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 دراسية كحالة األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة :األردنية

 إعداد

 شناق وليد هديل

 إشراف

 األزهري وليد وائل الدكتور

  الملخص
 المسةر إيجةد أنظم  بةستخدام الوصول بإمكةني  المتعلق  القضةية على الدراس  ه   تّرك 

 إيجةد بقضةية المتعلق  األدبية  في البحث الدراس  تضمن  إ . الجةمعة  حرم داخل جدةوالمتوا

 إلى الدراس  هدف  وقد ،البيئة  ه   مثل في به المرتبط  السلوكي  والجوانبWayfindingالمسةر 

 العلوم وجةمع  ،عةم بشكل الجةمعة  مبةني في المسةر إيجةد أنظم  استخدام تصةميم فعةلي   يةدة

 على التعرف خالل من المبني  للبيئ  الكةمل اإلدراك وتحقيق. خةص بشكل األردني  والتكنولوجية

 لجميع الوظيفي  فعةليتهة حيث من المسةر إيجةد أنظم  تصةميم وتطبيقة  لرمو  اإلدراك جوانب

دارة الجةمع  المصمم لمسةعدة إضةف    ،الجةمع  رّواد  بتصميم خةص نمو ج إيجةد على وا 

 . جةمعة ال

 رّواد استهدف  إ  ،المسحي الوصفي المنهج البةحث  استخدم  الدراس  ه   أهداف ولتحقيق

 لتوجيهة  اتبةعهم خالل من وجهتهم على عثورهم وكيفي  األردني  والتكنولوجية العلوم جةمع 

 الجةمع  رّواد من عشوائي  عين  من الدراس  مجتمع تكّون إ  ،Visual Guidance بصري 

 الجةمع  رّواد من العديد األولي  البحوث أشرك  إ . الجةمع  وطلب  التدريس هيئ  أعضةء ضمن مت

 والمتمثل  الدراس  أداة وثبة  صدقه من التأكدو  التحقق ألسةليب قواعد بمثةب  كةنوا وال ين

 .ستبيةنالبة
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 عم بمقةبال  تمثل  واألدل  المعلومة  على حصولهة في عدة طرق الدراس  اعتمد 

 الهندسي  والمشةريع التصةميم دائرة في المعمةري والتصميم ،الجرافيكي التصميم مجةل في مختصين

 متعلق  الجةمع  بتصةميم خةص  ومخططة  كصور وثةئق على والحصول ،الجةمع  حرم داخل

  الهيئ أعضةء من بكل الخةص اإلستبيةن أسئل  نتةئج إلى إضةف    ،تحليلهة ثم ومن الدراس  بموضوع

 إيجةد أنظم  تصةميم بةتبةع المتعلق  الممةرسة  أفضل على للتعرف الجةمع  وطلب  التدريس 

 . الجةمع  حرم داخل المسةر

 أنظم  تصةميم التبةع فعةلي  وجود الدراس  نتةئج أظهر  االستقصةئي  ةن اإلستب خالل ومن

 استخدام محور ،Symbols الرمو  استخدام محور: )الثالث االستبيةن محةور في المسةر إيجةد

 استخدام لصةلح كةن  إ ا ،(Landmarks المكةني  المعةلم اتبةع محور ،Signage الالفتة 

 ،الالفتة  استخدام يليهة الثةني  المرتب  في المكةني  المعةلم اتبةع وجةء ،األولى المرتب  في الرمو 

 .Maps للخرائط استخدام من الثةني المحور تضمنه مة كةن وأخيرا

 ومفيد فّعةل تصميم تقديم في الجرافيكيين للمصممين ةماله الدور عن للكشف الدراس  توصل 

 . التصميم عملي  من مبكر وق  في إدراجه ينبغي إ  ،المسةر إيجةد عملي  يخدم

 متعةرف تصميمي كمصطلح Wayfinding المسةر إيجةد مفهوم بإدراج الدراس  وتوصي

 والبحث العةلي التعليم وو ارة األكةديمي  بةلمؤسسة  ممثل  مسؤول ال الجهة  بدعوة و لك ،عليه

 الحكومي  الجةمعة  في والمعمةري  الجرافيكي  التصةميم بمجةل المختصين القرار وصنةع العلمي

 التخطيط من األولى المراحل في المسةر إيجةد أنظم  تصةميم استراتيجية  بتبني ،والخةص 

مكةني  المسةر بإيجةد المتعلق  المشكال  لحل ،والخةرجي  الداخلي  الجةمعة  لمرافق المكةني  وا 

 .الجةمعة  لرّواد الوصول

  . تصاميم انظمة إيجاد المسار ،المسار إيجاد ،المكام ،الفراغ، فعالية مدى: ةيالمفتاح الكلمات
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Abstract 

 
This study emphasizes the issues relating to accessibility by using wayfinding 

design systems existing inside the campus Universities. 

The study included research in the literature relating to wayfinding and the 

behavioral aspects connected with it in such environment. The study aimed at increasing 

the effectiveness of using wayfinding design systems in the buildings of Universities, in 

general and Jordan University of Science and Technology, in particular and the 

achievement of complete perception of the built environment through the identification 

of the perception aspects of the signs and applications of wayfinding design systems in 

regard to their functional effectiveness for all University visitors, In addition to the help 

of the designers and the University administration to create a special model of  the 

university design.     

For achieving the aims of the study, the researcher followed the descriptive survey 

approach by concentrating on the visitors of university and how they found out their 

destination by following visual guidance. The study population consisted of a random 

sample of University visitors, including teaching staff and University students. The 

preliminary researches involved many University visitors who were bases for the 

methods of verification and making sure of the validity and reliability of the study 

instrument represented in the questionnaire. 



  ع 

 

The study depended on several methods of obtaining information and evidences 

represented in interviews with specialists in the graphic design and architectural designs 

in the department of engineering designs and projects inside the campus and obtaining 

documents in the form of   pictures and sketches of the designs of university relating to 

the topic of the study in order to analyze them, besides the results of the questionnaire 

questions for teaching staff and university students in order to identify the best practices 

relating to the adoption of wayfinding design systems inside the campus. 

Through the survey questionnaire, the results of the study revealed the existence 

of effectiveness for following wayfinding design systems in the three cores of the 

questionnaire (using symbols, using signage and using landmarks). The results were in 

favor of the use of symbols in the first rank, followed by the use of landmarks in the 

second rank, then the use of signage and finally all the what was included in the second 

core in the use of maps. 

The study revealed the important role of graphic designers in providing an 

effective and useful design that serves the process of wayfinding in which it should be 

early included in the designing process. The study recommends that the concept of 

wayfinding should become as a customary design term by inviting the responsible 

authorities represented by the academic institutions, the Ministry of Higher Education 

and Scientific Research and the decision-makers in the field of graphic and architectural 

design in public and private universities to adopt the strategies of designing wayfinding  

systems in the early stages of the spatial planning of the internal and external 

universities facilities to solve problems related to wayfinding  and the accessibility of 

university visitors. 

Keywords: Effectiveness, Space, place, Wayfinding, wayfinding design systems. 
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 :المقدمة 0.0

 متتن تتتنقلهم ثنتتةءأ األشتتخةص بتته يقتتوم أسةستتي نشتتةط Wayfinding المستتةر إيجتتةد عمليتت  تعتتد

 اإلدراك نظريتتة  متتن العديتتد وضتتع  حيتتث الستتلوك دائتترة فتتي النشتتةط هتت ا يتتدخلو  آختتر. إلتتى مكتتةن

ظهتتتةرو  لحستتتةبه Spatial Cognition المكتتتةني  تلتتتك تركيتتت  ويبقتتتى ،حستتتةبي  نمتتتة ج فتتتي نتةئجتتته ا 

 أي البشتري اإلدراك متن النةتجت  Representations -Knowledge المعرفت  تمثيتل علتى النمة ج

 .Norman), (1988 نورمةن دون سمةهةأ كمة  سأالر  في المعرف 

 get(Pia طفتولتهم منت  األشخةص يتعلمهة طبيعي  مهةرة المسةر إيجةد عملي  أن إلى إضةف 

 1967) ,Inhelder and  التةلي : الحةال  من العديد في تحدث إ  العمر، في تقدموا كلمة تتطورو 

   .Gluck), (1991 المبنى خالل نتقةلاال أو ،المدين  في المشيو  ،المدين  أرجةء عبر كةلقيةدة

 فهمهتمو  بةستتخدامهم يتمثتل مشتترك يءشت األشتخةص لتد  يكتون الستةبق  الحتةال  جميع فيو 

 عةم الرأس" في المعرف  "  كر  سبق كمة نورمةن عليهة أطلق الجغرافي . للمسةحة  المنطقي  للمعرف 

 عليتتهو  ،Representation Cognitive المعرفيتت  التمثتتيال  استكشتتةف متتع ت امنتتة  لتتكو  ،1988

 الستتنوا  ختتالل Wayfinding Human البشتتري المستتةر إيجتتةد موضتتوع دراستت  البحتتوث تنةولتت 

 المةضي . القليل 

 عملية  يخص بمة  لك و ،العةلم في معرف بةل هتمةماال من قليل هنةك كةن نفسه الوق  فيو 

 وتصتميم ،Glulk), (1991 المعلومتة  حتيتةجكة Wayfinding Of Processes المستةر إيجتةد

 .Environments Spatial Of Design 1992) ,Passini &(Arthur المكةني  البيئة 
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 بتتين الوصتتل حلقتت  هتتي Design Information المعلومتتة  تصتتميم يتت عمل فتتإن هنتتة متتنو 

 التصتتتتةميم استتتتتخدام فتتتي تبتتتتر  والتتتتي المعلومتتتتة  علتتتتى الحصتتتول منهتتتتة الغةيتتت و  ،المتلقتتتتيو  المصتتتمم

 .Guidance Visual البصري  التوجيهة   ا  Design Graphic Visual البصري  الجرافيكي 

Information Unifying Visual-  متتة المعلو  تصتتميم نظتتةم توحيتتد الضتترورة متتن لتت ا

system Design، يتةرة عنتد بستهول  المعلومتة  علتى رفالتّعت متن لته المستخدم  الفئ  نيمك   ممة  

 لهتم ليكتون Language Specific معينت  لغت  فهتم إلتى الحةجت  دون  وستهل واضتح بشتكل المكةن

  .التوهةن حةل في كمرجع

 المعلومتتتتتة  تصتتتتتميم فتتتتتي المشتتتتتترك الحتتتتتسو  ريالبشتتتتت العةمتتتتتل دور عتتتتتن نغفتتتتتل أن يجتتتتتب الو 

Design Information  البصتتتري  تصتتتةال اال مصتتتممي استتتتخدام  لتتتك مثتتتةلو  -Visual 

Communication للخرائط Maps  والالفتة Signages تجتة اال بإيجتةد المتعلقت  المشتةكل لحل 

 الصحيح. والمسةر

Are You  هنتتة أنتت  ختترائط :دالئلكتت Factors Physical الفي يةئيتت  العوامتتل تعتبتتر لتت ا

Here""،  المرافتق عالمتة و Signs Utility،  الختروج عالمتة و Signs Exit فتي المتؤثرا  متن 

 الشتتكل انظتتر  وارو  مستتتخدمين متتن المكتتةن بتتّرواد الختتةص المستتةر إيجتتةدب المتعلقتت  الوصتتول أنظمتت 

(2).  
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 المرافق وع مات هنا أنت لخريطة مثال (0) رقم شكل

 ادروّ  بتوجيتته تتعلتتق هةمتت  آثتتةر هتتةل إنّ فتت ،Factors Spatial المكةنيتت  بةلعوامتتل يتعلتتق فيمتتةو 

مكةنيتت  Configuration Building المبتتةني بتكتتوين متمثلتت  وجهتتةتهم مستتةر تحديتتدو  مكتتةنال  وا 

 وستتةئلو  ،Paths Circulation الحركتت  ومستتةرا  ،accessibility Visual البصتتري الوصتتول

  .Signage ة ةلالفتك واإلرشةد اإليضةح

 وجتتد  حيتتث ،األخيتترة اآلونتت  فتتي للتصتتميم الستتلوكي  بةلجوانتتب االهتمتتةم ا داد  لتتك أجتتل متتن

 تحديتتدو  Wayfinding المستتةر إيجتتةدب متعلقتت  صتتعوبة  وجتتود إلتتى المشتتيرة الدراستتة  متتن العديتتد

 ه ا كةن ءسوا ،المفتوح  الفراغة  في ك لكو  المركب و  الكبيرة المبةني في خصوصة ،المعني  الوجه 

 إليهة. الوصول يراد جديدة وجه  أو مألوفة الفراغ

 واالتجةهة  ،الصحيح  بةلمعلومة  الجةمع  لبيئ  المستخدمين ت ويد المهم من الجةمعة  في

 الحيت  فراغتة  بتةقي فتي كت لكو  الفرعيت و  الرئيستي  األقستةم فيهة بمة ،بةلجةمع  الخةص  المداخل عند

 بنقل المتمثل  تصةلي اال العملي   لك سيسهل مرئي  بتصةميمو  لمعلومة ا ه   مثل بتوفرو  الجةمعي.
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 الطريتتتتق علتتتتى اإلستتتتتداللو  االتجةهتتتتة  علتتتتى التعتتتترفو  تحملهتتتتة التتتتتي الرستتتتةل  يصتتتتةلا  و  المعلومتتتتة 

 إدراكهتتم متتن وس تتعي Guide Visual مرئتتي لتتدليل مهتبتتةعا عتتن نتتةتج  لتتكو  التنقتتل أثنتتةء الصتتحيح

 المكةن. في خبرتهمو 

 البيئتت  فتتي المستتةر إيجتتةد أنظمتت  تصتتةميم تبتتةعا أن مفةدهتتة فرضتتي  متتن البحتتث هتت ا قينطلتت لتت ا

 دراستتت  إلتتتى ،منظمتتت  حركتتت  تو يتتتعو  للفراغتتتة  الوظيفيتتت  العالقتتتة  تحقيتتتق مستتتتو  تتعتتتد  الجةمعيتتت 

 تأثيرهةو  التصةميم لتلك المبةشرة غيرو  المبةشرة بةالنطبةعة  متعلق  الجةمع  ّروادل السلوكي  الجوانب

 .الفراغ في تفةعلهو  الفرد سلوك على

 ،الطبيتتت و  الهندستتتي  بكليةتهتتتة األردنيتتت  والتكنولوجيتتتة العلتتتوم جةمعتتت  حتتترم الدراستتت  هتتت   تتنتتتةولو 

مكةني و  بةلتخطيط المتعلق  المجةال  تحديداو   بعمليتة  يتعلتق متة كتلو  الجةمع  بيئ  داخل الوصول ا 

 المخصصتت  المركبتتة  لحركتت  بةإلضتتةف  بهتتةطال أو التتتدريس هيئتت  ألعضتتةء ستتواء   الحركتت و  االنتقتتةل

 داختتل العوائتتق متتن خةليتت  لبيئتت  ضتتمةنةو  الجةمعتت  لرؤيتت  تحقيقتتة أقستتةمهةو  الجةمعتت  كليتتة  بتتين لنقتتلل

مكةنيت  المستةر إيجتةد فتي الدراست  موضتوع بت لك معت  ا ،الجتةمعي الحرم  كتةن إ  للجميتع. الوصتول وا 

 المعتتتتةيير بةعتمةدهتتتتة دراستتتتي  كحةلتتت  األردنيتتتت  ةوالتكنولوجيتتتت العلتتتتوم جةمعتتت  حتتتترم اختيتتتتةر فتتتتي الستتتبب

 بتخطتتتيطو  كجةمعتت  األستتةس متتن صتتمم  فقتتد ،نشتتأتهة منتت  الجةمعتت  عليهتتة قةمتت  التتتي التصتتميمي 

 إ  ،التداخلي الفنتةء ستةحة  متع متصتل  مكتررةو  منتظمت  تصتميمي  بوحتدا  Layout Grid شتبكي

 الكليتة  متضتمن  واحتدة  منيت  بفتترة معت الجة بنيت  حيث متمةثل . بنةء أجنح  أربع  فنةء بكل تحيط

 مع لكنو  مرافقو  أقسةم بةستحداث الجةمع  قةم  المةضي  القليل  السنوا  وخالل ،الطبي و  الهندسي 

 استتتتتكمةالو  األستتتتةس منتتتت  عليتتتته صتتتتمم  متتتتة علتتتتى بنتتتتةءا مشتتتتةبهة   تصتتتتميمي نستتتتق علتتتتى المحةفظتتتت 

 (.2) الشكل انظر توسع  أي جراءإ حةل في المستقبلي  للمبةني المتضمن  الجةمع  لمخططة 
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  األردنية والتكنولوجيا العلوم لجامعة المعماري المجسم (8) الشكل

 ،األردنيتت  الجةمعتتة  متتن غيرهتتة عتتن األردنيتت  والتكنولوجيتتة العلتتوم جةمعتت  مّيتت  قتتد الستتبب وهت ا

 وجةمعتة  ،نشتأتهة منت  بةلجةمعة  خةص  لتكون تكن لم معمةرية الجةمعة  تصةميم معظم إن حيث

 لكتنو  ،الفةرغت  المستةحة و  يتنةستب بمتة ألقسةمهة التوسع  تمو  صغيرة بمسةح  مصمم  كةن  أخر 

 ومثتتةل جميعهتتة المبتتةني تصتتةميم تشتتمل واحتتدة روح  و تصتتميمي مفهتتوم أو محتتدد نستتق لهتتة يكتتن لتتم

 خطتي وبأستةس Network Compositive المتدمج الشتبكي التصتميم  ا  األردني  الجةمع   لك:

 كتلو  متستةوي  غيتر أحجتةم  ا  لكتل الحرم الداخلي  الجةمع  شوارع تّقسم إ  منتظم  غير أج اء مع

 Semi-  الشبكي شبه التصميم  ا  اليرموك لجةمع  إضةف  ،مختلف  بتصةميم منفصل  مبةني منهة

Grid مختلفتتت  بتصتتتةميم منفصتتتل  كتتتتل إلتتتى الحتتترم الداخليتتت  الجةمعتتت  شتتتوارع تّقستتتم إ  مكتتترر والغيتتتر 

(1998 ,Obeid-Abu) الدراس . ه   من المرجو للهدف الوصول من يحد ممة 
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 :الدراسة مشكلة 0 .8

 الجةمعتتتة  رّواد إرشتتةد فتتي تستتةهم جرافيكيتت  معلومتتتة  بتتتوفير االهتمتتةم بقلتت  اإلشتتكةلي  تكمتتن

 ية بكل الخةص  الفراغة  في خةص بشكل األردني  التكنولوجيةو  العلوم جةمع و   عةم بشكل األردني 

 الفراغتة  تمييت  صتعوب و  ،األدراجو  المصتةعد أمتةكن إلى التوجه في الصعوبة و  ،أقسةمهةو  الجةمع 

 المةليتتتت  التتتتدائرةو  المكتبتتتت و  والمختبتتتترا  التدريستتتتي  القةعتتتتة و  بةلكليتتتتة  المتمثلتتتت  الوظيفيتتتت  الجةمعيتتتت 

 صتعوبة و  دية تحت متن  لتك عتن ينتتج متةو  ،الت  الطتوار.... مختةرجو  ،العيتةدا و  العةمت  العالقتة و 

دراكتهو  معرفتته عتدمو  Space الفتراغ فتي لمكةنته الشتخص تحديتد فتي تكمن  بةلنستب  الختةرجي للفتراغ ا 

 بحثيت  مشتكله هنتةك أن علتى الدراست  ركت   هت ا ختالل منو  الجةمع . أقسةمو  لمبةني الداخلي للفراغ

  التةلي : التسةؤال  في تترك 

 إيجتتتةد المستتتةر أنظمتتت لتحستتتين تصتتتميم  Design methodsمتتتة هتتتي أفضتتتل الطتتترق التصتتتميمي  

Wayfinding  ؟األردني  في الجةمعة 

 التةلي : الفرعي  األسئل  تحته تندرج إ 

 بةستتتخدام لتتك و  إيجتتةد المستتةر أنظمتت كيتتف متتن الممكتتن توظيتتف أفضتتل الممةرستتة  لتصتتميم  -أ

 مبةد. التصميم الجرافيكي؟

فتتتي تصتتتميم الفراغتتتة   يمكتتتن استتتتخدامهPrototype   نمتتتو ج إلتتتىكيتتتف يمكتتتن الوصتتتول  -ب

 ؟ Wayfinding إيجةد المسةر أنظم الجةمعي  بنةء  على مفهوم تصةميم 

عنتتتد اتبتتتةع أعضتتتةء الهيئتتت  التدريستتتي   (α ≥ 0.05)هتتتل توجتتتد فروقتتتة   ا  داللتتت  إحصتتتةئي   .2

 ؟النوع اإلجتمةعيالخةص بمتغير  إيجةد المسةر أنظم الطلب  لتصةميم و 
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إيجتةد  أنظمت عند اتبتةع الطلبت  لتصتةميم  (α ≥  0.05)  هل توجد فروقة   ا  دالل  إحصةئي .2

 الخةص بمتغير المستو  الدراسي؟ المسةر

إيجتةد  أنظمت عند اتبتةع الطلبت  لتصتةميم  (α ≥  0.05)هل توجد فروقة   ا  دالل  إحصةئي   .1

 الخةص بمتغير الدرج  العلمي ؟ المسةر

إيجتةد  أنظمت تبتةع الطلبت  لتصتةميم عند ا (α ≥  0.05)هل توجد فروقة   ا  دالل  إحصةئي   .1

 الخةص بمتغير الكلية  )الهندسي / الطبي (؟ المسةر

  :الدراسة هدفأ 0 .3

الجوانتتتب الستتتلوكي  المرتبطتتت  بتتته و ، Wayfinding إيجتتتةد المستتتةرتطتتترح الدراستتت  تعريفتتتة  لمفهتتتوم 

 .الطبي و التصميمي  لكلية  الجةمع  بأقسةمهة الهندسي   لالعتبةرا إضةف  

 وجهتهم على همعثور  كيفي و  طلب و  تدريسي ال هيئ ال عضةءأ من الجةمع  رّواد تستهدف حيث

 :يلي بمة الدراس  أهداف تتلخص إ  .Guidance Visual بصري  توجيهة ل اتبةعهم خالل من

جةمعت  و فتي مبتةني الجةمعتة  بشتكل عتةم  إيجةد المسةر أنظم  تصةميم استخدام يةدة فعةلي   .2

 ية األردني  بشكل خةص.التكنولوجو العلوم 

تطبيقة  و تحقيق اإلدراك الكةمل للبيئ  المبني  من خالل التعرف على جوانب اإلدراك لرمو   .2

 من حيث فعةليتهة الوظيفي  لجميع رّواد الجةمع . إيجةد المسةر أنظم تصةميم 

دارة الجةمع  على و مسةعدة المصمم  .1  نمو ج خةص بتصميم الجةمعة . إيجةدا 

 لدراسة:ا أهمية 0 .4

 يلي: فيمة الدراس  أهمي  تكمن

 في تحقيق عملي  اإلدراك للفراغ.Wayfinding  إيجةد المسةر أنظم دور تصةميم اظهةر  .2
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األمثتتتتل  االستكشتتتتةفوالتكتتتتوين الفراغتتتتي لتحقيتتتتق  GISالجغرافيتتتت  المعلومتتتتة   أنظمتتتت توظيتتتتف  .2

 لمسةرا  الحرك  في مبةني الجةمعة .

 والطلب  فتي تدريسي الهيئ  العضةء أرّواد الجةمع  من   مشةركو التعرف على دور المصممين  .1

 .Wayfinding Designs Systemsإيجةد المسةر أنظم عملي  تصميم 

 الدراسة: مصطلحات 0 .5

 :Space الفراغ

و النقتتةط أبأنتته: "مجموعتت  متتن العنةصتتر الفــراغ كلمتت   يمريكــقــاموس التــراث األف عتترّ : لغويــاً 

و أبةلمستةف  بتين نقطتتين  هيمكتن تمثيلتو ، بعتةداأل يمجتةل ثالثت يفت التي تحقق شتروط هندستي  معينت 

 .(بدون تةري  ،األمريكيقةموس التراث ) و بةلحجم المحصور بين مجموع  من الحدود"أبةلمسةح  

 

ن ضتغطه إبحيتث  ، المتةدة فتةرغ متن الفضتةء بأنه حي  من غ:الفرا يعّرف ياءالفيز  في نظريًا: 

 ,Pickering) هفيتت الموجتتة  الكهرومغنةطيستتي  ؛ ويمكتتن أن تنتقتتلالضتتغط الجتتوي أقتتل بكثيتتر متتن

1912). 

 رواد العمتتةرة التت ين عبتتروا عنتته فرانتتك لويتتد رايتت ومتتن التكوينتتة  المعمةريتت ،  أستتةس الفراغفــ

Frank Lloyd Wright  ال ي قةل: "إن الحي  الداخلي هو حقيق  المبنى" (Long, 2013).     

 

ـــاً  المعمةريتتت  األسةستتتي  حيتتتث يمثتتتل الحيتتت  التتت ي يضتتتم األحتتتداث  المكونتتتة أحتتتد  هتتتو :إجرائي

 وهتو يترتبطالريةضتي . و العالقة  المحسوست  بتين األجستةم متن النةحيت  الفلستفي  و المرتبط  بةألنشط  

 .بةلوظيف  الموجودة به

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 Space Architectural المعماري الفراغ

واألشخةص واألنشط  عن طريق أبعةد  الثالث  يتتتتتةء األشي يحو التتتتت يمكةن هو ال نظريـــــًا: 

لتطور ا) يتتتتتتتة  إنسةن ا  و تطورأ نيتتتتتتتة  عمرا ا  تطورستتتتتتتواء كتتتتتتتةن له صف  التطور بمرور الزمن ن أكمتتتتتتتة 

 ,Ashihara) مة يتعلق بةإلنسةن من تصرفةت(كتتل و كتت  األنشط  والحر، السلوكأي  :اإلنسةني

1970). 
الت ي يولّتد  المشتروع للتصتميم المعمتةريهم عنصر متن عنةصتر أو ة سةس العمةر أ: بأنه اً إجرائي

تترتبط   عةطفّيتو يت  فكرّ و ي  يترتتب للحيت  الفراغتي متن متعت  بصترّ  علتى متة  لك بنتةء  و الشعور بةلراح  

 . حيث يعد أسلوب الفراغ معيةر األصةل  في أي طرا  معمةري.بةلوظيف 

  Place المكام

كمتتة  المكــام  Britannica Online Encyclopediaبريتةنيكتتة موستتوع عّرفتت   نظريــًا:

  والوقتةئع وضتعة واتجةهتة نستبية األجستةم ثالثتي األبعتةد ال حتدود لته تأخت  فيته نطتةق بأنته الفي يتةء فتي

    بدون تةري (. ،بريتةنيكة)موسوع  

 فيلستوفوأشتةر ال ."ال ي يشتغله الجستم الفراغالمكةن هو " مة نصه:في( 1686الحنفي ) وأشةر

ــام" إلتتى Kant Immanuel طكتتةن يتتلإيمةنو  األلمتتةني بأنتته:  الصتتةفي نقتتد اإلدراك فتتي كتةبتته "المك

"شتتكل مستتلم بتته نقتتي متتن أشتتكةل الحتتدس التت اتي"، وبةلتتتةلي فإنتته إستتهةم ال مفتتر منتته لملكتتة  البشتتر 

 . (.119Bird, 1995, P) العقلي 

والمستتخرج متن  نظةم من العالقة  المجردة المستمدة من التجريتد الت هني المكاميعد  :إجرائياً 

، وكيتةن ال يحتدث شتيء بدونته، فهو مسةح   ا  أبعةد هندسي  بأحجتةم ومقتةييس، األشيةء الملموس 

 إ  يتحدد فيه موضوع اإلدراك. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1686
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  Wayfindingالمسار إيجاد

 بأنتته Kevin Lynchه كتتيفن ليتتن  فقتتد عرفتت بمثةبتت  حتتل للمشتتكال  العمليتت  نظريــاً يعتتّرف 

. (Lynch, 1960)  محددة متن البيئت  الخةرجيتالمن اإلشةرا  الحسي  االستخدام المستمر والتنظيم 

 بأنهتتتتة عمليتتتت  متتةبعتتتت  لحتتتتل المشتتتتكال  المكةنيتتتت  Romedi Passini بةستتتتينيروميتتتتدي فتتتته عرّ و 

(1984 ,Passini) . و( 2005كمة عّرفه ,Bell et alبأنه )  وظيف  التكيف التي تسمح لنة بتةلتحرك

ةصتتتر القيمتتت  مثتتتل الطعتتتةم أو المتتتأو  أو أمتتتةكن االجتمةعتتتة  فتتتي متتتن ختتتالل بيئتتت  فعةلتتت  لتحديتتتد العن

 البيئ .

عمليتت  تحديتتد واتبتتةع مستتةر أو طريتتق بتتين أصتتل محتتدد  و( فهتتGolledge, 1999)تلتت ووفقتتة  

عملي  متتةبع  التخة  القترار بشتأن اختيتةر  و. فهقدرة الفرد سواء المعرفي  والسلوكي و ، ووجه  محددة

 .الطريق

 البيئت  أبحتةث بمجتةل ختةص علمتي مصتطلحفهتو ( ,Arthur & Passini 1992)لتت  ووفقتة  

 ختالل طتريقهم ليجتدوا النتةس يستتخدمهة التتي السيةست  أو تيجي ،ااإلستتر  بةلعمليت يعتّرف و  والستلوك

 إلتى بةإلضتةف  والمعرفيت ، قتدراتهم اإلدراكيت  على بنةء   و لك لهم، بةلنسب  الجديدة أو المألوف ، األمةكن

عني عمليت  يو  .عملي  اإلدراك بواسط  عملي  لحل مشةكل الحرك  المكةني  التي تحدث وفه. عةداتهم

 إلتتتىتحديتتتد المواقتتتع ومستتتةراتهة فتتتي الفتتتراغ، بمتتتة فتتتي  لتتتك اإلدراك البيئتتتي وتحويتتتل المعلومتتتة  البيئيتتت  

جراءا  قرارا    لك بنةء  على خريط   هني  يحددهة الشخص.و ، وا 

اإلدراك و نةبعة  من القدرة علتى التصتور  االتجة تحديد و  ريقالطهو عملي  البحث عن  :إجرائياً 

القرار متمتثال  بةلحركت  والتوجته  بةتخة من ثم التخطيط للسلوك و لك ، استقراء المعلومة  الضروري و 

 تتةبعةتتتتتته ال منيتتتتت و إ  يتتتتترتبط بمفهتتتتتوم المعلومتتتتتة  البيئيتتتتت  أي المحتتتتتيط الفراغتتتتتي ، للفتتتتتراغ المقصتتتتتود
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Spatial& Temporal Context  حيتتث تعتتد هتت   العمليتت  ضتترورة متتن ضتترورية  مجتمتتع اليتتوم

 بكةف  قطةعةته. 

 حدود الدراسة: 0. 6

جةمع  العلوم والتكنولوجية الجةمعة  و دراس  مسةرا  الحرك  في مبةني  الحد الموضوعي: -

 ووسةئل اإليضةح واإلرشةدحيث يتم التركي  على التصميم التكويني  ،كحةل  دراسي  األردني 

 اإلرشةدي .الدالال  و ةم اللوحة  كنظ

 . 2128-2127العةم الجةمعي  حدود زمانية: -

  األردن. إربد/ األردني / والتكنولوجية العلوم جةمع  مكانية: حدود -

 محّددات الدراسة:  0. 7

 راس  بسبب:د تعميم ه   الدّ يتحدّ 

 .المسةر إيجةد أنظم  تصةميم تطوير في الجةمعة  اهتمةم قل  -

 مجةل في تصميمي  وفكرة كمصطلح Wayfinding المسةر إيجةد فهومم وضوح عدم -

 العلمي . ودرجةته مستويةته جميع في التصميم

 التصميم تخصص في المسةر بإيجةد المتعلق  المواضيع في األسةسي  المعرف  نقصةن -

 الجرافيكي.
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقةاألدب النظري والدراسات السابقة
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 :ةمقدم 0. 8

دب النظتتري  ي العالقتت  بموضتتوع الدراستت  ومتغيراتهتتة فضتتال  عتتن اشتتتمل هتت ا الفصتتل علتتى األ

و لتك علتى  Wayfinding إيجتةد المستةر أنظمت بتصتةميم جنبيت   ا  العالقت  الدراسة  العربي  واأل

 النحو التةلي:

 :أواًل: األدب النظري

لمرتك ا  الفكريت  لمتغيترا  الدراست  سةسي  لموضوع الدراس ، واسينةق  ه ا الج ء المفةهيم األ

 األسةسي .

 Wayfinding إيجاد المسارمفهوم  8 .8

القتترن الستتةدس عشتتر. حيتتث كتتةن   موجتتودا منتت Wayfinding إيجتتةد المستتةركتتةن مصتتطلح 

 جهتتتتت  معينتتتتت  إلتتتتتىهتتتتتو متتتتتة يعنتتتتتي الستتتتفر ستتتتتيرا علتتتتتى األقتتتتتدام و  Wayfaringيشتتتتةر لتتتتته بمصتتتتتطلح 

(Arthur& Passini, 1992). 

 ر المسا إيجادالتطور التاريخي لمفهوم  0 .8 .8

مصتتممي و ، مخططتتي المتتدنو  ،مهندستتي العمتةرةو ، متع متترور الستتنوا  قتةم محترفتتي التصتتميم 

لوصتتف التنقتتل   Wayfindingإيجتتةد المستتةر بتطتتوير مصتتطلح، وعلمتتةء التتنفس البيئتتي، الجرافيتتك

األدلت  التجريبيت  و الشخصتي  ستتمرار مرتكت ا علتى الخبترة ةهت ا المصتطلح يتطتور بو داخل بيئ  واحدة. 

  .(Oyelola, 2014) للبيئة  المعقدة من قبل المستخدمين

األول صتتورة نشتتر كتةبتته ، مخطتتط أمريكتتيو مهنتتدس معمتتةري  Kevin Lynchفن ليتتن  يكتت

 ، بنتةء  1960عتةم  Wayfinding إيجتةد المستةربالمتعلتق  " The Image of the City"المدين  

وصتتف الكتتتةب صتتورة المدينتت   إ ، وبوستتطن وجيرستتي لتتوس انجلتتسعلتتى دراستت  قتتةم بهتتة حتتول متتدن 
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ستتتتتتتتخدام مفتتتتتتتةهيم تمثلتتتتتتت  بةلتوجتتتتتتته ةب، متتتتتتتن منظتتتتتتتور حضتتتتتتتريتحديتتتتتتتد  و  إيجتتتتتتتةد المستتتتتتتةرطريقتتتتتتت  و 

أو متة يستمى  Cognative Mappingرستم الخترائط المعرفيت  و   Spatial Orientationالمكتةني

قدرة المستخدم على  إلىالمفةهيم حيث تشير ه    ،Environmental Imaging  بةلتصور البيئي

 .تمثيل البيئ  المةدي  عقلية  

 إلىمستندة تلك التجةرب ، قد أشةر لين  في كتةبه لدور التجةرب في توفير معلومة  التنقلو 

  والنقتتتةط، Districts المنتتتةطقو ، Edgesالحتتتواف و ، Paths: المستتتةرا  تشتتتملمكونتتتة  بيئيتتت  

Nodes   والمعتةلمLandmarks  . المكونتتة  تشتكل األستتةس لنظريتت  و ةلي فتتإن هت   المفتتةهيم بةلتتو

إ  ستتتتتطرق الدراستتت  لشتتترح هتتت    .كمتتتة هتتتو مستتتتخدم حةليتتتة    Wayfindingإيجتتتةد المستتتةرتصتتتميم 

 المكونة  في الج ء الالحق.

تقتديم مبتةد. و من هنة فقد حةول لين  تقييم شكل المدينت  علتى أستةس مفهتوم قةبليت  الصتورة و 

 Mental Image قتةئم علتى تشتكيل صتور  هنيت  علتى الطريتق إيجتةدن أعتى دّ او لتصتميم المدينت . 

إ  يقصتتتد ليتتتن  بةلصتتتورة ال هنيتتت  تلتتتك  التتت اكرة.و اإلحستتتةس  ه قتتتةئم علتتتىمتتتن محيطنتتتة البيئتتتي أسةستتت

أحةستتيس و الفراغتتة  المفتوحتت  و التتتي تلعتتب فيهتتة التبةينتتة  البصتتري  و التصتتورا  ال هنيتت  لصشتتخةص 

 ن صورة متكةمل  داخل مسةراتهة.الحرك  دورا  بةر ا  لتكوي

  DownsRoger بيئتي روجتر  داونت لستةهم كتل متن عتةلمي التنفس ا 1970فتي بدايت  عتةم 

 كتتتتتتروا أن العمليتتتتتتة  األسةستتتتتتي  كتتتتتتةإلدراك البيئتتتتتتي و ، بمحةجتتتتتت  ليتتتتتتن  Stea David ديفيتتتتتتد ستتتتتتتيةو 

Environmantal Perception  المعرفتت  وCognition  صتتنع القتترار وDecision Making ،

النتتةجح. حيتتث أن فهتتم عالقتت   Spatial Oriantationجتت ءا متتن التوجتته المكتتةني جتتب أن تعتبتتر ي

إيجتتةد حركتتته فتتي البيئتتة  المعقتتدة متتن حيتتث هتت   العمليتتة  يضتتيف بعتتدا آختتر لتعريتتف و المستتتخدم 

 .Wayfinding المسةر
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عتتتةلم التتتنفس البيئتتتي و وصتتتف المهنتتتدس المعمتتتةري  1980فتتتي بدايتتت  عتتتةم و ، فتتتي وقتتت  الحتتتق 

متتتن منظتتتور البيئتتت   Wayfinding إيجتتتةد المستتتةرعمليتتت   Romedi Passiniميتتتدي بةستتتيني رو 

التواصتتتتل  أنظمتتتت الالفتتتتتة  وغيرهتتتتة متتتتن و   المستتتتةحة  المعمةريتتتت إلتتتتىتمديتتتتد نظريتتتت  ليتتتتن  و ، المبنيتتتت 

 . Communications Graphic  الجرافيكي

قتتتت  بتتتتين اإلنستتتتةن )العال التتتتدكتورا  بعنتتتتوان أطروحتتتتتهأجتتتتر  بةستتتتيني أول دراستتتت  تجريبيتتتت  فتتتتي 

للحصتتول  ،Surveysالدراستتة  االستقصتتةئي  و ةلمقتتةبال  كدلتت  التجريبيتت  ستتتخدم األاحيتتث ، والبيئتت (

 .(Tatarka and others, 2006) على ردود فعل المستخدمين

ثنتةء التنقتل فتي أتلك المقةبال  مع المستتخدمين تستةعد علتى تحديتد المشتةكل التتي يواجهونهتة 

 الفتتتة  غيتتر مقتتروءة أوو  GPS تحتتتوي علتتى ختترائط تحديتتد المواقتتع نأيمكتتن  التتتيو ، بيئتتة  معقتتدة

الحتواج  التتي تحتول دون الوصتول و اإلختالء و رتبةك في حةال  الطوار. حةل  اال إلىمرئي . إضةف  

جميعهتتتة تقلتتتل متتتن و ، ة جستتتدي  أو نفستتتي  أو حستتتي الوجهتتت  المعنيتتت . تلتتتك الحتتتواج  قتتتد تكتتتون إّمتتت إلتتتى

دورا فتي ضتمةن فعةليت   إن للمصتممينأضةف بةسيني فتي القتول و لك البيئة . سهول  الحرك  داخل ت

ستتخدامهة متن اقةبلي  و من النةحي  الوظيفي   Wayfinding Design إيجةد المسةر أنظم ميم ةتص

 القتترارا  المكةنيتت  اتختتة كيفيتت  تتتأثير  علتتى و المستتةر  إيجتتةدتمثتتل  لتتك بأفكتتةر  حتتول و ، قبتتل كتتل فتترد

 Spatial Decision(1984 ,Passini).   

