( في تصم�م الشعار.

ن�ة هي االروم، فRoman Postureني اعندما یتعلق األمر �الوضع الروم الحالة مختلفة جداً و 

، نفسه هذا له عالقة �إدراك الوضع، و مقارنًة �األوضاع األخرى  ماً اوضع�ة الط�اعة األكثر استخد

، حیث ترت�ط هذه Reverse Obliqueوالمائل المعكوس  Italicما یتم استخدام الوضع المائل  اً نادر ف

 األوضاع �االستخدام المحدود.

 Reverseوالمائل المعكوس  Italic، یتم استخدام الوضع المائل )2010(" هاملتون ـ "وفقا ل

oblique نظور آخر فإن الغرض من الوضع من مو  أ�ضاً  ،ش�اء مهمةعند التر�یز والتأكید على أ

هو المساعدة في النص والكتا�ة، وهذا ما �عن�ه  Reverse obliqueوالمائل المعكوس  Italicالمائل 

 )Hamilton ,2010( .هامیلتون 

ألن استخدام  نظراً  ،اً مختلف اً غرض Postureمن منظور التصم�م، �خدم الوضع و مع ذلك، 

، فإنه �ساعد �شكل �بیر في اً جد اً نادر  Reverse obliqueكوس والمائل المع Italicالوضع المائل 

هذا ال یزال فعاال على الرغم من أن الغرض األصلي من الوضع هو ، و جعل الشعار سهل التذ�ر

سبب قوي عند اخت�ار و و�عني أنه �جب أن �كون هناك حاجة  ،التأكید والتر�یز على شيء مهم

 ,Gani, Abdullah(ائل المعكوس في تصم�م الشعار. استخدام وضع نادر مثل المائل أو الم

Masrek & Ramli, 2014( 

ألن �ل فئة من خاص�ة الوضع توفر تمییًزا وتعطي معنى  نظراً أنه  )2012( "ب�كتاس"و�ذ�ر 

معینًا لتصم�م التایبوغرافي، ف�جب الجمع بین استخدام الوضع المائل والمائل المعكوس مع الوضع 

الوضع المائل والمائل المعكوس هو التأكید على أجزاء أو عناصر معینة من وظ�فة ، فنياالروم

 )Pektas, 2012(. الرسالة؛ لذلك من الضروري التأكد من أن استخدامه یناسب غرضه
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(رومان، مائل ومائل معكوس)  Postureلوضع ) مثال على خاص�ة ا15و�بین الشكل ( 

Roman, Italic and Reverse oblique 

 

 مائل (رومان، Posture لوضعا خاص�ة على مثال): شكل توض�حي: 51( الشكل

 ,oblique Reverse and Italic Roman معكوس) ومائل

https://gistbok.ucgis.org/sites/default/files/Figure%202%20variations.png 

 

 serif sans and serif سیر�ف) سناوس (سیر�ف  style  النمط .6

ُتصنف الخطوط النموذج�ة في التایبوغرافي إلى مجموعتین: مجموعة الخطوط ذات النمط 

Serif  ومجموعة الخطوط ذات النمطSans Serifمجموعة الخطوط ذات النمط  إنشاءتم  ، حیث

Serif  سابق لمجموعة عصر فيSans Serif ، في وقت سابق من عصر الط�اعة المعدنيو 

)Rabinowitz, 2006( (Hojjati & Muniandy, 2014) 

، فسنالحظ أن لها ز�ادات صغیرة في نها�ة الحروف، Serif�ذا نظرنا إلى مجموعة خطوط و 

تحتوي على أي من هذه الز�ادات، �ما هو موضح �الشكل  ال Sans serifفي حین أن خطوط 

)16(. 

 

 

 

https://gistbok.ucgis.org/sites/default/files/Figure%202%20variations.png
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 Serif Sans و Serif المجموعتین بین للفروقات توض�ح�ة صورة :)16( الشكل

https://about.easil.com/wp-content/uploads/blog-graphic-02-1024x364-1-

800x284.png 

�النس�ة لالستعمال، فقد أجر�ت �عض الدراسات لتحدید أفضل استخدام لمجموعات أما 

النت�جة أن  فكانت ،وقدرات القراءة على الشاشةمن حیث سهولة  )sans serif أو serif( الخطوط

مناس�ة لشاشات  Sans serifمناس�ة للوسائط المطبوعة، ومجموعة خطوط  Serifمجموعة خطوط 

 Amdur, 2007 ;Berrymann, 1984 ;Bryan, 1996( هل وأسرع في القراءةالكمبیوتر ألنها أس

;Peck, 2003 ;Hojjati and Muniandy, 2014.( 

 

 ,Gani(الست المبینة أعاله، �مكن االستشهاد �ما ذ�ره  التایبوغرافي�عد استعراض خصائص 

Abdullah, Masrek & Ramli, 2014(،  یتضمن دمج ات على الشعار أن التعدیل ي ففي دراستهم

أهم عنصر في هذه الدراسة هو  �ان، حیث صائص التایبوغرافي في تصم�م واحدعدة فئات من خ

أن العدید من  أ�ضاذ�رت ، و أن �ساعد الشخص على تذ�ر الشعار دراسة ��ف �مكن للتایبوغرافي

بوغرافي الشر�ات ال تستخدم التایبوغرافي دون إجراء أي تعدیالت عل�ه على الرغم من أن التای

ل) �عتقد أنه أكثر �فاءة في مساعدة الشخص على تذ�ر الشعار كي لـ وفقاً  ، المحایدة (غیر المعدَّ

)Kea, 2008( فإن استخدام األسلوب في تصم�م التایبوغرافي هو للتأكید أن التصم�م �مكن أن ،

 �شكل أفضل.  معروفاً �ص�ح 

 

https://about.easil.com/wp-content/uploads/blog-graphic-02-1024x364-1-800x284.png
https://about.easil.com/wp-content/uploads/blog-graphic-02-1024x364-1-800x284.png


31 
 

 Logoثالثًا: الشعار 

 الشعار أهم�ة •

 ةكلمالوالتي تعني حرف�ًا  ،logos شعارات�ة نامشتق من الكلمة الیون logo مصطلح شعار

word، في  عمل�ة تصم�م الشعار هيف المصطلحات،�جب التفكیر � ،شعارم �تصم لذا عندم

تم التي للشر�ات مرئ�ة �ستخدمها األشخاص لتحدید األعمال التجار�ة  �لمة عمل�ة إنشاء ألساسا

 .)Vellest, 2012( الشعار من أجلها إنشاء

مالیین قد تصل إلى  اتهام�الغ متفاوتة على تصم�م شعار الشر�ات تنفق  أنالمعروف من و 

وذلك ألهم�ة الشعار �النس�ة للعالمة التجار�ة، فالشعار السیئ �مكن أن یدمر عالمة  ،الدوالرات

 هم في نجاح هذه العالمة.تجار�ة، �ما �مكن للشعار الجید أن �س

ل المؤثرة في تكو�ن الشعار هو تأثیر الشعار على المتلقي، أو ما �سمى أحد أهم العوامإن 

أخذنا هذا العامل ما �ذا ، و psychology in the logo design process�س�كولوج�ا تصم�م الشعار 

�عین االعت�ار، فإن ذلك س�عطي �عض التحكم على التأثیر النفسي للشعار و�ضافة معنى إضافي 

 أو خاص�ة في الشعار �ل سمة أن تذ�ر المهممن  أساسي�شكل له، و متلقي للشعار في عقل�ة ال

 أشمل. لخلق معنى هذه الخصائص سیتم استخدام معنى إضافي، وفي النها�ة �إنشاءتسمح 

 الشعار أنواع •

تأثیره على المتلقي هو ما  أوونوعه  ،المنتج أول ما یراه المتلقي من الشر�ة أو الشعار هو 

ستط�ع ر�ط المنتج سیتذ�ره �شكل � �انإذا ما  أوالشعار سیرسخ في عقل المتلقي  �ان�حدد إذا ما 

 :نجملها على النحو التاليواع من الشعارات، أنهناك عدة و �ه في المستقبل، 

 

 



32 
 

 lettermarks logos/ Monogram األولى األحرف شعار .1

ما تكون  الشعارات األحاد�ة أو شعارات األحرف هي شعارات تتكون من أحرف، وعادةً 

األحرف األولى لعدد من  تمثل IBM ،CNN ،HP ،HBO، األحرف األولى للعالمة التجار�ة

مع صعو�ة تذ�ر �لمتین أو ثالث �لمات، فقد ، فالشر�ات الشهیرة ذات األسماء الطو�لة إلى حد ما

لذا ، �ةألغراض تحدید العالمة التجار  اأسمائهلجأت هذه الشر�ات إلى استخدام األحرف األولى من 

لتمثیل  -شعارات األحرف  أح�اناً التي تسمى  -أن �ستخدموا األحرف األحاد�ة  تماماً من المنطقي 

 ) مثاال على شعار األحرف األولى.17و�بین الشكل (، )Morones, 2016(مؤسساتهم �شعار 

 

 

 شعار lettermarks logos/ Monogram األولى األحرف شعار صورة :)17( الشكل

 IBM شر�ة

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-

content/uploads/2016/08/ibm.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930 

 

 

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/ibm.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/ibm.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
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 symbols logo or marks Pictorial المصورة العالمة أو الرموز شعار .2

عالمة العالمة التجار�ة أو شعار الرمز) وهي رمز أو  أح�اناً عالمة مصورة (تسمى وهي 

من المحتمل أن تكون الصورة التي تت�ادر إلى الذهن عندما تفكر في وهي  ،شعار قائم على الرسم

 . Twitterوطائر  ،الشهیر Appleشعار مثل "الشعار": 

عالمة تجار�ة راسخة، �حیث �مكن التعرف  وتمثلت هذه الشر�ات رمز�ة للغا�ة، شعارا إن

لهذا السبب  ،حق�ق�ة ل�ست سوى صورة أو رمزالتجار�ة العالمة فالعلى العالمة وحدها على الفور، 

تلك التي ل�س لعالمتها ل فمن الممكن أن �كون هذا النوع من الشعارات صعب للشر�ات الجدیدة، أو

 ه.الستخدام قوي  انتشار التجار�ة

مراعاته عند اتخاذ قرار �استخدام شعار الرموز أو العالمة  األمور الواجبأكثر إن من 

لذا فإن هذا  فهو امر سی�قى مع الشر�ة طوال وجودها،، المختارةالمصورة هو الرمز أو الصورة 

 سیتم إخت�ارهاتي االخت�ار �حتاج إلى التفكیر في اآلثار األوسع لهذا الرمز أو الصورة ال

)Morones, 2016(. 

 

 



34 
 

 

 شعار symbols logo or marks Pictorial المصورة العالمة أو الرموز شعار صورة :)18( الشكل

 .Twitter "تو�تر" شر�ة

-blog.imgix.net/blog/wp-https://99designs

content/uploads/2016/08/twitter.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930 

 

 marks logo Abstract المجردة العالمة شعار .3

بدًال من أن تكون صورة أو فشعار العالمة المجردة هو نوع محدد من الشعار التصو�ري، 

 ،فهو شكل هندسي تجر�دي �مثل عمل الشر�ة، (مثل تفاحة أو طائر) هعل� مكن التعرفرمز �

) وزهرة أدیداس 19الشكل (هناك �عض األمثلة الشهیرة مثل شعار أو دائرة بی�سي المقسمة 

ألنه �كثف العالمة التجار�ة  جیداً و�جم�ع شعارات الرموز، �عمل شعار العالمة المجردة  ،الشر�ط�ة

ذلك، فبدًال من قصرها على صورة لشيء �مكن التعرف عل�ه، یت�ح شعار ومع  ،في صورة واحدة

 

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/twitter.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/twitter.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
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التجار�ة  ةعالمال�شكله ومعناه لتمثیل  العالمة المجردة الفرصة إلنشاء شيء أو رمز فر�د

)Morones, 2016(. 

 

 شعار ،marks logo Abstract المجردة العالمة لشعار توض�ح�ة صورة :)19الشكل(

 Pepsi "بی�سي" شر�ة

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-

content/uploads/2016/08/pepsi.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930 
 

 logos Mascot التم�مة شعارات .4

 اً ما �كون شعار التم�مة ملون غال�اً  ،شعارات التم�مة هي شعارات تتضمن شخص�ة مصورة

ة إلنشاء الشخص�ة الرسم�ة �عد طر�قة رائعو ، اً ما �كون ممتع اً ، ودائماألح�انفي �عض  اً و�ارتون�

 الخاص لعملاشعار التم�مة هو ب�ساطة شخص�ة مصورة �مثا�ة سفیر ، و التجار�ة الخاصة ةلعالمل

�عد شعار ، و )20(الشكل  KFCلسلسلة مطاعم  عجوز�مثال لشعار التم�مة شعار ال �الشر�ة،

 

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/pepsi.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/pepsi.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
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التم�مة خ�ار رائع للشر�ات التي ترغب في خلق جو صحي من خالل جذب العائالت واألطفال، 

 .)Morones, 2016(مكن أن ینشأ ذلك من خالل المشار�ة مع الجمهور �و 

 

 العجوز شعار ،logos Mascot التم�مة لشعار توض�ح�ة صورة :)20( الشكل

 KFC مطاعم لسلسلة

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-

content/uploads/2016/08/kfc.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930 
 

 mark combination The المدمج الشعار أو المر�ب الشعار .5

أو شعار األحرف  Wordmarkالشعار المر�ب أو المدمج هو شعار یتكون من شعار الكلمة 

 Abstract markأو عالمة مجردة  Pictorial markمدمج مع عالمة مصورة  Lettermarksاألولى 

إلى جنب، أو تكد�سهما فوق �عضهما  اً �مكن وضع الصورة والنص جن�، حیث )Mascot(أو تم�مة 

 هناك �عض الشعارات المر��ة أو المدمجة المعروفة مثل، و ال�عض، أو دمجهما مًعا إلنشاء صورة

 

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/kfc.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/kfc.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
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 Burger Kingسلسة مطاعم و ، و�ذلك Lacosteوماركة المالبس  Doritos شعار رقائق الذرة

 .)21الشكل (والظاهر في 

، حیث �عمل االستخداماتسم مرت�ط �الصورة، فإن الشعار المر�ب هو خ�ار متعدد ألن االو 

هذا ما س�ساعد المتلقي على ر�ط ، و كل من النص والرمز أو التم�مة مًعا لتعز�ز العالمة التجار�ة

�ت�ح المجال للشر�ة في و المجردة،  العالمة التجار�ة أو اسم الشر�ة مع العالمة المصورة أو

�ما أن الجمع بین الرمز والنص و ، شعار�االعتماد على الرمز أو العالمة المصورة في الالمستقبل 

تكون أسهل لتسو�قها �عالمة تجار�ة من العالمة  ، فإن هذه الشعارات عادة ماینتج صورة ممیزة معاً 

 .)Morones, 2016(وحدها  Pictorial markالمصورة 

 

 

 ،mark combination The المدمج الشعار أو �بالمر  للشعار توض�ح�ة صورة :)12( الشكل

 King Burger مطاعم سلسلة شعار

-016/08/burgercontent/uploads/2-blog.imgix.net/blog/wp-https://99designs

king.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930 

 

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/burger-king.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/burger-king.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
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 logo emblem The الختم أو الشارة شعار .6