 :إلى Wayfinding إيجةد المسةريمكن تقسيم العوامل المؤثرة في عملي  

  (:Factors) Personal الشخصي  العوامل .2

 وق  اإلستجةب (.و  السمع، مثةل  لك: )البصرو حيث تتضمن الخصةئص الفي يةئي  

 (:Factors Psychological) النفسي  العوامل .2

 ال كةء والفروقة  الفردي .، المشةعر، اإلدراك، المعرف  ،الفهم ،تتضمن الدوافعو 
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 (:Factors Environmental) البيئي  العوامل .1

كثتترة األبتتواب الرئيستتي . إضتتةف  ألنظمتت  الجرافيتتك و Space بمتتة فتتي  لتتك متتن تعقيتتدا  الفتتراغ 

 Design Contentبمتتة فيهتتة متتن محتتتو  التصتتميم  Graphic and Sign Systemالرمتت  و 

 .Numbers (Huang, 2003)األرقةم و   Locations المواقعو 

 هي:و أربع  مهةم  إلى Wayfinding إيجةد المسةرتقسم عملي  

 :onOrientati التوجيه .2

حيتتتث تكتتتّون عالقتتت  بتتتين األشتتتخةص ، تجتتتة (المعرفتتت  أو متتتة يستتتمى )الشتتتعور بةال إلتتتىتتتتؤدي و 

  .ويتطلب  لك معرفه مسبق  للمكةن، األمةكنو 

  :Route the singChoo الطريق اختيةر .2

متتة يكتتون  عتتةدةو ، الوجهتت  المطلوبتت و تصتتةل معرفتتي بتتين الموقتتع الحتتةلي ايتطلتتب متتن الشتتخص 

تخة   على النظر في العديد متن ايتوقف الطريق ال ي يتعين و ، هنةك أكثر من مسةر واحد للوصول

 الطريق. تعليمة   إلىؤدي تعةدة مة و  (Timp and Others, 1992)الخةرجي  و العوامل الفردي  

 : rackt the on Keeping المسةر على الحفةظ .1

تختتة  اهتت ا يشتتمل و ، بقتتةء األشتتخةص علتتى الطريتتق المختتتةر نضتتمةو رصتتد الطريتتق  إلتتىيشتتير 

 .Decision-making points  قرارا  صحيح  في نقةط اتخة  القرار

   : إليهة لو الوص تم الوجه  أن معرف  .1

Recognizing that the destination has been reached 
من أجتل تنفيت  الخطتوا  فةألشتخةص بحةجت   Wayfnding المسةر  إيجةده ا يكمل عملي  و 

 في السيةرا .Navigator ه ا ينطبق على مبدأ العمل المتبع للتنقل و المحيط .  فهم البيئ  إلى
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 :Wayfindingالمسار إيجادأنواع المسارات في  8. 8. 8

ال ي يعتمد على و ،   ينتج تبعة  لمستوية  التحصيل اإلدراكياألمثل لمسةر الحرك كشةفتسالا

غيتتر المبةشتترة و المبةشتترة  بةالنطبةعتتة المتعلقتت   Mental Image متتد  وضتتوح الصتتورة ال هنيتت 

  إدراك تطبعتي فهتو "Schemata" العتةم الت هني المخطتط أمتةللمعلومتة  البيئيت  للبيئت  المبنيت . 

Stereotype  نمطي  أو Typical   فهنتةك متراكم منت  الصتغر، اجتمةعي تطبع نتيج  مة، قفلمو 

)ودح  الواحتد المستمى أو  ا  النشتةط البيئتة  متن مجموعت  لكتل بةلشتخص ختةص نمطتي مخطتط

 2014).، وجندي

 :اتجةهينيتم تفسيرهة بواسط  و تتمثل مستوية  التحصيل اإلدراكي بأفعةل سلوكي  متتةبع  

 Cognitive Mapلخريطة الذهنية اإلدراكية االتجاه األول: اتجاه ا 0.  8. 8. 8

بواستط  و تعد عملي  اإلدراك نةتج  من االستكشةف التدريجي للمعلومة  البيئيت  للبيئت  المبنيت  

تنقالته. حيث تنشئ بتين و الحواس فينتج عن  لك صورة  هني  يستخدمهة اإلنسةن في تحديد وجهته 

فكلمة كةن  الصورة ، تمثل  بجودة الصورة ال هني مستخدمي المكةن عالق  طردي  مو الصورة ال هني  

ّولتد  شتعورا  متن و مشةعر إيجةبي  نحو البيئت  المبنيت  و كلمة أعط  انطبةعة   ال هني  أكثر وضوحة  

هتتتدر الوقتتت  ممتتتة يولتتتد حتتتةف ا  لتتتد  و اإلحبتتتةط و االنتمتتتةء بعيتتتدا عتتتن مشتتتةعر التتتتوتر و الراحتتت  و األلفتتت  

الوجهتتت  المعنيتتت . فمكونتتتة   إلتتتىالتعتتترف للوصتتتول و ألمثتتتل ا االستكشتتتةفمستتتتخدمي المكتتتةن لتحقيتتتق 

والعالقتة  الفراغيت  إ  إنهتة  واالتجةهتة الصورة ال هنيت  إحتداهة يترتبط بةلعنةصتر المةديت  كةلمستةفة  

المشتتةعر و اآلختتر يتترتبط بةالنطبةعتتة  و ، Physical Environmentتمثيتتل عقلتتي للبيئتت  الطبيعيتت  

 المتولدة في تلك البيئ .
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تتتراكم المعرفتت  و بأنهتتة طريقتت  البنتتةء  Cognitive Mapالخريطتت  ال هنيتت  اإلدراكيتت  تّعتترف و 

الستمةح ل"عتين العقتل" أن تّصتور صتورا  للحتد متن عتبء المعرفت  و ، (Tolman, 1948)  المكةنيت 

 .وتع ي  الت كر وتعلم المعلومة 

 تتولد  لك ونتيج  ،خاللهة تجوله نتيج  المستخدم لد  العةم وتنسيقهة للبيئ ، مدرك تصّور فهي

كت لك تعتد أستلوبة  متن و . (2014 ،)ودح وجنتدي هةتم استتخدام بيئ  بكل خةص  إدراكي  الشخص لد 

أستتةليب المعةلجتت  النفستتي  إ  تتكتتون متتن سلستتل  تحتتوال  نفستتي  يكتستتب متتن خاللهتتة الفتترد تختت ين أو 

 ر من الحيةة اليومي . ك لك القدرة على فك رمو  لمواقع مكةني  أو ظواهو ت كر معلومة  و ترمي  

 Kinetic Sequenceاالتجاه الثاني: اتجاه التتابع الحركي  8.  8. 8. 8

يقصتتتد بتتته سلستتتل  القتتترارا  التتتتي تعتمتتتد علتتتى و ، بةستتتيني مؤستتتس هتتت ا االتجتتتة  روميتتتدييعتبتتتر 

الثتةني  و طبيعت  و ، يشمل الصورة ال هني  أو التصتور العقلتي للفتراغو مكونين األول  و طبيع  ثةبت  

 . (,Passini 1984)سلوكية  و الوجه  بأفعةل  إلىدينةميكي  أي عملي  التحرك 

التشتتتةبه الكبيتتتر و  Main Entranceنتيجتتت  لتمةثتتتل العالقتتتة  الفراغيتتت  للمتتتداخل الرئيستتتي  و 

الفراغتة  يعيتق و تمييت  المتداخل و لمالمح التصميم المعمةري فإن قدرة مستخدمي المكةن علتى إدراك 

يجةد الوجه  المطلوب و دخول للمبنى الو الخروج  حرك من  إ  تعتبر المداخل الرئيسي  عالم  ممي ة ، ا 

 إيجتتتتتةد المستتتتتةرتصتتتتتميم  عمليتتتتت  بتتتتت لك فتتتتتإنو لتوجيتتتتته المستتتتتتخدم أثنتتتتتةء تنقلتتتتته فتتتتتي أقستتتتتةم المبنتتتتتى.   

Wayfinding Design  مصتممي و المخططتين و تتطلتب مشتةرك  فريتق متن المهندستين المعمتةرين

نتهتتتةء متتتن بعتتتد اال يمصتتتمم الجرافيكتتتالتتجتتتةو  مجتتترد استشتتتةرة  إ  ،بيئتتتيعلمتتتةء التتتنفس الو الجرافيتتتك 

 التخطيط المكةني للبيئ  المبني .
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 Builtفـــي البيئـــة المبنيـــة  Wayfinding إيجـــاد المســـار أنظمـــةمفهـــوم تصـــاميم  3. 8

Environment: 

 إيجتتتتتتةد المستتتتتتةر أنظمتتتتتت تصتتتتتتةميم  بةستتتتتتتخدام المستتتتتتةرأو تحديتتتتتتد  إيجتتتتتتةد المستتتتتتةرإن عمليتتتتتت  

Wayfinding  في البيئة  العةم  المعقدة كحرم الجةمعة  قد يسبب مشةكل تتمثل في عدم تحقيتق

، إضةف  للعوائق التتي تحتول دون إمكةنيت  الوصتول، الكفةءة الوظيفي  إ ا لم توظف بةلشكل الصحيح

. ممتتتتة  يتتتتؤدي للشتتتتعور بتتتتةلتوتر (,Passini 1984)األمتتتتور المتعلقتتتت  بةلستتتتالم  كحتتتتةال  الطتتتتوار. و 

اإلحبتتتةط بةإلرتبتتتةك فتتتي و حبتتتةط فتتتي مثتتتل هتتت   الحتتتةال  إضتتتةف  لهتتتدر الوقتتت . إ  يتتترتبط اإلجهتتتةد اإلو 

 ;Haake and Others, 1984) خةص  بةلنسب  لل وار في البيئة  غير المألوفت و البيئة  المعقدة 

Arthur& Passini, 1992; Chang, 2013).  تؤثر ه   التجةرب سلبة  أن  حيث انه من الممكن

 .(,Passini 1984)المنظم   على سمع 

 Accessibility in Complex Public إمكانيــة الوصــول فــي البيئــات المعقــدة 4. 8

Environments : 

  إيجتتتتةد المستتتتةر أنظمتتتت بةستتتتتخدام تصتتتتةميم  Accessibility تعتتتتد إمكةنيتتتت  الوصتتتتول

Wayfinding ئتتت  تحتتتدد الخصتتتةئص المتعلقتتت  بتخطتتتيط البيإ  ، حةستتتم  فتتتي تحديتتتد المستتتةر عمليتتت

Environment Layout  نتتوع تصتتميم المستتةر الختتةص بعمليت  التوجيتته لضتتمةن إمكةنيتت  الوصتتول

Accessibility . من الضروري فهم  لك في مراحل التصميم األولي  وInitial Design  من أجتل

 ,Passini, 1984;   (Heft ;1979تحديد المشكال  التي قد يواجههة المستخدمون النهةئيين

Peponis et al, 1990; McCormick, 1996). 

فتتتتتي مثتتتتتل هتتتتت   القضتتتتتةية قتتتتتد يفيتتتتتد فتتتتتي دراستتتتت  العمليتتتتتة  اإلدراكيتتتتت   التتتتتتدقيقو إ  إن البحتتتتتث 

Perceptive Process  المعلومتتة  المكةنيتت   إلتتىالمشتتةرك  فتتي اتختتة  القتترارا  والخطتتط المستتتندة
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Spatial Information (Arthur & Passini, 1990).  لمستتتةرإيجتتةد اإ  تتتترتبط مستتةئل  

مكةني  الوصول بمكونة  التصميم المكةني و   Spatialأي ) التخطيط المكةني  Spatial Designا 

Layout  نظةم الحرك  وCirculation System )(Passini, 1984). 

تعرقل إمكةني  الوصول يظهر عنتدمة يواجته المستتخدم النهتةئي متن  وي اإلعةقتة  المختلفت  و  

Various Disabilities  كةنتتت  )البدنيتتت  ستتتواءPhysical ، النفستتتيPsychological،   الحستتتي

Sensory  نفسي  أمةم عملي  التنقل و ( صعوب  الوصول في البيئة  العةم  ممة يشكل عوائق جسدي

. إ  إن (Passini, 1984; Arthur and Passini, 1992)المشتةرك  الكةملت  فتي هت   البيئتة  و 

تعتتتد عمليتتت  حيويتتت   Wayfinding إيجتتتةد المستتتةر أنظمتتت بةستتتتخدام تصتتتةميم  إيجتتتةد المستتتةرعمليتتت  

 يتةدة اإلنتةجيت  إضتةف  و الراحت  و نجةحهتة يتنعكس إيجةبتة  علتى متد  تحقيتق وستةئل الستالم  و بديهي  و 

 للتقليل من الوق  المهدور.

 Spatial Factorsالعوامل المكانية  0. 3. 8

ينعكس  لك على تأثير تصةميم و ك السلو و بةلبيئ    Spatial Factorsالمكةني   العواملتتأثر 

في المكتةن. فمتن الممكتن تحديتد Building Orientation  التوجيه البنةئي و المسةر   إيجةد أنظم 

متتع األختت  الفتتراغ. و تجهيتت  المعلومتتة  متتن حيتتث صتتلتهة بةلعنةصتتر المعمةريتت  قتتدرا  الشتتخص علتتى 

يحتةول فهمهتة أو و   متن البيئت  الشتخص معلومتة  يأخت قتد تنشتأ صتعوبة  عنتدمةبعين االعتبةر بأنته 

  (Lynch's, 1960).من ثم معةلج  تلك المعلومة  المكتسب  و فكهة 

 :إلى Spatial Factorsتقسم العوامل المكانية و 

 :Spatial Designتصميم مكاني   0. 0. 3. 8

 -Floor Levelنظتتةم المستتتوية  و الطوابتتق و ويتضتتمن المستتةئل المتعلقتت  بأرقتتةم القةعتتة  

System.  متتن مي اتتته أن تكتتون تصتتةميمه مقتتروءة بوضتتوحوClarity    وقتتةدرة علتتى تحديتتد الهويتت
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التخطتيط  أنظمت تعتد ممة يجعلهتة تبتر  البيئت  المبنيت  عتن بعضتهة التبعض. إ   Identitiesالمكةني  

إحتتد  مكونتتة  التصتتميم التتتي  Spatial Layout& Circulation System والتو يتع المكتتةني 

إ  ، تحديتد المشتتكال  التتي يواجههتة المستتتخدمون النهتةئيون فتتي البيئتة  المعقتتدةيجتب مراعةتهتة عنتتد 

أنظمتت  الحركتت  فيهتتة و التخطتتيط المكتتةني للبيئتت  المعقتتدة  Structureفهتتم كتتل متتن بنيتت   إلتتىيحتتتةجون 

.(Passini, 1984)   فقتتتتد صتتتتّنف  المكونتتتتة  المكةنيتتتت   (1960)ل ليتتتتن   ووفقتتتتة Spatial 

Components ا  تصتتميمي  خمستت  ميتت إلتتى  Design Features : ابةلمستتةر  متمثلتت  Paths 

 المعتتتتةلم و  ،) Nodesالعقتتتتدوالنقتتتتةط )، Districts( المقةطعتتتت المنتتتتةطق )و  Edgesالحتتتتواف و 

Landmarks ( 1انظر الشكل.)   

 
  معرفية خريطة في الخمسة Lynch's عناصر جميع يوضح تخطيطي رسم( 3الشكل )

 (( Bell et al., 2005 المصدر:
 الداخليتتتت   Pathwaysالطتتتترق  إلتتتتىتشتتتتير  Pathsلهتتتتدف الدراستتتت  فتتتتإن المستتتتةرا   ووفقتتتتة  

Internal  الخةرجي  وExternal   لبيئ  معقدة متمثل  بةألرضيةFloors ،  والممراWalkways 

إ  تمثتتتل قنتتتوا   بةصتتتة  الخدمتتت (.و وستتتةئل النقتتتل )ستتتيةرا   Tracksومستتتةرا   Roadsرع اوالشتتتو 

 التوجيه والتفةصيل المعمةري .و تأكيد االستمراري  بةستخدامهة خواص التتةبع و الحرك  الرئيسي  
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الفةصتتل  بتتين  Physical Boundariesفيقصتتد بهتتة الحتتدود المةديتت   Edgesأمتتة الحتتواف 

. أمتة المنتةطق )األحيتةء Wallsبدايت  جت ء آختر كةلجتدران و ين محددين محتددة  بت لك نهةيت  جت ء أج  

تمثتل نقتةط اتصتةل  Nodesالنقتةط و ، المكةتتبو مسةحة  مغلق  كتةلغرف فهي  Districtsالبصري ( 

Focal Points   أو التقتتتةء مرك يتتتCounterpoints   وحتتتدة و تكتستتتب شخصتتتيتهة متتتن استتتتمراري

تمتتتتة   Landmarksالتفةصتتتيل واإلضتتتةءة. كمتتتة أن المعتتتةلم و عنةصتتتر عتتتدة كةألرضتتتية  والحتتتوائط 

إ  تعد عنصر في يةئي يتفق على تمييت   أكبتر  Clearly Visibleبمالمحهة البيئي  المرئي  بوضوح 

 .Buildingsومثةل  لك المبةني ، عدد من األشخةص

الستتتمة  التصتتتميمي  بتتتأن هتتت     (1981)ن ةويستتتم و (1960)ليتتتن  حيتتتث يجتتتةدل كتتتل متتتن 

 Environmental Legibilityلمكونتتة  التصتتميم المكتتةني تستتةعد علتتى تع يتت  الوضتتوح البيئتتي 

أن مي ا  التصتميم الخمست  هت   تعمتل  أيضة   (1984) بةسيني أضةفو ة  المعقدة. خةص  في البيئ

 .Destinationوجهةتهم  إلىلتوجيه المستخدمين النهةئيين للوصول  Cuesكمؤشرا  

 :Spatial Communicationاالتصاالت المكانية   8. 0. 3. 8 

 Graphic Informationتتضتتتمن المستتتةئل المتعلقتتت  بأنظمتتت  المعلومتتتة  الجرافيكيتتت  و 

System  كةلخرائطMaps  الالفتتة  وSignage  كت لك العالمتة  وSigns  التةبعت  للحترم الجتةمعي

علتى   إيجتةد أنظمت وفيمة يتعلق بةلتحدية  التي قد تواجه تصةميم ، Exit Signsكعالمة  الخروج 

للبيئت  المبنيت   الفتتة  تقتدم وصتفو الخةص  بةالتصتةال  المكةنيت  عتدم تتوفر خترائط مقتروءة  الطريق

 )المكةن( بةلشكل أو االتجة  الصحيح. 

مهتتةم و  إيجتتةد المستتةر أنظمتت كتتل متتن تصتتةميم متتع داء األفمتتع  يتتةدة األلفتت  متتع البيئتت  يتحستتن 

درجت  و ، (Bryant, 1982; O'Neill, 1992) االستتجةب سترع  و التوجته المكتةني متن حيتث الدقت  

تتتوترا خةصتت  فتتي حتتةال  اال دحتتةم. و قتتل ان عةجتتة لجعتتل مستتتخدمي المكتتةن أو تعقيتتد تخطتتيط البيئتت . 
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تحستتين و  Architecural Guidanceفالبتتد أن يقتتوم مصتتممو المكتتةن بتتتوفير التوجيتته المعمتتةري 

 الجودة المكةني  للمسةحة  المكمل .

العوامل  إلىتّطرق  ((Gerald Weisman 1979,1981عةلم النفس البيئي جيرالد ويسمةن 

حيتث وجتتد أن ، تحقيقهتة إليجتةد المستةرو المستتةر فتي األبنيت    إيجتةد ظمت أنالتتي تتؤثر علتى تصتةميم 

 -Spatialيليهتتتة المعتتتةلم المكةنيتتت  ، كتتتةن األكثتتتر تتتتأثيرا Plan Configurationتكتتتوين خطتتت  

Landmarks ، ثتم التمتةي  المكتةنيSpatial Differentiation ، أخيترا الالفتتة و Signages 

 أرقةم الغرف.و 

تتتتتتتأثير الالفتتتتتتتة   إلتتتتتتىفتتتتتتي داالس فقتتتتتتد توصتتتتتتل  Seidel (1982) حستتتتتتب دراستتتتتت  ستتتتتتيديلو 

Signages  الكبير على السلوك البشريHuman Behavior  أنظمت تصتةميم  استتخدامبنةء  علتى 

 .(Garling and Others, 1986)المسةر كمة أوضح  دراس  غةرلنج وآخرون   إيجةد

المكتتةني  االتصتتةلفتتإن ، يئتتيالوضتتوح الب ر  التصتتميم المكتتةني هتتو تتتوفيةبمتتة أن هتتدف مكونتتو 

التتتي تعمتتل ستتوية  بةلشتتكل الجيتتد. و إ  يتطلتتب عتتددا متتن األنظمتت  المترابطتت  ، يضتتة  أالفعتتةل ضتتروري 

 Architectural Cuesهتتي أدلتت  معمةريتت   Design Featuresأن ميتت ا  التصتتميم  إلتتى نظتترا  و 

والعالمتتة  ، Maps (Levine, 1982)المعلومتتة  الجرافيكيتت  كتتةلخرائط  أنظمتت تعمتتل كتتدليل متتع 

Signs (Stevenson, 1990; O'Neill, 1991)   التي تكملهة(Passini, 1984). 

المستةر   إيجتةدحيث إن هنةك العديد من القضةية التي تتداخل بين ه   األنظم  ممة يحد من 

 ;Dysfunctional Signage (Stevenson, 1990متتتن الالفتتتة  المختلفتتت   بتتتدء  ، بستترع 

O'Neill, 1991)،  ئط االخر وMaps (Levine, 1982) ،أوجه القصور فتي ميت ا  التصتميم  إلى

Design Features   كتةلطرقpathways (Peponis et al. 1990; Zacharias, 2001) ،

طبوغرافي  و  ،floor layouts (Garling et al., 1990; O'Neill, 1991)تخطيطة  األرض و 
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 ;Site Topography (Passini, 1984; Garling et al., 1990; O'Neill, 1991الموقتع 

Huang, 2013). 

 االتصاالت المكانية للتالي: تقّسم

 :Mapsالخرائط . 0

 ، (Beck and Wood, 1976)قبل المتيالد  2500مة يقةرب  إلىتعود الخرائط في ظهورهة 

وفرة المعلومتتتة  الجرافيكيتتت  المتتتت أنظمتتت واحتتتدة متتتن أقتتتدم  Physical Mapsتعتتد الختتترائط المةديتتت  و 

ئط اإ  تت ود الختر ، غيتر مألوفت و لمستخدمي المكةن من أجل مسةعدتهم على التنقل فتي بيئتة  معقتدة 

 Destinationsالوجهتتة   إلتتىالمؤديتت   Routesالطتترق و  Orientation بةالتجةهتتة مستتتخدميهة 

 التتتي يمكتتن للشتتخصو متتن الوستتةئل المستتةعدة أيضتتة  و المتتراد الوصتتول إليهتتة.   Locationsالمواقتع و 

الختتترائط المنشتتتورة و ، Portable Mapsوجهتتتته الختتترائط المحمولتتت   إلتتتىاالعتمتتتةد عليهتتتة للوصتتتول 

Posted Maps ، ونظتتتتتةم تحديتتتتتد المواقتتتتتعGPS ، العالمتتتتتة  و ، وأنظمتتتتت  المعلومتتتتتة  الجرافيكيتتتتت

فتةلخرائط لتديهة القتدرة علتى ، Bus- Placards الفتتة  البتةصو ، Electronic Signsاإللكترونيت  

ب لك فإن الخرائط تّمكن مستخدميهة من توجيته و ، البيئ و د من المعلومة  عن المكةن أالعدي إيصةل

 أنفسهم فيمة يتعلق ببيئتهم.

 :Cognition اإلدراك

إيجتتةد والتتتي تنطتتوي فتتي ستتيةق  ،Spatial Problemيعتبتتر عمليتت  حتتل للمشتتكال  المكةنيتت  

علتتى تمثيتتل الخصتتةئص المكةنيتت  و لتتك بنتتةء  علتتى قتتدرة المستتتخدم النهتتةئي  Wayfinding المستتةر

Spatial Features   جةنب القدرة على تحديد  موقعه داخل ه ا التمثيتل إلى، للبيئة  المعقدة عقلية  

(Evans et al., 1980; Schneider & Taylor, 1999; Downs, 2001) . 
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 :Cognitive Mappingالخرائط اإلدراكية 

بةستخدام وجهة  نظر متعددة   Spatial Representationتتضمن عملي  التمثيل المكةني 

 (.1انظر الشكل ) (Garling, 1989; Kitchin, 1994)داخل البيئ  

 

 ( Bentley et al. , 1985 ( الخريطة الذهنية مم خ ل استقراء المكام )المصدر:4الشكل )

استتتنتةج الثمةنينيتتة  عتتن و فتتي الستتبعينة    (1984)قتتد أستتفر  دراستت  بحثيتت  أجراهتتة بةستتينيو 

المستتتخدم النهتةئي  ا  بنتتةئيين هيكليتين مميتت ين للخريطت  ال هنيتت   movementsمفتةد  أن حركتة  

Map Structures : 

 Sequential or Egocentric Map Structureبني  )هيكل( الخريط  التسلسلي    :األول

  بتت  فتتي محطتتةمشتتةبه  للتجر و ، بتتدورهة Systematic: إ  تنطتتوي علتتى حركتت  متنةستتق  )منظمتت (  

 قطةر األنفةق.

 -Coordinate or Survey Mapبنيتت  )هيكتتل( خريطتت  التنستتيق أو المستتح   الثــاني:

Structure  محدد .و : إ  تتبع مبدأ تنظيم شةمل 

بيئت  غيتر مألوفت  يكتون و عنتدمة يكتون المستتخدم النهتةئي فتي وضتع معقتد  على سبيل المثـال:

بنيت  منستق . هت ا ألنته لتيس متن  إلىثم االنتقةل ، ي البداي هنةك ميل الستخدام الخريط  التسلسلي  ف
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خةص  إ ا كةن المستخدم النهةئي في بيئ  غير مألوف  له  ،السهل تصور البيئ  بأكملهة بلمح  واحدة

ال يتتةرا  المتكتتررة لتكتتوين و . حيتتث يستتتغرق األمتتر بعتتض الوقتت  (Haake et al; 1984)مستتبقة  

فتتتي حتتتين أّن هتتت ين الهيكلتتتين اإلدراكيتتتين  .(Guy et al., 1990)صتتتورة للبيئتتت  بأكملهتتتة عقليتتتة  

Cognitive Structures  لت لك ركت   األبحتةث أيضتة علتى االختالفتة  فتي ، لهمة عنةصر شتةمل

. حيتتث ترجتتع (Passini, 1984)عنتتد التعةمتتل متتع التمثيتتل المكتتةني  Evidence Sourceاألدلتت  

 & Gender  (Devlinالتتي تشتمل الجتنس  و فرديت  االختالفتة  ال إلتىه   االختالفة  فتي األداء 

Bernstein، 1995; Malinowski et al.، 2001)   الثقةفت  وCulture (FARR, et al.، 

الحستي  و   Physicalكةإلعةقتة  البدنيت   Various Disabilitiesاإلعةقتة  المختلفت  و  (2012

Sensory (Sebring-Cale, 2008; Chan et al, 2009; Whitmer, 2009). 

 :إلىتّقسم و  Wayfinding إيجةد المسةرإ  تقدم الخرائط معلومة   ا  صل  بمهةم 

 : Area Mapsخرائط المناطق -أ

حيتث توضتتح منتتةطق محتددة كمبتتةني محتتددة لهيئت  التتتدريس علتتى خريطت  الحتترم الجتتةمعي. إ  

طق المنتتتتة، Edgesالحتتتتواف ، Pathsكةلمستتتتةرا  ، تكتتتتون ميتتتت ا  التصتتتتميم المكتتتتةني فيهتتتتة حةستتتتم 

Districts ، النقتتتتةطNodes ، والمعتتتتةلمLandmarks ، والصتتتتور بةلرستتتتوموعتتتتةدة متتتتة يتتتتتم تمثيلهتتتتة 

Graphically  فقيتتتتة  أإمتتتتةHorizontally   أو رأستتتتية Vertically لتتتتك اعتمتتتتةدا  علتتتتى ستتتتيةق و 

 .(Levine, 1982; Gibson, 2009)االستخدام 

    Route Maps : خرائط المسارات  -ب

وجه  معين  كمة في خرائط  إلىال تحدد سو  مسةر الطريق و ، بيعتهةتكون أكثر تخطيطي  بط

 .(Mollerup, 2005)الحةفال  و القطةرا  
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على أي خريط  يعد جةنبة  مهمة   visual informationإ  إن كمي  المعلومة  المرئي  

ث إن حي، بنةء  على  لك تحدد كمي  المعلومة  الظةهرة على الخريط و يتعلق بوظيف  الخرائط. 

  cognitionاإلدراكللمعلومة  من الممكن أن يثّبط من قدرة عملي   overloadالحمل ال ائد 

 .Spatial Information (Passini, 1984) للمعلومة  المكةني    perceptionوالفهم 

الحد من الفهم الفّعةل  إلىأيضة  Map’s Orientationقد يؤدي اتجة  الخريط  و 

 ,Levine)تجةهةتهة النتةئج األبحةث التي أجري  على الخرائط و  ستنةدا  ا لك و للمعلومة  المكةني  

عندمة يتطةبق االتجة  ، أن الخرائط هي األكثر فةعلي  في تحديد المسةر إلى. حيث يشةر (1984

 Mapممة يعني أن اتجة  الخريط  ، على أرض الواقع  مع مة هو موجود في الخريط 

Orientation  مع وضع يجب أن يتوافقPosition   . بشكل و المستخدم النهةئي في البيئ  المةدي

 ,Bell et al)طرقهم   إيجةدين على يين النهةئمكلمة سةعد المستخدعةم كلمة كةن  الخريط  أبسط، 

1996) . 

 :Signsالع مات . 8

حيث  Graphic Information Systemتمثل العالمة  نظةمة آخر للمعلومة  الجرافيكي  

 Passini, 1984; Arthur)عنتدمة يجتدون طترقهم  End-Users له  المستخدمون النهتةئيونيلجأ 

& Passini, 1992; Gibson, 2009)،  الحرك   أنظم مكمل  ب لك و Circulation systems  

ال تكتون العالمتة   ا  و . (Ford & Torok, 2008)وجهت  معينت   إلتى Cuesكمؤشرا  أو دليل 

. فتتإ ا كتتةن التصتتميم معتتدا  Circulation Systemsالحركتت   أنظمتت فعةليتت   فةئتتدة إال عنتتدمة تكتمتتل

 &Navigation (Arthur بمثةبت  دعتم فتي عمليت  التنقتل  Signsفستكون العالمة  ، بشكل جيد

Passini, 1992) . ك لك الحةل بةلنسب  للالفتة  و Signage   إ  يمكن أن تسبب ضررا أكثر متن

أو بشتتتتتتكل غيتتتتتتر قةبتتتتتتل للقتتتتتتراءة  illegibleقتتتتتت  غيتتتتتتر مرئيتتتتتت  نفعهتتتتتتة عنتتتتتتدمة تكتتتتتتون مصتتتتتتمم  بطري
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Unreadable  أو بشتكل غيتر واضتحUnclear  1991;  ,1990; O'Neill ,(Stevenson. 

.Arthur & Passini, 1992) 
 أربعة فئات:  إلى Signs تصنف الع مات

 وعالمتتتة  التعريتتتف )تحديتتتد الهويتتت (، Directional Signsعالمتتتة  االتجتتتة  )اتجةهيتتت ( 

Identification Signs ، وعالمتتتتة  التوجيتتتتهOrientation Signs ،  والعالمتتتتة  التنظيميتتتت

Regulatory Signs (Gibson, 2009). 

 Directional Signsكمة يتوحي االستم فتإن المؤشترا  االتجةهيت  الخةصت  بعالمت  االتجتة  و 

أو  Textsحيتتتتتتتث تتميتتتتتتت  بةستتتتتتتتخدام النصتتتتتتتوص ، وجهتتتتتتتةتهم إلتتتتتتتىتوجتتتتتتته المستتتتتتتتخدمين النهتتتتتتتةئيين 

 .Symbolsأو الرمو    Arrowsاألسهم

فتصتتتف مكةنتتتة  لتستتتةعد ، Identification Signsأمتتتة عالمتتتة  التعريتتتف )تحديتتتد الهويتتت ( 

أو ثةبت   Portableحيث من الممكن أن تكون محمول  ، المستخدمين النهةئيين على تحديد وجهتهم

Fixed عمليت  الرؤيتت   علتى حتةئط أو أرضتي  أو علتى أي ستطح مستتوس متة يستهل متنVisibility ،

تعتبر عالمتة  التعريتف مفيتدة للغةيت  فتي األمتةكن العةمت  و . Bold Textعةدة تتمي  بنص غةمق و 

Public Places  فتتي أحيتتةنس أختتر تستتتخدم ل بتتالغ عتتن و ، لتحديتتد وجهتت  المستتتخدمين النهتتةئيين

 . (Passini, 1984; Gibson, 2009)القيم  لمكةن معين 

 Directionalم يجتة متن عالمتة  االتجتة   Orientation Signsالتوجيته تشمل عالمة  و 

للموقتع.   Schematic Overviewقد تتضمن نظرة تخطيطي  عةمت  و ، Identificationالهوي  و 

  Signsلكتتتتن متتتتع عالمتتتة و ، Orientation Mapإ  إن وظيفتهتتتة مشتتتتةبه  لخريطتتت  التوجيتتتته 

 تكمل الخريط . Textsنصوص و 
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مقيدة من حيث أنهة تسلط الضوء  Regulatory Signsالعالمة  التنظيمي  عةدة مة تكون و 

علتى الترغم متن أنهتة ليست  و .  Prohibited محظتور عليتهو   Permittedعلتى متة هتو مستموح بته 

بوضتتوح الرستتةئل و أنهتتة تنقتتل  إالّ   Identificationالهويتت  و  Directionalكبيتترة كعالمتتة  االتجتتة  

 . (Passini, 1984; Gibson, 2009)ة  معينة  التنظيمي  التي تحكم موقع

)كليتتتت  الصتتتتيدل / جةمعتتتت  العلتتتتوم  Signsمثتتتتةل توضتتتتيحي لالستتتتتخدام النمتتتتو جي للعالمتتتتة  

 :(5(انظر الشكل والتكنولوجية األردني ( 

فتتي موقتتع الحتترم  Signsبستتهول  تطبيقتتة  األنتتواع المختلفتت  متتن العالمتتة  و يمكننتتة أن نفهتتم 

 لتتك بتخيتتل األنشتتط  اليوميتت  للطةلتتب. علتتى ستتبيل المثتتةل قتتد و  University Campusالجتتةمعي 

فيتبتع ، يقرر الطةلب  يةرة قسم في كلي  محددة داخل الحرم الجتةمعي بنّيت  تحديتد موقتع مكتتب معتين

 إلتتتتىليصتتتتل ، (1( رقتتتتم )5) كمتتتتة فتتتتي الشتتتتكل Signs Directionalالطةلتتتتب العالمتتتتة  االتجةهيتتتت  

رقتتتم الغرفتتت   إلتتتىتشتتتير  Identification Signمتتت  تعريتتتف التتتتي تحتتتتوي عالو وجهتتتته المطلوبتتت  

Room Number   استتم عضتتو الهيئتت  التدريستتي  )مستتتخدم المكتتةن(و Room Occupant’s 

Name   إلىبعد تحديد موقع المكتب المطلوب يقرر الطةلب ال هةب  (.2( رقم )5الشكل )كمة في 

 .(3( رقتتم )5الشتتكل )كمتتة فتتي  ى آختترفتتي مبنتت  Classroomالفصتتل الدراستتي )القةعتت  التدريستتي ( 

 Orientationعالمتت  اتجةهيتت  و خريطتت  الحتترم الجتتةمعي  إلتتىالطةلتتب عالمتت  توجيتته تشتتير  فيحتتدد

Sign  الفصتتل الدراستتي ينتتوي الطةلتتب التتتدخين  إلتتىفتتي الطريتتق و موقتتع الفصتتل الدراستتي.  إلتتىتشتتير

التتتدخين فتتي األمتتةكن  تمنتتع Regulatory Signولكتتن يتتتوخى الحتت ر عنتتد رؤيتت  عالمتت  تنظيميتت  

 .(4( رقم )5الشكل )القريب  من الفصول الدراسي  كمة في 
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  Signs  ( مثال توضيحي ل ستخدام النموذجي للع مات 5الشكل )

 )كلية الصيدلة/ جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية(
ا  فةئدة ك لك  و مهم   Signsإ  تعتبر المعلومة  التي يتم إرسةلهة عن طريق العالمة  

 ,Chang)خةص  في حةال  اختيةر الطريق ال ي يجب اتبةعه عندمة تكون البيئ  غير مألوف  و 

من الممكن قيةس كفةءة العالم  ج ئية و . (Mollerup, 2005)أو في حةال  الطوار.  ،(2013

 ,Arthur & Passini)المسةف  التقريبي  للمستخدم النهةئي و من حيث حجمهة بةلنسب  للبيئ  

1992) . 

فيهة قد تشكل  Overloadفإن المعلومة  ال ائدة  Mapsكمة هو الحةل بةلنسب  للخرائط و 

ممة يثبط من قدرة المستخدمين النهةئيين على معةلج   Signsعلى العالمة   Riskخطرا  

 . Process Information المعلومة 
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 :Visual Accessالوصول البصري  8. 3. 8

يجةد الجه  و  Spatial Orientationتسهيل التوجه المكةني من العوامل المهم  في و  ا 

من خالل توجيهة  بصري  تمّكن من فهم التنظيم  Visual Accessالمطلوبه الوصول البصري 

ال ي يصعب تحقيقه في تخطيط معقد. فإمكةني  الوصول المرئي أو درج  الوصول و المكةني 

دادا  المةدي  لتهيئ  مبةني مقروءة )إ  لتكوين خط  من أهم اإلع Visual Accessالبصري 

مع  Symmetrical Layoutيصعب تحقيقه في تخطيط معقد(.  فةستخدام نظةم تخطيط متمةثل 

 Spatialتمثيال  مكةني  و  Landmarksوحدا  مكررة يجب أن يستخدم وفقة لمعةلم 

Representations ،ن الخط  بحيث تسةعد الشخص للتعرف على األمةكن عندمة يكون تكوي

Plan Configuration  .كنقةط مرجعي  و معقداReference Marks ،القةعة ، لالمداخ ،

المصةعد و  Rampsالمنحدرا  ، Stairsالساللم  ،Circulation Systemعنةصر نظةم الحرك 

Elevators ،بمة توفر  من معلومة  اتجةهي  ، تعد شرطة  أسةسية  لفهم التنظيم المكةني للمبنى

كل  لك يع   من و نقةط البداي   إلىكيفي  العودة و ل ائر للمرة األولى بأمةكن وجود المرافق لت كير ا

 ،المعلومة  الجرافيكي  )التوجيهة  البصري (و بين الوحدا  المتمةثل   Perceptionمعدل اإلدراك 

المؤسسة  ل ا تلجأ المسةر بنةء  على تلك المعلومة  الجرافيكي .   إيجةد أنظم حيث تطبق تصةميم 

لتفةدي حةال  الضيةع  Signsكةلعالمة   المعلومة  الجرافيكي  أنظم المنظمة  الستخدام و 

 (Vanderklipp, 2006). التشت و 

األفراد عند اتبةعهم  Behaviorأن العوامل التي تؤثر على سلوك  إلىالدراس  إ  تشير 

مكةني  الوصول و ، Building Configurationتتلخص بتكوين المبنى  إيجةد المسةرألنظم   ا 

والالفتة  ، Circulation Systemsوأنظم  الحرك  ، Visual Accessibilityالبصري 

Signages  ه   العوامل تجعل المكةن أكثر تمي ا وطمأنين .و 
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مع  لك عندمة تقوم المعلومة  الجرافيكي   ا  التوجيهة  البصري  بمحةول  التعويض بأحد و 

مثةل  لك المبةني العةم  و ، لسلوك كتكوين المبةني المعقدة قد تظهر الفوضىالعوامل المؤثرة على ا

الشعور بعدم الكفةءة ممة ينتج عن  لك و غير المقروءة قد تحف  التوتر من خالل تولد االرتبةك 

 أيضة  الدراس   تستدلمن هنة و المكةن. و المشةكل التي قد يواجههة األشخةص في تحديد الوجه  

التوجيهة  البصري  معّرفيين و  Spatial Representكل من التمثيل المكةني أهمي  أن يكون 

 .إيجةد المسةرمتكةملين يعمالن سوية  لتحقيق غةية  

بخطط مستقبلي  بشكل دوري وعلى نحو متنةظر و ل ا من المستحسن أن يتم تنظيم المبةني 

Symmetrically .) مع إعطةء كل فراغ صورة مصورة )أي هوي  مختلف 

 المسار: إيجادفي  Decorative Elementsدور العناصر الزخرفية   3. 3. 8

 :Color Codesرموز األلوام  0. 3. 3. 8

دورا   Color Codes كرمتو  األلتوان   Decorative Elementsتلعتب العنةصتر ال خرفيت  

متتته هتت ا متتة ّدعو مختلتتف عتتن اآلختتر و لتتك بةستتتخدامهة كنقتتةط مرجعيتت .  Spaceفتتي جعتتل كتتل فتتراغ 

أّن  إلتى( إ  توصتال Abu-Obeid, 1998) و، (Evans,1980) النتتةئج التتي توصتل إليهتة إيفتةن 

 Colorاأللتتتتوان  أنظمتتتت  استتتتتخداميتحستتتتن متتتتع  Internal Memoryبنتتتتةء التتتت اكرة الداخليتتتت  

Schemes . 

 ((Format the Place :LandScape Elements عناصر تنسيق المكام  8. 3. 3. 8

جمتتةلي فتتتي تصتتميم الفراغتتتة  و ق المكتتةن دورهتتتة كمطلتتب حيتتوي وظيفتتتي تلعتتب عنةصتتر تنستتتي

إ  يتمثتل دورهتة ،مع مراعةة تنةستق تلتك العنةصتر متع بعضتهة التبعض ، العمراني  داخل البيئ  المبني 

، )شترف التدينتحديتد مستةرا  الحركت  و المستةر  إيجتةد أنظمت الوظيفي في  يتةدة كفتةءة أداء تصتةميم 

2003) . 
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 :سيق المكامعناصر تن وظائف

 : (2003) شرف الدينوفقة  لدراس   من الوظةئف التي تقوم بهة عنةصر تنسيق المكةنو 

يتمثل  لك في تو يع عنةصر التنسيق بحيث تّمي  و : Spatial Definitionالتعريف المكةني  .2

االستعمةال  التي تسهل عملي  التعرف على المكةن من قبل و األمةكن أو المسةرا  

 مستخدميه.

 استخدامإ  تكمن الغةي  من  Environmental Treatment:ةلج  الظروف البيئي  مع .2

 لك ب راع  األشجةر في و أشع  الشمس و عنةصر التنسيق مواجه  أحوال الطقس كةلغبةر 

 المنةطق التي ت داد فيهة حرك  المشةة.

ر األشجةو ك راع  النبةتة   :  Natural Treatmentمعةلج  بعض المشةكل الطبيعي   .1

 الوظيفي في الوق  نفسه.و لغةية  معةلج  انجراف الترب  الرملي  محقق   ب لك دورهة الجمةلي 

 

 : إلىتّقسم عناصر تنسيق المكام و 

 : SoftScapeعنةصر طبيعي   .2

نصتتتر عدورهتتتة فتتتي رفتتتع كفتتتةءة أداء العنةصتتتر الخدميتتت  كو المةئيتتت  و متضتتتمن  العنةصتتتر النبةتيتتت  

نشتةء و كتتوفير مظتال  المشتةة المؤديت  للعنةصتر الخدميت  ، فيهيت نوع من أنواع الخدمة  التر و ج ب  ا 

عالمتتة  بصتتري  لتوجيتته الحركتت  بةتجتتة  العنصتتر الختتدمي. إ  يتشتتةبه دور العنةصتتر المةئيتت  متتع دور 

محفّتتتت  لرفتتتتع كفتتتتةءة األداء التتتتوظيفي للختتتتدمة  الترفيهيتتتت  و العنةصتتتتر النبةتيتتتت  كونتتتته عنصتتتتر جتتتت ب 

 ةل ه   العنةصر في الفراغة  المختلف .يظهر التنوع في أشكو ، اإلداري و 
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 :  HardScape عنةصر صنةعي  .2

إ  تشتتمل المقةعتتد علتتى  Garden & Streetالحتتدائق و يقصتتد بهتتة عنةصتتر تأثيتتث الطتترق و 

جميع العنةصر الفنيت  بمتة فيهتة اللوحتة  اإلرشتةدي  و أعمدة اإلنةرة و مظال  الطرق و اختالف أنواعهة 

ل المهمال . فهي تعمل علتى رفتع كفتةءة األداء التوظيفي للمكتةن كتل سالو صنةديق البريد و الكبةئن و 

 سير.و إ  إنهة قةئم  على أسس خةص  كمسةفة  حرك  ، حسب طبيع  أدائه

 :Complementary Elementsالعنةصر التكميلي   .1

الحتتوائط و إضتتةف  للمنحتتدرا  ، تّمثتتل بةلستتاللم إ  تعتتد عنصتتر نةقتتل للحركتت  متتن مستتتو  آلختترو 

دورا في رفع كفتةءة األداء التوظيفي لعنةصتر التنستيق المكتةني بمتة تحتويته متن عنةصتر حيث تلعب  

أو ، المنحتدرا و متمثلت  بتةلربط بتين المستتوية  المختلفت  كمتة هتو الحتةل فتي الستاللم ، خدمي  مختلفت 

 الربط سواء  الج ئي أو الكلي إضةف  لمنع الحرك  في الوظةئف المختلف .

 : Topographic Siteطبوغرافي  الموقع  .1

حيث تلعب دورا كبيرا في رفع كفةءة األداء الوظيفي لعنةصر التنسيق المكةني كعنصتر جت ب 

  لك بتوجيه االهتمةم لالستفةدة من اختالف المستوية  سواء المرتفع  أو المنخفض .و 

 :Behavioral Aspectsالجوانب السلوكية  4. 3. 8

 إيجتةد المستةر أنظمت يد المسةر بةستتخدام تصتةميم من الجوانب السلوكي  المرتبط  بعملي  تحد

أن كتتل متتة تقدمتته البيئتت  المبنيتت  متتن معلومتتة  لمستتتخدمي المكتتةن تعتت   متتن المقتتدرة علتتى التعتترف 

 Decision Making المستةعدة علتى اتختة  القترار و متن ختالل تلتك البيئت   إليجةد المستةراإلدراك و 

 Decision execution  متن ثتم تنفيت  القترارو  ستةرإيجتةد المال ي يعد الموجته األستةس فتي عمليت  

نةبعتتة   لتتك متتن وصتتف المعلومتتة  البيئيتت  لخصتتةئص الفتتراغ ال مةنيتت  ، الوقتت  المنةستتبو فتتي المكتتةن 
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  بةستتتيني وفقتتتة  ل Environmental Informationالمكةنيتتت . إ  تصتتتنف المعلومتتتة  البيئيتتت  و 

 :الى   (1984)

 نتوصل إليهة عن طريق الحواس. :Sensory Informationsمعلومة  حسي   .2

 نةتج  من الخبرا  السةبق .  Memory Informationsمخت ل معلومة   .2

المخت لتتتت  و نةبعتتتت  عتتتتن المعلومتتتتة  الحستتتتي   Infeired Informationsمعلومتتتتة  مستتتتتنتج   .1

 التوقعة  الشخصي  بواسط  أسةليب القيةس. و 

أو غيتر ، رة ينتتج عنهتة أفعتةل ستلوكي بنةء  على  لك فإن القترارا  إمتة أن تكتون قترارا  مبةشتو 

مبةشرة ينتج عنهة أفعةل سلوكي  من خالل قرارا  نةبع  من البيئ . حيث أضةف بةسيني بعدا  جديدا 

 لتتك كنتيجتت  إليجتتةد المستتةر متتن و األفعتتةل الستتلوكي  و يتتربط بتتين المعةلجتت  ال هنيتت  للمعلومتتة  البيئيتت  

بتت لك تعتتد عمليتت  اتختتة  القتترار عمليتت  و ن ثتتم تنفيتت  . متتو ختتالل التعةمتتل متتع الستتلوك كقتترار تتتم اتختتة   

 .(2014، جنديو  ودح)السلوك الظةهري و الالواعي ( و رابط  مة بين العلمية  ال هني  )الواعي  

المحيط الفراغتي  اعتبةرا المستخدم  وفق و  إيجةد المسةرتقسم األنظم  المتبع  في عملية  و 

يعنتتى و  Public System)جمهتتور(  ول نظتتةم ختتةصنظتتةمين مستتتقلين: األ إلتتىألقستتةم الجةمعتت  

لكتتن محصتتور بفئتت  و بجميتتع الفراغتتة  التتتي يستتتطيع التت وار التجتتول والحركتت  متتن خاللهتتة دون قيتتود 

مكةني  وصولهم و واحدة من المستخدمين  بعتض الفراغتة  فتي الوقت  الت ي ال يكتون متةحتة  لفئت   إلتىا 

يعنتتى بجميتتع  Complete System متتل( الثتتةني نظتتةم عتتةم )متكةو مثتتةل  لتتك المرضتتى. و أختتر  

 موظفي الجةمع  لجميع أقسةمهة دون استثنةء.و طلب   استخداممثةل  لك و الفراغة  في المبنى 

للتعرف على العوامل التي تسةعد في تشكيل المعلومة  لتحديد مسةرا  الحرك  فال بتد متن و  

 :إلى ((passini and Others,1987التي تقسم وفقة  لدراس  و معرف  خصةئص البيئ  المبني  
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، والمصتتتتتةعد،يشتتتتتةر إليهتتتتتة بةلمتتتتتداخل و : Archiectural Elementsمعمةريتتتتت  الالعنةصتتتتتر  .2

 والمنةطق... ال .  ،والتقةطعة  ،والممرا ، والساللم

التكتتتتوين الحجمتتتتي و : كةلشتتتكل التكتتتتويني  Spatial Characteristics الفراغيتتتت الخصتتتةئص  .2

 للمبةني.

التتتتدالئل و الختتتترائط و : كةلالفتتتتتة  Graphical Meansةعلي وستتتتةئل التواصتتتتل البصتتتتري التفتتتت .1

 غيرهة.و  Directoriesالعالمة  اإلرشةدي  و 

 كترتيتتب الفراغتتة  واتجةهةتتتهSurrounding Characteristics:  المحيطتت  الخصتتةئص .1

(Kushiyama,1997). 

متتن  Visual Configurationتتطتترق الدراستت  لشتترح مختصتتر ألقستتةم التكتتوين البصتتري و 

تشتتكيل  إلتتىأستتةليب تجميعهتتة. حيتتث تّقستتم األنمتتةط و شتترحهة ألنمتتةط تشتتكيل الفراغتتة  العةمتت  ختتالل 

كتت لك تشتتكيل فراغتتة  و  ،Node & Linkمستتةر و وتشتتكيل عقتتدة ، Geometricهندستتي صتتريح 

 Referanceبةستتتتتتتخدام عالمتتتتتتة  مرجعيتتتتتت   space-Subspaceثةنويتتتتتت  داختتتتتتل فتتتتتتراغ أكبتتتتتتر 

Landmarks، أكثر من فراغ في تكوين فراغي واحد  اندمةجإ  يعبر عن  إضةف   لالندمةج الفراغي

 كتشةبه Matchingمطةبق  التكوين و  Symmetryتمةثل و ، الفنةء الداخليو كتوافق فراغ المي انيين 

أنمتةط  استتخداممتن ختالل و  تمةثتل العالقتة  الفراغيت  للمتداخل الخةرجيت .و التصتميم التداخلي  مالمح 

التتتتي تحقتتتق االستكشتتتةف األمثتتتل و  المكةنيتتت معرفتتت  الخصتتتةئص  لتتتىإتشتتتكيل الفراغتتتة  يتتتتم التوصتتتل 

  .Lynch, 1971)) تحديد المسةرو 

 : (Ashihar, 1981)فيمة يتعلق بأسةليب تجميع الفراغة  العةم  فيعّبر عنهة بمفةهيمو 

المنةستتيب( إ  إّن  استتتخدام) Compositionالتركيتتب و Simplicity أوال : مفهتتوم البستتةط  

ثراء الطةبع و ل التكوينة  الحجمي  للفراغة  المعمةري  يسةعد على  يةدة قوة التكوين التنوع في أشكة ا 
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التعبيتتري للفتتراغ متتن ختتالل  يتتةدة قتتوة تتتأثير  علتتى ستتلوك المستتتخدم محققتتة بتت لك ستتهول  فتتي التوجيتته 

 المكةني. 

)فتتتتي حتتتتةل تشتتتتةبه أشتتتتكةل التكوينتتتتة   Spherical Relayثةنيتتتتة : مفهتتتتوم التتتتتتةبع الفراغتتتتي 

اإلحسةس بفراغة  المبنى بصورة جمةلي  إ ا كةنت  فتراغ واحتد أو فراغتة   إلىمعمةري ( ممة يؤدي ال

 مركب . 

الختتتةرجي متتتن ختتتالل التتتتداخل متتتع  Visual Orientationثةلثتتتة : مفهتتتوم التوجتتته البصتتتري 

 الداخلي من خالل فراغ المي انين.  و ، الطبيع 

 ابتتتدائيقبتتل مستتتخدمي المكتتةن تبتتدأ بتوجتته عليتته فتتإن إمكةنيتت  الوصتتول للوجهتت  المعنيتت  متتن و 

بتتةالقتراب متتن  انتهتتةء  ، تليهتتة إمكةنيتت  الوصتتول اإلجرائتتي ) وصتتول غيتتر مبةشتتر(، )وصتتول مبةشتتر(

المسةر يعتمد على تطوير  إيجةد أنظم الهدف والتعرف عليه )البحث عن الهدف(. فمنطق تصةميم 

واضتتح  يستتهل إبالغهتتة ممتتة يستتهل و   التسلستتل الهرمتتي للمعلومتتة  متتن أجتتل إنشتتةء منهجيتت  بستتيط

 توفير االتجةهة  التي تخدم مستخدمي المكةن.و المسةر   إيجةدعملي  

 و شتترط مكتتةني يتترتبط ارتبةطتتة وثيقتتة  المستتةر إيجتتةدفتتي عمليتت   Orientation يعتتد التوجتتهو 

 Spatial Layouts. حيتث تعتّرف التخطيطتة  المكةنيت  Areas Layoutبترتيب تخطيط المبتةني 

 ،Contentكةلمحتو ، اعتمةدا  على بعض الخصةئص التي ت يد من فعةليته على الطريق إيجةدفي 

 واالتصتتتتتتتتةال  البيئيتتتتتتتتت ، Organaizationوالتنظتتتتتتتتتيم ، Circulationوالحركتتتتتتتت  ، formوالشتتتتتتتتكل 

Environmental Communication،   ضتةف  لت لك فتإن و التخطيطيت . و واالتصتةال  المعمةريت ا 

 والرمتتو ، Text والنصتتوص، Imagesكةلصتتور  Graphic Indicatorsالمؤشتترا  الجرافيكيتت  

Symbols ، األيقونتتتة و  Icons،  .تستتتتخدم للداللتتت  علتتتى الفتتتراغ أو معلومتتتة  حتتتول منطقتتت  متتتة

 لتتك اعتمتتةدا و كفتتةءة و االستتعمةل الفّعتتةل لهتتة يستتةعد علتى نقتتل كميتتة  كبيتترة متتن المعلومتة  بستترع  و 
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التصتميم البيئتي يجتب أن تتوافتق جميتع القطتع  لمعلومتة . ففتياالتسلستل الهرمتي لتلتك و على النظةم 

ن تكتتتون  ا  تصتتتميم اي أ األشتتتخةص،المصتتتمم  وبنيتتت  الجستتتم البشتتتري كونهتتتة تتفةعتتتل عمليتتتة  متتتع 

ومثتتتةل  لتتتك تصتتتميم الالفتتتتة  إ  يجتتتب أن تتنةستتتب  ثةبتتتت ،وفقتتتة  لمعتتتةيير  هندستتتي متنةستتتق األبعتتتةد

   .(2015 ،)القرعةن ومستو  العين محققة  ب لك سهول  الرؤي 

 :Spatial Updating تحديث المكام  5. 3. 8

علتتى تحديتتد المستتتةر  ةقتتدرتهو  إيجتتةد المستتةر أنظمتتت متتن العمليتتة  الهةمتت  فتتي نجتتةح تصتتةميم 

عالقتتتته بةلمكتتتةن داختتتل و فعلتتتى المتتترء دائمتتتة معرفتتت  موقعتتته  ،Spatial Updatingتحتتتديث المكتتتةن 

بشتكل و تحتديث  إلتىفهتي بحةجت   Cognitive Map  هنيت ك لك األمر بةلنستب  للخريطت  الو البيئ . 

بةلتسلستتتتتل التتتتتتةلي وفقتتتتتة  ل  Spatial Updatingدوري. إ  تتتتتتتلخص طتتتتترق التحتتتتتديث المكتتتتتةني 

(Portugali, 1996): 

الوجهتتتت  و لتحديتتتتد الموقتتتتع الحتتتتةلي  Landmarksالتعتتتترف علتتتتى النقتتتتةط المرجعيتتتت  كةلمعتتتتةلم  .2

 المقصودة.

بةلتتتةلي فتتإن هتت ا المستتةر يمكتتن أن يكتتون مرجعتتة و ستتةر ترميتت  حركتنتتة علتتى طتتول أجتت اء الم .2

 منه على الموقع الحةلي. إيجةديمكن و عقلية  

 المستخدم  في التمثيل العقلي مرتبط  بةلمعرف  البيئي . Codesالشيفرا  يجب أن تكون  .1

 . Polar Vectorsأسهم إتجةهة  و  Nodesإنشةء التكوين المكةني بةستخدام تقةطعة   .1

 

 تلت ووفقتة  ، عمليت  حتل مشتةكل Wayfinding  المستةر إيجتةدعمليت  الدراست  فتإن كمة أشةر  و 

(Passini, 1984)  تشتتمل ثالثتت  و هتتي عمليتت  متتةبعتت  لحتتل المشتتكال  المكةنيتت   إيجتتةد المستتةرفتتإن

 (:Bechtel, 1997)قدرا  
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يقصتتد بهتتة و  ،Cognitive Mappingتتمثتتل بقتتدرة الختترائط ال هنيتت  و معةلجتت  المعلومتتة :  .2

 تنفي  القرارا .و توفير المعلومة  األسةسي  التخة  و اإلدراك و رف  المع

 الوجه  المقصودة. إلىوضع خط  عمل للوصول و القدرة على اتخة  القرار أو التخطيط  .2

 في األمةكن المنةسب . Behaviorالسلوك  إلىتنفي  القرار ال ي يؤدي  .1

معتتتةيير  Per Mollerup متتتولروب االتصتتتةال تصتتتميم  وأستتتتة المصتتتمم التتتدنمةركي  حتتتدد

موضتتحة   لتتك  Wayshowingوعتترض )وصتتف( الطريتتق  Wayfinding المستتةرإيجتتةد لصتتنةع  

دخةلتتته و   Knowledgeالمعرفتتت ( التتت ي بنتتتة  علتتتى Wayfinding)>Wayshowingفتتتي كتةبتتته  ا 

. Motionالحركتت  و  Decisionالقتترار  ،Searchالبحتتثلعمليتت  متتةليتت  ثالثيتت  المستتةر متضتتمن  : 

التتتتتتتي تعكتتتتتتس الظتتتتتتروف البيئيتتتتتت   Wayfinding المستتتتتتةرإيجتتتتتتةد ه الستتتتتتتراتيجية  إضتتتتتتةف   لعرضتتتتتت

Environmental Conditions ، المستتتةرإيجتتتةد الممةرستتت  فتتتي و Wayfinding Practice .

هتت ا متتة كتتةن فتتي و الممةرستتة  المتعلقتت  بإيجتتةد المستتةر )رؤيتت  الطريتتق( و المبتتةد. و وصتتفه للمشتتةكل و 

فقتتد تضتتمن  2005التتتي صتتدر  عتتةم و النستتخ  الجديتتدة  أمتتة 1942نستتخ  الكتتتةب التت ي نشتتر عتتةم 

 .Digital Signageالتحديث فيهة بإضةف  مبةد. الالفتة  الرقمي  

 :Symbolic Signifiers الدالالت الرمزية  6. 3. 8

مغتتت   تضتتتةف متتتن ختتتالل مفتتتردا  بنةئيتتت  و دالال  الرمتتتو  رستتتةئل مشتتتفرة  ا  معنتتتى تمثتتتل 

إ  تتحدد هت   التدالال  ، التفةعل معهة استنةدا  لمفةهيم مشترك و ة متلقي يتمكن من إدراكه إلىمرسل  

 بتةختالفلكل منهة دالال  رم ي  تختلف و الضوء و الخطوط ، األلوان، األشكةل، من خالل الفراغة 

 التركيب  التي تجمعهة. و الطريق  التي تصةغ بهة 

 -kent  غرايستتون إ  يالحتتظ كينتت، موحيتت  للغةيتت  التتدالال  الرم يتت حيتتث يمكتتن أن تكتتون 

Grayson (1998) نستتتطيع رؤيتت  الكتتةئن  بأننتتةObject  إحستتةسغةلبتتة متتة يتتترك لنتتة و ، فتتي الالفتتت 
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  Symbolأو رمت  Indexكمؤشتر  ةالحقيق  أكثر ممة لو رأينةهت إلىنة تقد أوصل Icon األيقون بأن 

Chandler, 2002).) 

تطتتتتور  ضتتتتمن مستتتتةرين و رين نشتتتتأ  النظريتتتت  الستتتتيميةئي  المعةصتتتترة فتتتتي مطلتتتتع القتتتترن العشتتتت

 Ferdinand فردينةن دي سوسيرالفرنسي السويسري  إلىمتبةينين: األول يعود الفضل في تأسيسه 

De Saussure (1913-1856)  . الثةني فقد نشأ  أمةإ  ينتمي ه ا المسةر لتقةليد الفلسف  األوروبي

 -Charlesبيرس شةرلس سةندر   الفيلسوف األمريكي البراغمةتي  األمريكي على يد مؤسس الفلسف  

Sanders Pierce (1914-1839) (.2011 ،)مبةرك 

 

 Semiotics:السيميائية )سميوطيقا( 

فتتي و ، فلستتفة  العصتتور الوستتطىو أ منتت  اإلغريتتق  إلتتىتعتتود جتت ور الستتيميةئي  أو الستتميوطيقة 

  علتى أن الستيميةئية اللغويت و إ  إجتمع  مختلف المعتةجم الستيميةئي  ، أصلهة اللغوي تعود لليونةني 

بينمتة تشتير الستيميولوجية ، إ  تشتير للدراستة   ا  البعتد الفلستفي، تمثل العلم الت ي يتدرس العالمتة 

 (.2008، للدراسة  المهتم  بتحليل النصوص. )وهب 

فهتم و المنتةهج لدراست  و النظريتة  و تعد الستيميةئي  إطتةرا  نظريتة ال أكةديميتة  مكونت   متن المفتةهيم 

رمتو  و العالمتة  ستواء كةنت  كلمتة  أ أنظمت تفسير  من خالل استتعمةل و الجمةعي للمعنى اإلنتةج 

الفيلستوف بيترس فكالهمتة رأ  أن مهمت  الستيميةئي  و لتصور كل من اللغوي سوسير  ووفقة   ،أو صور

المعنتتى بأنمةطهتتة  إنتتتةج أنظمتت تشتتغيل و تكمتتن فتتي وصتتفهة لصعتتراف والقواعتتد المتحكمتت  فتتي تنظتتيم 

 في العموم تدور السيميةئي  حول ثالث  مجةال  للدراس : و المتعددة. و   المتبةين

اإلشتةرة إليته كةإليحتةءا  و أةنه تمثيل غيتر  بإمكو منتج للمعنى  يء: دراس  أي شSignالعالم   .2

 الكلمة .و الصور و 
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التتتي تتنظم كيفيتت  و المتعتتةرف عليهتة و القواعتتد المعتمتدة و : دراست  منظومتت  األحكتةم Codeالشتيفرة  .2

   Gestalt وبحستتب علمتتةء التتنفس الجشتتطةل   الداللتت .و ربطهتتة بتتةلمعنى و العالمتت   اختيتتةر

psychology  فتتإن اإلدراك البصتتري البشتتري يحمتتل ستتمة  عةلميتت  تعتبتتر فتتي الستتيميةئي  بأنهتتة

بتتر   Cognitive codeمتتن الممكتتن أن تشتتكل شتتيفرة إدراكيتت   ، إ  قتتةموا بصتتيةغ  مفهتتومي الم 

لخلفي ( في اإلدراك. وبةلتةلي يمكن اعتبةر أّن مبةد. الجشتطةل  قتد شتمل  )محّدد المحيط( و)ا

نمتتة يشتتّيد فتتي كينونتت   المفهتتوم القةئتتل بتتأن العتتةلم لتتيس بموضتتوعي  وببستتةط  قةبعتتة  فتتي الختتةرج وا 

 . (Chandler, 2002)اإلدراك 

 أنظم  تشفيرهة. و : أي دراس  المجةل الرم ي متضمن  العالمة  Cultureالثقةف   .1

 :Semiotics ض تعريفات السيميائيةبع

يّعتتتتترف الستتتتتيميةئي  بأنهتتتتتة العلتتتتتم التتتتت ي يتتتتتدرس طبيعتتتتت   (Saussure, 1972) سوستتتتتيروفقتتتتتة  ل

 القوانين التي تحكمهة داخل الحيةة االجتمةعي .و العالمة  

أي   متن الممكتن اعتبتةر  عالمت شتيءبأن السيميةئي  معني  بكل   Eco), (1979أشةر ايكو و 

 تقف العالم  بديال  عنه.و ال يشترط وجود  فعلية  في مكةن مة  يءه ا الشو آخر  يءشبديال فعلية  ل

التمتتتةي ا  ممتتتة و فعّرفهتتتة بأنهتتتة وصتتتف للنظتتةم القةعتتتدي لصعتتتراف  Culler), (1976أمتتة كلتتتر 

 الموضوعة  حصولهة على المعنى.و يتيح للصفة  

يمكتتن متتتن خاللهتتتة  عتتّرف الستتتيميةئي  علتتتى أنهتتة وجهتتت  نظتتتر (Deely, (1990كتت لك ديلتتتي و 

 التأكد بأن األفكةر ليس  تمثال   اتي  بل عالمة . 

س علتتى انهتتة دراستت  ل شتتةرا  التوضتتيحي  والتتتي تفستتر كيتتف يستتتخرج النتتة وتعتتّرف الستتيميةئي 

 (.2125 ،الصور )القرعةنالمعنى من الكلمة  واألصوا  و 
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 هما: و مدرستيم قديمتيم  إلىتعود نشأة السيميولوجيا 

   :(1914-1838بيرس )شةرل  سةنر  يلسوف والسيميةئي األمريكي مدرس  الف .2

التتت م األمريكيتتون بتته متتن و علتتى هتت ا العلتتم (Sémiotique)  الستتيميوطيقة بيتترس استتمأطلتتق 

علتتى  John Lockeجتتون لتتوك  تجريبتتيال فيلستتوفالإ  استتتمد  متتن المصتتطلح التت ي أطلقتته ، بعتتد 

، إ  اعتبتر  لتوك علتم اللغت  )راغتب، المعتةنيو العلم المتفترع متن المنطتق والختةص بتدالال  العالمتة  

2003.) 

 (:1856-1913) فردينةن دي سوسيرمدرس  الفرنسي السويسري  .2

لتتت م األوروبيتتون بتته متتن او  (Sémiologie)علتتى هتت ا العلتتم  ستتيميولوجيةلأطتتق سوستتير استتم ا

بعد . إ  أشةر في كتةبته )دروس فتي األلستن  العةمت ( بأنته العلتم الت ي يتدرس حيتةة العالمتة  إ  تتدل 

 .(1987، لهة حق الوجود )غة يو القوانين التي تنظمهة و على مةهي  العالم  

 :Signمصطلح الع مة 

السوستيري  إ  أطلقت  و بيرستي  اختلف مفهوم العالمت  بنتةء  علتى اختتالف كتل متن المدرستتين ال

 Signالنظري  السيميةئي  المعةصترة بعتض المفتةهيم النقديت  علتى عالقت  الكلمتة  بةألشتيةء كةلعالمت  

 الصتتتور، Wordsتتختتت  العالمتتتة  شتتتكل الكلمتتتة  و  و كمتتة يطلتتتق عليهتتتة التتتبعض التتتدليل أو الرمتت .أ

Images ، الروائحsmells ، األصوا sounds ، األفعةل واإليمةءا gestures  أو األشيةء ولكن

 (.(Chandler, 2002 تبقى من غير معنى جوهري حتى تستثمر بةلمعنى

 . العالم  عند سوسير:2

تعد من أهم المصطلحة  التي أ اعتهة سيميولوجي  سوسير إنطالقة من اللغ  إ  تعد منظوم  

وجهين وهمتة: التدال لتنفستية  نتة  ةمن العالمة  تعبر عن فكر مة. إ  تشكل العالم  اللغوي  بوصفهة كي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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signifier   الصورة السمعي ( أي الشتكل الت ي تأخت( ، المتدلول وSignified  أي ) الصتورة ال هنيت(

 (.(Chandler, 2002المفهوم ال ي تمثله 

المتتتتدلول و أن العالقتتتت  بتتتتين كتتتتل متتتتن التتتتدال  (,Saussure (1983,1974إ  توصتتتتل سوستتتتير 

  (4انظر الشكل ) ي التةليوفقّة للرسم التوضيح اعتبةطي عالق  

 
 المدلولو بيم كل مم الدال  سوسير( ع قة 6الشكل )

 دون تةري ( ،)دادون المصدر:
 

 . العالم  عند بيرس:2

بمفهتتتوم المنطتتتق  الرتبةطتتتهمتشتتتعب نظتتترا  و يعتبتتتر مفهتتتوم العالمتتت  عنتتتد بيتتترس مفهتتتوم متفتتترع 

بةلتصتتتنيف  1876بتتتدأ ستتتن  و  Signsنتتتوع متتتن العالمتتتة   66 إلتتتىالريةضتتتية  فقتتتد توصتتتل بيتتترس و 

ثالثتتتت  أنمتتتتةط بةلنستتتتب  للحيثيتتتتة  الثالثتتتت  المتمثلتتتت  بةلوستتتتيل   إلتتتتىالثالثتتتتي المتمثتتتتل بتقستتتتيم العالمتتتت  

(. إ  يتتتر  أن العالمتتت  أو التتتدليل عبتتتةرة عتتتن شتتتئ متتتة 1987، وآختتترون، التعبيتتتر )قةستتتمو الموضتتتوع و 

إ  إن التتدليل موجتته ، ينتت يعتتوض شتتيئة  معينتتة  و لتتك بةلنستتب  لشتتخص معتتين وفتتق وصتتفه أو عالقتت  مع

متتتن ثتتتم و ، للتتتدليل األول Interpretantمتتتؤوال  و لشتتخص معتتتين ويخلتتتق فتتتي  هنتتته هتتت ا دلتتيال  معتتتةدال  

أي التتدليل. إ  تتشتتكل العالمتت  متتن   Objectيعتتّوض التتدليل شتتيئة معينتتة  وهتتو متتة يستتمى بةلموضتتوع 

فتتتي عالقتهتتتة متتتع و ال  ختتتالل نوعيتتت  العالقتتت  التتتتي تنستتتجهة متتتع موضتتتوعهة فتتتي عالقتتت  متتتع الممثتتتل أو 

 (.1987، الموضوع ثةنية  وعالقتهة مع المؤول ثةلثة  )حنون
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، وآختترون، )قةستتموفقــًا للنمــوذس السوســيري )دال /مــدلول(:  Signأنمــاط تقســيم الع مــة 

1987) 

 (Icon): األيقونة  .0

الدالتت  علتتى موضتتوعهة  Signفهتتي تلتتك العالمتت  ، فتتي اللغتت  اليونةنيتت  Imageتعنتتي الصتتورة 

موضتوع معتين بواستط  الطبيعت   إلتىسط  الرسم أو المحةكةة. إ  يعّرفهة بيرس بأنهة عالم  تشير بوا

تفتتةهم بتتين األمتتم و تهتتة بةعتبةرهتتة وستتيل  اتصتتةل يحيو و تظهتتر قيمتت  األيقونتت  و ال اتيتت  للعالمتت   فقتتط. 

خصتي  الصتور الشو المتدن و الشعوب كمة هو شةئع في مجةال  متعددة كتصةميم الخرائط الجغرافيت  و 

 اإليحةءا . و رسوم الكةركةتير و 

وعالمتتة  ، قتتةئم علتتى نتتوعين متتن العالمتتة : عالمتتة  عرفيتت  )الكلمتت ( الستتيميوطيقيفةلنظتتةم 

أيقونيتت  )الصتتورة( وال يمكتتن إلغتتةء أي منهمتتة إ  إن هنتتةك ثقةفتتة  تّعلتتي متتن شتتأن العالمتتة  العرفيتت  

 أخر  تضع العالمة  األيقوني  في الصدارة.و 

 (:indexارة )المؤشر/ اإلش .8

الموضوع ال ي تّعبتر عنته عبتر تأثرهتة الحقيقتي  إلىتشير   Signإ  يعّرفهة بيرس بأنهة عالم 

ألن النوعيتت  تعتتد مةهيتت  مستتتقل  عتتن أي نتتوع آختتر. إ  يقتتوم ، بتته إ  ال يمكتتن أن تكتتون عالمتت   نوعيتت 

م متن أنته أيقتون لكتن المؤشر بةلدالل  بصفته متأثر  بةلموضتوع متضتمنة  نوعتة  متن األيقتون علتى الترغ

مثتةل  لتك دالال  النصتب و فةلتعليل الصةدر عن المؤشر يجعله عالمت  بحتد  اتته. ، من نوع خةص

 Natural Signsالعالمتتتتة  الطبيعيتتتت  و ، إ  تعطتتتتي إشتتتتةرا  للطريتتتتق Monumentsالت كةريتتتت  

 Directionalاإلشتتةرا  االتجةهيتت  و ، )إصتتبع( Pointersالمؤشتترا  و ، آثتتةر األقتتدام(، كةلتتدخةن(

Signposts. 
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يتمثتتتتل بتتتتأن األيقونتتتت  ال تفقتتتتد  indexواإلشتتتتةرة Icon بةلتتتتتةلي فتتتتإن الفتتتترق بتتتتين األيقونتتتت  و 

إ  تفقد مي تهة التي تجعلهة عالم  في حةل ، خصوصيتهة في حةل انعدام موضوعهة مقةرن  بةلمؤشر

  (.1985، فةخوري) لكن ال تفقد ه   المي ة إ ا لم يوجد لهة تعبيرو انعدام موضوعهة 

 :(Symbol) الرمز .3

إ  تعتتد عالمتت  إنستتةني  اتصتتةلي  تتتدل ، أكثرهتتة تجريتتدا  و  Signsيعتبتتر الرمتت  أفضتتل العالمتتة  

كينونتتت  الشتتتيء  إلتتتىإ  تتتترتبط بةلفعتتتل اإلنستتتةني القتتتةدر علتتتى الوصتتتول ، علتتتى موضتتتوعهة بةلوضتتتع

 لتك الهتالل فتي  مثتةلو اإلشتةرة و ه ا مخةلف لمة هو عليه في كل من األيقونت  و استبصةر مكونةته. و 

 المي ان في داللته على العدال . و داللته على اإلسالم 

أنه ال يشبه موضوعه  إلىالمدلول إضةف  و حيث إن الرم  قةئم على طةبع التحكم بين الّدال  

مثتتتةل  لتتتك اللغتتت  بشتتتكل عتتتةم )الحتتتروف األبجديتتت  و  ،(2001، فكالهمتتتة غيتتتر قةبتتتل لالتصتتتةل ) ريتتتل

Alphabet letters ، التتتتترقيم  عالمتتتتةPunctuation ،  الكلمتتتتةwords ،  الجمتتتتل و العبتتتتةرا

sentences،  واألرقتتتتةمMors Code ، إشتتتتةرا  المتتتترورTraffic lights ،  األعتتتتالم الوطنيتتتت

National flags. 