تمیل هذه الشعارات إلى أن �كون لها مظهر  ،یتكون شعار الختم من خط داخل رمز أو شارة

ارس أو تقلیدي له تأثیر ملفت للنظر، و�التالي فهي غال�ًا ما تكون الخ�ار المفضل للعدید من المد

ألن شعار و ، ة �شعارات شر�ات صناعة الس�اراتالمنظمات أو الو�االت الحكوم�ة، �ما نجدها �كثر 

الختم یتصف �أسلوب �الس�كي، فقد قامت �عض الشر�ات بتحدیث مظهر الشعار التقلیدي �شكل 

شعار  فعال مع تصم�مات الشعار التي تناسب القرن الحادي والعشر�ن، ومن األمثلة الشهیرة عل�ه

 ).22، الشكل (Starbucksشعار حور�ة ال�حر في ستار�كس و هارلي د�فیدسون الشهیر 

ن �شكل ا، وحق�قة أن االسم والرمز مترا�طكثرولكن �سبب میل شعار الختم نحو تفاصیل أ

لن �كون من ف في المقابل، و �مكن أن �كون أقل تنوعًا من أنواع الشعارات السابق ذ�رهافوثیق، 

  .)Morones, 2016(ر تصم�م شعار معقد بین الشر�ات التجار�ة السهل تكرا

 

 

 Starbucks مقاهي سلسلة شعار ،logo emblem The الختم أو الشارة شعار صورة )22( الشكل

-blog.imgix.net/blog/wp-https://99designs

content/uploads/2016/08/starbucks.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930 

 

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/starbucks.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/starbucks.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
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 /Logotype Wordmark الكلمة شعار .7

هو شعار  Wordmark، فإن شعار الكلمة Lettermarksعلى غرار شعار األحرف األولى 

 Visa "فیزا"شعار شر�ة  ، ومن أمثلتهالنشاط التجاري وحده�ز على اسم اقائم على الخط، و�ر 

 . Google "جوجل"أو شعار محرك ال�حث  Coca Cola "كو�ا �وال"وشر�ة )، 23الشكل (

 "جوجل" شعار، فعندما �كون للشر�ة اسم مختصر وممیز�شكل جید  الكلمة تعمل شعاراتو 

Google عند دمجه مع التایبوغرافي القوي و ینسى، االسم نفسه جذاب وال ، فهو مثال رائع على ذلك 

أ�ضًا، �ما هو الحال مع شعار ، نشاء تمییز قوي للعالمة التجار�ة�ساعد الشعار على إ فإن ذلك

نظرًا ألن التر�یز س�كون على اسم  ،مرًا مهماً أاألحرف األولى، س�كون تشكیل وتصم�م التایبوغرافي 

 �عبر عن جوهر ما تقوم �ه الشر�ة.  –خط أو إنشاء  -الشر�ة، فمن المهم اخت�ار خط 

على سبیل المثال، تمیل دور األز�اء إلى استخدام خطوط نظ�فة وأن�قة في شعاراتها لتبدو 

�الخطوط التقلید�ة "األثقل" التي تعطي  اً الحكوم�ة دائم نون�ة أواراق�ة، بینما تلتزم الو�االت الق

 .)Morones, 2016(عًا �األمان اط�ان
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 شعار ،Wordmark ""الكلمة لشعار توض�ح�ة صورة :)23( الشكل

 .Visa " "فیزا شر�ة

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-

content/uploads/2016/08/visa.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930 

 

 عالم�ة نماذج •

  .Google "جوجل" ال�حث محرك شعار .1

�عمل تصم�م �س�ط لحروف �لمة جوجل  Sergey Brin" سیرجي بر�ن"قام  1998في عام 

أجرت والحقا ، )24الشكل ( �عد أن تعلم ��ف�ة استخدامه GIMPبواسطة برنامج مجانى اسمه 

أص�ح عدلت الشعار �حیث  2010في عام ف ،التغییرات على شعارها الرئ�سيالشر�ة العدید من 

في عام  �بیراً  راً خف�ف أسفله، و�ان الشعار قد حصل على تغیی أكثر سطوعًا، وأص�ح هناك ظلٌ 

ص�ح الشعار ا 2014في شهر سبتمبر و  )،24الشكل ( Catullحیث تم استخدام خط   1999

 

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/visa.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/visa.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
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 ،Product Sans للشر�ة �خط جدید جدید وجل عن شعار�شفت ج 2015سبتمبر  1وفي  ،مسطحا

المعبر عن الشر�ة من اللون األزرق إلى ألوان  G�ما قامت بتغییر شكل حرف )، 26الشكل (

الشعار، وقالت أنها تعتقد أن الشعار الجدید هو انعكاس �بیر لكل ما تقدمه جوجل للمستخدم من 

 .خدمات مثل ال�حث والخرائط و�ر�د جوجل و�روم

 

 

 عام Google "جوجل" شر�ة �حث محرك لشعار توض�ح�ة صورة :)42( الشكل

 .Brin Sergey بر�ن" "سیرجي تصم�م من 1998

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%AC%D9

%88%D8%AC%D9%84_1998.png&filetimestamp=20170618180600& 

 

 

 

 عام Google "جوجل" شر�ة �حث محرك لشعار توض�ح�ة صورة :)52( الشكل

 .Catull خط �استخدام ُصمم ،1999

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Google_wordmark.svg 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_1998.png&filetimestamp=20170618180600&
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_1998.png&filetimestamp=20170618180600&
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Google_wordmark.svg
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 ملونة "Google" حروف .2015 سبتمبر 1 منذ Google شعارل توض�ح�ة صورة :)62( الشكل

 �خط واألحمر واألخضر واألزرق  رواألصف واألحمر األزرق  �اللون  ال�مین) إلى ال�سار (من تماًما

Sans Product، حرف "e" قلیًال. بزاو�ة مائل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Google_2015_logo.svg 

 

 Cola-Coca of kWordmar �وال �و�ا شر�ة شعار .2

-Cocaتم نشر شعار و  ،The Coca-Cola Companyعالمة تجار�ة لشر�ة ال یت�ع الشعار

Cola السبنسر�ان" نص"فقط على أحرف من ، واحتوى ألول مرة في أواخر القرن التاسع عشر 

Spencerian Script، " ولكن نظًرا ألن الشعار هو ب�ساطةCoca-Cola فال یوجد دلیل على من ،"

و�التالي فإن الشعار نفسه ل�س له تأل�ف محمي �حقوق الط�ع والنشر حالً�ا  ،�ه في األصلكت

ذي العالمات التجار�ة عدة مرات في  Coca-Colaتم نشر شعار  ،ومنشئه الدقیق غیر معروف

، یر مؤهل اآلن لحقوق الط�ع والنشرو�التالي فهو غ ،1923الوال�ات المتحدة (بلد المنشأ) قبل عام 

 ).27كل (الش

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Google_2015_logo.svg
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 .Cola Coca "�وال كو�ا" شر�ة لشعار توض�ح�ة صورة :)27( الشكل

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/coca-

cola.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930 

 

 .Dubai Fly دبي" "فالي شر�ة شعار .3

هناك تطبیق ممیز لخصائص  في الشكل ادناه،�ما هو موضح  الكلمة شعار مثال آخر على

، �النس�ة لخاص�ة Lowercaseالتایبوغرافي في الشعار، تم تطبیق خاص�ة األحرف الصغیرة 

، وجاء �خاص�ة Lightواألحرف الخف�فة  Boldصمم بین األحرف الغل�ظة الوزن فقد دمج الم

وتشكیل معدوم  Low contrast، و�الحظ انه بت�این قلیل Medium widthالعرض المتوسط 

No modulation و�زاو�ة قائمة �ما في خاص�ة الوضع رومان ،Roman posture أما ،

 .Sans serif�النس�ة لخاص�ة النمط فهو یت�ع نمط سان سیرف 

 

 

 

https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/coca-cola.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
https://99designs-blog.imgix.net/blog/wp-content/uploads/2016/08/coca-cola.png?auto=format&q=60&fit=max&w=930
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 .Dubai Fly دبي" "فالي شر�ة لشعار توض�ح�ة صورة :)28( الشكل

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Fly_Dubai_logo_2010_05.svg 

 

 .Aramex "أرامكس" �ةشر  شعار .4

�استخدام خط  الشعارفي الشكل ادناه، صمم �ما هو موضح  الكلمة یتكون الشعار من شعار

Scene Alt ، و�الحظ في تصم�مه تطبیق ممیز لخصائص التایبوغرافي، تم تطبیق خاص�ة

، وجاء Bold، �ما انه تم تطبیق خاص�ة األحرف الغل�ظة Lowercaseاألحرف الصغیرة 

، و�زاو�ة قائمة �ما في خاص�ة الوضع رومان Medium widthالعرض المتوسط �خاص�ة 

Roman posture أما �النس�ة لخاص�ة النمط فهو یت�ع نمط سان سیرف ،Sans serif. 

 

 

 

 .Aramex "أرامكس" شر�ة لشعار توض�ح�ة صورة :)29( الشكل

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Aramex_logo.svg/562px-
Aramex_logo.svg.png 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Fly_Dubai_logo_2010_05.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Aramex_logo.svg/562px-Aramex_logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Aramex_logo.svg/562px-Aramex_logo.svg.png


45 
 

 الدراسات السابقة •

 ضاستعرایلي  وف�مایتضمن هذا الجزء عرض لدراسات ذات عالقة سا�قة �موضوع ال�حث، 

 عدد من تلك الدراسات:ل

 أوال: الدراسات العربیة 

 اإلعالن تصم�م على الحدیثة التایبوغرافي اتجاهات تأثیر" �عنوان )،2018( ،حور�ة دراسة .1

 "األردن في التجاري 

التجاري  اإلعالنالستكشاف تأثیر اتجاهات التایبوغرافي الحدیثة على تصم�م هدفت الدارسة 

ما مدى وعي المصمم الجراف�كي �اتجاهات نین، �ة على سؤالین اثت النتائج إجافي األردن، وجاء

ما مدى مساهمة اتجاهات التایبوغرافي و التایبوغرافي الحدیثة وتأثیراتها الس�كولوج�ة وتطب�قه لها؟ 

وقد اعتمدت الشق النوعي من ، التجاري في األردن؟ اإلعالنالحدیثة في االرتقاء �مستوى تصم�م 

 (14) قت في الجامعات األردن�ة المختلفة، وأجر�ت مقابالت مع�لیلي، وطالمنهج الوصفي التح

 الخبرة في الجامعات األردن�ة وخارجها ومصممین من ذوي  ة، من أعضاء هیئة التدر�س�ر�اً مشاِ 

 المصممین �عض ٔان ٕالى سةراالدوأظهرت نتائج ، األردني السوق  في �عملون  الذین واالختصاص

 �عض  تفضیل عدم سبب أنو  �ة،اإلعالنالرسالة  است�عاب لسهولة تقلید�ةال االتجاهات �ستخدمون 

 الذي�التأثیر  اهتمامهم وعدم قلة خبرتهم على یدلالتایبوغرافي  في الحدیثة لالتجاهات المصممین

 عدم إلى الدارسةوأظهرت نتائج المستهلك،  على الحدیثةالتایبوغرافي  اتجاهات استخدام �خلفه

وعدم تدر�سها  ،الجامعات األردن�ةأغلب  في س�ةراالد المرحلةالتایبوغرافي أثناء  �مادة االهتمام

�شكل �بیر على  یؤثر�شكل مناسب  الحدیثةالتایبوغرافي  اتجاهات استخدام أنو  ،�الشكل الصح�ح

 .عالنعلى استجابتهم لإل یؤثرمشاعر وعواطف الجمهور، و�التالي 
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 في اإلعالن لوكاالت الشعار تصمیم معاییر تطبیق درجة" �عنوان )،2018( الفندي، دراسة: .2

 ".األردن

 ،في األردن اإلعالندرجة تطبیق معاییر تصم�م شعار و�االت  معرفة إلىهدفت الدارسة 

مع أغراض  على المنهج الوصفي التحلیلي في إجراء هذه الدارسة لمناسبتها حیث اعتمد ال�احث

في األردن وال�الغ عددها  اإلعالنمصممین و�االت  من جم�ع الدارسة، وقد تكون مجتمع الدراسة

مصمم، حیث قام ال�احث �عمل�ة المسح الشامل من خالل توز�ع  55 �عمل بها إعالنو�الة  21

وتم استخدام عدة أسالیب إحصائ�ة تتناسب مع ، تم استردادها جم�عاً  checklist قائمة التدقیق  55

، ومعامل ث�ات أداه One Sample T-testفي، واخت�ارأهداف الدراسة وهي مقای�س اإلحصاء الوص

، ومن أبرز ما أظهرته نتائج هذه الدراسة ٔان مستوى تطبیق معاییر  Cronbach Alphaالدراسة

في األردن قد جاء ضمن المستوى المرتفع نسب�ًا وذلك من وجهة  اإلعالنتصم�م شعار و�االت 

 اإلعالنتوص�ات موجهة ٕالى ال�احثین وو�االت وتوصلت الدراسة ٕالى عدة  ،نظر أفراد العینة

ات �النتائج لوضع استرات�ج�ات هامة تز�د من درجة اإلعالنبهدف إثراء المحتوى و�فادة و�االت 

تطبیق معاییر تصم�م الشعار، ومن أبرز هذه التوص�ات أنه �جب على المصمم قبل تصم�م 

وذلك لتجنب عدم ارت�اط تصم�م الشعار  الشعار دراسة وفهم نشاط الو�الة المصمم لها الشعار

 بنشاط المؤسسة، مما یتسبب في إر�اك الجمهور المستهدف.