اإلشةرة يتبين أن الرم  قةئم على أسةس إرسةء قةعدة عرفي  و بمقةرن  الرم  بكل من األيقون  و 

بيتتةن قتتدرتهة علتتى تمثيتتل األحتتداث و المعتتةرف فتتي ميتتةدين المعرفتت  و وكية  يتتتم بواستتطتهة تتتداول الستتل

ظهتةر العالقتة  فيمتة بينهتة. فتنحن نتترجم الرمتو  و الموضوعة  و  أو  Ruleوفقتة  لقةعتدة  Symbolsا 

 . Habitual Connection (Peirce, 1931)اتصةل معتةد 

بتتأن الصتتورة فتتي  Langer nneSusa (1951) ستتو ان النجتتر   األمريكيتت جتتةدل الفيلستتوفتو 

ليس تكرارا  لمة تمثله إ  تشبه الصورة مة تمثله فتي بعتض األحيتةن. فحتتى الصتور و جوهرهة تعد رم ا  

 .Iconic (Cook, 1992)أو أيقوني   Symbolicالواقعي  تعد رم ي  
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 الع مة والرمز:

ةن سوستير أول كتو ، الرمت  إشتكةال  طرقتهتة النظريت  الستيميولوجي و مّثل التداخل بين العالم  

متن تطّتترق لهت   اإلشتتكةلي  حيتث شتتعر بةلقرابت  بتتين كتل منهمتتة إ  إن هنتةك بعتتض مالمتح التتربط بتتين 

متتتن جةنتتتب بيتتترس فإنتتته يعتبتتتر الرمتتت  شتتتكال  متتتن أشتتتكةل العالمتتت  متمثلتتت  بةألنمتتتةط و المتتتدلول. و التتتدال 

 الرم (. و اإلشةرة و الثالث  )األيقون  

 

 في بعض الجامعات العالمية: Wayfindig المسار إيجاد أنظمةتصاميم  7. 3. 8

المتواجتتدة فتتي حتترم بعتتض الجةمعتتة   المستتةرإيجتتةد  أنظمتت لتصتتةميم  عرضتتة  يقتتدم هتت ا الجتت ء 

المستةر تحديتد بهتدف التعترف علتى كيفيت  توظيفهتة للمعلومتة  المتعلقت  بإمكةنيت  الوصتول و ، العةلمي 

وكيفيتتت  تحقيقهتتتة لمعتتتةيير ،   الحركتتت مستتتةراو وربطهتتتة بمكونتتتة  التصتتتميم المكتتتةني ، الختتتةص برّوادهتتتة

  واستتقراءمستتخدم المكتةن بت لك أفضتل الممةرستة  متن ختالل إدراك  محققت   ، األمن والسالم  العةمت 

 .التي تقدمهة لمعلومة ل

 :UAH (University Of Alabama In Huntsville)جامعة أالباما  0. 7. 3. 8

 األبةمة في الوالية  المتحدة األمريكي .  في مدين  هةنتسفيل شمةل والي ، 1950تأسس  عةم 

   
 UAH( جامعة أالباما 7)الشكل 

 (http://www.corbindesign.com 11\2017)المصدر: 
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، NASAتعتتد الجةمعتت  البحثيتت  األولتتى فتتي الواليتتة  المتحتتدة األمريكيتت  التةبعتت  لوكةلتت  نةستتة 

فدان فتي 400 ةمعي على مسةح  وغيرهة من المؤسسة  األمريكي . حيث يقع الحرم الج NOAAو

ثتةني أكبتر حديقت  بحثيت  فتي الواليتة  و في وسط مدينت  هةنتستفيل و  Rocket Cityمدين  الصواري  

 (.8في حي   و طرق م دحم  انظر الشكل )و ، المتحدة األمريكي 

 
 UAH( خريطة حرم جامعة أالباما 2الشكل )

 https://www.uah.edu/pcs/contact/campus-map) 2017\11 )المصدر:

  إيجتةد أنظمت توظيتف تصتةميم و من خالل دراس  البةحث  لهوي  الجةمع  من النةحي  المعمةري  

 Wayfinding المستتةر  إيجتتةدالمستتةر فقتتد لتتوحظ أن عتتددا  قلتتيال  جتتدا متتن الوستتةئل المستتةعدة فتتي 

Aids   قتتتد وّظفتتت  فتتتي الحتتترم الجتتتةمعي. فتتتةلحرم الجتتتةمعي متمةثتتتل معمةريتتتةArchiterturally 

similar  من الالفتة  األدنىمع وجود الحد  .Signage Existed  
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لتوحيتتد الحتترم الجتتةمعي علتتى  Signage Wayfinding المستتةرإيجتتةد فقتتد وضتتع  الفتتتة  

عالميتتتتتتتتتتتتتة  Visuallyحتتتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتواء بصتتتتتتتتتتتتترية  لتحمتتتتتتتتتتتتتل منطقتتتتتتتتتتتتتة جديتتتتتتتتتتتتتدا ، Informationallyوا 

، Entranceضتةف  لتستمي  المتداخل إ، فيمتة يختص حركت  المركبتة  والمشتةة  Circulationللحركت 

لتحديتتد وقتتوف  Alphanumericأبجديتت  رقميتت   استتتخداممتتن ختتالل  Parkingومواقتتف الستتيةرا  

 (.9انظر الشكل ) Codes Buildingتحديد أرقةم المبةني و ، السيةرا 

   
 UAH / جامعة أالباما المسةرإيجةد ( الفتات 9الشكل )
 (http://www.corbindesign.com 11\2017)المصدر: 

تتتتدرجة  األلتتتوان و بألوانهتتتة الفضتتتي  التتتتي تشتتتبه لتتتون الصتتتواري   Signageتميتتت  الالفتتتتة  و   

ممتتة يقلتل متتن  UVأقتل تتتأثرا  بةألشتع  الفتتوق بنفستجي   Signs لتتك لستببين: أن العالمتتة  و الرمةديت  

البيئتت  فتتي ستتيةق  Opticalيتنتتةغم بصتترية  UAH- Blueواللتتون األ رق ، Fadingستترع  بهتةنهتتة

 (. 10انظر الشكل )
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 UAH / جامعة أالباما المسةرإيجةد الفتات ألوام ( 10الشكل )

 (http://www.corbindesign.com 11\2017)المصدر: 
 

حركتتت  المتتترور حتتتول دوار المتتتدخل الرئيستتتي حيتتتث يختتتدم صتتتةرو   Signsتظهتتتر عالمتتتة  و 

متتن الحتترم الجتتةمعي انظتتر قريتتب  Landmarkالجةمعتت  كونتته معلتتم تتتةريخي  Satrun Vستتةترون 

 (.11الشكل )

 
 UAH / جامعة أالباما ة ع مة توجيه( الفت11الشكل )
 (http://www.corbindesign.com 11\2017)المصدر: 
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نقتتةط و  Landmarksإ  تعتتد بمثةبتت  معتتةلم  Pedostrian Kiosksإضتتةف  ألكشتتةك المشتتةة 

 (.12للمعلومة  انظر الشكل )

     
 UAH / جامعة أالباما التعريفو ت ع مات التوجيه ا( الفت12الشكل )

 (http://www.corbindesign.com 11\2017)المصدر: 
 ا   Signsفيمة يخص تحديد هوي  المبةني داخل الحرم الجةمعي فقتد تتم تصتميم عالمتة  و 

حيث يتضمن ، Navigationممة يسةعد في عملي  التنقل ، حجم كبير ليتم رؤيتهة من مسةف  بعيدة

 (.13لرم  المتكون ثالث  أحرف انظر الشكل )ا

 
 UAH / جامعة أالباما التعريفو ات ع مات التوجيه ( الفت13الشكل )

 (http://www.corbindesign.com 11\2017)المصدر: 
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  Parking فتي مواقتف الستيةرا  Directionالخةصت  بتحديتد االتجتة   Signs أمتة العالمتة 

 (.14المسةر بسهول  انظر الشكل ) إيجةدة  لتسهيل فتتمي  بخةصي  تبسيط المعلوم

 
 UAH / جامعة أالباما ة تمثل ع مة تعريف( الفت14الشكل )

 (http://www.corbindesign.com 11\2017)المصدر: 
التتتتي حتتتدد  بستتتن  تقويميتتت  و متتتن التحستتتينة  التتتتي وضتتتعتهة الجةمعتتت  فتتتي خططهتتتة التنفي يتتت  و 

 Interior معتتةيير لالفتتتة  داخليتت  و ، كمركتت  Landmark Welcome معلمتتة  ترحيبيتتة  ، واحتتدة

Signage .جديدة 

 The State University Of New (BUFFALO STATE)جامعة بافالو  8. 7. 3. 8

York:   

الواليتتتة  المتحتتتتدة ، أمهرستتت  )واليتتت  نيويتتتوركو فتتتي بتتتةفلو  1846تأسستتت  الجةمعتتت  فتتتي عتتتةم 

تم دمجهة فتي جةمعت  واليت  نيويتورك لتصتبح جةمعت   1962لكن في عةم و ككلي  خةص  ، األمريكي (

مواقتتتتف و محتتتةط بتتتةلطرق الم دحمتتت  و  Landlockedمتعتتتددة الفتتتروع. حتتترم الجةمعتتت  غيتتتر ستتتةحلي 

حيث يعتبر الحرم الجةمعي م يجة  من الهندس  المعمةري  ، Sprawingالسيةرا  المترامي  األطراف 

 يجتتةد المستتةرإلببنتتةء خطتت   االهتمتتةمن هنتتة جتتةء متتو  ا  عالمتت  تجةريتت  جديتتدة. و الحديثتت  و التةريخيتت  
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  الحتتديث يبقتتى جةريتتة  عليهتتة بنتتةء  علتتى تحديتتداو الطلبتت  و كمرشتتد للتت وار و الختتةرجي بمنطتتق واضتتح 

 (.15الجةمع  الالحق . انظر الشكل )

 
 Buffalo State( خريطة حرم جامعة بافالو 15الشكل )  

 ( http://suny.buffalostate.edu  11\2017)المصدر: 
 

ّدد للجةمع  منطقتين رئيسيتين بنةء  على الشوارع المحيط  و  تحت  ، متداخل الحترم الجتةمعيو ح 

  Elmwood ومنطقتت  إلمتتوود، (16أللعتتةب القتتو  انظتتر الشتتكل ) Grantمستتمى منطقتت  غرانتت  

 (.16لل يةرا  األكةديمي  انظر الشكل )

 



 51  

 

 

    
للزيارات األكاديمية /   Elmwood منطقة إلموودو لقوى أللعاب ا Grantمنطقة  رانت ( الفتات 16الشكل )

 Buffalo Stateجامعة بافالو  
 (http://www.corbindesign.com 11\2017)المصدر: 

متن أجتل عترض رستةئل مؤقتت   Vehiroular Guidesقتد تتم االستتفةدة متن أدلت  المركبتة  و 

لختتتتتتةص فتتتتتتي الممتتتتتترا  فيمتتتتتتة يختتتتتتص التوجيتتتتتته او الحتتتتتترم الجتتتتتتةمعي.  Eventsأحتتتتتتداث و إلعالنتتتتتتة  

Walkways   فقتتتد حتتتّدد  معتتتةلم الحتتترم الجتتتةمعي األوليتتت  كةلمستتتةراPathways  ستتتةحة  الحتتترم و

quads  لتك بةستتخدام نظتةم متن عالمتة  دليتل المشتةة و التتي لتم تكتن مصتمم  متن قبتل System 

Of  Pedestrian Guid Signs ومن المعةلم .Landmark  التي تم إضةفتهة في الحرم الجةمعي

 (. 17انظر الشكل )Bengal Tiger Sculptuires نشةء تمثةلين من البرون  لنمري البنغةل إ

    
 Bengal Tiger Sculptuires ( تمثالي البرونز لنمري البنغال 17الشكل )

 Buffalo Stateجامعة بافالو  
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بةستتتتتخدام حتتتتروف  Signage Exteriorكتتتت لك تصتتتتميم معيتتتتةر جديتتتتد لالفتتتتتة  الخةرجيتتتت  و  

التوجيتته و ل عتتالم  األستتوداللتتون و  Bengal Orangeضتتةف  رمتت  النمتتر البنغتتةل البرتقتتةلي اللتتون بإو 

وبعالمتة  ، مع العلم أنه في كثير من الحتةال  تشتكل الالفتتة  نفستهة معلمتة جديتدا  ، المبةشر للطلب 

Signs  بةر ة واضح  بعالمتهة التجةري  الجديدةBrand  مكلفت   بأنهتة غيترو  ،بتبسيطهة للمعلومتة و

 في حةل إدخةل أي تحديث جديد. 

ختتتتتدمة  مواقتتتتتف ستتتتتيةرا  و كبيتتتتترة  Plazaبمتتتتتة أن الحتتتتترم الجتتتتتةمعي يحتتتتتتوي علتتتتتى ستتتتتةحة  و 

Parkings ، مداخلهة الرئيسي  عبر مسةفة  كبيرة.و فمن المهم رؤي  أسمةء المبةني 

    
 Buffalo Stateجامعة بافالو  /  ع مات التعريف( 02الشكل )

 (http://www.corbindesign.com 11\2017)المصدر: 
لتحديتتتتتتد المتتتتتتداخل الرئيستتتتتتي  لحتتتتتترم الجةمعتتتتتت  فقتتتتتتد تتتتتتتم إدختتتتتتةل عالمتتتتتتة  النصتتتتتتب الت كةريتتتتتت  و 

Monument Signs  الالفتة  الجمةلي  وSignage Aesthetic ( 29انظر الشكل.) 
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 Monument Signs( الفتات ع مات النصب التذكارية 01الشكل )

 (http://www.corbindesign.com 11\2017)المصدر: 
 

اإلرشتةد المبةشتر فقتد تتم وضتع الفتتة  خترائط و لتحديد نقتةط القترار األوليت  الخةصت  بةلتوجيته و 

 Bengalعلى طتول مستةرا  المشتةة األول: والمعتروف بمستمى Campus Maps الحرم الجةمعي

walk  األقستتتةم و المرافتتتق الريةضتتتي   إلتتتىالتتت ي يتتتؤدي للوصتتتول وFacilities  ليتتتة  الفعةوEvents ،

التتت ي تتتتم تستتتميته بعتتتد مستتتمى المبنتتتى التتتتةريخي و  Rockwall Walkالثتتتةني: المعتتتروف بمستتتمى و 

انظتر الشتكل   Academic Buildingالرئيستي حيتث يستتخدم فتي المقتةم األول للمبتةني األكةديميت 

(21). 
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 التوجيهو ( الفتات خرائط الحرم الجامعي وع مات التعريف 81الشكل )

 Buffalo Stateة بافالو  جامع/ 

مواقتتتف الستتتيةرا  الممتتتتدة علتتتى طتتتول مستتتةر المشتتتةة الثتتتةني تتتتم تنظيمهتتتة بةستتتتخدام عالمتتتة  و 

فتلتك المعلومتة  المبستط   ،R-2وبترمي  عددي في تسلستل:  Alphanumeric Parkingأبجدي  

 معينتت  انظتتر تحديتتد متتة إ ا كتتةنوا قتتةدرين علتتى الوقتتوف فتتي أمتتةكنو تستتمح للستتةئقين قراءتهتتة  بستترع  

 (.22الشكل )
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 Buffalo Stateجامعة بافالو  / ( الفتات ع مات التعريف80الشكل )

 (http://www.corbindesign.com 11\2017)المصدر: 
 

 Legible Typeاتجةهتة  المركبتة  بأنهتة  ا  نتوع مقتروء Signs ول ا فقتد تميت   إشتةرا  

التحتتديث بستتهول . حيتتث يتتتم التتتحكم و   للتغييتتر قةبلتت Panelsلوحتتة  و ، ستتهل و معلومةتهتتة واضتتح  و 

إ  تستتةعد فتتتي ، تعلتتق تحتتت  شتتعةر الجةمعتت  Panelsبواستتط  لوحتتة   علتتى الطريتتتق  إيجتتةدبعمليتت  

 بعد  يةرة الحرم الجةمعي.و أثنةء و اتسةق قبل و تنسيق عملي  االتصةل بوضوح 

 

 :MSU (Morehead State University) جامعة مورهيد 3. 7. 3. 8

مينيستتتوتة/ الواليتتتة  المتحتتتدة ، وهتتتي جةمعتتت  حكوميتتت  تقتتتع فتتتي مورهيتتتد1988 عتتتةم تأسستتت  

األمريكيتت  شتتمةل شتترق كنتتتةكي. حيتتث قةمتت  الجةمعتت  متتؤخرا بتتإجراء عمليتت  تخطتتيط رئيستتي  هتتدف  

تحتديثة  الشتوارع الجديتدة و للتأثير على كل جةنب من جوانتب الحترم الجتةمعي متن حيتث التجديتدا  

عالميتتة  و  التتتي تهتتدف لتوحيتتد الحتترم الجتتةمعي بصتترية  و ستتتقبلي  لتحقيتتق خطتتط الجةمعتت  الم علتتى حتتد  ا 

 (. 22سواء انظر الشكل )
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 MSU( خريطة حرم جامعة مورهيد 88الشكل )

 https://www.moreheadstate.edu )   2017\11)المصدر: 
 
مستتمية  واضتتح  تستتةعد التت وار علتتى  بةستتتخدامفقتتد تتتم تحديتتد نقتتةط دختتول الحتترم الجتتةمعي 

المتتتتدخل الريةضتتتتي و ، Main Entranceعلتتتتى ستتتتبيل المثتتتتةل: المتتتتدخل الرئيستتتتي ،لتنقتتتتل بكفتتتتةءة ا

Athletic Entrance  تغيير أسمةء الشوارع لتحقيق االتسةق حيث تستبب  التغييترا  المتعتددة فتي و

 (.21المكةن من قبل رّواد  انظر الشكل ) استخدامعند  االرتبةكأسمةء الشوارع بحصول 

 
  MSUالمدخل الرياضي/ جامعة مورهيد و ، المدخل الرئيسي( 83الشكل )

 (http://www.corbindesign.com  11\2017)المصدر: 
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لكتتتل مبنتتتى  codesرمتتتو  و   addressesعنتتتةوين بةستتتتخدامإضتتتةف  لتوضتتتيح هويتتت  المبنتتتى 

ضتتتةف  تحتتتديث لتتتترقيم الغتتترف و  العالمتتتة   بةستتتتخدامداختتتل كتتتل مبنتتتى  Levelsالطوابتتتق و  Roomsا 

بأقتل تكلفت  انظتر الشتكل و استتبدالهة و إ  تتمي  بستهول  تحتديث المعلومتة   Interior Signي  الداخل

المعلومتتتة  التنظيميتتت  المستتتتخدم  انظتتتر و األلتتتوان و إضتتتةف  لتحتتتديث ترميتتت  مواقتتتف الستتتيةرا   (.21)

 (.21الشكل )

 

    

   
 MSU جامعة مورهيد/ التوجيهو التعريف و ( الفتات ع مات اإلتجاه 84الشكل )

 (http://www.corbindesign.com  11\2017)المصدر: 
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 المستتتتتتتةر إيجتتتتتتتةدتغييتتتتتتتر بهتتتتتتت ا الحجتتتتتتتم يتطلتتتتتتتب مجموعتتتتتتت  جديتتتتتتتدة متتتتتتتن المعتتتتتتتةيير لالفتتتتتتتتة  و 

Wayfinding Signage .شعةر الجةمع  وبةستخدام  MSU  دراج رمت  العقتةب و األ رق و ال هبي ا 

Eagle Logo   االلتتتتت ام بجميتتتتع التعليمتتتتة  و ضتتتتي الريةو  األكتتتتةديميفتتتتإن الالفتتتتتة  تعكتتتتس التميتتتت

ثالثتت  أو أربعتت   استتتخدامقتتد كتتةن جتت ءا  متتن ثقةفتت  الحتترم الجتتةمعي و ستتهولتهة. و متطلبتتة  الوصتتول و 

 االستمإ  تتم تحديتد هويت  المبتةني بتإدراج ، الطلب  هكدليل لتوجيو أحرف كرم  لتحديد هوي  كل مبنى 

 .(25الشكل )انظر  عنوان الشةرعو رم  البنةء و 

  
 MSUجامعة مورهيد / ( الفتات ع مات التعريف 85) الشكل

 (http://www.corbindesign.com  11\2017)المصدر: 
 

لتتتم يعكتتتس  لتتتك و القديمتتت  لتت من طويتتتل دون أي تعتتتديل  المستتتةر إيجتتتةدإ  بقيتت  جميتتتع الفتتتتة  

لتتت ا فقتتتد تضتتتمن   ،MSUالريةضتتتي التتت ي أصتتتبح  تستتتعى لتتته جةمعتتت  مورهيتتتد و التمييتتت  األكتتتةديمي 
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دختةل األلتوان و  Mثة  الفتة  جديدة  ا  رمت  منحنتي متمثتل بحترف التحدي انتشتةرهة علتى امتتداد و ا 

 (.24واسع في سةحة  الحرم الجةمعي انظر الشكل )

 

 
 MSUجامعة مورهيد / التوجيهو التعريف و ( الفتات ع مات اإلتجاه 86الشكل ) 

 (http://www.corbindesign.com  11\2017)المصدر: 
 

المنتشترة و متوافق  مع المبةد. التوجيهيت  لسترعة  الطريتق  تأتيالتي و تة  الداخلي  إضةف  لالف

 داخله.و حول الحرم الجةمعي 

    
 MSUجامعة مورهيد / الخارجيةو ال فتات الداخلية  (87الشكل )

 (http://www.corbindesign.com  11\2017)المصدر:  
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 ا   Pedestrian Signageفتتتة  المشتتةة الو الفتتتة  الختترائط المرستتوم   النتشتتةرإضتتةف   

يجتتةدو األهميت  فتي توجيتته األشتخةص التت ين لتديهم مشتتكال  تتعلتق بإمكةنيتت  الوصتول  انظتتر  المستةر ا 

 (.28الشكل )

    
 MSUجامعة مورهيد الفتات المشاة/ و ( الفتات الخرائط المرسومة 82الشكل )

 

 الملخا: 3. 8

فقتد توصتل  ، الخةصت  بةلجةمعتة  الستةبق  لمستةرإيجةد ا أنظم من خالل استعراض تصةميم 

و لتتك متتن ، تشتتةبه الجةمعتتة  التتثالث فتتي معةييرهتتة التصتتميمي  المتعلقتت  بإيجتتةد المستتةر إلتتىالدراستت  

عالميتتة . إ  ا  وتوحيتتدهة بصتترية  و ، مبةنيهتتةو هويتت  خةصتت  لمرافقهتتة  إعطتتةءنةحيتت  تركيتت  كتتل منهتتة علتتى 

ويكمن الهدف من ، رمو   ا  أحجةم كبيرةو ين و   بعنةكل منهة مسمية  واضح بةستخدامتمثل  لك 

 نقلهة لمعلومة  مقروءة وواضح  من مسةفة  بعيدة. و هوي  المبةني  إبرا  لك 

األلتتوان  استتتخدامركتت   فتتي تصتتةميمهة علتتى  UAHبةمتتة جةمعتت  أال أنّ ّنتته متتن المالحتتظ أاّل إ

بةلمقةرنتتت  متتتع جةمعتتت  بةفتتتةلو و . متتتن م علتتتم مدينتتت  هةنتستتتفيل إ  تعكتتتس بتتت لك هويتتت  المكتتتةن ةالمتتتأخو 

BUFFALO STATE  إيجتتتةد المستتتتةر أنظمتتت تصتتتةميم  إبتتترا فقتتتد اختلفتتت  فتتتي تركي هتتتتة علتتتى 

و لتك بهتدف ربطهتة لمستةرا  الحركت  الخةرجيت  والداخليت  كمستةعد فتي ، بأحجةمهة وارتفةعةتهة الكبيرة

قتد تميت   عتن الجتةمعتين MSU اّل أّن جةمعت  مورهيتد إالمكةني الواضتح.  واالتصةلعملي  التوجيه 
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، على تحقيق معةيير الجتودة والستالم  إيجةد المسةر أنظم السةبقتين في تركي هة من خالل تصةميم 

 تحديتد المستةرمحققت  بت لك أفضتل الممةرستة  فتي ، متعةرف عليهتة دوليتة  Scales واتبةعهة لمقةييس 

 عند اتبةع تلك التصةميم. 

 والفيزيائية االجتماعيةمعات الث ث بالنسبة لعدد مم العوامل ( يلخا المقارنة بيم الجا*الجدول )
 المتغيرات

 الجامعة  

 العامل الفيزيائي االجتماعيالعامل 

 المشةة
سةئق 
 السيةرة

 الشكل اللون
 االرتفةع
 )م(

 الخةم  الخط

. جةمع  2
 UAHأالبةمة 

 منةسب منةسب

تدرجة  
، الرمةدي
، الفضي
 األ رق

 مستطيل
2.50 

 

واضح 
حجم وب

 منةسب

 الفوال 
 المقةوم
 للصدأ

 . جةمع  بةفةلو2
Buffalo 

 

 

 منةسب منةسب
، البرتقةلي
، األسود
 األبيض

 4 مستطيل
واضح 
وبحجم 
 منةسب

 الفوال 
 المقةوم
 للصدأ

.جةمع  مورهيد 1
MSU 

 منةسب منةسب

، ال هبي
، األ رق
، الرمةدي
 األبيض

 1.70 مستطيل

واضح 
وبحجم 
 منةسب

 الفوال 
 المقةوم

 صدألل

 (البةحث )المصدر:  الجدول )*(
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 :الدراسات السابقةو الحالة الدراسية ثانيًا: 

 :مقدمة 0. 3

 Spatialالتواصتل المكتةنيو   Spatial Designينتةق  هت ا القستم ميت ا  التصتميم المكتةني 

Communication   استكشتتةفه فتتي بيئتت  حتترم جةمعتت  العلتتوم و  إيجتتةد المستتةرالمستتةعدة علتتى عمليتت

 لتكنولوجية األردني .وا

التكنولوجيـــا األردنيـــة و فـــي جامعـــة العلـــوم  Wayfindig إيجـــاد المســـار أنظمـــةتصـــاميم  8. 3

JUST: 

 : Spatial Layoutالتخطيط المكاني 0. 8. 3

. إ  1986التتتي تأسستت  عتتةم و ، أجريتت  هتت   الدراستت  فتتي جةمعتت  العلتتوم والتكنولوجيتتة األردنيتت 

 17و ةنعمتكتم شتمةل العةصتم   70تبعد  والتي ربدإفي مدين   هةشمي  تقع شمةل المملك  األردني  ال

 (. 29انظر الشكل ) إربدمدين  كم شرق 

 
 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة/ الجغرافي الموقع( 92) الشكل

  http://www.just.edu.jo ))المصدر:
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
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بمتة فتي  ،قستم 81و كليت  22عدد الكلية  فيه تبلغ و  2كم 22يشمل الحرم الجةمعي مة يقةرب 

)دائتترة المكتبتت  ..التت  و مرافتتق الليةقتت  البدنيتت  و المهتتةجع و ة  المحةضتترا  قةعتتو  لتتك المبتتةني اإلداريتت  

    .العالقة  العةم / جةمع  العلوم والتكنولوجية األردني (

  إيجتةديعود تصميم الجةمع  للمعمةري اليةبةني كن و تةنغت  مرتكت ا فتي فكرتته التصتميمي  علتى 

إ  يمتتتد  Y( بتتةلمحور 11ه كمتة فتتي الشتكل )المشتتةر إليتتو  االجتمتةعيمحتورين أحتتدهمة يمثتل المحتتور 

دائتترة و يتتتو ع عليتته كتتل متتة يختتدم الطةلتتب متتن شتتؤون تتعلتتق بمبنتتى الرئةستت  و الشتترق إلتتى الغتترب متتن 

المحتتور اآلختتر يمثتتل المحتتور األكتتةديمي و المكتبتت ... التت . و عمتتةدة شتتؤون الطلبتت  و القبتتول والتستتجيل 

يتتتو ع علتتى جةنبيتته و  الشتتمةل للجنتتوبتتتد متتن مإ  ي X( بتتةلمحور 11كمتتة فتتي الشتتكل ) إليتتهالمشتتةر و 

/ جةمعت  الدراستة  والتصتةميم-) وحدة المشةريع الهندستي  الطبي و جميع الكلية  األكةديمي  الهندسي  

 . (العلوم والتكنولوجية األردني 

 
 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة/ اإلجتماعي والمحور األكاديمي المحور( 31) الشكل

 ( http://www.just.edu.jo/ar/NewsCenter/Documents/MAP: الباحثة وبتصرف درالمص)
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حداثتت  تصتتميمهة إضتتةف  لتمةثلهتتة المعمتتةري إ  يتكتتون و تتتم اختيتتةر هتت ا الموقتتع لحجتتم الجةمعتت  

يستمى ، كل كبستول  مكونت  متن عتدة طوابتقو ، متعةمدةو تصميم المبةني من وحدا  كبسولي  متكررة 

. حيتتتتتتتث تتصتتتتتتتل هتتتتتتت   الوحتتتتتتتدا  ببعضتتتتتتتهة بواستتتتتتتط  وحتتتتتتتدا  رابطتتتتتتت  Wingكتتتتتتتل طتتتتتتتةبق بجنتتتتتتتةح 

Connectors مشتتتتكال  بتتتت لك تعةمتتتتد ، ممتتتتة يتتتتؤدي لتتتتربط تلتتتتك الوحتتتتدا  بتتتتبعض ضتتتتمن مبنتتتتى واحتتتتد

 .(12مربع  الشكل كمة يظهر في الشكل )  Courtyardsالوحدا  الكبسولي  في أفني  مفتوح  

 

 JUST األردنية والتكنولوجيا لومالع جامعة/ للمباني المعماري التصميم( 13) الشكل

 ( والتصاميم الدراسات/ الهندسية المشاريع وحدة :المصدر)

إحتتد  الجةمعتتة  األردنيتتت   الطبيتت  إ  تعتتدو تشتتمل الجةمعتت  مبتتةني كتتل متتن الكليتتة  الهندستتي  

لمحت  ستوف تعترض الدراست  و  يت الطبو  الهندستي الحكومي  التتي تتميت  بتتدريس التخصصتة  العلميت  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
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 المعلومتتتة  الستتتيةقي و تخطتتتيط الجةمعتتت  و عةمتتت  عتتتن وضتتتع الحتتترم الجتتتةمعي متمثلتتت  بتتتةلحجم الكلتتتي 

 به.  المرتبط 

الحتترم الجتتةمعي بمدينتت  خليتت  االدو الخةرجيتت   Circulatory Systems الحركتت  أنظمتت تتتربط 

ممتتتترا  المشتتتتةة و الداخليتتتت  و تشتتتتمل مستتتتةرا  البةصتتتتة  الخةرجيتتتت   إ ، ةالمبتتتتةني بعضتتتتهة بعضتتتتو إربتتتتد 

فضتتتتال  عتتتتن الطتتتترق المحتتتتددة لستتتتيةرا  ، النقتتتتل التتتتداخلي حتتتتةفال و الطرقتتتتة  المخصصتتتت  للستتتتيةرا  و 

بتةني الكليتة  التةبعت  للحترم الجتةمعي مستةرا  شتبكي  متوا يت  تعد مسةرا  الحركت  داختل مو  الخدم .

بةلمقةرنت  متع مستةرا  الحركت  الداخليت  و نةتج  عن ترابط الوحدا  الكبسولي  متع بعضتهة ، متقةطع و 

 (. 12مة في الشكل ) ة  مستقيم ة  خطي ا  الخةص  بكل وحدة كبسولي  فإن المسةر الحركي يعد مسةر 

 

 
 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة/ الداخلية ركةالح مسارات( 19) الشكل

 (2005 ،عيسى: )المصدر
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 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة/ الخارجية الحركة مسارات( 11) الشكل

 (والتصاميم الدراسات/ الهندسية المشاريع وحدة: الباحثة مم وبتصرف المصدر)
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 Spatial Communication: المكانية االتصاالت 3. 3

 أنظمت متن ختالل  إيجتةد المستةر أنظمت أنتواع تصتةميم  إلى تم التوصلمن خالل ه   الدراس  

التتي و المستتخدم  داختل حترم الجةمعت   Graphic Information Systemsالجرافيكي  المعلومة  

   ختترائطو  Signagالفتتتة   إلتتىصتتنف  إ  ، إيجتتةد المستتةروظفتت  لتحقيتتق الغةيتت  لحتتل مشتتكال  

Maps   وعالمتتةSigns    عالمتتة  الخةرجيتت  ال متضتتمنExterior Signs  التتتي تقتتدم معلومتتة  و

العالمتتة  الداخليتت  و ، المشتتةة ختتةرج المبنتتىو المتعلقتت  بحركتت  المركبتتة   إيجتتةد المستتةرتستتهل عمليتتة  

Interior Signs  المستتةر الختتةص بتتّرواد الجةمعتت  متتن أعضتتةء هيئتت   التتتي تقتتدم معلومتتة  لتحديتتدو

 .(11) انظر الشكل مبةنيهةو   عطلب  داخل أقسةم الجةمو ريسي  تد

 

 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة/ الجامعي الحرم خريطة( 13) الشكل

 http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/map/Pages/default.aspx) :الباحثة وبتصرف المصدر)
 



 72  

 

 

    
 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة/ يةاإلتجاه الع مات الفتات( 13) الشكل

 ( والتصاميم الدراسات/ الهندسية المشاريع وحدة :الباحثة وبتصرف المصدر)

 

     
 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة/  والتوجيه التعريف ع مات الفتات( 36) الشكل
  http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Pages/Gallery.aspx ) :المصدر)

 

     
  األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة/ التنظيمية والع مات التوجيه ع مات الفتات( 37) الشكل
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 االختتتتالفانعتتتدام درجتتت   إلتتتىخةرجتتته و أد  التشتتتةبه بتتتين العنةصتتتر المعمةريتتت  داختتتل المبنتتتى 

تمكتتن مستتتخدم المكتتةن متتن  ممتتة يحتتول دون، الطبيتت و التمتتةي  المكتتةني فتتي مبتتةني الكليتتة  الهندستتي  و 

التي تربط كل كلي  بأخر  ممثل   و التميي  بين ممرا  الجنةح الواحد أو التميي  بين الوحدا  الرابط  

 .مسةرا  حرك  داخلي  أربع  إلىنقةط اتخة  قرار حةسم  متفرع  

ه الطبيت   و طتةبع مختلتف علتى الترغم متن تشتةبو يعد تو يع ترتيب كل من الكلية  الهندستي  و 

إ  يظهر التو يع للوحدا  الكبسولي  في مبتةني الكليتة  الهندستي  التتي ، التصميم بعنةصر  المعمةري 

مقةرنتت  بمتتة هتتو عليتته فتتي  ، Zigzagلكتتن بتسلستتل رقمتتي متتتتةبع بشتتكل متعتترج و تحمتل الرمتت  نفستته 

متتع الوحتتتدة تو يتتع ترتيتتب المبتتتةني التةبعتت  للكليتتة  الطبيتتت  إ  تشتتكل الوحتتتدة الكبستتولي  فتتي ارتبةطهتتتة 

ا الشتكل فتتي مبتتةني لكتتن متع عتتدم انتظتةم هتت و ، الكبستولي  المكملتت  ألقستةم الكليتت  الواحتدة شتتكال  مربعتة  

لتأخت  بت لك الشتكل  PHكليت  العلتوم واآلداب  ا  الرمت  و ، Pالتي يرمت  لهتة بتةلرم  كلي  الصيدل  و 

 (.18) المتعرج والظةهر في مبةني الكلية  الهندسي  انظر الشكل

 
 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعةل ستعمالإلخريطة ا( 32) لالشك

 ( والتصاميم الدراسات/ الهندسية المشاريع وحدة: الباحثة وبتصرف المصدر)
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 التابعة لحرم جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية: Indicative Signs الع مات اإلرشادية

 Signage Boards: لوحات ال فتات .0

صت  بحترم ةالخ  المواقتع إشتةرا  أي  Exterior Signageوحتة  اإلرشتةدي  الخةرجيت تعتد الل

تكتتتون لوحتتتة  توجيهيتتت  إ  تكمتتتن وظيفتهتتتة بتعريتتتف مستتتتخدم  أنالجةمعتتت  لوحتتتة  تعريفيتتت  أكثتتتر متتتن 

كليتتتة  ومرافتتتق أختتتر  كأرقتتتةم الشتتتوارع و المكتتتةن بأستتتمةء مرافتتتق الحتتترم الجتتتةمعي متتتن مبتتتةني إداريتتت  

وجهتته  إلتىإ  يلجأ في أثنتةء مستيرته للوصتول ،  لك مة هو قريب من مكةن وجود معّرف  ب، الداخلي 

(. وأختتر  19معّرفتت  بةلمكتتةن الجديتتد التت ي وصتتل إليتته انظتتر الشتتكل ) إرشتتةدي لبحتتث عتتن لوحتتة  ل

 ا  الستتالم  العةمتت  تختتدم تحديتتدو  Traffic Safetyمتعلقتت  بةلستتالم  المروريتت   إرشتتةدي تحمتتل رستتةئل 

 الحرك .  أنظم  و  االتجة 

   
 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة/ الخارجية اإلرشادية اللوحات( 31) الشكل

فتتيالحظ تواجتدهة عنتتد بدايتت   Interior Signageفيمتة يتعلتتق بةللوحتة  اإلرشتتةدي  الداخليتت  و 

ة  مفتقتتتر ، كتتتل وحتتتدة كبستتتولي  مقتصتتترة  علتتتى تعريتتتف مستتتتخدم لمكتتتةن بأقستتتةم هتتت   الوحتتتدة متتتن أجنحتتت 

ك بحثتة  منتته بةلمعلومتة  الخةصت  بأقستةم الوحتتدا  التةليت  ممتة يجعتتل مستتخدم المكتةن فتي حةلتت  ارتبتة

، متتتن المالحتتتظ عتتتدم تواجتتتد الفتتتتة  تظهتتتر فيهتتتة ختتترائط خةصتتت  بةلجةمعتتت و  عتتتن وجهتتتته المقصتتتودة.
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عّرفت  بت لك التي تظهر في ال اوي  العلوي  لالفتت  مو أن  هنة" عبةرة "و مقتصرة  على اللوحة  التعريفي  

التتتت مر لمستتتتخدم المكتتتةن انظتتتر الشتتتكل و ممتتتة ي يتتتد متتتن حةلتتت  االرتبتتتةك ، المكتتتةن الموقتتتع الحتتتةلي فقتتتط

(11.) 

 
 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة/ الداخلية اإلرشادية اللوحات( 41) الشكل

 

 :)مقةبل  شخصي  مواصفات ال فتات )اللوحات التعريفية( الخاصة بجامعة العلوم والتكنولوجيا:

 (األردني  جيةلو و لمشةغل الهندسي / جةمع  العلوم والتكنادائرة 

  قيةسة Dimension لدائرة المشةغل  ووفقة   (المواقع إشةرا ) الخارجية اإلرشادية اللوحات

 أيبشكل عشوائي دون  بحيث تخدم الموقع ومجةل الرؤي  نفّ   الهندسي  التةبع  للجةمع 

 (.12) كمة في الشكل دسي  أو اتبةع لمقةييس دولي  متعةرف عليهةمرجعي  تخطيطي  هن
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 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة/   الخارجية اإلرشادية اللوحات قياسات( 40) الشكل

 (األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة /الهندسية المشا ل دائرة: المصدر) 

  األلوانColors  الجةمع  متضمن  اللون األ رق واألحمر واألبيض.مقتبس  من ألوان شعةر 

   لتقلبة  الجوي  كةلستكر  لمواد مقةوم  و  للصدأ المقةوم الفوال استخدم في تصميم الالفتة

للون األبيض الخةص  الستكر الفسفوريو ، المقةوم وألوان البوية لكل من األ رق واألحمر

مكةني  قراءة معلومةته في حةل  محققة الغةي  الوظيفي  ليبر  عن اللون، بةلكتةب  ين السةبقين وا 

 تعرضه للضوء السةطع أو ضوء السيةرا . 

 : Mapsالخرائط  .8

يجتةد المستةر و دورهتة فتي عمليت  التوجيته و رغم أهمي  الخترائط اإليضتةحي   أّن حترم جةمعت   الإا 

جتتتدهة إمتتتة ار تو مبةنيهتتتة. إ  يقتصتتتو العلتتتوم والتكنولوجيتتتة يفتقتتتر لتواجتتتدهة فتتتي طتتترق الجةمعتتت  الداخليتتت  

إلكترونيتتة  عبتتر الموقتتع اإللكترونتتي الختتةص بةلجةمعتت  أو عبتتر مطويتت  مطبوعتت  تتتو ع متتن قبتتل اتحتتةد 

 (. 12الطلب  على الطلب  الجدد في بداي  كل فصل دراسي انظر الشكل )
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 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة خريطة مطوية( 48) الشكل

 (http://www.just.edu.jo/ar/NewsCenter/Documents/MAP.pdf )المصدر:

 

 :Symbols الرموز .3

حيتتث تأختت  ،الخةصتت  بمرافتتق الحتترم الجةمعيو تعتتد الرمتتو  متتن العالمتتة  اإلرشتتةدي  التعريفيتت  

رقميتت   أبجديتت التتداخل مستتتخدم  و إ  تتواجتتد أعلتتى الوحتتدا  الكبستتولي  متتن الختتةرج ، أشتتكةل متعتتددة

Building Codes   يتتت  متمثلتتت  بحتتتروف إنجلي Letters وأرقتتتةم متسلستتتل  مثتتتةل  لتتتك كليتتت  طتتتب

تستتهيل عمليتت  و بحجتتم كبيتتر ونتتةفر الشتتكل للداللتت  علتتى هويتت  المبنتتى و  D1-D2-D3-D4األستتنةن 
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فتي بعضتهة و الكليت   استمإ  تمثل ه   الرمتو  الحترف األول متن ، (11الرؤي  عن بعد انظر الشكل )

متتة ممتتة يتتدل علتتى أن معظتتم الكليتتة  ال تقتتع قستتم فتتي كليتت   الستتمقتبةستتة  متتن الحتترف األول ااآلختتر 

ضتتمن وحتتداتهة الكبستتولي  المحتتددة كمتتة هتتو واضتتح فتتي مبتتةني الكليتتة  الهندستتي  مؤديتتة   لتتك لشتتعور 

 الطلب  بةالرتبةك والتخبط عند محةول  فهمهم للعالق  القةئم  بين الرم  المستخدم  والكلي  التةبع  له.

 
 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة/ عريفيةالت اإلرشادية الع مات( 43) الشكل

 

 الطبيةو دالالتها في مباني الكليات الهندسية و رموز الكليات 

 رموز مباني الكليات الطبية رموز مباني الكليات الهندسية

 الداللة الرمز الداللة الرمز
D  الرئةس M  كلي  الطب 
A  التصميم و كلي  العمةرة N كلي  التمريض 
G  كلي  الدراسة  العلية D كلي  طب األسنةن 
C  قسم الهندس  المدني P  كلي  الصيدل 
M قسم هندس  الميكةنيك PH  كلي  العلوم واآلداب 
E  قسم الهندس  الكهربةئي 
N  قسم الهندس  الطبي 

CH  قسم الهندس  الكيميةئي 
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التتتي تظهتتتر علتتتى إحتتتد  و الدالتتت  علتتى أستتتمةء الكليتتتة  Words الكلمتتتة   الستتتتخدامإضتتةف  

 (.11انظر الشكل ) ،بشكل نةفرو الواجهة  الخةرجي  للمبنى بحجم كبير  و لون أسود 

 
 JUST األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة/ التعريفية اإلرشادية الع مات( 44) الشكل

الدالتتتتت  علتتتتتى أمتتتتتةكن القةعتتتتتة  و  Numbersتواجتتتتتد الرمتتتتتو  الرقميتتتتت   أيضتتتتتة  ت ظهتتتتتر الدراستتتتت  و 

 مكةتب أعضةء الهيئ  التدريسي .و المختبرا  و لتدريسي  ا

 :Landmarksالمعةلم المكةني   .1

 علتىالتي تمثل عالمة  مميت ة لحترم الجةمعت  مو عت  و تضم الجةمع  عددا محددا  من المعةلم 

 طول محوريهة كمة يلي:

 لتةبع لهة او وال ي يقع شمةل مبةني الكلية  الطبي   الجةمعي مستشفى الملك عبداهلل المؤسس

  (.15) الشكل انظر
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 اربد/ الجامعي المؤسس عبداهلل الملك مستشفى( 45) الشكل

  (.14) المسجد المتواجد في الجه  الغربي  من مبةني الكلية  الطبي  انظر الشكلو 

 
 الجامعة مسجد( 46) الشكل

 (. 17) ر الشكلالبحيرة المتواجدة في الجه  الجنوبي  والتةبع  لمبةني الكلية  الهندسي  انظ 

 
 الجامعة بحيرة( 47) الشكل
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 (  اإلعمةلالنصب الت كةري  ) على طول المحور األكةديمي إ  يوجد احدهمة  المتواجدةو الفني

 (. 18) اآلخر أمةم مبةني الكلية  الهندسي  انظر الشكلو أمةم مبةني الكلية  الطبي  

    
 األردنية كنولوجياوالت العلوم جامعة/ التذكارية النصب( 42) الشكل

 :Logoشعار الجامعة 

الخطتةط األردنتي و يعود تصميم الشعةر الخةص بجةمع  العلتوم والتكنولوجيتة األردنيت  للمصتمم 

 لتتتك بعتتتد فتتتو   بمستتتةبق  أفضتتتل شتتتعةر كةنتتت  قتتتد أعلنتتت  عنهتتتة الجةمعتتت  و  2984واجتتتد حطتتتةب عتتتةم 

 مسبقة .

 
 يةاألردن والتكنولوجيا العلوم جامعة شعار( 41)الشكل 
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ر عتتن كليتتة  الجةمعتت  متضتتمن  ( لشتتعةر الجةمعتت  فتتإن عنةصتتر  تعّبتت19) متتن ختتالل الشتتكلو 

 (األردني  جيةلو و دائرة العالقة  العةم / جةمع  العلوم والتكن :)مقةبل  شخصي  التةلي:

 . الشكل الخةرجي المسنن  و دالل  مرتبط  بةلكلية  الهندسي 

   الطبي .  الهالل األحمر  و دالل  مرتبط  بةلكلية 

  .الشكل اإلهليجي الداخلي  و دالل  مرتبط  بكلي  العلوم 

  . السنبل   و دالل  مرتبط  بكلي  ال راع 

 .الكتةب  و دالل  مرتبط  بكلي  الدراسة  العلية 

  .الشعةع  و دالل  مرتبط  بةلعلم واألمل ومستقبل جيل الغد 

 :الملخا 4. 3
 إيجتةد أنظمت فتي تصتةميم  األردنيت والتكنولوجيتة  من خالل مة ستبق  فقتد ركت   جةمعت  العلتوم

هويت  خةصت  تمثلت  بتةأللوان المقتبست  متن شتعةر  إعطةءهتةعلى ، الخةص  بحرمهة الجةمعي المسةر

برا ، الجةمع  التعريف بهة من خالل مسمية  تمثل  بعنةوين ورمتو   ا  و المرافق و هوي  المبةني  وا 

وفقة  لمعلومة  تم الحصول  ،لكن دون مراعةتهة لمعةيير الجودة والسالم  العةم ، نةفرةو أحجةم كبيرة 

صتتمم  بحيتتث تختتدم إ   الجةمعتت ، عليهتتة متتن مكتتتب التصتتميم التتتةبع لتتدائرة المشتتةغل الهندستتي  فتتي

مرجعيتت  تخطيطيتت  هندستتي  أو اتبتتةع لمقتتةييس دوليتت   أيبشتتكل عشتتوائي دون  الموقتتع ومجتتةل الرؤيتت 

 متعةرف عليهة. 
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 ئيةالفيزياو  االجتماعيةبالجامعة بالنسبة للعوامل  على الطريق الخاا إيجاد أنظمة( يبيم تصاميم **الجدول )
 األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة

 المتغيرات

 الجامعة  

 العامل الفيزيائي االجتماعيالعامل 
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 الدراسات السابقة:

 أوال: الدراسات األجنبية:

  وي رمةRui Ma (2015)  دراس  بعنوانVisual Guidance"". 

في الوالية  المتحدة األمريكي  كحةل   Memorial Artمعرض الفن الت كةري  اختير

في تصةميم  Symbol Systemنظةم الرم   استخدامدراسي . حيث هدف  الدراس  لبيةن أهمي  

عملية  تحليل تحديد المسةر داخل فراغ المتةحف الفني  من خالل بحوث واسع  النطةق تضمن  

ك لك هدف  الدراس  لمسةعدة ال وار في التعرف على نظةم الرم  أثنةء  يةرتهم و ، تطويرو بحث و 

وك لك إنشةء نظةم تصميم دولي إليجةد االتجةهة ، للمتةحف الفني  للحصول على المعلومة  و 

المنةطق بشكل خةص على الرمو  الخةص  بةألعمةل الفني  القةئم  على و المسةر في المتةحف 

  من أجل إظهةر تنةسق و إضةف  لتطوير تصميم الرسوم المتحرك  لمجموع  رم، الحركة  الفني و 

. حيث اعتمد  ه   الدراس  على المنهج الوصفي  After Effectبرنةمج  استخدامالرمو  بواسط  

 Visualلتقيم رمو   ا  دالال  متعلق  بةلمتةحف الفني  من خالل رسومة  بصري   ، المسحي -

Guidance's  قةم  البةحث  بتصميمهة في مشروع نمو جيPrototype Project  مكون من

استخدم  أداة اإلستبةن  )استمةرة حيث ، 2014سن   إلى 2013ثمةني  رمو  في الفترة مة بين سن  

شخص داخل المتحف  27تو يعهة من خالل مقةبل  تضمن و ، أفضل الرمو  الختيةر( كمسح تقييم

سواء  Global Audiencesتعليقة  مفيدة من  وار المتحف و على ردود فعل إيجةبي  للحصول 

جراءمن ثم جمع النتةئج و البةلغين أو األطفةل  على تلك  التعديال  على تلك التصةميم بنةء   وا 

 Directional Informationالمقترحة . إ  قدم  ه   الدراس  كطريق  أخر  لنقل المعلومة  

 النص فقط.  ماستخدابدال من 
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 األشخةصعدد من النتةئج تمثل  نتةئجهة بجدول عرض فيه تقييم  إلىتوصل  الدراس  و 

 اإلستبةنه.  أسئل اختيةرهم للرمو  وفق و 

 فولتز Mark Foltz (1998) :دراس  بعنوان"Designing Navigable- Information 

Spaces". 

، الدراس  حيث بلغ عددهة خمس  ن عين يالمتةحف لتكو و البةحث عدد من المعةرض  اختةر

واشنطن في الوالية  المتحدة األمريكي . حيث هدف  الدراس  لبيةن و تقع في كل من والي  بوسطن و 

بةلتركي  على القسم الخةص بموضوع  الدراس  الحةلي لكن قةم  و ، الفئة  الثالث لمبةد. التصميم

 إيجةدكةن تح  العنوان الفرعي مبةد. و مبدأ التصميم الثةني  االستفةدة من تمو المسةر   إيجةد

عة  و . حيث هدف  الدراس  في ه ا القسم لطرح الموض(Wayfinding Principles) المسةر

 التةلي :

 هوي  لكل موقع يمي   عن غير  من المواقع.   إنشةءكيفي   .2

جعل األمةكن  ا  صورة راسخ  في و دورهة كدليل توجيه و  Landmarksالمعةلم  إنشةء .2

 ال هن.

  ا  طةبع بصري مختلف. Regionsمنةطق  إنشةء  .1

 . المسةرإيجةد دورهة في و الخرائط  استخدام .1

متتتة تضتتتمنتهة متتتن و المنتتتةطق و اعتمتتتد  هتتت   الدراستتت  علتتتى متتتنهج تحليتتتل المضتتتمون للمعتتتةلم و 

، Wayfinding إيجتتتةد المستتتةر دورهتتتة فتتتي نجتتتةح عمليتتت و Signage  الفتتتتة و  Signsعالمتتتة  

أن جميتتع مبتتةد. التصتتميم تتضتتةفر لتتتوفير  إلتتى متتن النتتتةئج التتتي تشتتير عتتدد إلتتىوتوصتتل  الدراستت  

لتصتتميم مستتةح  معلومتتة  تستتهل عمليتت   Conceptual Toolsمجموعتت  متتن األدوا  المفةهيميتت  
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 Environmental) بةستتخدام نظترة بيئيت و ، مفيتد متن ختالل محتتو  الفتراغ تتوفير مستةرو  االنتقتةل

Look). 

  روبالMartin Raubal (2002) :دراس  بعنوان " Comparing the complexity 

of wayfinding tasks in built environments ". 

 Vienna International Airportدراسته كل من مطةر فينة الدولي  إلتمةمالبةحث  اختةر

قتتّدم  هتت   و ، كعينتت  دراستت  Frankfurt International Airportمطتتةر فرانكفتتور  التتدولي و 

الجةمعت  التقنيت  ، )قستم المعلومتة  الجغرافيت  29نشتر  فتي العتدد Paper  قةلت  أكةديميت  الدراست  كم

المستتةر فتتي البيئتتة   إيجتتةدتقتتديم طريقتت  حستتةبي  لمقةرنتت  تعقيتتد مهتتةم لهتت ا العمتتل  ف. حيتتث هتتدفيينتتة(

هتتتي الخيتتتةرا  و استتتتخدم نمو جتتتة  بستتتيطة يتتتتألف متتتن عنصتتتريين أسةستتتين لتجميتتتع البيةنتتتة  و ، المبنيتتت 

Choices  األدلتتت و Clues،  دراكعنةصتتتر متتتن معرفتتت   استتتتخدامتحتتتدد متتتن ختتتالل األشتتتخةص أي  وا 

متن و التصتميم المكتةني. و ل فتي نظتم المعلومتة  والتتي تمثت ،(Image Schemata) مخطط الصورة

المعرفيتتت  فتتتي عمليتتت  و فتتتي هتتت   المقةلتتت  أن دمتتتج الهيةكتتتل اإلدراكيتتت  إليهتتتة التوصتتتل  تتتتمّ  التتتتيالنتتتتةئج 

بي للبيئة  المبني  سيةس  مستخدم  في تحديد المشةكل المعمةريت  فيمتة يتعلتق بإيجتةد التصميم الحسة

 بطريق  معقول  إدراكية . و أي من الممكن محةكةة التطبيقة  في الواقع ، المسةر قبل اإلنشةء

 باسكاياAysu Baskaya  ((2004 :دراس  بعنوان "Environment and 

Behavior". 

، Etlik Polyclinic مستشتتتفى إيتليتتتك الطبتتتي فتتتي أنقتتترةدراستتتتهة  إلتمتتتةم  البةحثتتت  اختتتتةر 

كتتةن المستتتخدمين و  Dicle-  University Polyclinicالمستوصتتف الجتتةمعي لجةمعتت  ديكتتل و 

 Gazi & Dicle University, Department of) الخةضتتعين للدراستتت  طلبتتت  جةمعتتت 

Architecture)    قتّدم  الدراست  كمقةلت  و ، ينطةلتب متن كتال الجنست 114مجمتوعهم و كعين  دراست
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Article  6نشتر  فتي العتدد (PENNSYLVANIA STATE UNIV)  المقةلت  . حيتث هتدف

ستكشةف التوجه المكةني وسلوك القةدمين الجدد في بيئ  غيتر مألوفت  والتأكيتد علتى أهميت  المعتةلم ال

متنتتةظر التخطتتيط الأن  نتتةئج هتت   الدراست  تتتدعم فكترة. مكتتةني فتي اكتستتةب المعرفت  البيئيتت والتمتةي  ال

ستتخدم وفقتة للمعتةيير والتمثيتل المكتةني وقتد تتوفر جميعهتة معلومتة  يوحدا  المتكررة يجب أن المع 

  .نقةطهم األصلي إلىاتجةهي  لت كير المستعملين األوائل بأمةكن وجود المرافق وكيفي  العودة 

  دو وUfuk Dogu ((2000 :دراس  بعنوان   "SPATIAL FACTORS 

AFFECTING WAYFINDING AND ORIENTATION". 

 Karum فتي تركيتة المتوال  التجةريت  منهج دراس  الحةل  التي أجري  في أحداختةر البةحث 

Shopping Mall،  وجهتت   متتن لعثتتور علتتى المستتةركيفيتت  او  لمحتت  عتتن المجتمتتع التركتتيليعطتتي

 ,Bilkent- University) 32نشتر فتي العتدد  Researchالدراست  كبحتث علمتي  وقّدم  .نظرهم

Ankara)المستتتةر فتتتي  إليجتتتةدبحتتتث عتتتن العوامتتتل التتتتي تتتتؤثر علتتتى ستتتلوك األفتتتراد . حيتتتث هتتتدف  لل

مكةنيت  الوصتول البصتري،  يوضح كيف تتأثر سلوكيةتهم بعوامل كةلتكوين البنةئي،و مراك  التسوق  وا 

. شتتتتةط التستتتتوقالمستتتتةر ون إليجتتتتةدالعالقتتتت  بتتتتين ستتتتلوك التنقتتتتل  كتتتت لكو . ، والالفتتتتتة الحركتتتت وأنظمتتتت  

متتن وجهتت  و -وجتتدوا  علتتى التترغم أنهتتم ،وأظهتتر  النتتتةئج أن النتتةس لتتم يجتتدوا نظتتةم الالفتتتة  كةفيتتة  

يجةدالمول التجةري وسيل  سهل  للعرض  أن-نظرهم تت ال الحةجت  لحلتول أفضتل  لكتن الو المستةر،  وا 

أجتتت اء متتتن مختتتة ن تقتتتع فتتتي  ، أوودورا  الميتتتة للعثتتتور علتتتى وجهتتتة  محتتتددة مثتتتل أكشتتتةك الهتتتةتف، 

 .الوصول إليهة بصرية وا منكنمتالتي لم يو المبنى 

 تسنغ ،وانغ Tzung-Hui Wang and Szu-yu Tzeng (2001) :دراس  بعنوان  

"Measurement of Informational Graphic and Sign Systems Design". 
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 National Yunlin) 32نشتتتر فتتتي العتتتدد  Researchقتتتّدم  الدراستتت  كبحتتتث علمتتتي 

University of Science and Technology, Taiwan) . متنهج دراست  حيتث اختتةر البةحتث

لتوضيح العوامل البيئي  التي  Taipei Municipal Library الحةل  لمستخدمي مكتب  بلدي  تةيبيه

المقتةبال  العلميت  متع  إجتراء أثنتةءعلى استتبيةن تتم تو يعته   لك اعتمةداو ، المسةر  إيجةدتؤثر على 

ممتتتن لتتتديهم بعتتتض المعرفتتت  و ، هم ثالثتتت دعتتتدو  Library Scholarsفتتتي التصتتتميم المكتتتةني خبتتتراء 

 إلتىويشتةر ، ، وتقتديم آراء معدلت ومراجعتهتة استتعراض العنةصتر المختتةرةمن ثم و ، بأنظم  اإلشةرا 

 فترد لالستتبيةن 450عينت  متن تتم جمتع "، في ه ا البحث بةسم "أخ  العينة  الطريق  المستخدم  أن

 جةمعيتتة   طةلبتتة   450متتن  واوطلبتت .تتتةيوان فتتي ةتكنولوجيتتال  عةمتت  وجةمعتت  خةصتت  وجةمعتت  متتن جةمعتت

نستتتخ  كةنتتت   380نستتت  متتتن االستتتتبيةنة  ومتتتن بينهتتتة  408تتتتم إرجتتتةع  حيتتتث االستتتتبيةنة  ملتتتيء

واعتمتتد البحتتث أيضتتة أختت  عينتتة  مقصتتودة إلجتتراء دراستت  تجريبيتت  عتتن أدوا   .استتتبيةنة  صتتحيح 

فتتردا متتن ختتالل دورا  التصتتميم  ا  الصتتل  متتن جتتةمعتين  181متتن  ينتت تتتم جمتتع عالقيتتةس حيتتث 

لنتتةئج تحليتل العوامتل، كةنت  قيمت   وفقتة  . University Of Technology وجةمعت  التكنولوجيتة 

وه ا يدل على وجود عوامل مشترك  في مصفوف  الترابط   .مستو  الدالل إلىووصل   0.968كمو 

 α وكتةن .قتةم البحتث بحستةب موثوقيت  كتل بنتدو  ل.ن التحليل للعةمي منةسب  لم يد مبين السكةن وه

بنود( هو  9) 2؛ وكةن العةمل 0.930بنود(  9) 1كرونبة  لعةمل  α ، وكةن0.961كرونبة  الكلي 

وقتد استتوف  العوامتل   0.793.بنتود( 4) 4وكتةن العةمتل  0.893بنود( كتةن  6) 3؛ فةكتور 0.897

كرونبتتة  فتتي دراستتة  أكثتتر إقنةعتتة أو  α بتتأن (1994) ي وبيرشتتتةينالمت كورة أعتتال  متطلبتتة  نونتتةل

ينبغتتي و  فتتي دراستت  العلتتوم االجتمةعيتت ،و   0.7نةضتتج  يجتتب أن تكتتون القيمتت  علتتى األقتتل أكبتتر متتن

وفقتتة لنتتتةئج  .علتتى األقتتل متتن التبتتةين الكلتتي للمتغيتترا  المالحظتت  ٪41للعوامتتل المشتتترك  أن تفستتر 

، "Layout aesthetics" جمةلية  التخطيط 2ع  ثواب  أدنة : عةمل تحليل العوامل، تم تسمي  أرب
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 Systematic "االتستةق المنهجتي" 1؛ العةمتل Display functions "وظتةئف العترض" 2عةمتل 

consistency اإلضةءة البيئي "  1العةمل و ؛"Environmental lighting. 

 Heuten, Henze, Boll & Pielot (2008) :دراس  بعنوان"Tactile Wayfinder: 

A Non-Visual Support System for Wayfinding". 

البرنةمج اإلطةري الستةدس للجمةعت  األوروبيت  ضتمن  تدعم ج ئية   Paperقدم  كورق  بحثي  

 المستتةر إيجتتةدهتت   الدراستت  لوصتتف لمستتي  هتتدف   InterMedia 2.و ENABLED1 مشتتروع

Tactile Wayfinder  داعتتم لتحديتتد المواقتتع فتتي بيئتتة  غيتتر مألوفتت  و التنقتتل و كمستتةعد فتتي الستتفر

كح ام ينقل  Spatial Tactileك لك عرض  الدراس  و  .الطريق المخطط له وتوجيه المستخدم على

علتى تصتميم  قةمت  هت   الدراست  علتى المتنهج التجريبتي بنتةء  . حيتث مرئي الالمعلومة  الال م  غير 

يجةدعملي  تحديد المواقع  نظةم قةئم على المطةلب المعرفي  الال م  أثنةء ربطه بةستتخدام و المسةر  وا 

تتتم الحصتتول علتتى و  ي.فتتور بشتتكل و يتتتم عتترض أي انحتتراف عتتن المستتةر بستتهول  ل لالهتتةتف المحمتتو 

حيتتث توصتتل  ، ن المستتتخدمين النهتتةئيين متتن وضتتع تقيمتتةتهميمّكتتالنتتتةئج متتن ختتالل نمتتو ج أولتتي  

معينتتت  نتتتةجح لتوجيتتته  إحتتتداثية ميتتتة  متتتن نقتتتةط أن اتبتتتةع هتتت ا التتتنهج  بةستتتتخدام خوار   إلتتتىالدراستتت  

التخطتتيط و  متتة يعلتتى نتتتةئج التقي بنتتةء  و ، مستتةرهم المطلتتوب  إيجتتةدتمكيتتنهم متتن و مستتتخدمي المكتتةن 

، كةلنقتتةط Waypoints تتتوفير معلومتتة  أختتر  متتن نقتتةط الطريتتقلضتترورة تطتتوير  و لتع يتت  النظتتةم 

 .مسةرعلى طول ال Landmarksالمثيرة لالهتمةم أو المعةلم 

 اويلوال Oyelola (2014)  بعنوان: دراس "Wayfinding in University Settings" 

 في كندا.  (Carleton University)  في جةمع  كةرلتون المسةرإيجةد حةل  لعملي  كدراس  

دراس  و  تركي  على القضةية المعقدة التي تتعلق بةلطرق داخل الحرم الجةمعيلا الدراس  هدف 

 المتعتتتددة فتتتيتتتتوفير فهتتتم للكيفيتتت  التتتتي تتتتؤثر بهتتتة الجوانتتتب و أفضتتتل الممةرستتتة  فيهتتتة و شتتري األداء الب
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معرفت  متة و وممةرسة  التخطيط في الحرم الجتةمعي،  التخطيط للطرقعملي  و  المسةرإيجةد تصةميم 

حيتث اعتمتد   .إ ا كةن  هنةك رؤ  يمكن أن تسةعد في عملي  بت ل جهتود تصتميمي  فتي المستتقبل

مقتتتةبال  شتتتبه منظمتتت  متتتع متتتوظفي  بتتتإجراء لتتتك و ، المستتتحي-الوصتتتفي  علتتتى المتتتنهج هتتت   الدراستتت

جراءمستشةري التصميم، و  الجةمع  فيهتة دراس  استقصةئي  إلكترونيت  للمستتخدمين النهتةئيين شتةرك  وا 

 ياإللكترونتتعلتتى النتتتةئج متتن ختتالل الموقتتع  الحصتتولو تحليلهتتة  متتن ثتتمو ، شتترة طتتالب متتن الجةمعتت ع

 فعتتةال   ة  وظيفيتت للمصتتممين دورا   أن أبر هتةعتتدد متتن النتتتةئج  إلتىتوصتتل  الدراستت  و بةلجةمعتت .  الختةص

علتى فهمهتم للفئتة  الستكةني    لتك بنتةء  و ، ينبغتي إدراجته فتي وقت  ستةبق متن عمليت  التصتميم ة  وعمليت

موضتتوع الدراستت  فتتي و التركيتت  علتتى احتيةجتتةتهم بمتتة يتنةستتب و بمتتة فتتيهم  وي االحتيةجتتة  الخةصتت  

 .واإلبداع لك بةالبتكةر و إ  يتجةو  المصمم المعةيير الجمةلي  فقط ، همتحديد مسةر 

 ابرامز Abrams (2010)  بعنوان: دراس  "Wayfinding in Architecture". 

ةلمكونتتة  الضتتروري  لتصتتميم نظتتةم المشتتةكل المتعلقتت  بو لتحديتتد القضتتةية  الدراستت هتتدف  هتت   

ريتفيلتد فتي نظةم تحديد الطريق الشةمل لحرم أكةديميت  واقتراح حل منظم حول ، الفعلي المسةرإيجةد 

 لتك متن و ، حيتث اعتمتد  هت   الدراست  علتى المتنهج التجريبتي .Rietveld Academie أمستتردام

، مستةح  مصتمم  بشتكل جيتد لهت   الجهت  إلتى ينستب إعةدة تصميم إلىخالل حةج  حرم األكةديمي  

صورة على شكل سلسل  من وجهة  72  من   ونفي تصةميم ألقسةمهة مك األكةديمي  تم عرضقد و 

عنةصتتتر جرافيكيتتتت  و متتتن مستتتتةرا  اإلضتتتتةفة  المقترحتتت  و النظتتتر التتتتي توضتتتتح الخصتتتةئص المكةنيتتت  

يمتتةءا   عتتدد متتن النتتتةئج تمثلتت  فتتي  إلتتىتوصتتل  الدراستت  و . بةلتوستتعة  الحةليتت وكيفيتت  ارتبةطهتتة وا 

مةريتت  لتتم يحتتدث ستتو  عتتدد قليتتل متتن متتن النةحيتت  المعف ،72-70التصتتميم النهتتةئي فتتي الصتتور رقتتم 

إضتةف  لنقتتل القةعت  التتتي كةنتت  نتتى، حيتث أضتتةف  شتعورا  أكبتتر بتةإلدراك عنتتد متداخل المب التغييترا 
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أوضح من الداخل  موجودة في الجنةح الغربي من تصميم ريتفيلد فوق المدخل الرئيسي لتكون مؤشرا  

 .الهيكل التنظيميوالخةرج للفضةء الهرمي داخل 

 دراس  بعنوان (2007) ،حسنيم: "Post-Occupancy Indoor Environmental 

Quality Evaluation of Student Housing Facilities"  . 

 اإلستكةن ومتديري التصتميم ومحترفتي للمخططتين عمليت  قيمت   ا  Paperالورقت   هت   تعتبر

 تقيتتيم نتتتةئج رضالمرافتتق. حيتتث تعتت هتت   وتشتتغيل وتصتتميم تخطتتيط فتتي المشتتةركين المرافتتق ومتتديري

 الهتتتواء وجتتتودة والبصتتتري  والضتتتوئي  الحراريتتت  ةلراحتتت ك القةئمتتت  الداخليتتت  البيئيتتت  للخصتتتةئص إرشتتتةدي

 للبتتتترول فهتتتد الملتتتك جةمعتتت  حتتترم فتتتي الطتتتالب ستتتكن مرافتتتق متتتن لنتتتوع تمثيليتتت  عينتتت  فتتتي ،التتتداخلي

 المجتةال  لمراجعت  ورةالمنشت المؤلفتة  تحليتل تتم وقتد .الستعودي  العربي  المملك  الظهران،. والمعةدن

 والمتطلبتتتتة  Post-Occupancyاإلشتتتتغةل  بعتتتد متتتتة تقيتتتيم ومنتتتتةفع بةستتتتخدامة  المتعلقتتتت  المعرفيتتت 

 تتتتم التتتي للمبنتتتى الستتةبق  الصتتيةن  أعمتتتةل طلبتتة  الطالبتتي، وتحليتتتل الستتكن لمرافتتتق الداخليتت  البيئيتت 

 راحتتتتت  المقيمتتتتتين دموعتتتتت حيتتتتتث الشتتتتتكو متتتتتن  المتكتتتتتررة المنتتتتتةطق لتحديتتتتتد الدراستتتتت  هتتتتت   فتتتتتي تقييمهتتتتتة

Occupants . حتول استتبيةن تطتوير حيتث تتم، المستحي-الوصتفياعتمد  هت   الدراست  المتنهج  إ 

 الداخليتتت  البيئتتت  متتتع تجتتتربتهم حتتتول للطتتتالب النوعيتتت  ردود الفعتتتل علتتتى للحصتتتول المستتتتخدمين رضتتتة

 ألداءا متطلبتتة  عتتن الرضتتة درجتت  لوصتتف عنهتتة واإلبتتالغ االستتتطالع نتتتةئج تحليتتل المصتتمم ، ثتتم

 القتترارا  كةنتت  إ ا متتة تحديتتد هتتو التقيتتيم إجتتراء متتن الرئيستتي الهتتدف إ  كتتةن .الداخليتت  للبيئتت  المحتددة

 .المقيمتين الطتالب قبتل متن التال م األداء تتوفر التصتميم فتي المتخصصتون يتخت هة التي التصميمي 

 المبكتتترة التصتتتميم مراحتتتل فتتتي شتتتةركوا إ ا ،Facility managers المرافتتتق متتتديري علتتتى إ  يجتتتب

 client's فتتي  الصتتحيح بةلشتتكل التتواردة األداء متطلبتتة  ومراعتتةة تتتوفير أن متتن التأكتتد للمشتتروع،

brief. 
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POE قبتل متتن محتدد هتو كمتة (Baird, 2001هتو ) العةمتت  البترامج لمختلتف عتتةم مصتطلح 

 احتيةجتة  ةجتود متد  POE متقتيّ  ، إ القةئمت  والمرافتق المبتةني لتقيتيم المحددة والتقنية  واإلجراءا 

الغتترض التت ي  أجتتل متتن وليةقتتته وأدائتته المبنتتى تصتتميم تحستتين طتترق وتحتتدد المبتتةني فتتي المستتتخدم

 التت ين النتتةس نظتتر وجهتت  متتن ،المستتتخدم  المبتتةني حتتول للتترأي المنهجتتي التقيتتيم إ  يشتتمل .صتتمم لتته

 .يستخدمونهة

 تتم التتي الخمست  الرئيستي  األداء فئة  عن راضون المقيمين الطالب أن إلى الدراس  توصل 

تتتة انظتتتر، تحديتتتدهة  متتتدخل أو منحتتتدر يوجتتتد ال أنتتته مالحظتتت  فقتتتد تتتتم .(Hassanain, 2008) أيض 

. بته نهتتم أن وينبغتي المبنتى تصتميم في بةالعتبةرأخ   يكون أن إ  ينبغي. جسدي ة المعةقين للطالب

شتقق ستتكن  نمت قليتل عتدد فتي الحرائتق فتتي حتةال  تتعلتق بةلستالم  مشتةكل هنتةك ، لتك علتى عتالوة

 هتت   تتطتترق ،بةلتتتةلي. موجتتود ا التتدخةن كةشتتف أو التتر  عتتن الكشتتف جهتتة  يكتتن لتتم التتتي الطتتالب

 الحتتترم داختتتل بيتتتوتهم فتتتي يعيشتتتون التتت ين الطتتتالب رضتتتى مستتتتوية  فتتتي الفتتترق الدراستتت  للبحتتتث عتتتن

 منشتت  عتن المستةف و  ،الرسوم عن الرضة. الجةمعي الحرم خةرج بيو  في يعيشون وال ين الجةمعي

فتي متد  رضتى  الستكن هتي األكثتر تنبتأ ومرافق ،الفندق أمن ،الغرف  حجم ،الغرف سالم  ،لجةمع ا

 متتن ط لتتب حيتتث  اتي تتة إعتتدادهة تتتم استتتبيةنة  ختتالل متتن المستتح إجتتراء طتتالب المرحلتت  الجةمعيتت . تتتم

 . سكن الطالب منشأة في وخبراتهم تصوراتهم عن اإلبالغ المبنى مستخدمي

 بعنواندراس   (2008) ،حسنيم "On the performance evaluation of 

sustainable student housing facilities" . 

إ   .الطالبيت  السكن منشأة في النجةح عوامل من العديد تحقيق تم مد  أي إلى الورق  تبحث

 للعنةصتتر  post-occupancy التشتتغيل بعتتد متتة تقيتتيم نتتتةئج كتتةن الغتترض متتن هتت   الدراستت  عتترض

 فهتتد الملتتك جةمعتت  حتترم فتتي الطالبتتي الستتكن مرافتتق متتن عتتدد علتتى لتتصداء الرئيستتي  وظيفيتت وال الفنيتت 
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بعتتد تحليتتل الورقتت  لتتصدب النظتتري المتعلتتق و  .الستتعودي  العربيتت  المملكتت  ،الظهتتران ،والمعتتةدن للبتترول

 قمرافتت فتتي والتتوظيفي الفنتتي األداء متطلبتتة  بعنةصتتر المتعلقتت  المعرفيتت  المجتتةال  بمراجعتته لمراجعتت 

 المتكتتررة المنتتةطق تحديتتد بغتترض للمبنتتى الستتةبق  الصتتيةن  أوامتتر وتحليتتل تقيتتيم تتتم. الطالبتتي الستتكن

اقتراحتة   علتى للحصتول المستتخدمين لرضتة استتبيةن تطوير تم. والتي يفقد سةكنيهة للراح  الشكةو 

 .محدد أداء عنصر 18 مع تجربتهم حول

  ،بعنوان:  دراس  ((1998أبوعبيد“Abstract and scenographic imagery: The 

effect of environmental form on wayfinding". 