 

 في أبداعي �عنصر التجار�ة ماتالوالع الشعارات تصم�م" �عنوان )2017( ص�اغ، دراسة .3

 ".السعودي جتمعالم هو�ة عن التعبیر

وفقًا  ،ر رمز�ة لرسوم جراف�ك�ةالشعار القائم على الخط العر�ي وعناص تصم�متناولت الدراسة 

ع أو �مثل الدائرة أو المر  ندس�ةهساس اللتحدید أساس بنائي إما أن �كون بناء هندمي یت�ع األ
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أو �كون أساسًا عضو�ًا یت�ع عند توظ�ف األشكال الرمز�ة العضو�ة في  ،المثلث أو دمج اثنین معاً 

حرف العر�ي عند استحداثه واإل�قاء على روح بداللة أو هیئة ضمن�ة مع ال ي یرمز لهانوال ،الشعار

لص ال�حث إلي وقد خ، والعضوي  ندسيالهأو أساس بنائي �جمع بین األساسین  ،أصوله الجمال�ة

تعد العالقة بین ، حیث تم تحدید عناصر تصم�م العالمة التجار�ة األصل�ة عدة نتائج من أهمها

نظرًا الن العمل التصم�مي والمصمم له  األهم�ةفي تصم�م الشعار في غا�ة  الصورة والكلمة

 ،حروف الشعار المناس�ة �عنا�ة ودقة والذي البد معه من اخت�ار ،منهجه الفكري وأسلو�ه االبتكاري 

 حیث �جب أن تن�ع شخص�ة هذه ، والشعارات والعالمات التجار�ة جزء من المجتمع الذى توجد ف�ه

�جب أن تحمل العالمات التجار�ة شخص�ة المجتمع  يو�التال ،وفلسفة المجتمعالعالمات من هو�ة 

المرت�طة �الفاعل�ات  األحداثالوسائل االتصال�ة المعبرة عن  وأن الشعار من أكثر ،الذى تع�ش ف�ه

 وظ�فتین المؤسسات التعل�م�ة والمؤتمرات العلم�ة و�حمل شعار �المؤسسات ،الثقاف�ة والعلم�ة

على الشعار �عد في حد ذاته عمل فني �مكن ان �عبر و�دل  نأوالثان�ة  ،�المؤسسةاألولى التعر�ف 

 المنشأة التي یرمز لها. أو المؤسسة

 

 تصم�م في العر��ة التیبوغراف�ا دور" �عنوان )،2014( والعاصي السعید ،العز�ز عبد دراسة .4

 ".مبتكرة �صر�ة �لغة المجلة إعالن فكرة

ي تصم�م فمبتكرة الُ و �ا العر��ة الكالس�ك�ة ماط التیبوغرافأنر و دإلى ال�حث في دارسة ت الدفه

 ثري تشكیل�ة تو �لغة �صر�ة مبتكرة لالستفادة مما تنطوي عل�ه من ق�م جمال�ة  ،المجلة إعالنكرة ف

ي فالقصور  ابالتعرف على أس�، و والجمال�ة في ذات الوقتال�ة االتص األهدافتحقق و ، اإلعالن

دراسة األصول العر��ة ، و فكار إعالن�ة إلعالن المجلةأي تصم�م فاستخدام التیبوغراف�ا العر��ة 

الخط العر�ي التقلیدي �أنماطه المختلفة هو مصدر  أن، و�نت النتائج والكتا�ات الكالس�ك�ة القد�مة
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 العر�ي و�مّكن الُمصمم من ابتكار أنماط جدیدة منه تجمع بین يالتایبوغراف اإللهام الحق�قي للُمصمم

التیبوغراف�ا العر��ة والخط العر�ي ��ان واحد  ، وأنعاصرة التیبوغراف�ا العر��ةأصالة الخط العر�ي ومُ 

تكمن في أن التیبوغراف�ا العر��ة هي التطو�ر والتجدید في الخط  فالفكرة األساس�ة ،ال ینفصل

الحروف  فأشكال ،عتبر التیبوغراف�ا العر��ة عامل هام ُ�ْشّكل الهو�ة العر��ة العصر�ة، وتالعر�ي

 .عمل�ة ذات غرض وظ�في لعر��ة من الممكن أن تتحول من ص�غتها اللغو�ة إلى قطع فنّ�ةا

 

 أنث ً  : الدراسات األجنبیةیا
1. El Sayegh, A. M.  (2018). The Aesthetics Impact of the Typographic on the Logo 

Advertising and Meaning  

والتخط�ط والتصم�م  األسطر،وت�اعد  ،النمطواخت�ار  الخطوط،هي فن ترتیب  تایبوغرافيال

كوسیلة للترس�خ �لغة شعار. الشعارات هي أفضل طر�قة لتمثیل أي شر�ة في صورة صغیرة واحدة 

عنصًرا تنفیذً�ا رئ�سً�ا لإلعالنات التي تعتمد على الكلمات، ولدیها  تایبوغرافيو�ضعة أحرف. تعد ال

فرصة والقدرة على معالجة الرسائل اإلعالن�ة. �مكن القدرة على التأثیر �شكل �بیر على الدافع وال

أن یز�د الشعار ال�س�ط والملفت للنظر من شعب�ة الشر�ة. في الوقت نفسه، �مكن أن �حتل الشعار 

المثالي مكاًنا في أذهان الناس. في نها�ة المطاف، أص�حوا على درا�ة بهذه الشر�ات لمجرد 

، والتي ال �مكن التعرف علیها من النظرة افع مخفي فیهاارات لها معنى أو دشعاراتهم. �عض الشع

یتم  ،المقنعة لهدفهم. في نها�ة المطافاألولى. ی�حث المعلنون �استمرار عن طرق لز�ادة القوة 

تایبوغرافي تشج�ع المعلنین على مطا�قة العناصر التنفیذ�ة إلعالناتهم. وقد تم ال�حث عن ال

ء العالم ولكن �شكل رئ�سي �نظامین منفصلین دون إظهار واإلعالن �شكل �بیر في جم�ع أنحا

 أهم�ة المعنى وارت�اطهما.

 



49 
 

مع التشا�ه واالختالف، وللتحقق من تایبوغرافي أظهر ال�حث الفروق بین الحروف والخط وال

في عرض الرسالة اإلعالن�ة  تایبوغرافيودور ال الشعار،في إعالنات  تایبوغرافياستخدام النوع وال

على الشعار  تایبوغرافيتم تجم�ع ال�حث الحالي للتأثیر جمال�ات ال الشيء،ها على نفس وتأثیرات

تایبوغرافي ومعناه. الهدف من هذا ال�حث هو إظهار أهم�ة شعار الحروف اإلنجلیز�ة في ال

 .وعالقتها �عمل�ة التواصل ومعناها في جذب العمالء

 

2. Ab. Gani, M., Abdullah, M., Masrek, M., and Ramli, I. (2014). Typography and 

Its Significant to Memorizing a Logo 

قادرة على التأثیر على العقل وعلم النفس. على الرغم من وجود العدید  التایبوغرافي ثبت أن

إال أنه ال توجد العدید من الدراسات التي أجر�ت في  ،التایبوغرافي من الدراسات التي أجر�ت على

 وهكذا،في حفظ شعار.  تایبوغرافيرسومات لمعرفة ��ف �ساعد الجانب المادي للس�اق تصم�م ال

 وعالقته �ك�ف�ة حفظ الشخص للشعار. للتایبوغرافيت�حث هذه الورقة في الجانب المادي 

فإن نتائج هذه الورقة محدودة للغا�ة من حیث النطاق حیث تم اخت�ار الجانب  ذلك،ومع 

ألن  نظًرا و�التالي،طالب الفن والتصم�م من ثالث جامعات مالیز�ة.  فقط على تایبوغرافيالمادي لل

فمن المهم أن یتم توس�ع ال�حث حول هذا الموضوع في المستقبل  الم�كرة،هذا ال�حث في مراحله 

 من خالل النظر في جانب آخر من الط�اعة ونطاق أكبر.

 

3. Guthrie ،Kevin. L. (2009). Emotional response to typography: The role of 

typographic variations in emotional response to advertising 

التایبوغرافي أحد العناصر التي �ضعها مصممو الرسوم في االعت�ار عند إنشاء  تعتبر

اإلعالنات والمستندات األخرى. لطالما صمم المصممون فكرة أن المحارف �مكن استخدامها 
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ف�ة. اختبرت هذه الدراسة هذه الفكرة عن طر�ق ق�اس االستجا�ات للحصول على استجا�ة عاط

العاطف�ة للمشار�ین لص�غ األشكال في اإلعالن �استخدام تصم�م داخل المواض�ع. عند النظر إلى 

اللتقاط  PANAS وتم استخدام العواطف،الخت�ار  ®AdSAM تم استخدام العاطف�ة،االستجا�ات 

 اللتقاط المشاعر. استخدمت هذه الدراسة التدابیر Aad / Abr وتم استخدام المزاج�ة،الحالة 

واألسئلة النوع�ة المفتوحة لتحلیل  المخصص،، تحلیل ما �عد ANOVA ،ANOVA  المتكررة

قدمت  �بیرة،من النتائج في هذه الدراسة �انت  نات التي تم جمعها. على الرغم من أن أ�اً االب�

 .في االستجا�ة العاطف�ة للمحارف لمز�د من االستكشاف الدراسة أساساً 

في  تایبوغرافيعلى تعز�ز مجال ال لتایبوغرافيساعد ال�حث عن االستجا�ة العاطف�ة ل

اإلعالن والتصم�م. وجد هذا ال�حث أن العواطف لم تلعب دوًرا �بیًرا في إثارة استجا�ة عاطف�ة �ما 

عوامل أخرى �شكل أكبر في المستوى  كان �عتقد في السابق. أدت هذه النتائج إلى إمكان�ة مساهمة

قدمت هذه الدراسة  الب�انات،العام لالستجا�ة العاطف�ة التي �مكن أن �ستن�طها اإلعالن. في تحلیل 

في موضوع المحارف واالقتراحات لطرق جدیدة الخت�ار  العدید من الموضوعات لمز�د من ال�حث

 التأثیر العاطفي للخط المستخدم في اإلعالن.

4. Henderson P. W. and Cote J. A. (1998). Guidelines for selecting or modifying 

logos. 

�ضع المؤلفون إرشادات لمساعدة المدیر�ن في اخت�ار الشعارات أو تعدیلها لتحقیق صورة 

تم معایرته وفقًا لخصائص التصم�م الـ  شعاًرا، 195تحلیل تجر�بي لـ  تم عمل، الشر�ة الخاصة بهم

 صن�ف الشعارات إلى: تم ت ،13

)higher meet that logos  اإلدراك عال�ة االتصاالت �أهداف تفي التي شعاراتال •

)cognition  
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)low meet that logos- المنخفض االستثمار �أهداف تفي التي شعاراتال •

)investment 

  )image-high meet that logos( العال�ة الصورة �أهداف تفي التي شعاراتال •

 ئج:تاالن  

�جب أن تكون الشعارات عال�ة التحدید (التعرف الدقیق التي تم أنشاؤها بواسطة االستثمار 

 الكبیر) طب�ع�ة جًدا ومتناغمة جًدا ومتقنة.

�جب أن تكون الشعارات منخفضة االستثمار (اإلحساس الزائف �المعرفة والتأثیر اإل�جابي) 

 أقل طب�ع�ة ومتناسقة للغا�ة.

رات الصور العال�ة (المظهر االحترافي والصورة اإل�جاب�ة القو�ة) معقدة �جب أن تكون شعا

 وطب�ع�ة. 

 

5. Soleimani H. and Mohammadi E. (2012). The Effect of Text Typographical 

Features on Legibility, Comprehension, and Retrieval of EFL Learners 

ن نوع الخط وحجم الخط وت�اعد الخط ووضوحه، �ما �حثت هذه الدراسة التجر�ب�ة العالقة بی

تم ق�اسها بواسطة سرعة القراءة والفهم والتذ�ر. تم تقد�م أدوات الخت�ار الوضوح وفهم القراءة في 

طالً�ا لفهمها. تم  76طالً�ا للوضوح و  90ن�ة أنماط مط�ع�ة في الط�اعة. اختبرت الدراسة اثم

ناث والذ�ور. �عد ن، وتضمنت �ال من اإلاات في أورم�ة، إیر اخت�ار المواد من مر�ز أورم�ة للغ

شارك األشخاص في تذ�ر االخت�ار. في جم�ع االخت�ارات،  القراءة،أسبوعین من اخت�ار است�عاب 

أو  Arialن�ة أنماط مط�ع�ة مختلفة مع اتم تعیین الموضوعات �شكل عشوائي إلى واحد من ثم

Bookman Old Style 10 (اخت�ار الخط) وpt  12أوpt  (حجم الخط). لكن الموضوعات وضعت
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تمت قراءتها �شكل أسرع من  12ptكل منهما صلً�ا ومزدوًجا في المقدمة. أشارت النتائج إلى أن 

10pt لكن اخت�ار الخط وت�اعد األسطر لم �كن له أي تأثیر �بیر على سرعة القراءة. أ�ضًا، لم .

 م والتذ�یر.الفه�ف�ما یتعلق  مهمةتكن هناك نتائج 

 :السا�قةسات رامن الد االستفادةحدود  •

فق المعرفة في هذا أ وتوض�ح لالستفادة السا�قةسات راعلى الد اطالعهامن  ةال�احث استفادت

 الحال�ةمرجع في الدارسة �سات راة لهذه الد�عض من المادة النظر � استخدام إلى إضافةالعلم، 

 .لنظري للدارسةن اإلطار ا�ساعدت في تكو  أنها إلى إضافة

 :السا�قةسات راعن الد الحال�ةالدارسة  �میز ما •

سات خارج األردن، ونالحظ قلة راهي د هایعل االطالع ةلل�احث أت�حتسات التي راالد أغلب

قة �الدارسات السا أن إلى إضافة، (حسب علم ال�احثة) في هذا الموضوع العر��ةاللغة �سات راالد

تتناول موضوعات  دراساتانت ي الدعا�ة واإلعالن �شكل عام، أو �تناولت التایبوغرافي ودوره ف

 .تصم�م الشعارات تخص تصم�م�ة

أنها �و  ،العر��ةاللغة �أنها �قة �سات الساراعن الد الحال�ةسة راالد تتمیزعلى ما سبق  اءً بن

سة درامختصة ب وأنها درجة فاعل�ة خصائص التایبوغرافي في تذ�ر شعار الكلمة،تتناول موضوع 

إلى  إضافة، تطبیق خصائص التایبوغرافي وأثرها على شعار الكلمة الخاص �الصیدل�ات في األردن

 نالمصممیت رات وخبار مهار �ادة وتطو �لتسهم في ز  تطب�ق�ةمن فوائد  سةراهذه الد ستض�فهما 

 تصم�م�اً ال�حث  لعینة الممثلة التطب�قاتفي هذا المجال، والرفع من مستوى  والمهتمین
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 :ى موضوعإلسة راهذه الد طرقتت •

 �عض في المستخدم الكلمة شعار في التایبوغرافي خصائص توافر مدى دراسة .1

 .األردن في الصیدل�ات

دراسة درجة فاعل�ة تطبیق خصائص التایبوغرافي في شعار الكلمة على مدى تذ�ر وحفظ  .2

 .لشعار الكلمة في �عض الصیدل�ات في األردن المتلقي
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 لثالثا الفصل
 

 واإلجراءات) (الطریقة الدراسة منھجیة
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، من خالل ب�ان المنهج لتحقیق أهداف الدراسة ةبها ال�احث تجراءات قامتناول هذا الفصل إی

ث�ات االست�انة المستخدم، ومجتمع وعینة الدراسة، وطر�قة االخت�ار واإلداة المستخدمة، والتحقق من 

 التي استخدمت في التحلیل. وصدقها، والوسائل اإلحصائ�ة

 المستخدم  الدراسةمنھج  •

 ،الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي تاستخدموقد تنتمي هذه الدراسة إلى ال�حوث التطب�ق�ة، 

درجة تطبیق خصائص  حولالم�حوثین  إجا�اتإذ تم استخدام المنهج الوصفي لغرض وصف 

، لمة في �عض الصیدل�ات في األردنفي تصم�م شعار الك -�الشكل الصح�ح  –التایبوغرافي 

مالحظتهم معرفة مدى اهتمام مترددي الصیدل�ات في األردن لشعار الكلمة المعتمد من قبلها و و 

درجة فاعل�ة استخدام  �ما تم استخدام المنهج التحلیلي لغرض ق�اس، خصائص التایبوغرافي ف�ه

قي في �عض الصیدل�ات في الكلمة عند المتل وحفظ شعارخصائص التایبوغرافي في ترس�خ 

 . األردن

 :وعینتھا مجتمع الدراسة •

مرتادي الصیدل�ات العاملة في االردن، حیث تم اخت�ار العینة من مجتمع الدراسة  یتكون 

 نمستجیبیاللهم، حیث بلغ عدد  ةاإللكترون� االست�انة�طر�قة عشوائ�ة من خالل إرسال را�ط 

 تسمح: مزا�ا Google Formsمن خالل  اإللكترون�ة اتاالست�انمستجی�ًا، توفر  520 ةلالست�ان

من موافق �شدة إلى ال أوافق من إجا�ة واحدة للسؤال الواحد ( ألكثرعدم اخت�ار المستجیب � -

 �شدة).