 صتتتتور متتتتن متتتتن ختتتتالل نوعتتتتةن األشتتتتخةص علتتتتى البيئتتتتي الشتتتتكل هتتتتدف  للتحقتتتتق متتتتن تتتتتأثير

 تعيتتين إ  تتتم. scenographicوالتصتتويري    Abstract المجتتردة Path   Imageryالمستتةرا 

، ةمعة  أردني  وهتي جةمعت  العلتوم والتكنولوجيتة األردنيت ج ثالث من طةلب ة وتسعين وثمةني  أربعمةئ 

 مهتتتتةم فتتتي ،الجتتتةمعي للحتتترم مختلفتتت  تصتتتميمة  لتتتديهم كةنتتت  الجةمعتتت  األردنيتتت ،و جةمعتتت  اليرمتتتوك 

السينوغرافي  واألداء( كةلخريط )  Abstractالتجريبي األداء في اختبةرهم تم حيث ،مختلف  جمةعي 

 -اعتمد  ه   الدراس  المنهج الوصفيو ، (الفوتوغرافي  صورال تكوين) scenographicالتصويري 

جةمعتت  العلتتوم والتكنولوجيتتة األردنيتت   ا   جةمعتت  فتتي الطتتالب أوال : أن النتتتةئج . إ  كشتتف المستتحي

الفوتوغرافيت   في التعترف علتى الصتور األخطةء من الكثير والمكرر إرتكبوا Gridالشبكي   التصميم

Imagery scenographic الجتتتةمعتين فتتتي الطتتتالب بكثيتتتر متتتن صتتت  بمرافتتتق الجةمعتتت  أكثتتترالخة 

الجةمعتتت  و ، الغيتتتر مكتتتررو  Semi Gridاألختتتريين )جةمعتتت  اليرمتتتوك  ا  التصتتتميم شتتتبه الشتتتبكي 

بأستتتةس خطتتتي  Compositive Network Designاألردنيتتت   ا  التصتتتميم الشتتتبكي المتتتدمج 

Linearالتثالث  الجةمعتة  حترم فتي الطتالب ينبت إحصتةئي  داللت   ا  فروق هنةك تكن (. ثةنية : لم

 بوضتوح متفوقتة   التجريتدي أداء الطتالب إ  كتةن ،Abstract Imagery المجتردة بمة يتعلق بةلصور
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 متن البيئي  المعرف  نمثل أننة مفهوم تدعم الدراس  كةن  ،وأخيرا، أدائهم السينوغرافي التصويري على

 متعددة. صور خالل

 

 ثانيًا: الدراسات العربية: 

 على وتأثيرهة العمراني التنسيق لعنةصر الوظيفي األداءدراس  بعنوان: " (2003)، الديم شرف 

 ."المدين  وسط منطق 

 العمرانتي التنستيق وعنةصتر لمكونتة  النظريت  والمعةيير المحددا  على لتعرفاالدراس   هدف 

، المدينت  وستط منطقت  على هةوتأثير  المكونة  له   الوظيفي األداء كفةءة لتقييم منهج ووضع األسةسي 

 إلى يهدف عمراني تصميم مشروع ضمن لمدين  الكوي  يإطةر عمل دراس  حةل  للمرك  الحضر في 

دراست  و ه فيت الموجتود العمرانتي التنستيق عنةصتر دراست  إعتةدة متع يالحضتر  المركت  صتيةغ  إعتةدة

 والمعةيير المحددا  دراس  على يعتمد نظري شقيعتمد البحث حرك  المشةة. و   محةور الحرك  اآللي

 هت   تستةعد أسةستي  محتددا  عتدة واستتخالص عةمت  بصتف  العمرانتي التنستيق لعنةصتر التصتميمي 

 يوالت الحةل  دراس  على فيعتمد العملي الشقأمة ، الوظيفي لصداء كفةءة أقصى تحقيق على المكونة 

 صيةغ  إعةدة إلى تهدف يوالت لمدين ل والبيئي  التجميلي  النواحي دراس  مشروع ضمن بةلفعل عملهة تم

عتدد متن  إلتىتوصتل  الدراست   حيتث الكويت . لمدينت  الحضتري المرك  يف العمراني التنسيق عنةصر

 لعنةصتر النظتري التقييم لعملي  النظري  المحددا  استنتةج النتةئج فمن خالل دراس  الشق النظري تم

جراءو  الموقع تنسيق ، الميداني  ةلدراس ب متمثال الدراس  من العملي الشق راءإجمن ثم و ، التقييم عملي  ا 

متع متة يتنةستب متع موضتوع الدراست  الرئيستي و تحليلهة ثم التوصل لعتدد متن النتتةئج و  نتةئجال مقةرن و 

 :وأبر هة

 . السكني و  العنةصر الخدمي  بين عملي  الربط الجيد تحقيق في الساللمو   المنحدراعدم نجةح  .2

  .المثلى بةلصورة المكةن طبوغرافي  من التصميمي  ي العمل عدم استفةدة .2
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 بين الفصلو الربط  على العمل في ك لكو  الظالل توفير يف النبةتي  العنةصر عدم نجةح .1

  .المختلف  العنةصر

  .عليهة الحرك  حجم مع المشةة ممرا  أبعةد تنةسب  .1

  .المهم  نقةطال بين المبةشر الربط في تنجح لم المشةة ممرا  بعض .5

 المكةن المحدد دراس   إلىالدالال  الحّي يه كمّوجه حركي دراس  بعنوان: " (2015)، عيسى

 ."األردني تطبيقي  في جةمع  العلوم والتكنولوجية 

هتتدف  الدراستت  للتركيتت  علتتى المشتتةكل المتعلقتت  بإيجتتةد المستتةر وطتترق معةلجتهتتة متتن منظتتور 

ثبتتة  أن التصتتميم الشتتةمل وعمليتت  و ، معمتتةري داخلتتي التوجيتته وجهتتةن لعملتت  واحتتدة يجمعهتتم هتتدف ا 

إضتتةف  إليجتتةد منهجيتت   ا  أستتس علميتت  لحتتل مشتتةكل التوجيتته داختتل حتترم ، قواستتم مشتتترك و واحتتد 

برا  دور التوجيه لو الجةمع   ديموم  الحرك . إ  اتبعت  الدراست  و ضمةن تنظيم و إيجةد المسةر عملي  ا 

 واالستتتقرائيبط بتتين كتتل متتن المتتنهج الوصتتفي دراستت  الحةلتت  إضتتةف  للتتر و المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي 

توصتل  الدراست  لتقتديم استتراتيجي  لحتل مشتكل  التوجيته و لدراس  أمثل  التوجيته فتي العمتةرة الداخليت . 

علتى نتتةئج اإلستتبيةن التتي   لتك بنتةء  و ومة تعةنيه الجةمع  من مشةكل م منت  متعلقت  بعمليت  التوجيته 

بتتترا ، قتتتةم بهتتتة البةحتتتث  لتتتك متتتن ختتتالل تقتتتديم و ، م فتتتي ابتكتتتةر حلتتتول لمشتتتكل  التوجيتتتهدور المصتتتم وا 

كحل مقترح للجةمع  أحدهم متمثل بتصميم افتراضي لشةشتة  تفةعليت   افتراضينالبةحث لتصميمين 

تصتتتميم و ، توجهتته للمكتتةن المقصتتودو مستتةر   إيجتتةدداختتل حتترم الجةمعتت  يّمكتتن مستتتخدم المكتتةن متتن 

هواتف ال كيت  تمكتتن فيهتتة رّواد الجةمعتت  متتن البحتتث عتتن افتراضتي آختتر لتطبيقتتة  تفةعليتت  خةصتت  بتتةل

رغبتته فتي الموافقت  علتى و بعضهم البعض من خالل رسةئل نصي  تضمن فيهة خصوصي  الشتخص 

 تحديد مكةنه. 
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  موقع الدراسة الحالية:و التعقيب على الدراسات السابقة 

 الدراسة  السةبق  يالحظ مة يلي: استعراضمن خالل 

 أنظمتت ة  الستتةبق  تبحتتث فتتي موضتتوع القضتتةية والمشتتكال  المتعلقتت  بتصتتةميم العديتتد متتن الدراستت -

مكةنيت  الوصتولو تحديتد المستةر البشتتري و   Wayfindingالمستةر إيجتةد إال أنهتتة اختلفت  فتتي ، ا 

 منهج الدراس  المستخدم.و ال مةن و طبيع  المكةن و العديد من األوجه كةلعين  المختةرة 

كشتتف عتتن المشتتكال  المتعلقتت  بإيجتتةد المستتةر داختتل الفتتراغ العديتتد متتن الدراستتة  تبحتتث فتتي ال -

 و (Oyelola, 2014)، (Baskaya, 2004) و (Foltz, 1998) المعمتتتةري كدراستتت 

(Heuten, Henze, Boll & Pielot, 2008) و (Dogu, 2000). 

 التنستيق لعنةصتر التصتميمي  والمعتةيير المحتددا  دراست هنتةك العديتد متن الدراستة  تبحتث فتي  -

ــديم شــرفكدراستت  ) المستتةر إيجتتةدالعوامتتل البيئيتت  التتتي تتتؤثر علتتى و ، مرانتتيالع  و (2003، ال

(Wang&Tzeng, 2001). 

الفنيتت   اهتمتت  بإنشتتةء نظتتةم تصتتميم دولتتي إليجتتةد المستتةر فتتي المتتتةحف (Ma, 2015) دراستت  -

 .الحركة  الفني  كدراس و 

علقتتت  بإيجتتتةد المستتتةر قبتتتل بتحديتتتد المشتتتةكل المعمةريتتت  المت اهتمتت  (Raubal, 2002) دراستت  -

المعرفيتت  فتتي عمليتت  التصتتتميم و محةكتتةة التطبيقتتة  متتتن ختتالل دمتتج الهيةكتتل اإلدراكيتتت  و اإلنشتتةء 

 .الحسةبي للبيئة  المبني  كدراس 

ةلمكونتة  الضتروري  لتصتميم المشتةكل المتعلقت  بو ةلقضةية ب اهتم  (Abrams, 2010) دراس  -

عتتةدة و  شتتةمل لتحديتتد المستتةرواقتتتراح حتتل ، فتتي الفتتراغ المعمتتةري المستتةر إيجتتةدنظتتةم   تصتتميمالا 

 .العنةصر الجرافيكي  كدراس و المسةرا   متضمنة  
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 الدراسة  األخر  السةبق  من حيث أداة البحث المستخدم  فيو هنةك تشةبه بين الدراس  الحةلي   -

 (Dogu, 2000) و (Ma, 2015) هتتتتي اإلستتتتتبةنه كدراستتت و البيةنتتتتة  و جمتتتع المعلومتتتتة  

 .(2003، الديم شرف)و  (Oyelola, 2014)و (Wang&Tzeng, 2001)و

الدراستتة  األختتر  الستتةبق  فيمتتة يختتص القضتتةية والمشتتكال  و هنتتةك تشتتةبه بتتين الدراستت  الحةليتت   -

مكةني  الوصول. و  المسةر إيجةد أنظم المتعلق  بتصةميم   ا 

ج التت ي ستتتتبعه الدراستتة  األختتر  الستتةبق  متتن حيتتث المتتنهو هنتتةك اختتتالف بتتين الدراستت  الحةليتت   -

متتنهج  استتتخدم  (Foltz, 1998) المستتحي بينمتتة دراستت  -هتتو المتتنهج الوصتتفيو هتت   الدراستت  

 و (Heuten, Henze, Boll & Pielot, 2008) دراستت  كتتل متتنو ، تحليتتل المضتتمون

(Abrams, 2010) ، فيهة المنهج التجريبي.   استخدم 

ض الدراسة  السةبق  من حيتث المتنهج بعو أن هنةك أوجه شبه بين الدراس  الحةلي   إلىنتوصل  -

اختلف  متع بعتض منهتة. و اإلجراءا  المستخدم  في أداة "اإلستبةنه" و من حيث بعض األدوا  و 

 الدراسة الحالية عم الدراسات السابقة:  اختلفتبذلك و 

 المعمةري لتحقيق اإلدراك للفراغالمسةر  إيجةد أنظم تصةميم أنهة ستتنةول أثر إتبةع  .2

فهم تكوينةته البصري  من خالل اتبةع تصةميم و الفراغ المعمةري  استخدامهول  قيةس مد  س .2

 .المسةر إيجةد

منهجي  مترابط  للتصميم الجرافيكي بةلتعةون مع التصميم المعمةري بإيجةد المسةر  اقتراح .1

 المنةسب لكل من أعضةء هيئ  التدريس والطالب.

الخطوا   اتخة تسةعد أصحةبهة على  تحديد أسس تصميم الجةمعة  لخدم  المستخدمين إ  .1

 .األسهلالمنةسب  في التصميم األمثل لتحقيق التوجيه 

 بيةن دور المصمم الجرافيكي في توفير تصميم وظيفي فّعةل وعملي. .5
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  الثالثالثالثالفصل الفصل 

  منهجية الدراسة الطريقة واإلجراءاتمنهجية الدراسة الطريقة واإلجراءات
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 لتيلتحقيق أهداف الدراس  وا  ثعرضة  ل جراءا  التي قةم  بهة البةح الفصلتنةول ه ا 

بوصف منهج البحث المستخدم، ومجتمع الدراس  وعينتهة وطريق  اختيةر العين  ووصف أداة   ابتدأ

المستخدم ، وكيفي  تطبيقهة على  األداةيضة  وكيفي  تطويرهة، والتحقق من صدق وثبة  أالدراس  

إجراءا  الدراس  التي اتبع  والوسةئل  إلى واإلشةرةالعين  ووصف طريق  جمع البيةنة ،  أفراد

 اإلحصةئي  التي استخدم  في معةلجتهة و لك على النحو اآلتي:

 : منهج الدراسة المستخدم:أوالً 

في ه    لالستخداملكونه المنهج المنةسب  ،الوصفي )المسحي( المنهج  البةحث استخدم 

 هي اإلستبيةن.و في ه   الدراس  المستخدم   األداةمن خالل إجةب  الطلب  عن فقرا  الدراس  

 مجتمع الدراسة:ثانيًا: 

طةلب  ألف21 وعددهم ، جةمع  العلوم والتكنولوجية األردني  رّوادمجتمع الدراس  من  يتكون

تسجيل القبول والدائرة في   و لك وفقة  إلحصةئية  الجةمع، عضو هيئ  تدريس 1750و ، وطةلب 

 .2018 /2017 لعةم 

 راسة:عينة الدثالثًا: 

 تم ثل بكليةتهة الهندسي  والطبي العلوم والتكنولوجية األردني  عشوائي  من رّواد جةمع   عين 

 بأعضةء هيئ  التدريس والطلب .

 :الدراسة عينة خصائا وصف

بتةلنوع  متمثلت  الدراست ، لعينت  الديموغرافيت  بيةنتة ال األول ج ئهتة فتي الدراست  أداة تنةولت 

والكليتت  )هندستتي / طبيتت (. والجتت ء الثتتةني تضتتمن ، والدرجتت  العلميتت ، دراستتيوالمستتتو  ال، االجتمتتةعي

 .Wayfinding  المسةر إيجةدمحةور معلومة  
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 عضاء هيئة التدريسأعينة الدراسة: 

 (1جدول )
 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية

 النسب  التكرار الفئة  

 38.5 5  كر االجتمةعيالنوع 

 61.5 8 أنثى 

 7.7 1 2 سنوا  العمل الجةمعي

4 3 23.1 

 6 1 7.7 

 7 1 7.7 

 8 1 7.7 

 9 1 7.7 

 10 1 7.7 

 13 1 7.7 

 15 1 7.7 

 16 1 7.7 

 18 1 7.7 

 53.8 7 مسةعد أستة  الرتب  األكةديمي 

 38.5 5 مدرس 

 7.7 1 مشةرك أستة  

 61.5 8 طبي  الكلي 

 38.5 5 هندسي  

 100.0 13 المجموع 
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 الط بعينة الدراسة: 
 (2جدول )
 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية

 النسب  التكرار الفئة  المتغير

 52.7 79  كر االجتمةعيالنوع 

 47.3 71 أنثى 

 38.0 57 السن  األولى المستو  الدراسي

 4.0 6 السن  الثةني  

 30.7 46 السن  الثةلث  

 11.3 17 رابع السن  ال 

 1.3 2 السن  الخةمس  فمة فوق 

 5.3 8 مةجستير سن  أولى  

 9.3 14 مةجستير سن  ثةني   

 85.3 128 بكةلوريوس الدرج  العلمي 

 14.7 22 مةجستير 

 64.0 96 طبي  الكلي 

 36.0 54 هندسي  

 100.0 150 المجموع 

 

 (3جدول )
 الدراسة متغيراتحسب  التكرارات والنسب المئوية

 النسب  التكرار الفئة  

 المستو  الدراسي
 )بعد الدمج(

 38.0 57 السن  األولى

 4.0 6 السن  الثةني 

 30.7 46 السن  الثةلث  

 12.7 19 السن  الرابع  فمة فوق 

 14.7 22 مستو  المةجستير 

 100.0 150 المجموع 
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 الدراسة: ةأدارابعًا: 

 .المتعلق  بةلجةمع  مسةرال إيجةد أنظم تصةميم جمع  .2

متعلق  بتراء ومقترحة  أعضةء هيئت  التتدريس والطلبت  فتي الجةمعت  حتول ستهول  بنةء استبةن   .2

 (.1) الملحق انظر، المسةر إيجةد أنظم تصةميم  استخدام

 :األداةصدق خامسًا: 

ةمج متتن ختتالل برنتت ةستتتخدام المعةلجتت  اإلحصتتةئي  لتحليتتل نتتتةئج االستتتجةبة  علتتى االستتتبةن ب

SPSS ، والتداخلي، فتي التصتميم الجرافيكتيمتن ختالل محكمتين متخصصتين   نةالتأكد متن اإلستتبو ،

والطلتب متنهم إبتداء مالحظتةتهم وتنةولهتة ، واللغت  العربيت ، والهندس  المعمةري  وك لك القيةس والتقويم

 اإلضةف  والتعديل. و بةلح ف 

   الدراسة: ةثبات أداسادسًا: 

تراوحت  متة بتين  حسب معةدلت  كرونبتة  ألفتة تم حسةب االتسةق الداخلي ،ةاألداللتأكد من ثبة   .2

، واعتبر  ه   النستب منةستب  لغةيتة  هت   والجدول أدنة  يبين ه   المعةمال ، (0,71-0,81)

 الدراس .

 (4جدول )
 الفا معامل االتساق الداخلي كرونباخ

 االتسةق الداخلي المجةال 
 Symbols 0.71 دام الرمو بةستخ Wayfinding المسةرإيجةد 

 Maps 0.81 بةستخدام الخرائط Wayfinding المسةرإيجةد 

 Signage  0.78بةستخدام الالفتة  Wayfinding المسةرإيجةد 

 Landmarks 0.81 بةتبةع المعةلم المكةني  Wayfinding المسةرإيجةد 
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، والدرج  العلمي ، جتمةعيااللفحص الفروق تبعة  لمتغير النوع  T-Testاختبةر    استخدام .2

 والكلي  )هندسي / طبي (.

 : سابعًا: متغيرات الدراسة

الجيتتتد لمستتتةر الحركتتت  متتتن ختتتالل إدراك عضتتتو الهيئتتت   االستكشتتتةف أنتفتتتترض هتتت   الدراستتت  

والتت ي ، الطةلتتب الجتتةمعي للتكتتوين البصتتري للخصتتةئص التصتتميمي  )التصتتميم التكتتويني(و التدريستتي  

مبةد. ومفتردا  التصتميم  استخدامال هني  داخل بيئ  الجةمع  من خالل  يعتمد على وضوح الصورة

 الجرافيكي. 

 المسةر. إيجةد أنظم الفراغ من خالل اتبةع تصةميم  استخداممد  فعةلي  المتغير المستقل:  -

 .طلب و  هيئ  تدريسي  من أعضةء رّواد جةمع  العلوم والتكنولوجية األردني المتغير التابع:  -

 :جراءات الدراسةإثامنًا: 

 تتلخص إجراءا  الدراس  بمة يلي:

  التكنولوجية و العلوم جةمع   إلى األوسطالحصول على كتةب تسهيل مهم  من جةمع  الشرق
 .(4انظر الملحق) األردني 

 طبق  عليهة االستبةن تياختيةر العين  ال . 

 لجمع البيةنة   المستخدم  إعداد االستبةن. 

   على مجموع  من األسةت ة من خالل عرض اإلستبةن  ، داةاألالتحقق من صدق وثبة
 (.2المختصين انظر ملحق)

 العين . أفرادعلى   تطبيق االستبةن 
 إ  تم اعتمةد سلم  . المعةلج  اإلحصةئي  لتحليل نتةئج االستجةبة  على االستبةن استخدام

واحدة من بين ليكر  الخمةسي لتصحيح أدوا  الدراس ، بإعطةء كل فقرة من فقراته درج  
( على 2، 2، 1، 1، 5( وهي تمثل رقمية  )دائمة ، غةلبة ، أحيةنة ، نةدرا ، مطلقة  درجةته الخمس )

 الترتيب، وقد تم اعتمةد المقيةس التةلي ألغراض تحليل النتةئج:
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 ةيالحساب للمتوسطات ةيالنسب ةياألهم اتيمستو  ميتقس (:5ل )جدو
 الفقرة المستوى
 1,00 -2,33 من قليل 

 2,34-3,67 من متوسط 
 3,68 -5,00 من كبيرة

 المعةدل  التةلي : استخداموقد تم احتسةب المقيةس من خالل 

(3)المطلوب الفئة عدد
(1)للمقيةساألدنيالحد- (5)للمقيةساألعلىالحد

 

3

51

331



. 

 نهةي  كل فئ . إلى  (1,33)ومن ثم إضةف  الجواب 

 تتةئج وكتةبت  التوصتية  عرض النتةئج التي تم الحصول عليهة في الفصل الرابع ومنةقشت  الن

 في الفصل الخةمس وتعديل الرسةل  بشكلهة النهةئي.
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  الرابعالرابعالفصل الفصل 

  ((التحليل اإلحصائيالتحليل اإلحصائينتائج الدراسة )نتائج الدراسة )
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 المستةر إيجتةد أنظمت  تصتةميم بةتبتةع الفتراغ استتخدام فعةليت  متد  عتن الكشتف الدراست  هدف 

 هت ا يتضتمن حيتث ،دراستي  كحةل  األردني  والتكنولوجية العلوم مع جة :األردني  الجةمعة  مبةني في

 النحتو وعلتى أستئلتهة، عتن اإلجةبت  ختالل متن الدراست  ه   إليهة توصل  التي للنتةئج عرضة   الفصل

 :اآلتي

  التصميمية الطرق فضلأ هي "ما نصه الذي األول، السؤال عم باإلجابة المتعلقة النتائج : أوال

sdmetho Design المسار إيجاد أنظمة تصميم لتحسيم Wayfinding الجامعات في 

 ؟"األردنية

لطتترق المعيةريتت  لل جةبتت  عتتن هتت ا الستتؤال تتتم استتتخراج المتوستتطة  الحستتةبي  واالنحرافتتة   

فتتتتي  Wayfindingالمستتتتةر  إيجتتتتةد أنظمتتتت لتحستتتتين تصتتتتميم  Design methods التصتتتتميمي 

 ك.( أدنة  يوضح  ل6والجدول ) ،الجةمعة 

 (6جدول )
لتحسيم تصميم أنظمة  Design methods لطرق التصميميةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 في الجامعات مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية Wayfinding  المسار إيجاد

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 1 
بةستتتخدام  Wayfinding رالمستتة  إيجتةد
 Symbols الرمو 

 كبيرة 531. 3.74

بةتبتتتةع  Wayfinding المستتتةر  إيجتتتةد 4 2
 Landmarks  المعةلم المكةني 

 متوسط  617. 3.58

بةستتتخدام  Wayfinding المستتةر  إيجتةد 3 3
 Signage الالفتة 

 متوسط  634. 3.51

بةستتتخدام  Wayfinding المستتةر  إيجتةد 2 1
  Maps الخرائط

 متوسط  715. 3.09
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 حيتتتث جتتتةء، (3.74-3.09المتوستتتطة  الحستتتةبي  قتتتد تراوحتتت  متتتةبين )أن ( 6يبتتين الجتتتدول )

متوستتط بتتأعلى فتتي المرتبتت  األولتتى  Symbolsبةستتتخدام الرمتتو  Wayfinding المستتةر  إيجتتةد

فتتي  Maps  بةستتتخدام الختترائط Wayfinding المستتةر  إيجتتةد، بينمتتة جتتةء (3.74)حستتةبي بلتتغ 

 (.3.09لمرتب  األخيرة وبمتوسط حسةبي بلغ )ا

وقد تم حسةب المتوسطة  الحسةبي  واالنحرافة  المعيةري  لتقديرا  أفراد عين  الدراس  على  

 ، حيث كةن  على النحو التةلي:كل محور على حدةفقرا  

 Symbolsباستخدام الرموز Wayfindingالمسار   إيجادالمحور األول : 

 (7جدول )
باستخدام  Wayfindingالمسار  إيجادالمتعلقة بمحور  فقراتلات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالمتوسط

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية  Symbolsالرموز

المتوسط  الفقرا  الرقم الرتب 
 الحسةبي

االنحراف 
 المعيةري

 الدرج 

1 6 
 Specificأر  أن تحديتتتتتد موقتتتتتع مبنتتتتتى معتتتتتين

Building ةستخدام الرمو  مهم جدا .ب 
 كبيرة 894. 4.41

2 2 
قتتتتراءة و Symbols أتمكتتتتن متتتتن تفستتتتير الرمتتتتو  

 المعلومة  التي تقدمهة بكل سهوله.
 كبيرة 777. 4.29

3 14 

أتمكتتتن متتتن التعتتترف علتتتى أستتتمةء الكليتتتة  بواستتتط  
الرمتو  و الرمو  التعريفي  الموجتودة أعلتى كتل مبنتى 

 المتسلسل  التةبع  له.

 كبيرة 1.124 4.23

4 1 

تصتتتتةميم و أعتتتتي تمةمتتتتة  عنةصتتتتر التصتتتتميم المكتتتتةني 
بةستتتتتخدام  Wayfindingالمستتتتةر   إيجتتتتةد أنظمتتتت 
 الخةص  بةلحرم الجةمعي.Signs الرمو  

 كبيرة 987. 4.18

5 10 

أر  أن العنةصر التوضتيحي  كتةلرمو  تتؤدي دورهتة 
تتتتمم  متتتتن أجلتتتته داختتتتل الحتتتترم  التتتتوظيفي التتتت ي ص 

 الجةمعي.

 بيرةك 1.065 4.02

6 4 
داختتل المبتتةني    Recoursesأحتتدد مواقتتع المرافتتق 

 بةستخدام الرمو .
 كبيرة 1.149 3.92

7 8 
مرجعتتتة  لتحديتتتد  Symbolsأفّضتتتل اعتمتتتةد الرمتتتو  

القةعتتتة  التدريستتتي  أو مبتتتةنس  إلتتتىوجهتتتي للوصتتتول 
 كبيرة 1.097 3.91
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 الفقرا  الرقم الرتب 
المتوسط 
 الحسةبي

االنحراف 
 المعيةري

 الدرج 

 محددة داخل الحرم الجةمعي.

8 7 
غرقهة لالنتقتةل بواستط  أهتم بةلفترة ال مني  التتي أستت

 أخر . إلىمن قةع  تدريسي   Symbolsالرمو  
 كبيرة 1.302 3.75

9 5 

أهتتم بةلحصتتول علتتى المعلومتة  المتعلقتت  بةألمتتةكن 
Places  متتتتن ختتتتالل الرمتتتتو  الموجتتتتودة فتتتتي الحتتتترم
 الجةمعي.

 كبيرة 1.228 3.73

10 9 
الكليتتتة  الهندستتتي   Pathwaysأتنقتتتل بتتتين ممتتترا  

 ط  الرمو .الطبي  بواسو 
 متوسط  1.161 3.56

11 11 
لتتّدي معرفتت  تةمتت  برمتتو  مختتةرج الطتتوار. الخةصتت  

 بمبةني الحرم الجةمعي.
 متوسط  1.305 3.37

12 13 
عنتتد  وجهتتتيإيجتتةد أشتتعر بةالرتبتتةك فتتي حتتةل عتتدم 

 استخدامي للرمو .
 متوسط  1.393 3.17

13 12 

أجتتتد نفستتتتي فتتتي بعتتتتض األوقتتتتة  غيتتتر قتتتتةدر علتتتتى 
 إلتتتىالرمتتو  للوصتتول  استتتخدامعنتتد  تتتيوجهإيجتتةد 

 الجةمعي. وجه  معين  داخل الحرم 

 متوسط  1.186 2.96

14 3 

 Symbolsأواجه صعوب  في العثتور علتى الرمتو  
قتتتراءة المعلومتتتة  المتعلقتتت  و داختتتل الحتتترم الجتتتةمعي 
 مستو  الطوابق.و بترتيب أرقةم القةعة  

 متوسط  1.265 2.83

بةستتتتتتتخدام  Wayfinding المستتتتتتةرإيجتتتتتتةد   
 .Symbolsالرمو 

 كبيرة 531. 3.74

، حيث جةء  (4.41-2.83المتوسطة  الحسةبي  قد تراوح  مةبين )ن أ( 7يبين الجدول ) 

بةستتخدام  Specific Building أر  أن تحديد موقع مبنى معتين" والتي تنص على( 6رقم ) ةالفقر 

( 3)رقتتم  ةبينمتتة جتتةء  الفقتتر ، (4.41) فتتي المرتبتت  األولتتى وبمتوستتط حستتةبي بلتتغ" الرمتتو  مهتتم جتتدا  

قتتراءة المعلومتتة  و داختتل الحتترم الجتتةمعي  Signsأواجتته صتتعوب  فتتي العثتتور علتتى الرمتتو  "ونصتتهة 

 .(2.83بةلمرتبتت  األخيتترة وبمتوستتط حستتةبي بلتتغ )مستتتو  الطوابتتق" و المتعلقتت  بترتيتتب أرقتتةم القةعتتة  

ككتتل  Symbolsبةستتتخدام الرمتتو  Wayfinding المستتةرإيجتتةد وبلتتغ المتوستتط الحستتةبي لمحتتور 

(3.74) 
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 Mapsباستخدام الخرائط  Wayfinding المسارإيجاد المحور الثاني: 

 (8جدول )
باستخدام  Wayfinding المسارإيجاد المتعلقة بمحور  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية Mapsالخرائط 

 الفقرا  الرقم تب الر 
المتوسط 
 الحسةبي

االنحراف 
 المعيةري

 الدرج 

1 14 

 -Electronic الكترونيتت   أنظمتت إيجتتةد أنتتة متتع 

Systems  تختتتتتتدم كتتتتتتدليل توجيتتتتتته إليجتتتتتتةد المستتتتتتةر
Wayfinding Guide  ممتتة يستتهل عمليتت  التنقتتل

 جدول  البرامج.و 

 كبيرة 1.369 3.86

2 1 

تصتتتتةميم و أعتتتتي تمةمتتتتة  عنةصتتتتر التصتتتتميم المكتتتتةني 
المتعلقتتتتتت    Wayfinding المستتتتتتةرإيجتتتتتتةد  أنظمتتتتتت 

 الخةص  بةلحرم الجةمعي. Mapsبةلخرائط 

 متوسط  1.254 3.52

2 6 
 Specificأر  أن تحديتتتتد موقتتتتع مبنتتتتى معتتتتين  

Building مهم جدا .لخرائط بةستخدام ا 
 متوسط  1.119 3.52

4 2 
قتتتتتتتتتتراءة و  Mapsلختتتتتتتتتترائط أتمكتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتن تفستتتتتتتتتتير ا

 قدمهة بكل سهوله.المعلومة  التي ت
 متوسط  1.156 3.45

5 3 
 Mapsلختتترائط أواجتتته صتتتعوب  فتتتي العثتتتور علتتتى ا

 داخل الحرم الجةمعي.
 متوسط  1.224 3.28

6 7 
أهتم بةلفترة ال مني  التتي أستتغرقهة لالنتقتةل بواستط  

 أخر . إلىمن قةع  تدريسي   Mapsلخرائط ا
 متوسط  1.363 3.01

7 10 

 Mapsكتتتةلخرائط وضتتتيحي  أعتقتتتد أن العنةصتتتر الت
تؤدي دورهة الوظيفي ال ي ص مم  من أجله داخل 

 الحرم الجةمعي.

 متوسط  1.359 2.99

8 8 

مرجعتتتتتتة  لتحديتتتتتتد  Mapsلختتتتتترائط أفضتتتتتتل اعتمتتتتتتةد ا
القةعتتتة  التدريستتتي  أو مبتتتةنس  إلتتتىوجهتتتي للوصتتتول 

 محددة داخل الحرم الجةمعي.

 متوسط  1.356 2.98

9 5 

ومتة  المتعلقتت  بةألمتتةكن أهتتم بةلحصتتول علتتى المعل
Places  الختترائط متتن ختتاللMaps الموجتتودة فتتي 

 الحرم الجةمعي.

 متوسط  1.361 2.92

10 12 

أجتتتد نفستتتتي فتتتي بعتتتتض األوقتتتتة  غيتتتر قتتتتةدر علتتتتى 
خترائط الحترم الجتةمعي  استتخدامعنتد  وجهتتيإيجتةد 

 وجه  معين . إلىللوصول 

 متوسط  1.290 2.86



 219  

 

 

 الفقرا  الرقم تب الر 
المتوسط 
 الحسةبي

االنحراف 
 المعيةري

 الدرج 

11 13 
عنتتد  وجهتتتيإيجتتةد م أشتتعر بةالرتبتتةك فتتي حتتةل عتتد

 .Mapsاستخدامي للخرائط 
 متوسط  1.478 2.84

12 11 
لتّدي معرفت  تةمت  بمختةرج الطتوار. الخةصت  بمبتةني 

 الحرم الجةمعي مسترشدا  بةلخرائط.
 متوسط  1.427 2.80

13 9 
الكليتتتة  الهندستتتي   Pathwaysأتنقتتتل بتتتين ممتتترا  

 .Mapsلخرائط الطبي  بواسط  او 
 متوسط  1.516 2.63

داختتل المبتتةني    Recoursesأحتتدد مواقتتع المرافتتق  4 14
 .Mapsلخرائط بةستخدام ا

 متوسط  1.253 2.56

 بةستتخدام الخترائط Wayfinding المستةرإيجتةد   

Maps 
 متوسط  715. 3.09

، حيث جةء  (3.86-2.56المتوسطة  الحسةبي  قد تراوح  مةبين )ن أ( 8يبين الجدول ) 

تختدم  Electronic Systems الكترونيت   أنظمت إيجتةد أنتة متع " ي تتنص علتىوالتت( 14رقتم ) ةالفقتر 

فتي " جدولت  البترامجو ممتة يستهل عمليت  التنقتل  Wayfinding Guideكدليل توجيه إليجتةد المستةر 

أحتتتدد مواقتتتع "ونصتتهة ( 4)رقتتتم  ةبينمتتتة جتتتةء  الفقتتر ، (3.86المرتبتت  األولتتتى وبمتوستتط حستتتةبي بلتتغ )

بةلمرتبتت  األخيتترة وبمتوستتط حستتةبي " Mapsلختترائط المبتتةني بةستتتخدام ا داختتل Recoursesالمرافتتق 

ككل  Maps بةستخدام الخرائط Wayfinding يجةد المسةروبلغ المتوسط الحسةبي إل .(2.56بلغ )

(3.09.) 
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  Signageباستخدام ال فتات Wayfinding المسارإيجاد المحور الثالث: 

 (1جدول )
باستخدام  Wayfinding المسارإيجاد المتعلقة بمحور  فقراتلافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية واالنحر 

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية Signage ال فتات

 الفقرا  الرقم الرتب 
المتوسط 
 الحسةبي

االنحراف 
 المعيةري

 الدرج 

2 2 

تصتةميم و أعي تمةمة  عنةصر التصتميم المكتةني 
الخةصتت   Wayfinding المستتةرإيجتتةد  أنظمتت 

المو عتتتتتت  داختتتتتتل الحتتتتتترم  Signageبةلالفتتتتتتتة  
 الجةمعي.

 كبيرة 994. 4.22

2 2 
أتمكتتتتتن متتتتتن تفستتتتتير المعلومتتتتتة  التتتتتتي تقتتتتتدمهة 

 بكل سهوله. Signageالالفتة  
 كبيرة 1.114 4.02

1 21 

أر  أن العنةصتتتتتتتتتتتتر التوضتتتتتتتتتتتتيحي  كةلالفتتتتتتتتتتتتتة  
Signage   تؤدي دورهة الوظيفي الت ي صتمم

 لحرم الجةمعي.من أجله داخل ا

 كبيرة 1.057 3.98

1 4 

 Specificأر  أن تحديتد موقتع مبنتتى معتين  

Building    بةستتتتتخدام الالفتتتتتةSignage 
 مهم جدا .

 كبيرة 1.076 3.95

5 1 
داختتتتتتتتل  Recoursesأحتتتتتتتتدد مواقتتتتتتتتع المرافتتتتتتتتق 

 .Signageالالفتة   المبةني بةستخدام
 كبيرة 1.136 3.81

4 8 

مرجعتتتتتتتة   Signage اعتمتتتتتتتةد الالفتتتتتتتة أفضتتتتتتل 
القةعتة  التدريستي   إلتىلتحديد وجهتي للوصول 

 أو مبةنس محددة داخل الحرم الجةمعي.

 كبيرة 1.209 3.69

7 9 
الكليتتتتتتتتتة   Pathwaysأتنقتتتتتتتتتل بتتتتتتتتتين ممتتتتتتتتترا  

 .Signageالطبي  بواسط  الالفتة  و الهندسي  
 متوسط  1.331 3.61

8 5 

أهتتتتتتتم بةلحصتتتتتتول علتتتتتتى المعلومتتتتتتة  المتعلقتتتتتت  
متتتتتتتتتتن ختتتتتتتتتتالل الالفتتتتتتتتتتتة   Placesبةألمتتتتتتتتتتةكن 
Signage .الموجودة في الحرم الجةمعي 

 متوسط  1.235 3.60

9 7 

أهتتتتتم بتتتتةلفترة ال منيتتتت  التتتتتي أستتتتتغرقهة لالنتقتتتتةل 
 إلتتتتتىمتتتتتن كليتتتتت   Signage بواستتتتتط  الالفتتتتتتة 

 أخر 

 متوسط  1.420 3.34
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 الفقرا  الرقم الرتب 
المتوسط 
 الحسةبي

االنحراف 
 المعيةري

 الدرج 

21 22 
لتتتتّدي معرفتتتت  تةمتتتت  بمختتتتةرج الطتتتتوار. الخةصتتتت  

 ا بةلالفتة . بمبةني الحرم الجةمعي مسترشد
 متوسط  1.383 3.33

22 1 
أواجتتتتتته صتتتتتتعوب  فتتتتتتي العثتتتتتتور علتتتتتتى الالفتتتتتتتة  

Signage الخةص  بةلحرم الجةمعي 
 متوسط  1.186 3.14

22 21 
أالحتتتظ تتتتتراكم الالفتتتتتة  المو عتتت  علتتتتى أطتتتتراف 

 تغطي  األشجةر لهة.و طرق الحرم الجةمعي 
 متوسط  1.529 2.96

21 21 
وجهتتتي   إيجتتةدأشتتعر بةالرتبتتةك فتتي حتتةل عتتدم 

 .Signageعند استخدامي لالفتة  
 متوسط  1.403 2.79

21 22 

أجتد نفستتي فتي بعتتض األوقتة  غيتتر قتةدر علتتى 
الالفتتتة  للوصتتول  استتتخدامعنتتد  وجهتتتيإيجتتةد 

 الجةمعي. وجه  معين  داخل الحرم  إلى

 متوسط  1.243 2.75

  
بةستتتتتخدام  Wayfinding المستتتتةرإيجتتتتةد 

 Signageالالفتة  
 متوسط  634. 3.51

، حيث جةء  (4.22-2.75المتوسطة  الحسةبي  قد تراوح  مةبين )ن أ( 9يبين الجدول ) 

إيجتتتةد  أنظمتتت تصتتتةميم و أعتتتي تمةمتتتة  عنةصتتتر التصتتتميم المكتتتةني " والتتتتي تتتتنص علتتتى( 1رقتتتم ) ةالفقتتتر 

فتتي المرتبتت  " المو عتت  داختتل الحتترم الجتتةمعي Signageالخةصتت  بةلالفتتتة   Wayfinding المستتةر

أجتد نفستي فتي بعتض "ونصتهة ( 12)رقتم  ةبينمة جتةء  الفقتر ، (4.22األولى وبمتوسط حسةبي بلغ )

وجه  معين  داخل الحترم  إلىالالفتة  للوصول  استخدامعند  وجهتيإيجةد األوقة  غير قةدر على 

 يجتةد المستةروبلتغ المتوستط الحستةبي إل .(2.75بةلمرتبت  األخيترة وبمتوستط حستةبي بلتغ )الجةمعي" 

Wayfinding  بةستخدام الالفتة Signage ( 3.51ككل.) 
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  Landmarks باتباع المعالم المكانية Wayfindingالمسار   إيجادالمحور الرابع: 

 (01جدول )
باتباع  Wayfinding المسارإيجاد المتعلقة بمحور  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةLandmarks  المعالم المكانية

 الفقرا  الرقم الرتب 
المتوسط 
 الحسةبي

االنحراف 
 المعيةري

 الدرج 

2 2 

تصتةميم و أعي تمةمة  عنةصر التصتميم المكتةني 
اعتمتتتةدا  Wayfinding المستتتةرإيجتتتةد  أنظمتتت 
الخةصت   Landmarks المعتةلم المكةنيت علتى 

 بةلحرم الجةمعي.

 رةكبي 1.077 4.02

2 7 
أو   Symmetryأالحتتظ إ ا كتتةن هنتتةك تنتتةظر

 نظةم معين في تكوين مبةني الحرم الجةمعي.
 كبيرة 978. 3.97

1 4 
 -Specificأر  أن تحديتتد موقتتع مبنتتى معتتين

Building  مهم جدا . المعةلم المكةني بةتبةع 
 كبيرة 1.068 3.88

1 8 

مرجعتتتتة  لتحديتتتتد المعتتتتةلم المكةنيتتتت  أفضتتتتل اتبتتتتةع 
القةعتتتتتة  التدريستتتتتي  أو  إلتتتتتىللوصتتتتتول وجهتتتتتي 

 مبةنس محددة داخل الحرم الجةمعي.

 كبيرة 1.177 3.87

1 21 

يستتةند تصتتةميم  المعتتةلم المكةنيتت أعتقتتد أن اتبتتةع 
تحقيتق دورهتة التوظيفي  فتي المسةرإيجةد  أنظم 

 تحقيق إمكةني  الوصول.و 

 كبيرة 1.045 3.87

4 21 

ني أعتقتتتد أن وجتتتود النصتتتب الت كةريتتت  فتتتي مبتتتة
إيجتتتتتتةد الطبيتتتتتت  مفيتتتتتتد فتتتتتتي و الكليتتتتتتة  الهندستتتتتتي  

 المسةر

 كبيرة 1.203 3.82

7 2 
 بةلمعتتتتتةلم المكةنيتتتتت أتمكتتتتتن متتتتتن االسترشتتتتتةد 

Landmarks  يجةد المسةر بكل سهوله.و  ا 
 كبيرة 1.015 3.79

8 1 
داختتتتتتتل   Recoursesأحتتتتتتتدد مواقتتتتتتتع المرافتتتتتتتق 

 .المعةلم المكةني المبةني  بإتبةع 
 متوسط  1.122 3.67

9 9 
الكليتتتتتتتتتة   Pathwaysأتنقتتتتتتتتتل بتتتتتتتتتين ممتتتتتتتتترا  

 .المعةلم المكةني الطبي  بةتبةع و الهندسي  
 متوسط  1.094 3.63

21 5 
أهتتتتتتتم بةلحصتتتتتتول علتتتتتتى المعلومتتتتتتة  المتعلقتتتتتت  

المعتتتتتةلم متتتتتن ختتتتتالل اتبتتتتتةع  Placesبةألمتتتتتةكن 
 متوسط  1.162 3.61
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 الفقرا  الرقم الرتب 
المتوسط 
 الحسةبي

االنحراف 
 المعيةري

 الدرج 

 الموجودة في الحرم الجةمعي. المكةني 

22 22 

ج الطتتتتوار. الخةصتتتت  لتتتتّدي معرفتتتت  تةمتتتت  بمختتتتةر 
بمبتتتتتتةني الحتتتتتترم الجتتتتتتةمعي مسترشتتتتتتدا بةلمعتتتتتتةلم 

 المكةني 

 متوسط  1.404 3.15

22 22 

أجتد نفستتي فتي بعتتض األوقتة  غيتتر قتةدر علتتى 
عنتتد استرشتتةدي بةلمعتتةلم المكةنيتت   وجهتتتيإيجتتةد 

وجهتتتتتتت  معينتتتتتتت  داختتتتتتتل الحتتتتتتترم  إلتتتتتتتىللوصتتتتتتتول 
 الجةمعي

 متوسط  1.224 3.04

21 1 
المعتةلم المكةنيت  علتى أواجه صعوب  في العثتور 

 داخل الحرم الجةمعي.
 متوسط  1.019 2.93

21 21 
 وجهتتتتيإيجتتتةد أشتتتعر بةالرتبتتتةك فتتتي حتتتةل عتتتدم 
 عند استرشةدي بةلمعةلم المكةني  

 متوسط  1.298 2.88

  
بةتبتتةع المعتتةلم  Wayfinding المستتةرإيجتتةد 
  Landmarks المكةني 

 متوسط  617. 3.58

، حيتتتتث (4.02-2.88لمتوستتتتطة  الحستتتتةبي  قتتتتد تراوحتتتت  متتتتةبين )ان أ( 21يبتتتتين الجتتتتدول ) 

 أنظمتت تصتتةميم و أعتتي تمةمتتة  عنةصتتر التصتتميم المكتتةني " والتتتي تتتنص علتتى( 1رقتتم ) ةجتتةء  الفقتتر 

الخةصتتت  بتتتةلحرم  Landmarks المعتتتةلم المكةنيتتت اعتمتتتةدا علتتتى  Wayfinding المستتتةرإيجتتتةد 

ونصتهة ( 13)رقتم  ةبينمتة جتةء  الفقتر ، (4.02فتي المرتبت  األولتى وبمتوستط حستةبي بلتغ )" الجةمعي

بةلمرتبتت  األخيتتترة عنتتد استرشتتتةدي بةلمعتتةلم المكةنيتت "  وجهتتتيإيجتتةد أشتتعر بةالرتبتتةك فتتي حتتةل عتتتدم "

بةتبتتةع  Wayfinding يجتتةد المستتةروبلتتغ المتوستتط الحستتةبي إل .(2.88وبمتوستتط حستتةبي بلتتغ )

 (.3.58ككل ) Landmarks  المعةلم المكةني 
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هـل توجـد فروقـات ذات داللـة "نصـه  الـذي الثـاني، السـؤال عـم باإلجابـة المتعلقـة لنتـائجاثانيـًا: 

  إيجــاد أنظمــةعنــد اتبــاع اعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة لتصــاميم  (α ≥  0.05 ) إحصــائية

 "؟لنوع اإلجتماعيالمسار الخاا بمتغير ا

لتصتتةميم  حرافتتة  المعيةريتت استتتخراج المتوستتطة  الحستتةبي  واالنتتتم  ل جةبتت  عتتن هتت ا الستتؤال

ولبيتتتتةن الفتتتروق اإلحصتتتةئي  بتتتتين ، النتتتوع اإلجتمتتتةعيحستتتب متغيتتتتر الختتتةص  المستتتتةرإيجتتتةد  أنظمتتت 

 وضح  لك.تول أدنة  اوالجد، T-Test اختبةر " " استخدامالمتوسطة  الحسةبي  تم 

 (00جدول )
 أنظمةتصاميم على  لنوع اإلجتماعياألثر   T-Testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 المسار  إيجاد
 المستتتتتتتتةرإيجتتتتتتتتةد 

Wayfinding 

 :بةستخدام
النوع 

 االجتمةعي

 العدد
 طالمتوس

 الحسةبي
االنحراف 
 المعيةري

 قيم 
" " 

درجة  
 الحري 

الدالل  
 اإلحصةئي 

 بةستخدام الرمو 
Symbols 

 788. 161 270.- 538. 3.73 84  كر

    526. 3.75 79 أنثى

 بةستتتتتتخدام الختتتتترائط

Maps 

 005. 161 2.840 597. 3.24 84  كر

    795. 2.93 79 أنثى

 بةستتتتتتتتتتتتتتخدام الالفتتتتتتتتتتتتتتة 
Signage 

 004. 161 2.896- 591. 3.38 84  كر

    650. 3.66 79 أنثى

 بةتبتةع المعتةلم المكةنيت 

Landmarks 

 392. 161 859.- 648. 3.54 84  كر

    583. 3.62 79 أنثى

النتتوع تعتت   ألثتتر  (α ≥ 0.05وجتتود فتتروق  ا  داللتت  إحصتتةئي  ) (22ين متتن الجتتدول )يتبتت 

وجتةء  ، Maps الخترائطكتل متن  بةستتخدام Wayfinding المستةرإيجتةد فتي محتوري  االجتمتةعي

فتتروق  وجتتودوعتتدم ، اإلنتتةثوجتتةء  الفتتروق لصتتةلح  Signage التت كور، والالفتتتة الفتتروق لصتتةلح 

 في بةقي المحةور. االجتمةعيالنوع تع   ألثر  (α ≥  0.05 ا  دالل  إحصةئي  )
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"هـل توجـد فروقـات ذات داللـة نصـه  الـذي السـؤال الثالـث، عـم باإلجابـة المتعلقـة النتـائجثالثـًا: 

المســـار الخـــاا بمتغيـــر   إيجـــاد أنظمـــةعنـــد اتبـــاع الطلبـــة لتصـــاميم  (α ≥  0.05 ) حصـــائيةإ

 المستوى الدراسي؟"

تصتتةميم ل استتتخراج المتوستتطة  الحستتةبي  واالنحرافتتة  المعيةريتت م ل جةبتت  عتتن هتت ا الستتؤال تتت

 والجدول أدنة  يوضح  لك. ،المستو  الدراسي حسب متغير الخةص المسةرإيجةد  أنظم 

 (12جدول )

المستوى  حسب متغير المسار الخاا  إيجاد أنظمةلتصاميم  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 الدراسي

 
 عددال الفئة 

المتوسط 
 الحسةبي

االنحراف 
 المعيةري

 المستتتتتتتةرإيجتتتتتتتةد 

Wayfinding 

 بةستتتتتتخدام الرمتتتتتو 

Symbols 

 522. 3.86 57 السن  األولى

 616. 3.79 6 السن  الثةني 

 522. 3.54 46 السن  الثةلث 

 417. 3.83 19 السن  الرابع  فمة فوق

 505. 3.85 22 مستو  المةجستير

 524. 3.75 150 المجموع 

 المستتتتتتتةرإيجتتتتتتتةد 

Wayfinding 

 بةستتتتتخدام الختتتترائط

Maps 

 758. 3.26 57 السن  األولى

 809. 3.45 6 السن  الثةني 

 721. 2.96 46 السن  الثةلث 

 421. 2.87 19 السن  الرابع  فمة فوق

 628. 3.10 22 مستو  المةجستير

 707. 3.10 150 المجموع 

 المستتتتتتتةرإيجتتتتتتتةد 

Wayfinding 

تخدام بةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 Signageالالفتة 

 565. 3.58 57 السن  األولى

 568. 3.50 6 السن  الثةني 

 739. 3.38 46 السن  الثةلث 

 317. 3.19 19 السن  الرابع  فمة فوق

 538. 3.82 22 مستو  المةجستير

 619. 3.50 150 المجموع 

 485. 3.75 57 السن  األولى المستتتتتتتةرإيجتتتتتتتةد 
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Wayfinding  بةتبتةع
 المعتتتتتةلم المكةنيتتتتت 

Landmarks 

 322. 4.45 6 السن  الثةني 

 570. 3.32 46 السن  الثةلث 

 410. 3.30 19 السن  الرابع  فمة فوق

 742. 3.64 22 مستو  المةجستير

 600. 3.57 150 المجموع 

صتةميم لت ( تبةينة  ظةهريتة  فتي المتوستطة  الحستةبي  واالنحرافتة  المعيةريت 12يبين الجدول ) 

ولبيتتةن داللتت  الفتتروق المستتتو  الدراستتي، بستتبب اختتتالف فئتتة  متغيتتر  المستتةر الختتةص إيجتتةد أنظمتت 

 (.13تحليل التبةين األحةدي حسب الجدول ) استخداماإلحصةئي  بين المتوسطة  الحسةبي  تم 

 (13جدول )
 المسارإيجاد  أنظمةتصاميم على  تحليل التبايم األحادي ألثر المستوى الدراسي

 المصدر 
مجموع 
 المربعة 

درجة  
 الحري 

متوسط 
 المربعة 

 قيم  ف
الدالل  
 اإلحصةئي 

 المستتتتتةرإيجتتتتتةد 

Wayfinding 

 بةستتتتخدام الرمتتتو 

Symbols 

 024. 2.910 760. 4 3.041 بين المجموعة 

   261. 145 37.874 داخل المجوعة 

    149 40.914 الكلي

 المستتتتتةرإيجتتتتتةد 

Wayfinding 

 ختترائطبةستتتخدام ال

Maps 

 078. 2.149 1.042 4 4.168 بين المجموعة 

   485. 145 70.308 داخل المجوعة 

    149 74.476 الكلي

 المستتتتتةرإيجتتتتتةد 

Wayfinding 

بةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخدام 
 Signageالالفتة 

 008. 3.581 1.283 4 5.132 بين المجموعة 

   358. 145 51.955 داخل المجوعة 

 الكلي
57.087 149    

 المستتتتتةرد إيجتتتتتة

Wayfinding 

بةتبتتتتتتتتتتتتتتتةع المعتتتتتتتتتتتتتتتةلم 
 المكةنيتتتتتتتتتتت 

Landmarks 

 000. 9.085 2.687 4 10.746 بين المجموعة 

   296. 145 42.880 داخل المجوعة 

 الكلي
53.627 149    

 (α ≥  0.05وجود فروق  ا  دالل  إحصتةئي  عنتد مستتو  الداللت  ) (13يتبين من الجدول )

، Symbolsبةستتتخدام الرمتتو  Wayfinding المستتةر  إيجتتةدور فتتي محتت لمستتتو  الدراستتيل تعتت  
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 المستةر  إيجتةدومحتور  ،Signage بةستتخدام الالفتتة  Wayfinding  المستةر  إيجتةدومحتور 

Wayfinding   بةتبةع المعةلم المكةني Landmarks ولبيةن الفروق ال وجي  الدال  إحصةئية بين ،

(، 14ة  البعدي  بطريق  شيفيه كمتة هتو مبتين فتي الجتدول )المقةرن استخدامالمتوسطة  الحسةبي  تم 

 لمستتو  الدراستيل تعت  ( α ≥  0.05 ا  داللت  إحصتةئي  عنتد مستتو  الداللت  )وعدم وجتود فتروق 

 .Maps  بةستخدام الخرائط  Wayfinding المسةر  إيجةدفي محور 

 (14جدول )
 المسار إيجاد أنظمةتصاميم على  المستوى الدراسيألثر  شيفيهالمقارنات البعدية بطريقة 

 
 المستو  الدراسي

المتوسط 
 الحسةبي

السن  
 األولى

السن  
 الثةني 

السن  
 الثةلث 

السن  
الرابع  فمة 

 فوق

مستو  
 المةجستير

 المستتتةرإيجتتتةد 

Wayfinding 

بةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخدام    
 الرمتتتتتتتتتو 

Symbols 

      3.86 السن  األولى
     07. 3.79 السن  الثةني 

    25. *32. 3.54 ثةلث السن  ال
   29. 05. 02. 3.83 السن  الرابع  فمة فوق

  02. 31. 06. 01. 3.85 مستو  المةجستير
 المستتتةرإيجتتتةد 

Wayfinding

 بةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخدام
الالفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

Signage 

      3.58 السن  األولى
     08. 3.50 السن  الثةني 
    12. 19. 3.38 السن  الثةلث 

   19. 31. 39. 3.19 مة فوقالسن  الرابع  ف
  *64. 44. 32. 25. 3.82 مستو  المةجستير

 المسةرإيجةد 
Wayfinding 

بةتبتتتتتتتتةع المعتتتتتتتتةلم 
 المكةنيتتتتتتتت 

Landmarks 

      3.75 السن  األولى
     70. 4.45 السن  الثةني 
    *1.13 *43. 3.32 السن  الثةلث 

   02. *1.15 44. 3.30 السن  الرابع  فمة فوق
  33. 31. *82. 11. 3.64 مستو  المةجستير

 (.α ≥  0.05دال  عند مستو  الدالل  ) *
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 :اآلتي( 21يتبين من الجدول ) 

وجتتتةء   الستتتن  الثةلثتتت و  الستتتن  األولتتتى ( بتتتينα ≥ 0.05)وجتتتود فتتتروق  ا  داللتتت  إحصتتتةئي   -

 دام الرمتتو بةستتتخ Wayfinding المستتةر  إيجتتةدفتتي محتتور  الستتن  األولتتىالفتتروق لصتتةلح 

Symbols. 

مستتتتتتو  و  الستتتتتن  الرابعتتتتت  فمتتتتتة فتتتتتوق ( بتتتتتينα ≥ 0.05)وجتتتتتود فتتتتتروق  ا  داللتتتتت  إحصتتتتتةئي   -

 المستتتتتةرإيجتتتتتةد فتتتتتي محتتتتتور  مستتتتتتو  المةجستتتتتتيروجتتتتتةء  الفتتتتتروق لصتتتتتةلح  المةجستتتتتتير

Wayfinding   بةستخدام الالفتة Signage. 

الستتن  متتن جهتت  وكتتل متتن   الستتن  الثةنيتت ( بتتينα ≥ 0.05)وجتتود فتتروق  ا  داللتت  إحصتتةئي   -

متن جهت  أختر  وجتةء  الفتروق لصتةلح  مستتو  المةجستتير، و السن  الرابع  فمة فتوق، و الثةلث 

 الستتن  األولتتى ( بتتينα ≥ 0.05)وجتتود فتتروق  ا  داللتت  إحصتتةئي  ، كمتتة تبتتين الستتن  الثةنيتت 

  Wayfinding المستةر إيجتةدفتي محتور  السن  األولىوجةء  الفروق لصةلح  الثةلث السن  و 

 .Landmarks بةتبةع المعةلم المكةني 

 

هـل توجـد فروقـات ذات داللـة نصـه " الـذي الرابـع، السـؤال عـم باإلجابـة المتعلقـة النتـائج رابعـًا:

المسار الخـاا بمتغيـر الدرجـة  إيجاد أنظمةعند اتباع الطلبة لتصاميم  (α ≥  0.05 ) حصائيةإ

 العلمية؟"

لتصتتةميم  ج المتوستتطة  الحستتةبي  واالنحرافتتة  المعيةريتت استتتخراتتتم  ل جةبتت  عتتن هتت ا الستتؤال

ولبيتتتتةن الفتتتتروق اإلحصتتتتةئي  بتتتتين ، الدرجتتتت  العلميتتتت حستتتتب متغيتتتتر  المستتتتةر الختتتتةص إيجتتتتةد أنظمتتتت 

 وضح  لك.تول أدنة  اوالجد ،T-Test  اختبةر " " استخدامالمتوسطة  الحسةبي  تم 
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 (05جدول )
 أنظمةتصاميم على  الدرجة العلميةألثر  T- Testواختبار "ت"  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 المسار إيجاد
 المستتتتتتتةرإيجتتتتتتتةد 

Wayfinding 

 :بةستخدام
المتوسط  العدد الدرج  العلمي 

 الحسةبي
االنحراف 
 المعيةري

 قيم 
" " 

درجة  
 الحري 

الدالل  
 اإلحصةئي 

 بةستتتتتخدام الرمتتتتو 

Symbols 

 347. 148 943.- 527. 3.74 128 بكةلوريوس

    505. 3.85 22 مةجستير

 بةستتتتخدام الختتترائط

Maps 

 958. 148 053. 722. 3.11 128 بكةلوريوس

    628. 3.10 22 مةجستير

 بةستتتتتتتتتتخدام الالفتتتتتتتتتتة 
Signage 

 007. 148 2.716- 617. 3.44 128 بكةلوريوس

    538. 3.82 22 مةجستير

 بةتبةع المعةلم المكةني 

Landmarks 

 598. 148 528.- 575. 3.56 128 وسبكةلوري

    742. 3.64 22 مةجستير

تعت   ألثتر  (α ≥  0.05وجتود فتروق  ا  داللت  إحصتةئي  )عتدم  (25يتبتين متن الجتدول ) 

 بةستخدام الالفتتة  Wayfinding المسةر  إيجةدفي جميع المحةور بةستثنةء محور  الدرج  العلمي 

Signage،  مةجستير.الدرج  وجةء  الفروق لصةلح 

 

"هـل توجـد فروقـات ذات داللـة  نصـه الـذي الخـامس، السؤال عم باإلجابة المتعلقة النتائج ًا:خامس

المســـار الخـــاا بمتغيـــر   إيجـــاد أنظمـــةعنـــد اتبـــاع الطلبـــة لتصـــاميم  (α ≥  0.05 ) إحصـــائية

 الكليات )هندسية/ طبية(؟"

لتصتتةميم  االنحرافتتة  المعيةريتت استتتخراج المتوستتطة  الحستتةبي  و تتتم  ل جةبتت  عتتن هتت ا الستتؤال

ولبيتتتةن الفتتتروق اإلحصتتتةئي  بتتتين المتوستتتطة  حستتتب متغيتتتر الكليتتت ،  الختتتةص المستتتةرإيجتتتةد  أنظمتتت 

 وضح  لك.تول أدنة  اوالجد ،T- Testاختبةر " "  استخدامالحسةبي  تم 
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 (06جدول )
  إيجاد أنظمةتصاميم ية على الكلألثر  T- Testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 
 المسار

 المستتتتتتتةرإيجتتتتتتتةد 

Wayfinding 

 :بةستخدام
المتوسط  العدد الكلي 

 الحسةبي
االنحراف 
 المعيةري

 قيم 
" " 

درجة  
 الحري 

الدالل  
 اإلحصةئي 

 بةستتتتتخدام الرمتتتتو 

Symbols 

 572. 148 566.- 582. 3.74 96 طبي 

    403. 3.79 54 هندسي 

 بةستتتتخدام الختتترائط

Maps 

 001. 148 3.286 723. 3.24 96 طبي 

    610. 2.86 54 هندسي 

 بةستتتتتتتتتتخدام الالفتتتتتتتتتتة 
Signage 

 129. 148 1.525 623. 3.56 96 طبي 

    604. 3.40 54 هندسي 

 بةتبةع المعةلم المكةني 

Landmarks 

 669. 148 428.- 624. 3.56 96 طبي 

    559. 3.60 54 هندسي 

تعت   ألثتر  (α ≥  0.05 وجتود فتروق  ا  داللت  إحصتةئي  )عدم  (24ول )يتبين من الجد 

 Maps  بةستتخدام الخترائط Wayfinding المستةر  إيجةدبةستثنةء محور  في جميع المحةورالكلي  

 طبي .الوجةء  الفروق لصةلح الكلية  
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  الخامسالخامسالفصل الفصل 

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصياتمناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
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والتوصتية  المنةستب  فتي ضتوء ، ةول ه ا الفصل عرضة  لمنةقش  نتةئج األسئل  اإلحصتةئي يتن

 وفيمة يلي عرض ب لك: ، تلك النتةئج

 Design  التصميمية الطرق فضلأ هي "ما نصه الذي األول السؤال نتائج مناقشة أواًل:

methods المسار إيجاد أنظمة تصميم لتحسيم Wayfinding الجامعات؟" في 

بةستتخدام  Wayfinding المستةر إيجتةدأن ، األول بةلسؤال تعلقي مةيالدراس  ف نتةئج أوضح 

إيجتتةد ، بينمتتة جتتةء (3.74)متوستتط حستتةبي بلتتغ بتتأعلى جتتةء فتتي المرتبتت  األولتتى  Symbols الرمتو 

فتتي المرتبتت  األخيتترة وبمتوستتط حستتةبي بلتتغ  Maps  بةستتتخدام الختترائط Wayfinding  المستتةر

 (. 3.74-3.09راوح  المتوسطة  الحسةبي  مةبين )تإ  ، (3.09)

  إيجتتتتةدحستتتتةب المتوستتتتطة  الحستتتتةبي  لتقتتتتديرا  أفتتتتراد عينتتتت  الدراستتتت  لمحتتتتور إ  كةنتتتت  نتتتتتةئج 

، إ  جتةء  (4.41-2.83متةبين )متراوحت   ، Symbols بةستتخدام الرمتو   Wayfindingالمستةر

 -Specificن تحديتد موقتع مبنتى معتينأر  أ" والتتي تتنص علتى( 6رقتم ) ةفتي المرتبت  األولتى الفقتر 

Building   وجتةء  فتي المرتبت  األخيترة (4.41وبمتوسط حسةبي بلتغ ) "بةستخدام الرمو  مهم جدا ،

داختتل الحتترم الجتتةمعي  Symbolsأواجتته صتتعوب  فتتي العثتتور علتتى الرمتتو  "ونصتتهة ( 3)رقتتم  ةالفقتتر 

. (2.83وبمتوستط حستةبي بلتغ )طوابتق" مستتو  الو قراءة المعلومة  المتعلق  بترتيب أرقةم القةعتة  و 

قتد   Symbols بةستتخدام الرمتو  Wayfinding المستةر إيجتةدّن المتوستط الحستةبي لمحتور أأي  

 (.3.74بلغ ككل )

  إيجتتتتةدحستتتتةب المتوستتتتطة  الحستتتتةبي  لتقتتتتديرا  أفتتتتراد عينتتتت  الدراستتتت  لمحتتتتور وكةنتتتت  نتتتتتةئج 

، إ  جتةء  فتي (3.86-2.56متةبين ) متراوحت  ،Mapsالخترائط بةستتخدام   Wayfindingالمستةر

 -Electronic الكترونيت   أنظمت   إيجتةدأنتة متع " والتتي تتنص علتى( 14رقتم ) ةالمرتب  األولى الفقتر 

Systems  تختتدم كتتدليل توجيتته إليجتتةد المستتةرWayfinding Guide  ممتتة يستتهل عمليتت  التنقتتل
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ونصتهة ( 4)رقتم  ةالفقتر األخيترة  ، وجتةء  فتي المرتبت (3.86وبمتوسط حسةبي بلتغ ) "جدول  البرامجو 

وبمتوستتط حستتةبي بلتتغ  Mapsلختترائط داختتل المبتتةني بةستتتخدام ا Recoursesأحتتدد مواقتتع المرافتتق "

الختتترائط بةستتتتخدام  Wayfinding المستتتةر  إيجتتتةدّن المتوستتتط الحستتتةبي لمحتتتور أأي . (2.56)

Maps  ( 3.09قد بلغ ككل.) 

  إيجتتتتةدديرا  أفتتتتراد عينتتتت  الدراستتتت  لمحتتتتور حستتتتةب المتوستتتتطة  الحستتتتةبي  لتقتتتتوكةنتتتت  نتتتتتةئج 

، إ  جتتةء  (4.22-2.75متتةبين )متراوحتت   ،Signageالالفتتتة بةستتتخدام   Wayfindingالمستتةر

تصتةميم و أعي تمةمة  عنةصتر التصتميم المكتةني " والتي تنص على( 1رقم ) ةفي المرتب  األولى الفقر 

 "المو عت  داختل الحترم الجتةمعي Signageالخةص  بةلالفتة   Wayfindingالمسةر  إيجةد أنظم 

أجتد نفستي فتي "ونصتهة ( 12)رقتم  ةالفقر ، وجةء  في المرتب  األخيرة (4.22وبمتوسط حسةبي بلغ )

وجهتت  معينتت   إلتتىالالفتتتة  للوصتتول  استتتخداموجهتتتي عنتتد   إيجتتةدبعتتض األوقتتة  غيتتر قتتةدر علتتى 

إيجتتتةد توستتتط الحستتتةبي لمحتتتور ّن المأأي . (2.56وبمتوستتتط حستتتةبي بلتتتغ )داختتتل الحتتترم الجتتتةمعي" 

 (.3.51قد بلغ ككل )   Signageالالفتة بةستخدام  Wayfinding المسةر

  إيجتتةدحستتةب المتوستتطة  الحستتةبي  لتقتتديرا  أفتتراد عينتت  الدراستت  لمحتتور فيمتتة يتعلتتق بنتتتةئج و 

، (4.02-2.88متةبين )فقد تراوح    ،Landmarksبةتبةع المعةلم المكةني   Wayfindingالمسةر

أعي تمةمة  عنةصتر التصتميم المكتةني " والتي تنص على( 1رقم ) ةإ  جةء  في المرتب  األولى الفقر 

 Landmarks المعتتتةلم المكةنيتت اعتمتتةدا علتتتى  Wayfindingالمستتتةر  إيجتتةد أنظمتتت تصتتةميم و 

رقتتم  ةالفقتتر ، وجتتةء  فتتي المرتبتت  األخيتترة (4.02وبمتوستتط حستتةبي بلتتغ ) "الخةصتت  بتتةلحرم الجتتةمعي

وجهتتتتي عنتتتد استرشتتتةدي بةلمعتتتةلم المكةنيتتت "   إيجتتتةدأشتتتعر بةالرتبتتتةك فتتتي حتتتةل عتتتدم "ونصتتتهة ( 13)

  Wayfinding المستتةرإيجتتةد ّن المتوستتط الحستتةبي لمحتتور أأي . (2.88وبمتوستط حستتةبي بلتتغ )

 (.3.58قد بلغ ككل )  Landmarksبةتبةع المعةلم المكةني 
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المستةر تعتد  إيجتةدبتأن عمليت   1980)) ه   النتتةئج فتي ضتوء تعريتف بةستيني الدراس تع و و 

تحويتتل و عمليتت  متتةبعتت  لحتتل مشتتةكل الحركتت  المكةنيتت  والتتتي تحتتدث بواستتط  عمليتت  اإلدراك البيئتتي 

جتراءا  مكةنيت  متمثلت  بةلحركت   إلىالمعلومة  البيئي   التوجته للمكتةن المطلتوب بنتةء  علتى و قرارا  وا 

 خريط   هني  يحددهة مستخدم المكةن.

فقتتتد اتفقتتت  هتتت   الدراستتت  متتتع معظتتتم نتتتتةئج  اإلحصتتتةئياألدب النظتتتري والتحليتتتل لتتتى بنتتتةء  عو 

ةلعديتتد متتن الدراستتة  الستتةبق  تبحتتث فتتي موضتتوع القضتتةية والمشتتكال  المتعلقتت  ف، الدراستتة  الستتةبق 

مكةنيت  الوصتول  Wayfindingالمستةرإيجتةد  أنظمت بتصتةميم  إال أنهتة ، وتحديتد المستةر البشتري وا 

 منهج الدراس  المستخدم.و ال مةن و طبيع  المكةن و األوجه كةلعين  المختةرة اختلف  في بعض 

و لتك فتي بيةنهتة لتدور  (1990) آرثر وبةستيني دراس و ، 1980)إ  اتفق  مع دراس  بةسيني ) 

الرستتتتتتتومة  فتتتتتتتي الفراغتتتتتتتة  المبنيتتتتتتت  إ  اعتبتتتتتتتر  متتتتتتتن و األشتتتتتتتكةل و العالمتتتتتتتة  اإلرشتتتتتتتةدي  كتتتتتتتةلرمو  

يجةد مسةر  معتمتدا  علتى قدراتته ال هنيت و وجهته  دمستخدم المكةن لتحدياالستراتيجية  التي يتبعهة  ، ا 

الرمتتتو  تحقتتتق التواصتتتل متتتع البيئتتت  متتتن ختتتالل نقلهتتتة للمعلومتتتة  المتعلقتتت  بإيجتتتةد و فةلمعتتتةلم المكةنيتتت  

إ  كةن  لك ظةهر في النتيج  التي توصل   وجهته. إلىالمسةر ومسةعدة مستخدم المكةن للوصول 

 (.4في نتةئج الجدول )الدراس   إليهة

رمتتو  العالمتتة  إليجتتةد المستتةر  استتتخدام( فتتي بيةنهتتة ألهميتت  (2015روياتفقتت  متتع دراستت  و 

 وتحديد  داخل الفراغة  المبني .

( فتتي دور المعتتةلم المكةنيتت  فتتي تصتتميم مستتةح  (1998فتتولت كتت لك اتفقتت  متتع نتتتةئج دراستت  و 

هويتت   ا  طتتةبع بصتتري تميتت  البيئتت   ةءإنشتتبهتتدف ، معلومتتة  متتن ختتالل محتتتو  الفتتراغ المعمتتةري

يجتتةد المستتةر االنتقتتةلالمبنيتت  وتستتهل متتن عمليتت   لكتتن متتع اختالفهتتة بمتتة يتعلتتق بإيجتتةد المستتةر و . وا 

الدراستت  فتتي نتتتةئج الجتتدول  إليهتتةإ  كتتةن  لتتك واضتتحة  فتتي النتيجتت  التتتي توصتتل   ،الختترائطبةستتتخدام 
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بمتوسط حسةبي و ، لخرائط على نتيج  منخفض المسةر بةستخدام ا إيجةد( متمثال  بحصول محور 4)

( (3.58بةتبتتتةع المعتتتةلم المكةنيتتت  فقتتتد كتتتةن بمتوستتتط حستتتةبي بلتتتغ  المستتتةرإيجتتتةد أمتتتة ، ((3.09بلتتتغ 

 بنتيج  مرتفع  مقةرن  بةستخدام الخرائط.و 

فتي دور التصتميم  (2004)بةستكةية ( ودراست  (2002 روبةل مع نتةئج دراس  أيضة  اتفق   إ  

تتتوفير معلومتتة  و ، المستتةر إيجتتةدالمستتةر فتتي الحتتد متتن تعقيتتد مهتتةم  إيجتتةد أنظمتت ةميم تصتتو المكتتةني 

لتتتدور كتتتل متتتن  أشتتتةر إ ، (1998)وكتتت لك اتفقتتت  متتتع متتتة توصتتتل لتتته ويستتتمةن  اتجةهيتتت  خةصتتت  بتتته.

وقدرتتتته علتتتى تكتتتوين خريطتتت  ، خدم المكتتتةنتشتتتكل مستتتةرا  الحركتتت  بةلنستتتب  لمستتتو العالمتتتة  المميتتت ة 

تميي  الفراغتة  المكةنيت  المختلفت  ضتمن مجتةل رؤيت  و ، يجةد المسةر الصحيحمحةول  منه إل إدراكي 

 الشخص.

أن نظتتتةم الالفتتتتة  غيتتتر فتتتي ، (2111) ودغتتتولكتتتن اختلفتتت  نتيجتتت  هتتت   الدراستتت  متتتع دراستتت  و 

( متمثال  بحصتول 4بشكل واضح في نتةئج جدول )و إ  ظهر  لك ، على الطريق إيجةدمّدعم لعملي  

 (.(3.51بمتوسط حسةبي بلغ و ، بةستخدام الالفتة  على نتيج  منخفض  قعلى الطري إيجةدمحور 

 

 ≤ α) هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية" نصه الذي ثانيًا: مناقشة نتائج السؤال الثاني

المسار الخاا بمتغير  إيجاد أنظمةالهيئة التدريسية والطلبة لتصاميم  أعضاءعند اتباع  (0.05

 "؟االجتماعيالنوع 

النتوع تع   ألثتر  (α ≥ 0.05وجود فروق  ا  دالل  إحصةئي  ) ر  نتةئج السؤال الثةنيأظه

وجتةء  ، Maps الخترائطكتل متن  بةستتخدام Wayfinding المستةر إيجتةدفتي محتوري  االجتمتةعي

فتتروق  وجتتودوعتتدم ، اإلنتتةثوجتتةء  الفتتروق لصتتةلح  Signage التت كور، والالفتتتة الفتتروق لصتتةلح 
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و لك كمة ظهر ، في بةقي المحةور االجتمةعيالنوع تع   ألثر  (α ≥  0.05 ا  دالل  إحصةئي  )

 .(11) في نتةئج جدول

الثقت  المرتبطت  مبةشترة بحةلتت   المتعلقت  بمستتو تعت و الدراست  هت   النتتةئج لعتدد متن األستتبةب و 

إ   التت ي يمكتتن أن يتعتترض لتته الشتتخص فتتي أثنتتةء التنقتتل فتتي بيئتت  الحتترم الجتتةمعي. واالرتبتتةك، القلتتق

يجتتةد المستتةر إ  قتتد ، ي ظهتتر الرجتتةل شتتعورا أكثتتر بةلثقتت  أكثتتر متتن النستتةء حتتول إحسةستتهم بةالتجتتة  وا 

اختالفهتتتة عنتتتد كتتتل متتتن التتت كور واإلنتتتةث. وهتتت ا متتتة و  االجتمةعيتتت يتتترتبط  لتتتك أيضتتتة بمستتتتو  التنشتتتئ  

توافقهتة فتي  (1995) ودراست  ديفلتين وبيرنشتتةين، (2001)أظهرته نتةئج دراس  مةلينوفسكي وآخترون

 مع نتةئج الدراس .  

 

"هل توجد فروقات ذات داللة " نصه الذي ثالثًا: مناقشة نتائج السؤال الثالث

الخاا بمتغير المستوى  المسارإيجاد  أنظمةعند اتباع الطلبة لتصاميم  (α ≥ 0.05) حصائيةإ

 "الدراسي؟

لتصتةميم  رافتة  المعيةريت أظهر  نتتةئج الستؤال الثةلتث تبةينتة  فتي المتوستطة  الحستةبي  واالنح

وجتود فتروق إ  أظهتر  النتتةئج  المستتو  الدراستي،بسبب اختالف فئة  متغيتر المسةر  إيجةد أنظم 

  إيجتتةدفتتي محتتور  لمستتتو  الدراستتيل تعتت   (α ≥  0.05 ا  داللتت  إحصتتةئي  عنتتد مستتتو  الداللتت  )

  Wayfindingالمستتةر إيجتتةد، ومحتتور Symbols بةستتتخدام الرمتتو  Wayfinding المستتةر

 بةتبتتةع المعتتةلم المكةنيتت   Wayfinding المستتةر  إيجتتةد، ومحتتور Signageبةستتتخدام الالفتتتة  

Landmarks وعتتدم وجتتود فتتروق ،(  ا  داللتت  إحصتتةئي  عنتتد مستتتو  الداللتت α ≥ 0.05 )  تعتت 

 .Maps  بةستخدام الخرائط  Wayfinding المسةر إيجةدفي محور  لمستو  الدراسيل



 227  

 

 

وجتود فتروق  ا   اإلحصتةئي  بةستتخدام المقةرنتة  البعديت  بطريقت  شتفيهلنتةئج حيث أظهر  ا

الستتتن  إ  جتتتةء  الفتتتروق لصتتتةلح  الستتتن  الثةلثتتت و  الستتتن  األولتتتى ( بتتتينα ≥ 0.05)داللتتت  إحصتتتةئي  

، (3.86بةستتخدام الرمتو  وبمتوستط حستةبي بلتغ ) Wayfinding المستةر إيجتةدفتي محتور  األولتى

إ   مستتو  المةجستتيرو  السن  الرابع  فمتة فتوق ( بينα ≥  0.05)إحصةئي  وجود فروق  ا  دالل  و 

بةستتتخدام   Wayfinding المستتةر إيجتتةدفتتي محتتور  مستتتو  المةجستتتيرجتتةء  الفتتروق لصتتةلح 

  ≤ α)وجتتود فتتروق  ا  داللتت  إحصتتةئي  و  ،(3.82وبمتوستتط حستتةبي بلتتغ ) Signage الالفتتتة 

مستتتتو  ، و الستتتن  الرابعتتت  فمتتتة فتتتوق، و الستتتن  الثةلثتتت ن متتتن جهتتت  وكتتتل متتت الستتتن  الثةنيتتت  ( بتتتين0.05

، كمتة (4.45السن  الثةني  وبمتوسط حسةبي بلتغ )من جه  أخر  وجةء  الفروق لصةلح  المةجستير

وجتتتةء   الثةلثتت الستتن  و  الستتن  األولتتى ( بتتينα ≥  0.05)وجتتود فتتروق  ا  داللتت  إحصتتةئي  تبتتين 

  بةتبتةع المعتةلم المكةنيتت   Wayfinding المستةر إيجتةدفتتي محتور  الستن  األولتىالفتروق لصتةلح 

Landmarks ( 3.75وبمتوسط حسةبي بلغ). 