 ما لم �قم المستجیب �اإلجا�ة عن جم�ع األسئلة �شكل صح�ح. االست�انة�عدم قبول  -
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�انت  ة) است�ان520تم استرجاعها وال�اغة ( وعل�ه فإن جم�ع االست�انات اإللكترون�ة التي

 .صالحة للمعالجة والتحلیل في هذه الدراسة

 :أداة الدراسة •

 المحور األول، یتعلق محور�ن أساسییننة" تحتوي على االدراسة على تصم�م "است� اعتمدت

كلمة الخاص �الصیدل�ات في رجة توافر تطبیق خصائص التایبوغرافي في تصم�م شعار الدب

درجة فاعل�ة استخدام خصائص التایبوغرافي في ترس�خ وحفظ شعار حول  المحور الثاني، و ردناأل

مق�اس  االست�انةفي  ةال�احث تهذا واستخدم، عند المتلقيالكلمة الخاص �الصیدل�ات في األردن 

) 5محاید، ال أوافق، ال أوافق �شدة، حیث �منح درجة من ( ،، أوافقأوافق �شدة ل�كرت الخماسي:

 ).1إلى (

 :األداةصدق  •

، هذا واستخدمت الدراسة یؤدي إلى ارتفاع مستوى الثقة �النتائج إن ق�اس صدق أداة الدراسة

صدق األداة (االست�انة) من خالل عرضها على خمسة من المحكمین من ذوي االختصاص في 

سوف تق�س ، وتقر�ر إذا ما �انت الفقراتعدد من الجامعات الخاصة داخل عمان، لالطالع على 

ال�احث �أخذ التصو��ات  حیث أقام، اخت�ار مدى صالحیتها لتحقیق أهداف الدراسة، و المتغیر

 .�محمل الجد�ة وتعدیل فقرات االست�انة و�تابتها �صورتها النهائ�ة

 األداة:ثبات  •

) ألفا كرون�اخ(الداخلي  االتساق طر�قة استخدام تم راسة،الدأداة  ث�ات من للتأكد

Cronbach`s Alpha، ) 1حیث بلغ معامل الث�ات لهذ الطر�قة �ما هو موضح في الجدول رقم (

 لمحوري االست�انة:

 



57 
 

 كرون�اخ ألفا المحور الرقم

1 
درجة توافر تطبیق خصائص التایبوغرافي في تصم�م 

 شعار الكلمة الخاص �الصیدل�ات في األردن
0.8041 

2 
�خ درجة فاعل�ة استخدام خصائص التایبوغرافي في ترس

 وحفظ شعار الكلمة الخاص �الصیدل�ات في األردن عند المتلقي
0.8045 

 ) معامل الث�ات لمحوري االست�انة وفقًا معامل �رون�اخ ألفا.1جدول (

 متغیرات الدراسة: •

 .التایبوغرافي خصائص :المستقل المتغیر -

 األردن. في ت�الصیدل�ا الخاص الكلمة لشعار األردني المتلقي تذ�ر درجة التا�ع: المتغیر -

  :حصائیةالمعالجة اإل •

 ات التي تم تجم�عها عن طر�ق أداة الدراسةناحصائي للب�اإلتحلیل المن أجل عمل 

 ة:ال�التالخت�ارات اإلحصائ�ة ا، وتم استخدام SPSS جببرنام ةاناالستعتم )، فقد االست�انة(

 ا�ة عن األسئلة.الوسط الحسابي واالنحراف المع�اري والرت�ة والمستوى والدرجة لإلج .1

 للتحقق من ث�ات أداة الدراسة. )ألفا كرون�اخ(معامل  .2

 :إجراءات الدراسة •

 :ةال�التتم إعداد الدراسة وفقًا للخطوات 

 األولى:المرحلة  -

هذه الدراسة  مقارنة نتائج هذه الدراسات مع نتائجلالدراسات السا�قة األ�حاث واستعراض  .1

 �التوص�ات. واألخذ

 الدراسة. إجراءادة األدب النظري �شكل منسق ومتسلسل �ما �خدم مالعمل على إعداد  .2
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 :المرحلة الثان�ة -

 (الوصفي التحلیلي)تحدید المنهج المت�ع في هذه الدراسة، حیث ستت�ع الدراسة المنهج  .1

 والمنهج (ش�ه التجر�بي).

 مرتادي الصیدل�ات في األردن. منتحدید مجتمع وعینة الدراسة  .2

 :المرحلة الثالثة -

الدراسة والمتعلقة �خصائص التي ستوزع على عینة واالست�انة  الدراسة أداة و�ناء  �متصم .1

، الكلمة الخاص �الصیدل�ات في األردن تذ�ر المتلقي األردني لشعارالتایبوغرافي وتأثیرها على 

معرفة مدى اهتمام مترددي الصیدل�ات في األردن لشعار الكلمة المعتمد من قبلها ومالحظتهم و 

 التایبوغرافي ف�ه. خصائص

 خمسة) على االست�انةالظاهري من خالل عرض أداة الدراسة ( األداة استخدام اخت�ار صدق  .2

 المحاورمن المحكمین ذوي االختصاص في عدد من الجامعات داخل المملكة، لالطالع على 

تحقیق الظاهرة الخت�ار مدى صالحیتها ل أوسوف تق�س المتغیر  كانتا ما إذوالفقرات، وتقر�ر 

 .أهداف الدراسة

 Cronbach’sألفا)  كرون�اخ(الداخلي  االتساق طر�قة استخداماألداة من خالل اخت�ار ث�ات  .3

alpha. 

 تحدید مقدار المستوى والدرجة لمق�اس ل�كرت من خالل المعادلة التال�ة: .4

 1.33=   ) 1( األدنىالحد  –) 5( األعلىالحد طول الفترة = 
 )3عدد المستو�ات (                          

 )2كما هي مبین في الجدول ( األهم�ة النسب�ة للمتوسطات الحساب�ةحیث تكون مستو�ات 
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 الق�مة المستوى 
 5 – 3.67 مرتفع
 3.66 – 2.34 متوسط
 2.33 – 1 منخفض

 ) تقی�م مستوى األهم�ة النسب�ة للمتوسطات الحساب�ة2جدول (

 .ومناقشة هذه النتائج ،جا�ات االست�انةإل نتائج استخدام المعالجة اإلحصائ�ة لتحلی .5

 بین تجر�ة ال�احثة. .6

 ومقارنتها مع نتائج تجر�ة ال�احثة واالدب النظري. إلیهاسوف یتم التوصل  التيص�اغة النتائج  .7

 وضع التوص�ات لل�احثین والجهات التي قد تستفید من هذه الدراسة. .8
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 أسئلتها، على اإلجا�ة خالل من إلیها التوصل تم التي للنتائج عرضاً  الفصل هذا تناولی

 التالي: النحو على وذلك

 الصح�ح �الشكل – التایبوغرافي خصائص تطبیق درجة هي ما" ونصه األول السؤال نتائج أوال:

 "األردن؟ في الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار تصم�م في -

 وتحدید المع�ار�ة، واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات احتساب تم السؤال هذا على ا�ةلإلج

 الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار تصم�م في التایبوغرافي خصائص تطبیق درجة ومستوى  الرت�ة

 .النتائج هذه )3( الجدول و�ظهر ،األردن في

 الرقم
خاص�ة 

 التایبوغرافي
المتوسط 
 الحسابي

 المستوى  الرت�ة اري االنحراف المع�

 متوسط 4 0.794 3.573 الحالة 1
 مرتفع 1 0.878 583.7 الوزن  2
 متوسط 3 0.821 3.592 الت�این 3
 مرتفع 2 0.774 3.692 العرض 4
 متوسط 6 0.917 3.404 الوضع�ة 5
 متوسط 5 0.786 3.546 النمط 6

 متوسط  0.828 3.599 الكل�ة الدرجة
 خصائص تطبیق درجةل والمستوى  والرتب المع�ار�ة واالنحرافات اب�ةالحس المتوسطات )3( جدول

 .األردن في الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار تصم�م في التایبوغرافي
 

 شعار تصم�م في التایبوغرافي خصائص تطبیق درجة مستوى  أن )3( الجدول من یالحظ

 )3.559( الحسابي سطالمتو  بلغ إذ متوسطًا، �ان األردن في الصیدل�ات �عض في الكلمة

 و"العرض" "الوزن" �استثناء متوسط �مستوى  التطبیق درجة وجاءت ،)0.828( المع�اري  واالنحراف

 حسابي �متوسط "الوزن" خاص�ة األولى الرت�ة في جاء حیث مرتفع، مستوى  في ا�ان نواللذا
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 خاص�ة جاءت الثان�ة الرت�ة وفي ،مرتفع تطبیق و�مستوى  )0.794( مع�اري  وانحراف )3.785(

 وفي ،مرتفع تطبیق و�مستوى  )740.7( مع�اري  وانحراف )692.3( حسابي �متوسط "العرض"

 )821.0( مع�اري  وانحراف )592.3( حسابي �متوسط "الت�این" خاص�ة حلت الثالثة الرت�ة

 )573.3( حسابي �متوسط "الحالة" خاص�ة جاءت الرا�عة الرت�ة في أما متوسط، تطبیق و�مستوى 

 "النمط" خاص�ة جاءت الخامسة المرت�ة وفي متوسط، تطبیق و�مستوى  )940.7( مع�اري  رافوانح

 حلت وأخیرا متوسط، تطبیق و�مستوى  )860.7( مع�اري  وانحراف )546.3( حسابي �متوسط

 )917.0( مع�اري  وانحراف )404.3( حسابي �متوسط السادسة الرت�ة في "الوضع�ة" خاص�ة

 التالي: النحو على النتائج فكانت خاص�ة، �ل لفقرات �النس�ة اأم متوسط، تطبیق و�مستوى 

 Case الحالة خاص�ة .1

 تطبیق مستوى  الرت�ة تحدید وتم المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات احتساب تم

 في )lowercase and Uppercase( الصغیرة) األحرف الكبیرة، (األحرف Case الحالة خصائص

 .النتائج هذه )4( الجدول و�ظهر ،األردن في الصیدل�ات �عض يف الكلمة شعار تصم�م

 تطبیق درجةل والمستوى  رتبوال المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات )4( جدول
 األردن في الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار تصم�م في الحالة خاص�ة

الر
 قم

 خاص�ة الحالة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المستوى  الرت�ة

8 
 �األردن الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار یتمیز

Mixed  المختلطة األحرف حالة بتطبیق
lowercase & uppercase 

 متوسط 1 0.779 3.669

9 

 �لمتین على المحتوي  الصیدل�ات شعار يف ألحظ
 الكلمة في uppercase الكبیرة األحرف حالة تطبیق

 الصغیرة األحرف حالة تطبیق مع األولى،
lowercase الثان�ة. الكلمة في 

 متوسط 2 0.797 3.477

 متوسط  0.794 3.573 الكل�ة الدرجة
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uppercase Mixed &  المختلطة األحرف حالة تطبیق مستوى  أن )4( الجدول من یالحظ

lowercase الحسابي المتوسط بلغ إذ متوسطًا، �ان �األردن الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار في 

 الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار تمیز درجة وجاءت ،)794.0( المع�اري  النحرافوا )733.5(

 حسابي �متوسط lowercase & uppercase Mixed المختلطة األحرف حالة بتطبیق �األردن

 المستجیبین مالحظة أن حین في ،توسطم تطبیق و�مستوى  )790.7( مع�اري  وانحراف )669.3(

 الكلمة في uppercase الكبیرة األحرف حالةل �لمتین على رهاشعا المحتوي  الصیدل�ات لتطبیق

 حسابي �متوسط جاء الثان�ة الكلمة في lowercase الصغیرة األحرف حالة تطبیق مع األولى،

 ط.متوس تطبیق و�مستوى  )797.0( مع�اري  وانحراف )477.3(

 

 Weight وزن ال خاص�ة .2

 Weight الوزن  خصائص تطبیق مستوى ل المع�اري  واالنحراف الحسابي المتوسط احتساب تم

 الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار تصم�م في ,bold and regular light غل�ظ) عادي، (خف�ف،

 تطبیق أن ون جد� �انوا ما اذا حول المستطلعین سؤال على الخاص�ة تاقتصر  حیث ،األردن في

 ،Bold الغل�ظ الوزن  نحو ة�كثر  یتجه �األردن الصیدل�ات شعارات غالب�ة في الشعار Weight وزن 

 �كون  لكو�ذ ،)0.878( مع�اري  و�انحراف لإلجا�ات )3.785( الحسابي المتوسط �ان حیث

 الجدول نتائج تبینه ما وهو ،مرتفعاً  المستجیبین برأي الشعارات في ظالغل� الوزن  تطبیق مستوى 

)5.( 
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 خاص�ة الوزن  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المستوى 

10 
 غالب�ة في الشعار Weight وزن  تطبیق أن أجد

 نحو �كثرة یتجه �األردن الصیدل�ات شعارات
 .Bold الغل�ظ الوزن 

 مرتفع 0.878 3.785

 مرتفع 0.878 3.785 الكل�ة الدرجة
 خاص�ة تطبیق درجةل والمستوى  المع�اري  واالنحراف الحسابي المتوسط )5( جدول

 األردن في الصیدل�ات �عض في لكلمةا شعار تصم�م في الغل�ظ الوزن 
 

 Contrast الت�این خاص�ة .3

 الت�این خصائص تطبیق مستوى ل المع�اري  واالنحراف الحسابي المتوسط احتساب تم

Contrast والتشكیل) الشدید (الت�این Modulation and Contrast extreme الكلمة شعار تصم�م في 

 ما اذا حول المستطلعین سؤال على الخاص�ة تاقتصر  حیث ،األردن في الصیدل�ات �عض في

 غالب�ة تصم�م في modulation Contrast  المعتدل الت�این خاص�ة تطبیق �ثرة ون جد� كانوا

 و�انحراف لإلجا�ات )592.3( الحسابي المتوسط �ان حیث ،األردن لصیدل�ات الكلمة شعارات

 modulation Contrast  لمعتدلا الت�این خاص�ة تطبیق مستوى  �كون  و�ذلك ،)821.0( مع�اري 

 ).6( الجدول نتائج تبینه ما وهو ،توسطاً م المستجیبین برأي الشعارات في

 الت�اینخاص�ة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المستوى 

11 
Contrast  المعتدل الت�این خاص�ة تطبیق �كثر

modulation الكلمة شعارات غالب�ة تصم�م في 
 ردن.األ لصیدل�ات

 متوسط 0.821 3.592

 متوسط 0.821 3.592 الكل�ة الدرجة
 الت�این خاص�ة تطبیق درجةل والمستوى  المع�اري  واالنحراف الحسابي المتوسط )6( جدول

 .األردن في الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار تصم�م في المعتدل
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 Width العرض خاص�ة .4

 العرض خصائص تطبیق مستوى ل المع�اري  واالنحراف الحسابي المتوسط احتساب تم

Width وممتد) ومتوسط (مكثف extended and medium Condensed, الكلمة شعار تصم�م في 

 ما اذا حول المستطلعین سؤال على الخاص�ة اقتصرت حیث ،األردن في الصیدل�ات �عض في

 ةغالب� تصم�م في medium Width  المتوسط العرض خاص�ة تطبیق تفضیل یالحظون  كانوا

 و�انحراف لإلجا�ات )692.3( الحسابي المتوسط �ان حیث ،األردن لصیدل�ات الكلمة شعارات

 في medium Width  المتوسط العرض خاص�ة تطبیق مستوى  �كون  و�ذلك ،)774.0( مع�اري 

 ).7( الجدول نتائج تبینه ما وهو ،رتفعاً م المستجیبین برأي الشعارات

 رضالع خاص�ة تطبیق درجةل والمستوى  المع�اري  واالنحراف الحسابي المتوسط )7( جدول
 .األردن في الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار تصم�م في لمتوسطا

 

 Posture الوضع�ة خاص�ة .5

 تطبیق مستوى  الرت�ة تحدید وتم المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات احتساب تم

,Reverse and Italic Roman  معكوس) ومائل مائل رومان،( Posture الوضع�ة خصائص

oblique هذه )8( الجدول و�ظهر ،األردن في الصیدل�ات �عض في الكلمة ارشع تصم�م في 

 النتائج.

 خاص�ة العرض الرقم
المتوسط 

 يالحساب
االنحراف 
 المع�اري 

 المستوى 

12 
 المتوسط العرض خاص�ة تطبیق تفضیل أالحظ

medium Width شعارات غالب�ة تصم�م في 
 األردن. لصیدل�ات الكلمة

 مرتفع 0.774 3.692

 مرتفع 0.774 3.692 الكل�ة الدرجة
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 وضع�ةخاص�ة ال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المستوى  الرت�ة

13 
 القائمة األحرف وضع خاص�ة تطبیق �كثر

roman Posture شعارات غالب�ة تصم�م في 
 األردن. لصیدل�ات الكلمة

 طمتوس 1 866.0 003.6

14 
 المائلة األحرف وضع خاص�ة تطبیق ألحظ
italic Posture شعارات �عض تصم�م في 
 األردن. لصیدل�ات الكلمة

 متوسط 2 927.0 208.3

 متوسط  917.0 404.3 الكل�ة الدرجة
 تطبیق درجةل والمستوى  والرتب المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات )8( جدول

 .األردن في الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار تصم�م في الوضع�ة خاص�ة
 

 في الكلمة شعار في لألحرف الوضع�ة حالة تطبیق مستوى  أن )8( الجدول من یالحظ

 المع�اري  واالنحراف )404.3( الحسابي المتوسط بلغ إذ متوسطًا، �ان �األردن الصیدل�ات �عض

 تصم�م في roman urePost القائمة األحرف وضع خاص�ة بیقتط درجة وجاءت ،) 917.0(

 )866.0( مع�اري  وانحراف )006.3( حسابي �متوسط األردن لصیدل�ات الكلمة شعارات غالب�ة

 المائلة األحرف وضع خاص�ة تطبیقل المستجیبین مالحظة أن حین في ،توسطم تطبیق و�مستوى 

italic Posture 082.3( حسابي �متوسط األردن لصیدل�ات الكلمة شعارات �عض تصم�م في( 

 متوسط. تطبیق و�مستوى  )927.0( مع�اري  وانحراف

 

 Style النمط خاص�ة .6

 Style النمط خصائص تطبیق مستوى ل المع�اري  واالنحراف الحسابي المتوسط احتساب تم

 في الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار تصم�م في serif sans and serif سیر�ف) وسانس (سیر�ف
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 نمط خاص�ة تطبیقل مالحظتهم حول المستطلعین سؤال على الخاص�ة اقتصرت حیث ،األردن

 �ان حیث ،األردن لصیدل�ات الكلمة شعارات غالب�ة تصم�م في serif sans سیر�ف" "سانس

 تطبیق مستوى  �كون  و�ذلك ،)786.0( مع�اري  و�انحراف لإلجا�ات )546.3( الحسابي المتوسط

 نتائج تبینه ما وهو متوسطا، تجیبینالمس برأي الشعارات في serif sans سیر�ف" سانس خاص�ة

 ).9( الجدول

 "سانس نمط خاص�ة تطبیق درجةل والمستوى  المع�اري  واالنحراف الحسابي المتوسط )9( ولجد
 .األردن في الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار تصم�م في سیر�ف"

 

 في التایبوغرافي خصائص استخدام فاعل�ة درجة هي ما" ونصه الثاني السؤال نتائج ثان�ًا:

 "األردن؟ في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة شعار وحفظ ترس�خ

 وتحدید المع�ار�ة، واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات احتساب تم السؤال هذا على لإلجا�ة

 عند الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في التایبوغرافي خصائص استخدام فاعل�ة درجة ومستوى  الرت�ة

 .النتائج هذه )10( الجدول و�ظهر األردن، في الصیدل�ات �عض في المتلقي

 

 

 

 

 خاص�ة العرض الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المستوى 

15 
sans  سیر�ف" "سانس نمط خاص�ة تطبیق �كثر

serif الكلمة شعارات غالب�ة تصم�م في 
 األردن. لصیدل�ات

 متوسط 0.786 3.546

 متوسط 0.786 3.546 الكل�ة الدرجة
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 الرقم
فاعل�ة استخدام 

 خاص�ة التایبوغرافي
المتوسط 
 الحسابي

 المستوى  الرت�ة االنحراف المع�اري 

 مرتفع 1 0.832 83.68 الحالة 1
 متوسط 4 0.859 3.569 الوزن  2
 متوسط 3 0.733 3.577 الت�این 3
 متوسط 5 0.816 3.559 العرض 4
 متوسط 6 0.786 3.536 الوضع�ة 5
 متوسط 2 0.755 661.3 النمط 6

 متوسط  0.811 3.597 الكل�ة الدرجة
 استخدام فاعل�ة درجةل والمستوى  والرتب المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات )10( جدول

 في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في التایبوغرافي خصائص
 .األردن
 

 ترس�خ في التایبوغرافي خصائص استخدام فاعل�ة درجة مستوى  أن )10( الجدول من یالحظ

 المتوسط بلغ إذ متوسطًا، �ان األردن في الصیدل�ات �عض في تلقيالم عند الكلمة شعار وحفظ

 متوسط �مستوى  الفاعل�ة درجة وجاءت ،)811.0( المع�اري  واالنحراف )973.5( الحسابي

 لحالة""ا خاص�ة األولى الرت�ة في جاء ثحی مرتفع، مستوى  في �ان يلذوا ""الحالة �استثناء

 الرت�ة وفي ،ةمرتفع فاعل�ة و�مستوى  )832.0( مع�اري  وانحراف )868.3( حسابي �متوسط

 و�مستوى  )550.7( مع�اري  وانحراف )616.3( حسابي �متوسط "نمط"ال خاص�ة جاءت الثان�ة

 وانحراف )775.3( حسابي �متوسط "الت�این" خاص�ة حلت الثالثة الرت�ة وفي ،مرتفعة فعال�ة

 �متوسط "وزن "ال خاص�ة جاءت الرا�عة الرت�ة في أما ،ةمتوسط فعال�ة و�مستوى  )733.0( مع�اري 

 الخامسة المرت�ة وفي ،ةمتوسط فعال�ة و�مستوى  )859.0( مع�اري  وانحراف )695.3( حسابي

 فعال�ة وى و�مست )816.0( مع�اري  وانحراف )595.3( حسابي �متوسط "عرض"ال خاص�ة جاءت

 وانحراف )536.3( حسابي �متوسط السادسة الرت�ة في "الوضع�ة" خاص�ة حلت وأخیرا ،ةمتوسط
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 على النتائج فكانت خاص�ة، �ل لفقرات �النس�ة أما متوسط، فعال�ة و�مستوى  )786.0( مع�اري 

 التالي: النحو

 

 Case الحالة خاص�ة فاعل�ة .1

 فعال�ة مستوى و  الرت�ة تحدید وتم المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات احتساب تم

 )lowercase and Uppercase( الصغیرة) األحرف الكبیرة، (األحرف Case الحالة خاص�ة استخدام

 )11( الجدول و�ظهر ،األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في

 النتائج. هذه

 استخدام فعال�ة لدرجة والمستوى  والرتب المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات )11( جدول
 .األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في الحالة خاص�ة

 ةفاعل�ة استخدام خاص�ة الحال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المستوى  الرت�ة

16 
 uppercase الكبیرة األحرف خاص�ة استخدام یؤثر
 في �الصیدل�ات الخاص الكلمة شعار تصم�م في

 الشعار. وتذ�ر حفظ على �اإل�جاب األردن
 مرتفع 1 0.835 3.892

17 

 الصغیرة األحرف خاص�ة استخدام یؤثر
lowercase الخاص الكلمة عارش تصم�م في 
 سهولة على �اإل�جاب األردن في �الصیدل�ات

 الكلمة. شعار وحفظ ترس�خ على و�السلب القراءة،

 متوسط 3 0.845 3.394

18 

 التي األردن لصیدل�ات الكلمة شعارات تتمیز
uppercase  معاً  والصغیرة الكبیرة األحرف تستخدم

lowercase & لدى وترسخاً  تمیزاً  أكثر �كونها 
 المتلقي.

 مرتفع 2 0.727 3.777

 مرتفع  0.832 3.688 الكل�ة الدرجة
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 شعار وحفظ ترس�خ في الحالة خاص�ة استخدام فعال�ة ستوى م أن )11( الجدول من یالحظ

 الحسابي المتوسط بلغ إذ ،مرتفعاً  �ان األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة

 في uppercase الكبیرة األحرف خاص�ة استخدام وجاء ،)832.0( المع�اري  واالنحراف )688.3(

 �المرت�ة الشعار وتذ�ر حفظ على �اإل�جاب ألردنا في �الصیدل�ات الخاص الكلمة شعار تصم�م

 حین في ،رتفعةم فعال�ة و�مستوى  )835.0( مع�اري  وانحراف )892.3( حسابي �متوسط األولى

uppercase  معاً  والصغیرة الكبیرة األحرف تستخدم التي األردن لصیدل�ات الكلمة شعارات فعال�ة أن

lowercase & حسابي �متوسطو  الثان�ة المرت�ة في جاء المتلقي لدى وترسخاً  تمیزاً  أكثر نهاو �ك 

 خاص�ة استخدام تأثیر أما مرتفعة، فعال�ة و�مستوى  )727.0( مع�اري  وانحراف )777.3(

 �اإل�جاب األردن في �الصیدل�ات الخاص الكلمة شعار تصم�م في lowercase الصغیرة األحرف

 �متوسط الثالثة �المرت�ة جاء فقد ،الكلمة شعار وحفظ ترس�خ على و�السلب القراءة، سهولة على

 متوسطة. فعال�ة و�مستوى  )0.845( مع�اري  وانحراف )3.394( حسابي

 

 Weight الوزن  خاص�ة فاعل�ة .2

 فعال�ة مستوى و  الرت�ة تحدید وتم المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات احتساب تم

 ترس�خ في bold and regular ight,l غل�ظ) عادي، (خف�ف، Weight الوزن  خاص�ة استخدام

 هذه )21( الجدول و�ظهر ،األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة شعار وحفظ

 النتائج.
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 استخدام فعال�ة لدرجة والمستوى  والرتب المع�ار�ة حرافاتواالن الحساب�ة المتوسطات )12( جدول
 .األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في الوزن  خاص�ة

 
 شعار وحفظ ترس�خ في الوزن  خاص�ة استخدام فعال�ة مستوى  أن )12( الجدول من یالحظ

 الحسابي المتوسط بلغ إذ ،اً متوسط ان� األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة

 في bold الغل�ظة األحرف وزن  خاص�ة استخدام وجاء ،)598.0( المع�اري  واالنحراف )569.3(

 لدى الشعار وحفظ ترس�خ يف األهم العامل األردن في �الصیدل�ات الخاص الكلمة شعار تصم�م

 فعال�ة و�مستوى  )889.0( اري مع� وانحراف )623.3( حسابي �متوسط األولى �المرت�ة المتلقي

 �صیدل�ات الخاص الكلمة شعار تصم�م في regular العاد�ة األحرف وزن  أن حین في ،متوسطة

 وزن فاعل�ة استخدام خاص�ة ال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المستوى  الرت�ة

91 

 الغل�ظة األحرف وزن  خاص�ة استخدام �عتبر
bold الخاص الكلمة شعار صم�مت في 

 في األهم العامل األردن في �الصیدل�ات
 المتلقي. لدى الشعار وحفظ ترس�خ

 متوسط 1 0.889 3.623

20 

 العاد�ة األحرف وزن  خاص�ة استخدام �ساهم
regular الخاص الكلمة شعار تصم�م في 

 وزن  خاص�ة استخدام مع األردن، �صیدل�ات
 وحفظ ترس�خ في bold ةظالغل� األحرف
 الشعار.

 متوسط 2 0.790 3.608

21 

 األحرف وزن  خاص�ة استخدام �ض�ف
 الكلمة شعار تصم�م في light الخف�فة
 سالسة األردن في �الصیدل�ات الخاص
 الشعار. حفظ في �ساهم ناعم ومظهر

 متوسط 3 0.889 3.477

 متوسط  0.859 3.569 الكل�ة الدرجة
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 فيو  الشعار وحفظ ترس�خ في �ساهم bold ةظالغل� األحرف وزن  خاص�ة استخدام مع األردن،

 ،توسطةم فعال�ة و�مستوى  )907.0( مع�اري  وانحراف )608.3( حسابي و�متوسط الثان�ة المرت�ة

 الخاص الكلمة شعار تصم�م في light الخف�فة األحرف وزن  خاص�ة استخدام تأثیر أما

 جاء فقد ،الشعار حفظ في �ساهم ناعم ومظهر سالسة من �ض�فه وما األردن في �الصیدل�ات

 متوسطة. فعال�ة و�مستوى  )890.8( مع�اري  وانحراف )477.3( حسابي �متوسط الثالثة �المرت�ة

 

 Contrast الت�این خاص�ة فاعل�ة .3

 الت�این خاص�ة استخدام فعال�ة مستوى و  المع�اري  واالنحراف الحسابي المتوسط احتساب تم

Contrast والتشكیل) الشدید (الت�این Modulation and Contrast extreme شعار وحفظ ترس�خ في 

 مدى في الخاصة هذه ؤالس اقتصر حیث ،األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة

 �صیدل�ات الخاص الكلمة شعار تصم�م في modulation المعتدل الت�این خاص�ة استخدام ةساهمم

 واالنحراف )3.577( الحسابي المتوسط بلغ حیث ،المتلقي لدى الشعار وحفظ ترس�خ يف األردن

 ).13( الجدول یبین �ما وذلك متوسطًا، مستوى  و�ان ،)0.733( المع�اري 

 ت�اینفاعل�ة استخدام خاص�ة ال رقمال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المستوى 

22 

 المعتدل الت�این خاص�ة استخدام �ساهم
modulation الخاص الكلمة شعار تصم�م في 

 الشعار وحفظ ترس�خ في األردن �صیدل�ات
 المتلقي. لدى

 متوسط 0.733 3.577

 متوسط 0.733 3.577 الكل�ة الدرجة
 خاص�ة استخدام فعال�ة لدرجة والمستوى  المع�اري  واالنحراف الحسابي المتوسط )13( دولج

 .األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في المعتدل الت�این
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 Width العرض خاص�ة فاعل�ة .4

 فعال�ة مستوى و  الرت�ة تحدید وتم المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات احتساب تم

 ,extended and medium Condensed وممتد) ومتوسط (مكثف Width عرضال خاص�ة استخدام

 )14( الجدول و�ظهر ،األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في

 النتائج. هذه

 عرضفاعل�ة استخدام خاص�ة ال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المستوى  رت�ةال

23 

 شعار عرض خاص�ة استخدام أح�اناً  �ساعد قد
 �شكل األردن في �الصیدل�ات الخاص الكلمة
 الشعار وحفظ ترس�خ على Condensed مكثف

 اآلخر�ن. لدى

 متوسط 2 772.0 592.3

42 

 شعار عرض خاص�ة استخدام دائماً  �ساعد
 �شكل األردن �صیدل�ات الخاص الكلمة

 أماناً  أكثر الشعار جعل في medium متوسط
 قبل من الشعار حفظ على �ساعد مما ومثال�ة

 المتلقي.

 متوسط 1 817.0 623.3

52 

 الكلمة شعار عرض خاص�ة استخدام �ساعد
 ممتد �شكل األردن �صیدل�ات الخاص

xtendede حتاج �ونه تذ�ره، سهولة على� 
 للعرض. أكبر مساحة

 متوسط 3 530.8 462.3

 متوسط  817.0 559.3 الكل�ة الدرجة
 استخدام فعال�ة لدرجة والمستوى  والرتب المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات )14( جدول

 .األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في عرضال خاص�ة
 

 شعار وحفظ ترس�خ في عرضال خاص�ة استخدام فعال�ة مستوى  أن )41( الجدول من یالحظ

 الحسابي المتوسط بلغ إذ ،متوسطاً  �ان األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة
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 الخاص الكلمة شعار عرض خاص�ة استخدام أن حیث ،)178.0( المع�اري  واالنحراف )595.3(

 �ساعد مما ومثال�ة أماناً  أكثر الشعار جعل في �ساعد medium متوسط �شكل األردن �صیدل�ات

 مع�اري  وانحراف )623.3( حسابي �متوسط األولى �المرت�ة المتلقي قبل من الشعار ظحف على

 الخاص الكلمة شعار عرض خاص�ة استخدام أن حین في ،متوسطة فعال�ة و�مستوى  )178.0(

 ،اآلخر�ن لدى الشعار وحفظ ترس�خ على �ساعد Condensed مكثف �شكل األردن في �الصیدل�ات

 فعال�ة و�مستوى  )727.0( مع�اري  وانحراف )592.3( حسابي متوسطو� الثان�ة المرت�ة في

 ممتد �شكل األردن �صیدل�ات الخاص الكلمة شعار عرض خاص�ة استخدام أما متوسطة،

extended المرت�ة جاء فقد ،للعرض أكبر مساحة �حتاج �ونه ره،تذ� سهولة على ذلك ومساهمة� 

 متوسطة. فعال�ة و�مستوى  )520.8( اري مع� وانحراف )624.3( حسابي �متوسط الثالثة

 

 Posture الوضع�ة خاص�ة فاعل�ة .5

 فعال�ة مستوى و  الرت�ة تحدید وتم المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات احتساب تم

 ,oblique Reverse and Italic Roman معكوس) ومائل مائل (رومان، الوضع�ة خاص�ة استخدام

 )15( الجدول و�ظهر ،األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي ندع الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في

 النتائج. هذه

 

 

 

 

 

 



75 
 

 وضع�ةفاعل�ة استخدام خاص�ة ال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المستوى  الرت�ة

26 

 القائمة األحرف وضع خاص�ة استخدام �عتبر
 في posture roman الرومان�ة) (األحرف

 مناس�اً  األردن في للصیدل�ات الكلمة شعار تصم�م
 المتلقي. قبل من الشعار تذ�ر في و�سهم

 مرتفع 1 0.708 3.738

27 

 المائلة األحرف وضع خاص�ة استخدام �سهم
italic الخاص الكلمة شعار تصم�م في 

 على التأكید في جزئي �شكل األردن �صیدل�ات
 �كل الشعار �جعل مما الشعار، من مهم جزء
 التذ�ر. سهل

 متوسط 2 0.796 533.4

28 

 استخدام إلى األردن في الصیدل�ات �عض تلجأ
 المعكوسة المائلة األحرف وضع خاص�ة

oblique reverse الكلمة شعار تصم�م عند 
 وجعل والتمیز االختالف بهدف بها، الخاص
 المتلقي. لدى الحفظ سهل الشعار

 متوسط 3 0.812 3.415

 متوسط  0.786 3.536 الكل�ة الدرجة
 استخدام فعال�ة لدرجة والمستوى  والرتب المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات )15( جدول

 .األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في الوضع�ة خاص�ة
 

 شعار وحفظ ترس�خ في العرض خاص�ة استخدام فعال�ة مستوى  أن )15( الجدول من یالحظ

 الحسابي المتوسط بلغ إذ ،متوسطاً  �ان األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة

 القائمة األحرف وضع خاص�ة استخدام أن حیث ،)786.0( المع�اري  واالنحراف )365.3(

 مناس�اً  �عتبر األردن في للصیدل�ات الكلمة شعار تصم�م في posture roman الرومان�ة) (األحرف

 )738.3( حسابي �متوسط األولى المرت�ة في وحل ن،المتلقی قبل من الشعار تذ�ر في و�سهم

 المائلة األحرف وضع خاص�ة أن حین في ،رتفعةم فعال�ة و�مستوى  )708.0( مع�اري  وانحراف

italic مهم جزء على التأكید في جزئي �شكل األردن �صیدل�ات الخاص الكلمة شعار تصم�م في 
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 حسابي و�متوسط الثان�ة المرت�ة في حلت التذ�ر سهل ل�ك الشعار جعل في �سهم الشعار من

 وضع خاص�ة استخدام أما متوسطة، فعال�ة و�مستوى  )967.0( مع�اري  وانحراف )454.3(

 بهدف بها، الخاص الكلمة شعار تصم�م عند oblique reverse المعكوسة المائلة األحرف

 حسابي �متوسط الثالثة �المرت�ة جاء فقد ،المتلقي لدى الحفظ سهل الشعار وجعل والتمیز االختالف

 متوسطة. فعال�ة و�مستوى  )120.8( مع�اري  وانحراف )415.3(

 
 Style النمط خاص�ة فاعل�ة .6

 فعال�ة ومستوى  الرت�ة تحدید وتم المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات احتساب تم
 شعار وحفظ ترس�خ في erifs sans and serif سیر�ف) وسانس (سیر�ف لنمطا خاص�ة استخدام
 النتائج. هذه )16( الجدول و�ظهر ،األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة

 استخدام فعال�ة لدرجة والمستوى  والرتب المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات )16( جدول
 .األردن في تالصیدل�ا �عض في المتلقي عند الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في نمطال خاص�ة

 نمطفاعل�ة استخدام خاص�ة ال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المستوى  الرت�ة

29 

 استخدام األردن في الصیدل�ات غالب�ة تتجنب
 تصم�م في erifs "سیر�ف" القد�م الخطوط نمط

 في سرعة أقل �ونه بها الخاص الكلمة شعار
 ترس�خ �عیق مما التذ�ر، في وأصعب القراءة
 المتلقي. لدى الشعار وحفظ

 مرتفع 2 0.780 3.607

30 

 استخدام األردن في الصیدل�ات غالب�ة تفضل
sans  سیر�ف" "سانس الحدیث الخطوط نمط

serif لما بها، الخاص الكلمة شعار تصم�م في 
 لدى الشعار وحفظ ترس�خ في أثر من له

 المتلقي.

 مرتفع 1 0.726 3.715

 متوسط  755.0 661.3 الكل�ة الدرجة
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 شعار وحفظ ترس�خ في نمطال خاص�ة استخدام فعال�ة مستوى  أن )16( الجدول من یالحظ

 الحسابي المتوسط بلغ إذ ،متوسطاً  �ان األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة

 استخدام األردن في الصیدل�ات غالب�ة تفضل حیث ،)755.0( المع�اري  واالنحراف )661.3(

 من له لما بها، الخاص الكلمة شعار تصم�م في serif sans سیر�ف" "سانس الحدیث لخطوطا نمط

 )3.715( حسابي �متوسط األولى المرت�ة في ذك وحل ،المتلقي لدى الشعار وحفظ ترس�خ يف أثر

 تتجنب األردن في الصیدل�ات أن �ما مرتفعة، فعال�ة و�مستوى  )0.726( مع�اري  و�نحراف

 سرعة أقل �ونه بها الخاص الكلمة شعار تصم�م في serif "سیر�ف" القد�م خطوطال نمط استخدام

 ذلك رت�ة و�انت ،المتلقي لدى الشعار وحفظ ترس�خ �عیق مما التذ�ر، في وأصعب القراءة في

 حین في ،مرتفعة فعال�ة و�مستوى  )708.0( مع�اري  وانحراف )738.3( حسابي �متوسط الثان�ة

 �شكل األردن �صیدل�ات الخاص الكلمة شعار تصم�م في italic المائلة األحرف وضع خاص�ة أن

 في حلت التذ�ر سهل �كل الشعار جعل في �سهم الشعار من مهم جزء على التأكید في جزئي

 متوسطة. فعال�ة و�مستوى  )807.0( مع�اري  وانحراف )607.3( حسابي و�متوسط الثان�ة المرت�ة

 الكلمة لشعار األردن في الصیدل�ات مترددي اهتمام مدى ما" صهون لثالثا السؤال نتائج ًا:ثالث

 ".ف�ه؟ التایبوغرافي خصائص ومالحظتهم قبلها من المعتمد

 ومستوى  المع�ار�ة، واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات احتساب تم السؤال هذا على لإلجا�ة

 الجدول و�ظهر ،ف�ه التایبوغرافي خصائص ومالحظة مةلالك لشعار الصیدل�ات مترددي اهتمام

 النتائج. هذه )71(
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 مترددي اهتمام ومستوى  تبوالر  المع�ار�ة واالنحرافات الحساب�ة المتوسطات )71( جدول
 .ف�ه التایبوغرافي خصائص ومالحظة مةلالك لشعار األردن في الصیدل�ات

 
 مةلالك لشعار األردن في الصیدل�ات مترددي اهتمام ومستوى  أن )17( الجدول من یالحظ

 مع�اري  وانحراف )3.829( حسابي و�متوسط مرتفع ف�ه التایبوغرافي خصائص ومالحظة

 �بیر �شكل مرتفع الصیدل�ات على الدراسة عینة أفراد تردد فإن ذلك فاصیلت وفي ،)0.851(

 من مرتفعة و�صورة یتأكدون  انهم �ما ،)589.0( المع�اري  وانحراف )392.4( الحسابي متوسطو�

 أن یالحظ كما ،)178.0( مع�اري  وانحراف )946.3( حسابي �متوسطو  المرتادة الصیدل�ة اسم

 النص الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المستوى 

1 
أرتاد �عض الصیدل�ات في األردن �صورة 

 اعت�اد�ة لحاجتي إلى الدواء.
 مرتفع 0.589 4.392

2 
أتأكد دائمًا من اسم الصیدل�ة التي أرتادها في 

 األردن.
 مرتفع 0.817 3.946

3 
 Logoحظ اختالفات بیِّنة في تصم�م شعار أل

 الصیدل�ات في األردن.
 مرتفع 0.911 3.762

4 
�عض شعارات الصیدل�ات في األردن تجذب 

 انت�اهي.
 مرتفع 0.902 3.838

5 
أعي أنواع الشعارات، وأمیز بینها في تصم�م 

 شعار الصیدل�ات في األردن.
 مرتفع 0.726 3.715

6 
األردن استخدام تفضل �عض الصیدل�ات في 

 .Wordmark Logoشعار الكلمة 
 مرتفع 0.901 3.700

7 
ألحظ وعي المصمم بتطبیق خصائص 
التایبوغرافي عند تصم�م شعار الكلمة 

 للصیدل�ات في األردن. 
 متوسط 0.756 3.446

 مرتفع 0.851 3.829 الكل�ة الدرجة
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 حسابي �متوسطو  مرتفع �مستوى  الصیدل�ة شعار تصم�م في ختالفاتاال یالحظون  العینة أفراد

 األردن في الصیدل�ات شعارات أن العینة أفراد أعرب �ما ،)911.0( مع�اري  وانحراف )762.3(

 و�عي ،)902.0( مع�اري  وانحراف )838.3( حسابي �متوسطو  مرتفع و�مستوى  همانت�اه تجذب

 حسابي �متوسط الصیدل�ات شعار تصم�م في بینها ون میز �و  الشعارات، أنواع العینة أفراد

 الصیدل�ات �عض فإن المستطلعین و�راي ،مرتفع و�مستوى  )726.0( مع�اري  وانحراف )715.3(

 وانحراف )700.3( حسابي �متوسط Logo Wordmark الكلمة شعار استخدام تفضل األردن في

 خصائص بتطبیق المصمم وعي ینةالع أفراد لحظی وأخیرا ،مرتفع و�مستوى  )901.0( مع�اري 

 حسابي �متوسطو  متوسط، ى �مستو  األردن في للصیدل�ات الكلمة شعار تصم�م عند التایبوغرافي

 .)657.0( مع�اري  وانحراف )644.3(
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 خامسال الفصل
 

 مناقشة النتائج والتوصیاتوتجربة الباحثة 
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 التوص�ات مع ،إلیها تتوصل تيال النتائجو  ال�احثة تجر�ة مناقشة الفصل هذا تضمن

 .النتائج تلك ضوء على مناس�ة راهات التي والمقترحات

 

 �الشكل – التایبوغرافي خصائص تطبیق درجة هي "ما ونصه: األول السؤال نتائج ناقشةم •

 األردن؟" في الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار تصم�م في - الصح�ح

 في الكلمة شعار تصم�م في لتایبوغرافيا خصائص تطبیق درجة مستوى  أن النتائج بینت

 )3.559( التطبیق لدرجة الحسابي المتوسط بلغ حیث متوسطًا، �ان األردن في الصیدل�ات �عض

 "الوزن" �استثناء متوسط �مستوى  الخصائص تطبیق درجة وجاءت )،0.828( المع�اري  واالنحراف

-3.785( بین الحساب�ة اتالمتوسط �انت حیث مرتفع، مستوى  في �انا واللذان و"العرض"

 غالب�ة أن المستطلعون  جدون � حیث "الوزن" خاص�ةل التطبیق درجات اعلى و�انت )،3.404

 رأى والتي "العرض" خاص�ة ثم ،Bold الغل�ظ الوزن  نحو �كثرة تجهت �األردن الصیدل�ات شعارات

 �عتبر اتالشعار  في medium Width  المتوسط العرض خاص�ة تطبیق أن المستجیبون  فیها

Contrast   المعتدل الت�این خاص�ة تطبیق مستوى  أن حیث "الت�این" خاص�ة ثم مرتفعًا،

modulation حالة تطبیق خالل من "الحالة" خاص�ة ثم ،طمتوس المستجیبین برأي الشعارات يف 

 أن حیث "النمط" خاص�ة ثم متوسط، �مستوى  lowercase & uppercase Mixed المختلطة األحرف

 والتي "الوضع�ة" ص�ةخا وأخیرا متوسطًا، �عتبر serif sans سیر�ف" سان" نمط خاص�ة یقطبت

 .roman Posture القائمة األحرف وضع خاص�ة تطبیق ت�ثر  فیها العینة أفراد بین
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 التایبوغرافي خصائص استخدام فاعل�ة درجة هي ما" ونصه: الثاني السؤال نتائج ناقشةم •

 ؟"األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند لمةالك شعار وحفظ ترس�خ في

 شعار وحفظ ترس�خ في التایبوغرافي خصائص استخدام فاعل�ة درجة مستوى  أن النتائج بینت

 الحسابي المتوسط بلغ حیث متوسطًا، �ان األردن في الصیدل�ات �عض في المتلقي عند الكلمة

 متوسط �مستوى  الفاعل�ة درجة جاءت ،)110.8( المع�اري  واالنحراف )597.3( التطبیق لدرجة

-3.688( بین الحساب�ة المتوسطات �انت حیث ،مرتفع مستوى  في �ان والذي "الحالة" �استثناء

 األحرف خاص�ة استخدام �ان حیث "الحالة" خاص�ةل الفاعل�ة درجات اعلى و�انت )،3.536

 أن حیث "النمط" خاص�ة جاءت ثم ،مرتفعة فعال�ة ذو الكلمة شعار تصم�م في uppercase الكبیرة

 في أثر له الكلمة شعار تصم�م في serif sans سیر�ف" "سانس الحدیث الخطوط نمط استخدام

 خالل من "الت�این" خاص�ة حلت ثم ،مرتفعة فعال�ة و�مستوى  المتلقي لدى لشعارا وحفظ ترس�خ

 و�مستوى  يالمتلق لدى الشعار وحفظ ترس�خ في modulation المعتدل الت�این خاص�ة مساهمة

 في bold الغل�ظة األحرف وزن  خاص�ة ستخدامفا "الوزن" خاص�ة جاءت ورا�عاً  متوسطة، فعال�ة

 لدى الشعار وحفظ ترس�خ في هاماً  �عتبر األردن في �الصیدل�ات الخاص الكلمة شعار تصم�م

 �شكل مةالكل شعار عرض خالل من "العرض" خاص�ة جاءت ثم متوسطة، فعال�ة و�مستوى  المتلقي

 قبل من الشعار حفظ و�التالي ومثال�ة أماناً  أكثر الشعار جعل في �ساعد مما medium متوسط

 �كل طمتوس فعال�ة و�مستوى  "الوضع�ة" خاص�ة حلت وأخیرا ،متوسطة فعال�ة و�مستوى  المتلقي

roman  الرومان�ة) (األحرف القائمة األحرف وضع خاص�ة ستخدامال مرتفعة فعال�ة ومستوى 

osturep المتلقین قبل من الشعار تذ�ر في و�سهم مناس�اً  �اعت�اره. 
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 لشعار األردن في الصیدل�ات مترددي اهتمام مدى ما " ونصه: الثالث السؤال نتائج ناقشةم •

 ؟"ف�ه التایبوغرافي خصائص ومالحظتهم قبلها من المعتمد الكلمة

 ظةومالح مةلالك لشعار ردناأل في الصیدل�ات مترددي اهتمام مستوى  أن النتائج بینت

 شعار صم�مت في االختالفات یالحظون  العینة أفراد أن حیث ،مرتفع ف�ه التایبوغرافي خصائص

 �ما ،مرتفع و�مستوى  انت�اههم تجذب األردن في الصیدل�ات شعارات أنو  ،مرتفع �مستوى  الصیدل�ة

 الصیدل�ات لدى ضلمف Logo Wordmark الكلمة شعار و�ن مرتفع، شكل بینها �میزون  أنهم

 تصم�م عند التایبوغرافي خصائص بتطبیق المصمم وعي العینة أفراد یلحظ وأخیرا مرتفع، و�مستوى 

 .متوسط ى �مستو  األردن في للصیدل�ات الكلمة شعار

 ال�احثة: تجر�ة •

 الكلمة شعارات على التایبوغرافي خصائص تطبیق خالل من ال�احثة تجر�ة ال�اب هذا سیتناول

 السيء التطبیق لكثرة وذلك األمثلة هذه �اخت�ار ال�احثة قامت إذ األردن�ة، یدل�اتالص ل�عض

 قامت الذي ال�حث نتائج أو النظري  �األدب ذ�ر ما مع یتماشى ال (الذي التایبوغرافي لخصائص

 المتلقي. لدى وترسخه الشعار نجاح على مؤثر عامل ُ�عد والذي ال�احثة)، �ه

 األردن�ة اتالصیدل� قطاع اخت�ار سبب

 أس�اب ثالثة هناك �ان األردني، السوق  في المستخدمة الكلمة شعارات �عض استعراض �عد

 :األردن في الصیدل�ات قطاع اخت�ار الى أدت رئ�س�ة

 بدا�اتها في الكلمة لشعار تلجأ التي الفئات من وهي الصغرى، الشر�ات فئة من الصیدل�ات تعد .1

 الشر�ة على التعرف للمتلقي یت�ح ما وهذا ،وأوسع ضحأو  �شكل الشر�ة اسم لنشر لحاجتها

 األخرى. الشعارات أنواع من أسهل �شكل واسمها
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 الصیدل�ات معظم تلجأ لذلك )،30 الشكل( عام �شكل للصیدل�ات موحدة Icons رموز وجود .2

 فئة �جعلها ما وهذا األح�ان، معظم في الرموز هذه من واحده مع الكلمة شعار الستخدام

  علیها. الدراسة لتطبیق مناس�ة

 

 الصیدل�ة على للداللة المستخدمة الرموز ل�عض توض�ح�ة صورة :)30( الشكل

 

 ب�عض الخاص الكلمة شعار تصم�م في التایبوغرافي لخصائص السيء التطبیق كثرة .3

 هذه تطبیق �فاعل�ة الوعي لقلة الشعارات، هذه �عض في ملحوظ تشا�ه ووجود الصیدل�ات،

 الصح�حة. �الصورة الكلمة شعار على الخصائص

 

 التصم�م�ة الرؤ�ة

 520 قوامها عشوائ�ة عینة على اجرتها الذي االستطالع�ة الدراسة خالل من ال�احثة وجدت

 ،)لهم اإللكتروني االستب�ان را�ط إرسال� وذلك( األردن في العاملة الصیدل�ات مرتادي من فرداً 

 صم�مت في االختالفات یالحظون  �ما مةلالك لشعار ناألرد في الصیدل�ات مترددي اهتمام مستوى 

 و�مستوى  انت�اههم تجذب األردن في الصیدل�ات شعارات أنو  ،مرتفع �مستوى  الصیدل�ة شعار

 لكنهمو  مرتفع، و�مستوى  الصیدل�ات لدى مفضل Logo Wordmark الكلمة شعار و�ن ،مرتفع
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 الكلمة شعار تصم�م عند يالتایبوغراف خصائص بتطبیق المتوسط المصمم وعي ون یلحظ

 الكلمة شعار تصم�م إلعادة صیدل�ات أر�ع �اخت�ار ال�احثة قامت وعل�ه .األردن في للصیدل�ات

 األدب مع یتماشى الذي �الشكل التایبوغرافي خصائص بتطبیق وذلك نظرها وجهة من بها الخاص

  الدراسة. هذه ومخرجات النظري 

 عمان. – روحي صیدل�ة شعار .1

 

 عمان. – روحي صیدل�ة شعار :)31( الشكل

 

 التال�ة: الخصائص تطبیق الصیدل�ة شعار في یالحظ

 األول الحرف �استثناء Lowercase الصغیرة �األحرف الشعار جاء :Case الحالة خاص�ة •

 اإلنجلیزیة. باللغة لالسم ،الشعار في �لمة �ل من

 اإلنجلیز�ة �اللغتین ملالس ،Bold الغل�ظ �الوزن  الشعار جاء :Weight الوزن  خاص�ة •

 والعر��ة.

 لالسم ،contrast Extreme الشدید الت�این �الشعار ُطبق :Contrast الت�این خاص�ة •

 والعر��ة. اإلنجلیز�ة �اللغتین
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 �اللغتین لالسم ،Condensed المكثف �العرض الشعار جاء :width العرض خاص�ة •

 والعر��ة. اإلنجلیز�ة

 اإلنجلیز�ة �اللغتین لالسم ،Italic المائل �الوضع شعارال جاء :Posture الوضع خاص�ة •

 والعر��ة.

 اإلنجلیزیة. باللغة لالسم ،Serif سیرف بنمط الشعار جاء :Style النمط خاص�ة •

 

 

 
 روحي. لصیدل�ة ال�احثة قبل من المقترح الكلمة شعار ):32( الشكل

 

 الشعار على التایبوغرافي خصائص تطبیق تم ،دراسةال ونتائج النظري  األدب على االطالع و�عد

 اخت�اري  �شكل الصیدل�ة Symbol رمز تواجد على اإل�قاء مع ،النتائج هذه مع یتماشى �شكل

 �التالي: المتلقي قبل من للتذ�ر وأسهل أوضح الشعار جعل بهدف ،)الرمز إزالة امكان�ة(

 الحرف ثناء�است Lowercase الصغیرة األحرف على اإل�قاء تم :Case الحالة خاص�ة •

Uppercase & ( ةالمختلط �األحرف وصفه �مكن ما الشعار في �لمة �ل من األول

Lowercase(، اإلنجلیزیة. باللغة لالسم 

 اإلنجلیز�ة �اللغتین لالسم ،Regular العادي الوزن  تطبیق تم :Weight الوزن  خاص�ة •

 والعر��ة.
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 �اللغتین لالسم ،contrast Low الخف�ف الت�این تطبیق تم :Contrast الت�این خاص�ة •

 والعر��ة. اإلنجلیز�ة

 �اللغتین لالسم ،width Medium المتوسط العرض تطبیق تم :width العرض خاص�ة •

 والعر��ة. اإلنجلیز�ة

 اإلنجلیز�ة �اللغتین لالسم ،Roman رومان الوضع تطبیق تم :Posture الوضع خاص�ة •

 والعر��ة.

 اإلنجلیزیة. باللغة لالسم ،erifs Sans سیرف سان نمط تطبیق تم :Style النمط خاص�ة •

 

 عمان. – العاشرة الصیدل�ة صیدل�ة شعار .2

 

 

 عمان. – العاشرة الصیدل�ة صیدل�ة شعار :)33( الشكل

 التال�ة: الخصائص تطبیق الصیدل�ة شعار في یالحظ

 الحرف �استثناء Lowercase الصغیرة �األحرف الشعار جاء :Case الحالة خاص�ة •

 اإلنجلیزیة. باللغة لالسم ،الشعار في �لمة �ل من ولاأل

 اإلنجلیز�ة �اللغتین لالسم ،Regular العادي �الوزن  الشعار جاء :Weight الوزن  خاص�ة •

 والعر��ة.
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 �اللغتین لالسم ،contrast No المعدوم الت�این �الشعار ُطبق :Contrast الت�این خاص�ة •

 والعر��ة. اإلنجلیز�ة

 �اللغتین لالسم ،Condensed المكثف �العرض الشعار جاء :dthwi العرض خاص�ة •

 والعر��ة. اإلنجلیز�ة

 اإلنجلیز�ة �اللغتین لالسم ،Italic المائل �الوضع الشعار جاء :Posture الوضع خاص�ة •

 والعر��ة.

 باللغة لالسم ،serif Sans سیرف سان بنمط الشعار جاء :Style النمط خاص�ة •

 اإلنجلیزیة.

 

 

 العاشرة. الصیدل�ة لصیدل�ة ال�احثة قبل من المقترح الكلمة شعار ):34( الشكل

 

 من للتذ�ر وأسهل أوضح الشعار جعل بهدف الشعار على التایبوغرافي خصائص تطبیق تم

 الرمز)، إزالة (امكان�ة اخت�اري  �شكل الصیدل�ة Symbol رمز تواجد على اإل�قاء مع ،المتلقي قبل

 كالتالي:
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 الحرف �استثناء Lowercase الصغیرة األحرف على اإل�قاء تم :Case الحالة خاص�ة •

Uppercase & ( ةالمختلط �األحرف وصفه �مكن ما الشعار في �لمة �ل من األول

Lowercase.(  

 والوزن اإلنجلیزیة، باللغة لالسم Bold الغل�ظ الوزن  تطبیق تم :Weight الوزن  خاص�ة •

 .بیةالعر باللغة لالسم Regular العادي

 �اللغتین لالسم ،contrast No المعدوم الت�این تطبیق تم :Contrast الت�این خاص�ة •

 والعر��ة. اإلنجلیز�ة

 �اللغتین لالسم ،width Medium المتوسط العرض تطبیق تم :width العرض خاص�ة •

 والعر��ة. اإلنجلیز�ة

 اإلنجلیز�ة غتین�الل لالسم ،Italic المائل الوضع تطبیق تم :Posture الوضع خاص�ة •

 والعر��ة.

 اإلنجلیزیة. باللغة لالسم ،serif Sans سیرف سان نمط تطبیق تم :Style النمط خاص�ة •

 

 عمان. – orange Aster "أورنج آستر" صیدل�ة شعار .3

 

 عمان. – orange Aster أورنج" "آستر صیدل�ة شعار :)35( الشكل
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 :التال�ة الخصائص تطبیق الصیدل�ة شعار في یالحظ

 الحرف �استثناء Lowercase الصغیرة �األحرف الشعار جاء :Case الحالة خاص�ة •

 �مكن ما ،Pharmacy لكلمة Uppercase الكبیرة و�األحرف ،الشعار في �لمة �ل من األول

  ).Lowercase & Uppercase( ةالمختلط �األحرف وصفه

 .Bold الغل�ظ �الوزن  الشعار جاء :Weight الوزن  خاص�ة •

 .contrast No المعدوم الت�این �الشعار ُطبق :Contrast الت�این خاص�ة •

 .width Medium المتوسط �العرض الشعار جاء :width العرض خاص�ة •

 .Roman رومان �الوضع الشعار جاء :Posture الوضع خاص�ة •

 .serif Sans سیرف سان بنمط الشعار جاء :Style النمط خاص�ة •

 

 

 .orange Aster أورنج" "آستر لصیدل�ة ال�احثة قبل من لمقترحا الكلمة شعار ):36( الشكل
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 من للتذ�ر وأسهل أوضح الشعار جعل بهدف الشعار على التایبوغرافي خصائص تطبیق تم

 �التالي: األصلي، التصم�م في الخصائص �عض على اإل�قاء مع المتلقي، قبل

 Aster كلمةل Uppercase الكبیرة األحرف تطبیق تم :Case الحالة خاص�ة •

 ما ،األول الحرف �استثناء eOrang لكلمة Lowercase الصغیرة األحرفو  ،Pharmacyو

  ).Lowercase & Uppercase( ةالمختلط �األحرف وصفه �مكن

 ،Bold الغل�ظ الوزن و  ،Regular العادي الوزن  بین الدمج تم :Weight الوزن  خاص�ة •

 .Pharmacy لكلمة Light الخفیف والوزن

 .contrast No المعدوم الت�این على اإل�قاء تم :Contrast الت�این خاص�ة •

 .width Medium المتوسط العرض على اإل�قاء تم :width العرض خاص�ة •

 .Roman رومان الوضع على اإل�قاء تم :Posture الوضع خاص�ة •

 .serif Sans سیرف سان نمط على اإل�قاء تم :Style النمط خاص�ة •

 

 إر�د. – Helium وم""هیلی صیدل�ة شعار .4

 

 

 إر�د. – Helium "هیلیوم" صیدل�ة شعار :)37( الشكل
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 التال�ة: الخصائص تطبیق الصیدل�ة شعار في یالحظ

 الحرف �استثناء Lowercase الصغیرة �األحرف الشعار جاء :Case الحالة خاص�ة •

 وصفه �مكن ام ،Pharmacy لكلمة Uppercase الكبیرة و�األحرف ،Helium �لمة من األول

 اإلنجلیزیة. باللغة لالسم ،)Lowercase & Uppercase( ةالمختلط �األحرف

 اإلنجلیز�ة �اللغتین لالسم ،Bold الغل�ظ �الوزن  الشعار جاء :Weight الوزن  خاص�ة •

 والعر��ة.

 �اللغتین لالسم ،contrast No المعدوم الت�این �الشعار ُطبق :Contrast الت�این خاص�ة •

 والعر��ة. ةاإلنجلیز�

 لالسم ،width Medium المتوسط �العرض الشعار جاء :width العرض خاص�ة •

 والعر��ة. اإلنجلیز�ة �اللغتین

 ،Pharmacy لكلمة Roman رومان �الوضع الشعار جاء :Posture الوضع خاص�ة •

 والعر��ة. اإلنجلیز�ة �اللغتین لالسم ،Helium لكلمة Italic المائل وبالوضع

 �اللغتین لالسم ،serif Sans سیرف سان بنمط الشعار جاء :Style طالنم خاص�ة •

 والعر��ة. اإلنجلیز�ة
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 إر�د. – Helium "هیلیوم" لصیدل�ة ال�احثة قبل من المقترحین الكلمة شعاري  ):38( الشكل

 

 الشعار جعل بهدف خ�ار�ن)، تصم�م (مع الشعار على التایبوغرافي خصائص تطبیق تم

 األصلي التصم�م في الخصائص �عض على اإل�قاء مع المتلقي، قبل من للتذ�ر وأسهل أوضح

 إزالة (امكان�ة االخت�ارات من واحد في اخت�اري  �شكل الصیدل�ة Symbol رمز تواجد على اإل�قاءو 

 �التالي: الرمز)،

 الحرف �استثناء Lowercase الصغیرة �األحرف الشعار ا�قاء :Case الحالة خاص�ة •

 وصفه �مكن ما ،Pharmacy لكلمة Uppercase الكبیرة و�األحرف ،Helium �لمة من األول

 اإلنجلیزیة. باللغة لالسم ،)Lowercase & Uppercase( ةالمختلط �األحرف

 اإلنجلیز�ة �اللغتین لالسم ،Bold الغل�ظ �الوزن  الشعار ا�قاء :Weight الوزن  خاص�ة •

 والعر��ة.

 لالسم ،contrast No المعدوم الت�این �خاص�ة الشعار ا�قاء :Contrast الت�این خاص�ة •

 والعر��ة. اإلنجلیز�ة �اللغتین

 ھیلیوم لكلمة width Medium المتوسط العرض تطبیق تم :width العرض خاص�ة •

 .Pharmacy لكلمة width Condensed المكثف والعرض ،واإلنجلیزیة العربیة باللغتین
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 اإلنجلیز�ة �اللغتین لالسم ،Roman رومان ضعالو  تطبیق تم :Posture الوضع خاص�ة •

 والعر��ة.

 �اللغتین لالسم ،serif Sans سیرف سان بنمط الشعار ا�قاء :Style النمط خاص�ة •

 والعر��ة. اإلنجلیز�ة

 :النتائج •

 في الصیدل�ات في الكلمة شعار تصم�م في التایبوغرافي خصائص تطبیق درجة مستوى  نإ .1

 عام. �شكل متوسط االردن

 في الصیدل�ات في الكلمة شعار تصم�م في التایبوغرافي خصائص تطبیق درجة مستوى  نإ  .2

 ات�ان للتانوا و"العرض" "الوزن" خاصیتي �استثناء ،متوسط مستوى  ذات حدا على �ل االردن

 .مرتفع مستوى  في

 الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في التایبوغرافي خصائص استخدام فاعل�ة درجة مستوى  نإ .3

 عام. �شكل متوسط المتلقي عند لصیدل�اتل

 الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في التایبوغرافي خصائص استخدام فاعل�ة درجة مستوى  نإ .4

 يتوال "الحالة" خاص�ة �استثناء ،متوسط مستوى  ذات حدا على �ل المتلقي عند لصیدل�اتل

  .مرتفع مستوى  في تكان

 خصائص ظةومالح مةلكال لشعار األردن في الصیدل�ات مترددي اهتمام مستوى  نإ .5

 �میزون و  الصیدل�ة شعار صم�مت في االختالفات یالحظون  حیث ،مرتفع ف�ه التایبوغرافي

 .الصیدل�ات لدى مفضل Logo Wordmark الكلمة شعار إن �رون و  بینها،
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 تصم�م عند التایبوغرافي خصائص بتطبیق المصمم وعي األردن في الصیدل�ات مترددي یلحظ .6

 .متوسط ى �مستو  األردن في �اتللصیدل الكلمة شعار

 

 التوص�ات •
 لها، الكلمة شعار تصم�م عند التایبوغرافي خصائص تطبیق �مراعاة االردن في الصیدل�ات ق�ام .1

 تطب�قها ان الدراسة نتائج بینت حیث و"النمط"، "الوضع" "الت�این" "الحالة" خصائص و�التحدید

 متوسط. مستوى  في هو

 يتوال "الحالة" خاص�ة و�التحدید التایبوغرافي خصائص ستخدامإ� االردن في الصیدل�ات إهتمام  .2

 .المتلقي عند لصیدل�اتل الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في مرتفعة هااستخدام فاعل�ة درجة تكان

 �إشراك الجراف�كین المصممین وتخر�ج بتاهیل المعن�ة التدر��ة والمعاهد والكل�ات الجامعات ق�ام .3

 الترو�ج في �بیر دور من المصممة للشعارات لما التصم�م، صاد�اتاقت في أكبر �شكل الطل�ة

 المتلقي. لدى وحفظها وترس�خ لالعمال

 انتشارًا، أوسع قطاعات لتشمل وتوسعتها الشعارات، من اخرى  أنواع على الدراسة هذه تطبیق .4

 الشعرات خالل من المستهلكین لجذب مجاالً  وأص�ح المعلوماتي الفضاء توسع مع وخصوصاً 

 ف�ه. المنشورة
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)2( 

 االست�انة

 
 الخاص الكلمة شعار تصم�م في التایبوغرافي خصائص تطبیق توافر درجة األول: المحور

  األردن. في �الصیدل�ات

 الدواء. إلى لحاجتي اعت�اد�ة �صورة األردن في الصیدل�ات �عض أرتاد .1
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
 

 األردن. في أرتادها التي الصیدل�ة اسم من دائماً  أتأكد .2
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 
 

 األردن. في الصیدل�ات Logo شعار تصم�م في بینة اختالفات ألحظ .3
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
f. شدة موافق غیر� 
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 انت�اهي. تجذب األردن في لصیدل�اتا شعارات �عض .4

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
 

 

 
 الشعارات عأنوا  ):39( الشكل

 
 .األردن في الصیدل�ات شعار تصم�م في بینها وأمیز الشعارات، أنواع أعي .5

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 
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 الكلمة ارشع على مثال ):40( الشكل

 
 .Wordmark Logo الكلمة شعار استخدام األردن في الصیدل�ات �عض تفضل .6

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
 فـي للصـیدل�ات الكلمـة شـعار تصم�م عند التایبوغرافي خصائص بتطبیق المصمم وعي ألحظ .7

  األردن.
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. ة�شد موافق غیر 
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 الصغیرة واألحرف الكبیرة األحرف ):41( الشكل

 
Mixed  المختلطـة األحـرف حالـة بتطبیـق �األردن الصیدل�ات �عض في الكلمة شعار یتمیز .8

lowercase. & uppercase 
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 
 

 casepperu الكبیـرة رفاألحـ حالة تطبیق �لمتین على المحتوي  الصیدل�ات شعار في ألحظ .9

 .الثانیة الكلمة في aselowerc الصغیرة األحرف حالة تطبیق مع األولى، الكلمة في
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 
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 وغل�ظ متوسط، او عادي خف�ف، الوزن: خاص�ة ):42( الشكل

 

 �كثـرة یتجـه �ـاألردن دل�اتالصـی شـعارات غالب�ـة في الشعار ghtiWe وزن  تطبیق أن أجد .10
 .Bold الغل�ظ الوزن  نحو

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 

 
 

 معدل الغیر والنص Modulation المعتدل الت�این �خاص�ة الحرف بین الفرق  ):34( الشكل
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 غالب�ـــة تصـــم�م فـــي Contrast Modulation  المعتـــدل الت�ـــاین خاصـــ�ة تطبیـــق �كثـــر .11
 .األردن لصیدل�ات الكلمة اراتشع

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 

 
 Width العرض خاص�ة ):44( الشكل

 

 
 غالب�ــة تصــم�م فــي Width medium  المتوســط العــرض خاصــ�ة تطبیــق تفضــیل أالحــظ .12

 .األردن لصیدل�ات الكلمة شعارات
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. دة�ش موافق غیر 

 
 

 
 Posture الوضع خاص�ة ):45( الشكل
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 شعارات غالب�ة تصم�م في Posture roman  القائمة األحرف وضع خاص�ة تطبیق �كثر .13
 األردن. لصیدل�ات الكلمة

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
 تشـعارا �عـض تصـم�م فـي Posture italic  المائلـة األحـرف وضـع خاصـ�ة تطبیق ألحظ .14

 .األردن لصیدل�ات الكلمة
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 

 
 Style النمط خاص�ة ):46( الشكل

 
 شـعارات غالب�ـة تصـم�م فـي Style serif sans سـیر�ف" "سـان نمـط خاص�ة تطبیق �كثر .15

 .األردن لصیدل�ات الكلمة
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 
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 الكلمة شعار وحفظ ترس�خ في التایبوغرافي خصائص استخدام فاعل�ة درجة الثاني: حورالم

 المتلقي. عند األردن في �الصیدل�ات الخاص

 

 الخـــاص الكلمــة شــعار تصــم�م فــي seupperca الكبیـــرة األحــرف خاصــ�ة اســتخدام یــؤثر .1
 الشعار. وتذ�ر حفظ على �اإل�جاب األردن في �الصیدل�ات

a. شدة أوافق� 
b. قأواف 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
ــؤثر .2  الخــاص الكلمــة شــعار تصــم�م فــي lowercase الصــغیرة األحــرف خاصــ�ة اســتخدام ی

 شــعار وحفــظ ترســ�خ علــى و�الســلب القــراءة، ســهولة علــى �اإل�جــاب األردن فــي �الصــیدل�ات
 .الكلمة

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
 معـــاً  والصـــغیرة الكبیـــرة األحـــرف تســـتخدم التـــي األردن لصـــیدل�ات مـــةالكل شـــعارات تتمیـــز .3

lowercase & uppercase المتلقي لدى وترسخاً  تمیزاً  أكثر �كونها. 
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 
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 الخـــاص الكلمـــة شـــعار تصـــم�م فـــي bold الغل�ظـــة األحـــرف وزن  خاصـــ�ة اســـتخدام عتبـــر� .4
 المتلقي. لدى الشعار وحفظ ترس�خ في األهم العامل األردن في �الصیدل�ات

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
 الخـاص الكلمـة شـعار تصـم�م فـي regular ةالعاد�ـ األحـرف وزن  خاصـ�ة اسـتخدام �ساهم .5

 وحفـــظ ترســـ�خ فــي bold الغل�ظـــة األحــرف وزن  خاصـــ�ة اســتخدام مـــع ،األردن �صــیدل�ات
 الشعار.

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
 الخــاص الكلمــة شــعار صــم�مت فــي light خف�فــةال األحــرف وزن  خاصــ�ة اســتخدام �ضــ�ف .6

 الشعار. حفظ في �ساهم ناعم ومظهر سالسة األردن في الصیدل�ات�
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 
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 الخـاص الكلمـة شـعار تصـم�م فـي modulation المعتـدل اینالت�ـ خاصـ�ة اسـتخدام �ساهم .7
 المتلقي. لدى الشعار وحفظ ترس�خ في األردن صیدل�ات�
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
 األردن فــي �الصــیدل�ات الخــاص الكلمــة شــعار عــرض خاصــ�ة اســتخدام أح�انــاً  �ســاعد قــد .8

 اآلخر�ن. لدى الشعار ظوحف ترس�خ على Condensed مكثف �شكل
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
  متوسط �شكل األردن صیدل�ات� الخاص الكلمة شعار عرض خاص�ة استخدام دائماً  �ساعد .9

medium قبل من الشعار حفظ على �ساعد مما ومثال�ة أماناً  أكثر الشعار جعل في 
 المتلقي.

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 
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 ممتـــد �شـــكل األردن صـــیدل�ات� الخـــاص الكلمـــة شـــعار عـــرض خاصـــ�ة اســـتخدام �ســـاعد .10
extended للعرض. أكبر مساحة �حتاج �ونه تذ�ره، سهولة على 

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
 فـي posture roman �ة)الرومان حرفاأل( القائمة األحرف وضع خاص�ة استخدام �عتبر .11

ــذ�ر فــي و�ســهم مناســ�اً  األردن فــي للصــیدل�ات الكلمــة شــعار تصــم�م  قبــل مــن الشــعار ت
 المتلقي.

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
 الخــاص الكلمــة شــعار تصــم�م فــي italic المائلــة حــرفاأل وضــع خاصــ�ة اســتخدام �ســهم .12

 الشـعار �جعـل ممـا الشـعار، مـن مهـم جـزء علـى دالتأكیـ فـي جزئـي �شكل األردن صیدل�ات�
 التذ�ر. سهل ككل

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 
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 المعكوســة المائلــة حــرفاأل وضـع خاصــ�ة اســتخدام إلــى األردن فـي الصــیدل�ات �عــض تلجـأ .13
oblique reverse لوجع والتمیز االختالف بهدف بها، الخاص الكلمة شعار تصم�م عند 

 المتلقي. لدى الحفظ سهل الشعار
a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
 فــي serif "ســیر�ف" القــد�م خطــوطال نمــط اســتخدام األردن فــي الصــیدل�ات غالب�ــة تتجنــب .14

 �عیـق مما لتذ�ر،ا في وأصعب القراءة في سرعة أقل �ونه بها الخاص الكلمة شعار تصم�م
 .المتلقي ىلد الشعار وحفظ ترس�خ

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق غیر� 

 
ssan  سیر�ف" "سانس الحدیث الخطوط نمط استخدام األردن في الصیدل�ات غالب�ة تفضل .15

serif لـدى الشـعار وحفـظ ترس�خ في أثر من له لما بها، الخاص الكلمة شعار تصم�م في 
 المتلقي.

a. شدة أوافق� 
b. أوافق 
c. محاید 
d. موافق غیر 
e. شدة موافق یرغ� 
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