الرمتتتو  لستتتهول  فهتتتم الرستتتةئل البصتتتري  التتتتي تحملهتتتة عالمتتتة   هتتت   النتتتتةئج الدراستتت تعتتت و و 

متتن قبتتل الطلبتت  كتتدليل مرجعتتي  بةعتمةدهتتةو لتتك ، المعتتةلم المكةنيتت  بةلدرجتت  الثةنيتت و ، األولتتى بةلدرجتت 

يجتتتةد المستتتةرو ف علتتتى التكتتتوين المكتتتةني لمرافتتتق الحتتترم الجتتتةمعي للتعتتتر  متتتع التوصتتتل لعتتتدم كفةيتتت  ، ا 

إ  ظهتر  لتك فتي  المعلومة  التي تحملهتة الالفتتة  وافتقتةر مرافتق الحترم الجتةمعي لالفتتة  الخترائط.

 ،بةستخدام الرمو  المسةرإيجةد في محور  السن  األولىإ  جةء  الفروق لصةلح ( 15نتةئج جدول )

 بةستتتتخدام المستتتةر إيجتتتةدفتتتي محتتتور كتتت لك لصتتتةلح مستتتتو  المةجستتتتير و ، واتبتتتةع المعتتتةلم المكةنيتتت 

المسةر تعد استكشةف تدريجي لمعلومة  بيئي  مبني   إيجةدحيث يدل  لك على أن عملي  الالفتة . 

لفت  متع  يتةدة أإ  أنته ، وتراكم معرفي  هني يستخدمه اإلنستةن فتي تحديتد وجهتته، خبرا  سةبق على 
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. وهتت ا متتة أكتتد  عليتته االستتتجةب ستترع  و  الدقتت المكتتةني متتن حيتتث  المكتتةن يتحستتن أداء مهتتةم التوجتته

 (.Farr, et al, 2012نتةئج دراس  )

 

 هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية" نصه الذي رابعًا: مناقشة نتائج السؤال الرابع

(α ≥ 0.05)  الخاا بمتغير الكليات )هندسية/  المسارإيجاد  أنظمةعند اتباع الطلبة لتصاميم

 “طبية(؟ 

تعت   ألثتر  (α ≥  0.05وجود فروق  ا  داللت  إحصتةئي  )عدم  الرابع أظهر  نتةئج السؤال

 Maps  بةستتخدام الخترائط Wayfinding المستةر إيجتةدبةستتثنةء محتور  في جميتع المحتةورالكلي  

 .(16) انظر جدول طبي الوجةء  الفروق لصةلح الكلية  

كعالمتة  الرمتو  والمعتةلم المكةنيت   المستةرإيجتةد  أنظم دور تصةميم  إلى ه   النتةئج ع  تو 

على الرغم ، األمثل للفراغة  المبني  التةبع  لمرافق الحرم الجةمعي االستكشةفوالالفتة  في تحقيق 

، يحبةلشتكل الصتحترشتد و ومقروءة تصتف ، خرائط واضح من افتقةر مرافق الحرم الجةمعي لالفتة  

 . ةلجةمع واقتصةر تواجدهة إلكترونية فقط على الموقع اإللكتروني الخةص ب

ةلعديتتتد متتتن الدراستتتة  الستتتةبق  تبحتتتث فتتتي ف، والتحليتتتل اإلحصتتتةئياألدب النظتتتري وبنتتتةء  علتتتى 

وتحديد المسةر  Wayfinding المسةر إيجةد أنظم موضوع القضةية والمشكال  المتعلق  بتصةميم 

مكةني  الو  بنتةء  علتى اختتالف كليتة   المسةر إيجةدإال أنهة لم تتطرق إلستراتيجية  ، صولالبشري وا 

 . يالجةمعالحرم 
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 :النتائج

 االستتبيةن محتةور فتي المستةر إيجتةد أنظمت  تصتةميم التبتةع فعةليت  وجتود الدراس  نتةئج أظهر  .2

 رمحتتتو  ،Signage الالفتتتتة  استتتتخدام محتتتور ،Symbols الرمتتتو  استتتتخدام محتتتور: )التتتثالث

 األولتتى المرتبتت  فتتي الرمتتو  استتتخدام لصتتةلح كةنتت  إ ا ،(Landmarks المكةنيتت  المعتتةلم اتبتتةع

 تضتمنه متة كتةن وأخيترا ،الالفتتة  استتخدام يليهتة الثةنيت  المرتب  في المكةني  المعةلم اتبةع وجةء

 .Maps للخرائط استخدام من الثةني المحور

 النتتتتوع ألثتتتتر تعتتتت   (α ≥ 0.05) حصتتتتةئي إ داللتتتت   ا  فتتتتروق وجتتتتود الدراستتتت  نتتتتتةئج أظهتتتتر  .2

 ،Maps الختترائط متتن كتتل بةستتتخدام Wayfinding المستتةر إيجتتةد محتتوري فتتي االجتمتتةعي

 .اإلنةث لصةلح الفروق وجةء  Signage ال كور، والالفتة  لصةلح الفروق وجةء 

 المستتتتو  ألثتتتر تعتتت   (α ≥ 0.05) إحصتتتةئي  داللتت   ا  فتتتروق وجتتتود الدراستتت  نتتتتةئج أظهتتر  .1

 Landmarks    المكةنيت  المعتةلم بةتبتةع Wayfinding المستةرإيجتةد  محتور فتي لدراستيا

 .األولى السن  لصةلح الفروق وجةء 

 الكليتت  ألثتر تعت   (α ≥ 0.05) إحصتةئي  داللت   ا  فتروق وجتود عتدم الدراست  نتتةئج أظهتر  .1

 بةستتتخدام Wayfinding المستتةرإيجتتةد  محتتور بةستتتثنةء المحتتةور جميتتع فتتي (طبيتت /هندستتي )

 .طبي ال الكلية  لصةلح الفروق وجةء  ،Maps الخرائط

 ومفيتد فّعتةل تصتميم تقتديم فتي الجرافيكيين للمصممين الّهةم الدور عن للكشف الدراس  توصل  .5

 .التصميم عملي  من مبكر وق  في إدراجه ينبغي إ  ،المسةرإيجةد  عملي  يخدم
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 التوصيات:

كمصتطلح تصتميمي  Wayfindingالمستةر  إيجتةدهتوم دراج مفإ أكد  الدراست  علتى ضترورة

 التوصية  التةلي : إلىخل ص  الدراس  و  متعةرف عليه.

تنظيم تخطيط المبةني المستقبلي  بشكل دوري ومستمر وعلى نحو متنةظر توصي الدراس  ب .2

Symmetrically ، بهدف إعطةء كل فراغ هوي  مختلف  كمّعرف خةص بإيجةد المسةر في

 ي.الحرم الجةمع

والحلول التصميمي  التي تحقق ، بضرورة إلمةم المصمم بةلخصةئص الفراغي  الدراس توصي  .2

  Referenceومعرفته بدور العالمة  المرجعي ، لمسةرا  الحرك  األمثل االستكشةف

Landmarks ،  حيوي . ارتكة وقدرتهة على تحسين التوجيه الفراغي كنقط 

يّمكن الفئ  ، بمثةب  شيفرة بنةئي  متعةرف عليهة ليكون، نظةم رمو  موحد ومتداولبنةء  .1

ومن غير الحةج  لفهم ، المستخدم  من التعّرف على المعلومة  بسهول  في الفراغة  المبني 

 لغ  معين .

إيجةد  أنظم بمة يتنةسب وتصةميم ، مراعةة تحقيق التكةمل بين العالقة  الوظيفي  للفراغة  .1

 مثل لمسةرا  الحرك .األ االستكشةفب لك محققة   المسةر

، Color Codeكرمو  األلوان  Decorative Elementsإدخةل العنةصر ال خرفي   .5

كمّعرف مكةني خةص بكلي  و ، هوي  مختلف واستخدامهة كنقةط مرجعي  بهدف إعطةء كل فراغ 

 معين  تةبع  للحرم الجةمعي.
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لمة لهة من ، بةلجةمعة المسةر الخةص   إيجةد أنظم تصةميم  الدراس  بتطويرنتةئج توصي  .4

مكةني  الوصول البصري وتنظيم مسةرا  إمحققة  ب لك ، أثر هةم متعلق بتوجيه رّوادهة

 الخةرجي .و الداخلي   حرك ال

وواضح  تسهل العملي  ، مسةر مرئي  إيجةد أنظم بتوفير تصةميم  نتةئج الدراس توصي  .7

يصةلهة، من خالل نقلهة للمعلومة  االتصةلي  ، الخةص  بتحديد الهوي  المكةني للرسةل   وا 

 الدال  على المسةر الصحيح. االتجةهة التّعرف على  إضةف  إلمكةني 

 رة التعليم العةليابدعوة الجهة  المسؤول  ممثل  بةلمؤسسة  األكةديمي  وو   الدراس توصي  .8

البحث العلمي وصّنةع القرار المختصين بمجةل التصةميم الجرافيكي  والمعمةري  في و 

في  إيجةد المسةر أنظم تبني استراتيجية  تصةميم ب، لجةمعة  الحكومي  والخةص ا

لحل المشكال  ، الداخلي  والخةرجي  المراحل األولى من التخطيط المكةني لمرافق الجةمعة 

مكةني  الوصول المتعلق  بإيجةد المسةر و   لرّواد الجةمعة .ا 

تخدم كدليل تحديد  Electronic Systemإلكتروني   أنظم  بةستحداثالدراس  توصي  .9

 جدول  البرامج.و ممة يسهل عملي  التنقل ، وكنظةم معلومة  في آن واحد، مسةر

وفهم للفئة  السكةني  الخةص  ، توصي أيضة  مصممي الجرافيك بأن يكونوا على دراي  .21

إ  تتجةو  مهم  مصمم الجرافيك المعةيير الجمةلي  ، ك وي اإلعةقة  الجسدي  والحسي 

 وبمة يخدم ه   الفئ . واالبتكةرحةجته ل بداع  إلىلتصل ، نمو جي ال

مصمم الجرافيك في المراحل األولي  من التخطيط المكةني  اشتراكبضرورة  الدراس توصي  .22

ممة ، مهندسي العمةرة والتخطيط الحضريمكون من للفراغة  المبني  والعمل ضمن فريق 

، المسةر إيجةدنظرة مستقبلي  متجنب  لمشةكل ا  و ، متكةمل فكرة جعل الفكرة التصميم  ي

مكةني  الوصول البصري.  وا 
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  (0) ملحق

 التحكيم قبل االستبانة

 ،، وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 بعنوان:أجري دراس  بحثي   ،(وليد شنةق هديلالبةحث  )أنة 

 عـاتمبـاني الجام فـي إيجـاد المسـاراستخدام الفراغ مم خ ل إتباع تصاميم أنظمة  فعاليةمدى "

 . "التكنولوجيا األردنية كحالة دراسية: جامعة العلوم و األردنية

ول والتنقتل الفعتةل داختل إ  تهدف ه   الدراس  لتحديتد و فهتم القضتةية المتعلقت  بإمكةنيت  الوصت

فهتتم تصتتور مستتتخدمي الحتترم الجتتةمعي و و  ،مرافتتق حتترم جةمعتت  العلتتوم والتكنولوجيتتة األردنيتت أقستتةم و 

دور كتل م المكتةني و إضتةف  لمعرفت  متد  فهمهتم للتصتمي ،الطلبت ئت  التدريستي  و يالمتمثل بأعضتةء اله

 لتك للوصتول التى . و علتى الطريتق  إيجتةدهت   إتمتةم عمليت  من التصميم المعمةري و الجرافيكي في 

الحتتواج  و المعوقتتتة  التتتي تحتتتول أمتتتةم إمكةنيتت  الوصتتتول التتى أقستتتةم و مرافتتتق الحتترم الجتتتةمعي فتتتي 

 تكنولوجية االردني . جةمع  العلوم وال

حيث أن خبرتك في التنقل في مبتةني الحترم الجتةمعي ستتكون  ا  فةئتدة كبيترة لدراستتي هت  . 

الالفتتتتتة  المستتتةر ) إيجتتتةدلتتتق بتصتتتةميم انظمتتتت  لتتت ا أود دعوتتتتك للمشتتتتةرك  فتتتي إستتتتطالع للتتتترأي متع

Signage،   الرمتتوSymbols  و الختتترائطMaps،   و المعتتتةلم المكةنيتتتLandmarksلمتواجتتتدة ( ا

 في الحرم الجةمعي و التي تخدم عملي  التنقل و تحديد الوجه  المطلوب . 
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  وبركاته اهلل ورحمة عليكم الس م

 :تقوم البةحث  بإجراء دراس  بعنوان
 الجامعات مباني في المسار إيجاد أنظمة تصاميم إتباع خ ل مم الفراغ استخدام فعالية مدى"

 "دراسية كحالة األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة :األردنية

 الجرافيكتي التصتميم تخصتص فتي المةجستتير درجت  علتى الحصتول لمتطلبتة  استتكمةال   و لك
 تقتتدم المجتتةل هتت ا فتتي النظتتري األدب مراجعتت  وبعتتد ، األردن( - )عمتتةن األوستتط الشتترق جةمعتت  متتن

 المتميت ة والعمليت  العلميت  خبترتكم ختالل متن مصتداقيتهة متد  فتي رأيكم إلبداء االستبةن  ه   البةحث 
 فتي مالحظتةتكم إبتداء ترجتو البةحثت  فتإن ، البحتث مجتةل فتي أهميت  من لرأيكم ولمة المجةل، ه ا في

 حيتتث متتن الفقتترة صتتالحي  حةلتت  فتتي الحقتتل فتتي ( )صــح عالمتت  ووضتتع المتت كورة الفقتترا  صتتالحي 
 فتي )خطـأ( عالمت  ووضتع الفقترة، وضتوحو  ، للمجةل وانتمةئهة اللغوي ، الصيةغ  نةحي  من منةسبتهة
 التعتتتديال  بعتتتض ب يتتتةدة مقترحتتتةتكم إبتتتداء البةحثتتت  ترجتتتو كمتتتة صتتتةلح ، غيتتتر أنهتتتة حةلتتت  فتتتي الحقتتتل

 . منةسبة    لك ترون بمة تعديلهة أو ببعض دمجهة ،أو ح فهة أو والمقترحة 

 .ليكر  لتدريج وفقة   ستكون اإلجةب  وأن ، رئيسي  أقسةم خمس  من تتكون االستبةن  أن علمة  

 

 االستجةب  على واالمتنةن الشكر لج ي ولكم

 المحترم  …………..………………………….……………………االسم : 
 

  : صصالتخ
…………………………………………….…………………………… 

 

 :العمل مكةن
 ………………………………………………………………………….. 

 

  : األكةديمي  الرتب 
……………………………………………………………………....... 

 
          الباحثة
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 القسم األول: معلومات شخصية )عضو هيئة التدريس/ الطالب(:

 الفقرة #
0 8 3 4 

 التعديل المقترح
 

2 

 وأنتتتتتتتتت  تعمتتتتتتتتتلمنتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتى 
كعضتتتتتو هيئتتتتت  تتتتتتدريس فتتتتتي 

والتكنولوجيتتتتة جةمعتتتت  العلتتتتوم 
 األردني ؟

شهور 4 
 فأقل

 4أكثر من 
 وأقل منشهور 

 سن  

 سنتين
 1أكثر من 
 سنوا 

 

2 

فتتتي  وأنتتت  طةلتتتبمنتتت  متتتتى 
والتكنولوجيتتتتة جةمعتتتت  العلتتتتوم 

 األردني ؟

 سنتين سن  شهور  4
ثالث سنوا  

 فأكثر
 

1 

أي من الخيةرا  الموجه  
التةلي  تعبر عن أفضل 
تمثيل لنوع شخصيتك 

لتوجيه نفسك داخل الحرم 
 الجةمعي؟

األدل  
المعمةري  
)موجه 
 بصري(

المعلومة  
المرئي  )نص 
/ خطةب 
 موجه( 

توجه نفسك 
 بنفسك 

وحب لبحث ا
 اإلستطالع

 

1 

مة هي أفضل أنواع 
   المسةرإيجةد تصةميم 

Wayfinding  والتي
كمرجع لتحديد  تعتمدهة

 إلىوجهتك للوصول 
القةعة  التدريسي  أو مبةني 

محددة داخل الحرم 
 الجةمعي؟

 الالفتة 
Signage 

 الخرائط
Maps 

 الرمو 
Symbols 

 المعةلم 
Landmarks 

 
 
 

5 

 ىإلمني  مة هي الفترة ال  
من قةع   لالنتقةلتستغرقهة 

 أخر ؟ إلىتدريسي  

 21أقل من 
 دقةئق

 دقةئق  21
أكثر من 

 دقةئق  21
  

4 

 عن تواجددرج  رضةك 
إيجةد تصةميم أنظم  

 ،طالخرائ ،الالفتة ) المسةر
جميع  والمو ع  فيالرمو ( 

 أنحةء الحرم الجةمعي؟ 

   غير راضي محةيد راضي

7 
 مة مد  فهمك لعنصر

ونظةم التصميم المكةني 
   غير راضي محةيد راضي
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 الفقرة #
0 8 3 4 

 التعديل المقترح
 

داخل الحرم  الوصول
 الجةمعي؟ 

8 
مة هي األمةكن التي 

 يصعب عليك التنقل فيهة؟ 
 خةرج المبةني داخل المبةني 

مداخل 
ومخةرج 
الحرم 
 الجةمعي

  أخر مرافق 

 
 م حظات أخرى )إم وجد(:

 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 
 

  إيجـــادو  Navigationالمتعلقـــة بعمليـــة التنقـــل  Activities: تقيـــيم األنشـــطة القســـم الثـــاني
 صعب  األ إلىأي مم األسهل  5 إلى 0داخل الحرم الجامعي على مقياس   Wayfindingالمسار

 الفقرة #
 سهل 
 جدا

 صعب متوسط سهل

صعب 
 جدا
 

 التعديل المقترح
 

2 
و  Signsالعثتتتور علتتتى العالمتتتة  

 تفسيرهة
      

2 
و  Mapsالعثتتتتتور علتتتتتى الختتتتتترائط 

 تفسيرهة
      

1 

التعتتتتترف علتتتتتى التتتتتدالئل المعمةريتتتتت  
Visual Cuse  و المعتتتتتتتتةلم

Landmarks 

      

1 
 Pathwaysالتنقتتتتتل بتتتتتين ممتتتتترا  

 ة  الهندسي  و الطبي  الكلي
      

5 
 Recoursesتحديد مواقع المرافق

 المبةني داخل
      



 251  

 

 

4 

تحديتتتتتد موقتتتتتع القةعتتتتتة  التدريستتتتتي  
Classes   والمختبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراLabs 

 داخل المبةني

      

7 
تحديتتتتتتتتتتتتد موقتتتتتتتتتتتتع مبنتتتتتتتتتتتتى معتتتتتتتتتتتتين 

Specific Building 
      

8 

الحصتتتتتتتتتتتتتتتول علتتتتتتتتتتتتتتتى معلومتتتتتتتتتتتتتتتة  
فتتتتي  Placesبخصتتتتوص االمتتتتةكن 

 جةمعيالحرم ال

      

 
 م حظات أخرى )إم وجد(:

 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

التنقتل  متن حيتث أهميتهتة بمتة يتعلتق بعمليت  Characteristicsالقسم  الثالث: تقييم الخصـائا 
 . Wayfinding Processالمسةر   إيجةدأثنةء عملي   Effective Navigationالفّعةل 

 الفقرة #
 كثيراً 
 جداً  

 قلي ً  متوسط كثيرا  
قليً  
 جداً 

على 
 التعديل المقترح اإلط ق

2 
وضوح و سهول  قراءة 

 المعلومة  
     

 
 

      تكرار المعلومة   2
 

 

1 
/  Visualالعنةصر المرئي  

 Graphicalالجرافيكي  
     

 

 

      تنةسق المعلومة   1
 

 

5 
تنوع وسةئل الوصول للحرم 

 الجةمعي و مبةنيه
     

 
 

 
 م حظات أخرى )إم وجد(:
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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) أعضـــاء هيئـــة التـــدريس/ الطـــ ب( داخـــل البيئـــة  Performanceالقســـم الرابـــع: تقيـــيم أداء 
 .Wayfindingالمتبعة إليجاد المسار  Behaviorالجامعية و المتعلق بأنماط السلوك 

 
 التعديل المقترح أبدا  أحيانا  دائما  الفقرة  *

2 

أجد نفسي في بعض األوقة  
وجهتي   إيجةدقةدر على  غير

 داخل الحرم الجةمعي

    

2 

في  واالرتبةكأشعر بةإلحبةط 
وجهتي داخل   إيجةدحةل عدم 

 الحرم الجةمعي

    

1 

تؤدي العنةصر التوضيحي  
الخرائط(  ،الرمو  ،)الالفتة 

دورهة الوظيفي ال ي صمم  من 
 أجله 

    

1 

أفكر في موقعي داخل الحرم 
الجةمعي 

 غرب(،شرق،بجنو ،)شمةل

    

5 

من الصعب تحديد وجهتي 
المقةبل  عند التنقل في بيئ  الحرم 

 الجةمعي 

    

4 

والثق  التةم  عند  بةالرتيةحأشعر 
 إلىقيةمي بإرشةد أي شخص 

مكةن أو مبنى داخل الحرم 
 الجةمعي 

    

7 

 Signs حظ وجود عالمة  أال
كةفي  عند كل نقط  قرار 

Decision Point  إلىللوصول 
 وجهتي داخل الحرم الجةمعي

    

8 

إ ا كةن هنةك تنةظر حظ أال
Symmetry   أو نظةم معين

 في تكوين مبةني الحرم الجةمعي
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9 
وجود ممرا  تتقةطع مع حظ أال

  واية حةدة 
    

21 
إ ا تم تنظيم جميع حظ أال

 الممرا  وفقة لنظةم معين 
    

22 

 Landmarksأهتم بةلمعةلم 
ة داخل الحرم الجةمعي المتواجد

كمرجع إليجةد المسةر 
Wayfinding  

    

 
 م حظات أخرى )إم وجد(:

 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ة/ الطـ ب( يالهيئة التدريسـ أعضاء: تقييم المشاكل والتحديات التي قد يواجهها )القسم الخامس 
  . Wayfindingداخل البيئة الجامعية و المتعلقة بإيجاد المسار 

 كبيرة الفقرة #

 
 قليلة متوسطة

 التعديل المقترح
 

1 

أواجه تحدية  ومشةكل متعلق  بعدم 
تتتتتتوفر ختتتتترائط مقتتتتتروءة أو عالمتتتتتة  

Signs ألمتتتتتتتتتةكن بشتتتتتتتتتكل توضتتتتتتتتتح ا
 صحيح 

 

 

  

1 

أواجته صتعوب  فتي قتراءة المعلومتة  
الخةصتتتتتتت  بترتيتتتتتتتب أرقتتتتتتتةم القةعتتتتتتتة  

 Floor Level ومستتو  الطوابتق

system 

 

 

  

1 

لتتتّدي معرفتتت  تةمتتت  بمختتتةرج الطتتتوار. 
الخةص  بمبةني الحرم الجتةمعي فتي 
 ،حةلتت  حصتتول حريتتق أو طتتةر. متتة

 لضمةن سالمتك 

 

 

  

5 

كترونيتتتتتت  إل أنظمتتتتتت إيجتتتتتتةد أنتتتتتتة متتتتتتع 
Electronic Systems  تختتتتتدم

كتتتتتتتتتدليل توجيتتتتتتتتتته إليجتتتتتتتتتتةد المستتتتتتتتتتةر 
Wayfinding Guide  يستهل متن

  وجدول  البرامجعملي  التنقل 

 

 

  

 
 م حظات أخرى )إم وجد(:

 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 الباحثة
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 (8) رقم الملحق

 ل ستبانة المحكميم األساتذة بأسماء قائمة

 

 الجامعة االختصاا االسم ت

 اليرموك جةمع  الجرافيكي التصميم الخولي إينةس الدكتور األستة  1

 

 اليرموك جةمع  الجرافيكي التصميم حسين محمود سلو  الدكتور األستة  2

 

 وصيف حسين أحمد الدكتور ألستة ا 3

 

 األوسط الشرق جةمع  الجرافيكي التصميم

 العبيدي عبةس بةسم الدكتور األستة  4

 

 األوسط الشرق جةمع  الجرافيكي التصميم

 اليرموك جةمع   الداخلي التصميم  عبيدا  محمد اسالم الدكتور األستة  5

 

 اليرموك جةمع  الداخلي التصميم سكينه يوسف يمةن الدكتور األستة  6

 

 عفةن  شفيق أحمد الدكتور األستة  7

 

 األوسط الشرق جةمع  المعمةري  الهندس 

 اليرموك جةمع  والتقويم القيةس شريفيين كمةل نضةل الدكتور األستة  8

 

 هيةجن  سليمةن وليد الدكتور األستة  9

 

 التطبيقي  البلقةء جةمع  والتقويم القيةس

 عمةيرة أحمد حليم  لدكتورا األستة  10

 

 التطبيقي  البلقةء جةمع  العربي  اللغ 

 المومني انصةف الدكتور األستة  11

 

 التطبيقي  البلقةء جةمع  العربي  اللغ 
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 (3الملحق رقم )

 النهائية بصورتها االستبانة

 أعضاء هيئة التدريس / عزيزتيعزيزي

 الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

اســتخدام الفــراغ مــم خــ ل اتبــاع  فعاليــةمــدى  ) ةحثتت  بتتإجراء دراستت  ميدانيتت  بعنتتوانتقتتوم الب

: جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة األردنيـة فـي مبـاني الجامعـات إيجاد المسـارتصاميم أنظمة 

 (.حالة دراسيةك

أنظمت  لمعرف  متد  تحقتق ستهول  استتخدام الفتراغ متن ختالل اتبتةع تصتةميم  ةن   أرفق طية  استب

إيجتتتتةد المستتتتةر : المحــــور األول علتتتتى أربعتتتت  محتتتتةور، ، ويشتتتتتمل  لتتتتكWayfindingإيجتتتةد المستتتتةر

ــاني، Symbols الرمتتو  بةستتتخدام المحــور ، Maps الختترائط بةستتتخدامإيجتتةد المستتةر : المحــور الث

لم المعتتة بةتبتتةعإيجتتةد المستتةر : المحــور الرابــع، Signage بةستتتخدام الالفتتتة إيجتتةد المستتةر : الثالــث

 .وعنةصر تنسيق المكةنLandmarks  المكةني 

( أمتتتةم االختيتتتةر التتت ي ترونتتته منةستتتبة  إ  إن ي رجتتتى قتتتراءة فقتتترا  االستتتتبيةن ووضتتتع إشتتتةرة )

 (.    االستجةب   ا  خمس  بدائل وهي )دائمة ، غةلبة ، أحيةنة ، نةدرا ، مطلقة  

 

 واقبلوا االحترام والتقدير
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 البيانات الديمو رافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النوع اإلجتماعي

 

 ذكر                      أنثى                

 

  

 

 سنوات العمل الجامعي

 

 

 

 الرتبة األكاديمية

 

 

 

 

 الكلية

 

 

....................................... 

 

 القسم

 

 

....................................... 
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 زيزتي الطالبةع /عزيزي الطالب 

 الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

اســتخدام الفــراغ مــم خــ ل اتبــاع  فعاليــةمــدى  ) تقتتوم البةحثتت  بتتإجراء دراستت  ميدانيتت  بعنتتوان

: جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة األردنيـة فـي مبـاني الجامعـات المسـارإيجاد تصاميم أنظمة 

 ( .حالة دراسيةك

معرف  مد  تحقق سهول  استخدام الفتراغ متن ختالل اتبتةع تصتةميم أنظمت  ل أرفق طية  استبيةن   

المستتةر   إيجتتةد: المحــور األول علتتى أربعتت  محتتةور، ، ويشتتتمل  لتتك Wayfindingالمستتةر إيجتتةد

المحــور ، Mapsالختترائط  المستتةر بةستتتخدام  إيجتتةد: المحــور الثــاني، Symbols الرمتتو  بةستتتخدام

المعتةلم  المستةر بةتبتةع  إيجتةد: المحـور الرابـع، Signageم الالفتتة  المستةر بةستتخدا إيجةد: الثالث

 .وعنةصر تنسيق المكةنLandmarks المكةني  

( أمتتتةم االختيتتتةر التتت ي ترونتتته منةستتتبة  إ  إن يرجتتتى قتتتراءة فقتتترا  االستتتتبيةن ووضتتتع إشتتتةرة )

     (.االستجةب   ا  خمس  بدائل وهي )دائمة ، غةلبة ، أحيةنة ، نةدرا ، مطلقة  

 

 واقبلوا االحترام والتقدير
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 البيانات الديمو رافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعيالنوع 
 

 أنثى  ذكر                                      

  

 

 

 المستوى الدراسي

 

 السنة األولى

 

 السنة الثانية

 

 السنة الثالثة

 

 السنة الرابعة

 

 لخامسة فما فوقالسنة ا          

 يةالدرجة العلم

 

 بكالوريوس

 

 ماجستير

 

 الكلية

 

 

....................................... 

 

 القسم

 

 

....................................... 
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 Symbols باستخدام الرموز Wayfindingإيجاد المسار  المحور األول

 طلقاً م نادراً  أحياناً   الباً  دائماً  الفقرات الرقم

2 

أعي تمةمتة  عنةصتر التصتميم المكتةني و تصتةميم 
بةستتتتخدام  Wayfinding المستتتةرإيجتتتةد أنظمتتت  
 الخةص  بةلحرم الجةمعي. Symbols الرمو  

   

 

 

2 

و قتتتتتتتتتتتراءة  Symbolsأتمكتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتتن تفستتتتتتتتتتتير 
 المعلومة  التي تقدمهة بكل سهوله.

 

   

 

 

1 

 أواجتتتته صتتتتعوب  فتتتتي العثتتتتور علتتتتى الرمتتتتو  

Symbols الحتتتتتتترم الجتتتتتتتةمعي و قتتتتتتتراءة  داختتتتتتتل
المعلومتتتتتة  المتعلقتتتتت  بترتيتتتتتب أرقتتتتتةم القةعتتتتتة  و 

 مستو  الطوابق.

   

 

 

1 
داخل المبةني    Recoursesأحدد مواقع المرافق 
 بةستخدام الرمو .

   
 

 

5 

أهتتتتتتتتتم بةلحصتتتتتتتتول علتتتتتتتتى المعلومتتتتتتتتة  المتعلقتتتتتتتت  
دة و جتتتو متتتن ختتتالل الرمتتتو  الم Placesبةألمتتتةكن 

 في الحرم الجةمعي.

   

 

 

4 

 -Specificأر  أن تحديتتتد موقتتتع مبنتتتى معتتتين

Building . بةستخدام الرمو  مهم جدا 
 

   

 

 

7 

ي أستتتتتتغرقهة لالنتقتتتتتةل تتتتتتأهتتتتتتم بتتتتتةلفترة ال منيتتتتت  ال
متتن قةعتت  تدريستتي   Symbolsبواستتط  الرمتتو  

 الى أخر  .

   

 

 

8 

ة  مرجعتتتتتتت  Symbolsل اعتمتتتتتتتةد الرمتتتتتتتو  أفّضتتتتتتت
يستتي  در لتحديتتد وجهتتتي للوصتتول التتى القةعتتة  الت

 محددة داخل الحرم الجةمعي. أو مبةنس 

   

 

 

9 
الكليتة  الهندستي   Pathwaysأتنقل بتين ممترا  

 و الطبي  بواسط  الرمو .
   

 
 

21 

أر  أن العنةصتتتتتتر التوضتتتتتتيحي  كتتتتتتةلرمو  تتتتتتتؤدي 
تتت مم  متتتن أجلتتته داختتتل دورهتتتة التتتوظيفي التتت ي ص 

 الحرم الجةمعي.

   

 

 

22 
وار. الخةصت  لّدي معرف  تةم  برمو  مختةرج الطت

 بمبةني الحرم الجةمعي.
   

 
 

22 
ستتي فتتي بعتتض األوقتتة  غيتتر قتتةدر علتتى أجتتد نف
   وجهتي عند استخدام الرمو  للوصول التى   إيجةد
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 Mapsالخرائط  باستخدام Wayfindingإيجاد المسار : المحور الثاني

 وجه  معين  داخل الحرم الجةمعي.  

21 
وجهتي عند   إيجةدرتبةك في حةل عدم أشعر بةال

 استخدامي للرمو .
   

 
 

21 

مةء الكليتتة  بواستتط  أتمكتتن متتن التعتترف علتتى أستت
الرمتتتتو  التعريفيتتتت  الموجتتتتودة أعلتتتتى كتتتتل مبنتتتتى و 

 الرمو  المتسلسل  التةبع  له.

   

 

 

الر
 قم

 مطلقاً  نادراً  أحياناً   الباً  دائماً  الفقرات

2 

أعتتتتتي تمةمتتتتتة  عنةصتتتتتر التصتتتتتميم المكتتتتتةني و 
المستتتتتتتتتتتتتتتتةر   إيجتتتتتتتتتتتتتتتتةد  تصتتتتتتتتتتتتتتتتةميم أنظمتتتتتتتتتتتتتتتت

Wayfinding  المتعلقتتتتت  بتتتتتةلخرائط Maps 
 الخةص  بةلحرم الجةمعي.

   

 

 

2 
و قتتتراءة  Maps لختتترائطأتمكتتتن متتتن تفستتتير ا

 المعلومة  التي تقدمهة بكل سهوله.
   

 
 

1 

 لختتتتترائطأواجتتتتته صتتتتتعوب  فتتتتتي العثتتتتتور علتتتتتى ا

Maps .داخل الحرم الجةمعي 
 

   

 

 

1 
داختتتتتل   Recoursesأحتتتتتدد مواقتتتتتع المرافتتتتتق 

 .Maps لخرائطالمبةني  بةستخدام ا
   

 
 

5 

أهتتتتتتم بةلحصتتتتتول علتتتتتى المعلومتتتتتة  المتعلقتتتتت  
 Maps الخرائطمن خالل  Placesبةألمةكن 

 الموجودة  في الحرم الجةمعي.

   

 

 

4 

 -Specificأر  أن تحديد موقتع مبنتى معتين

Building مهم جدا . لخرائطبةستخدام ا 
 

   

 

 

7 

ي أستتتتغرقهة لالنتقتتتةل تتتت  الأهتتتتم بتتتةلفترة ال منيتتت
متتتن قةعتتت  تدريستتتي   Maps لختتترائطبواستتتط  ا

 الى أخر  .

   

 

 

8 

مرجعتة  لتحديتد  Maps لخرائطأفضل اعتمةد ا
وجهتتتتي للوصتتتول التتتى القةعتتتة  التدريستتتي  أو 

 مبةنس محددة داخل الحرم الجةمعي.

   

 

 

9 
الكليتتتتتتتة   Pathwaysأتنقتتتتتتتل بتتتتتتتين ممتتتتتتترا  

 .Maps لخرائطالهندسي  و الطبي  بواسط  ا
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  Signageال فتاتباستخدام  Wayfindingإيجاد المسار : المحور الثالث

21 

 كتتتتتتةلخرائطأعتقتتتتتتد أن العنةصتتتتتتر التوضتتتتتتيحي  

Maps   تتمم تتتؤدي دورهتتة التتوظيفي التت ي ص 
 من أجله داخل الحرم الجةمعي.

   

 

 

22 
لتتّدي معرفتت  تةمتتت  بمختتةرج الطتتوار. الخةصتتت  

 بمبةني الحرم الجةمعي مسترشدا  بةلخرائط.
   

 
 

22 

أجتتتد نفستتتي فتتتي بعتتتض األوقتتتة  غيتتتر قتتتتةدر 
عنتتتتتد استتتتتتخدام ختتتتترائط  وجهتتتتتتيجتتتتتةد إيعلتتتتى 

 الحرم الجةمعي للوصول الى وجه  معين .

   

 

 

21 
 وجهتتتيإيجتتةد رتبتتةك فتتي حتتةل عتتدم أشتعر بةال

 .Mapsعند استخدامي للخرائط 
   

 
 

21 

 الكترونيتتتتتتت   أنظمتتتتتتت إيجتتتتتتتةد أنتتتتتتتة متتتتتتتع 

Electronic- Systems  تختتتتتدم كتتتتتدليل
 Wayfindingتوجيتتتتته إليجتتتتتةد المستتتتتةر 

Guide  مليتتت  التنقتتتل و جدولتتت  يستتتهل عممتتتة
 .البرامج

   

 

 

الر
 قم

 مطلقاً  نادراً  أحياناً   الباً  دائماً  الفقرات

2 

أعتتتتي تمةمتتتتة  عنةصتتتتر التصتتتتميم المكتتتتةني و 
المستتتتتتتتتتتتتتتةر   إيجتتتتتتتتتتتتتتتةدتصتتتتتتتتتتتتتتتةميم أنظمتتتتتتتتتتتتتتت  

Wayfinding   الخةصتتتتتتتتتتتتتتتت   بةلالفتتتتتتتتتتتتتتتتتة
Signage و ع  داخل الحرم الجةمعي.الم 

   

 

 

2 
أتمكتتتن متتتن تفستتتير المعلومتتتة  التتتتي تقتتتدمهة 

 بكل سهوله. Signageالالفتة  
   

 
 

1 

أواجتتته صتتتعوب  فتتتي العثتتتور علتتتى الالفتتتتة  
Signage  .الخةص  بةلحرم الجةمعي 

 

   

 

 

1 
داختتتل   Recoursesأحتتتدد مواقتتتع المرافتتتق 

 .Signageالمبةني  بةستخدام الالفتة  
   

 
 

5 

أهتتتتم بةلحصتتتتول علتتتى المعلومتتتتة  المتعلقتتتت  
متتتتتتتن ختتتتتتتالل الالفتتتتتتتتة   Placesبةألمتتتتتتتةكن 
Signage .الموجودة في الحرم الجةمعي 

   

 

 

4 
 -Specificأر  أن تحديد موقع مبنى معين

Building   بةستتتتتخدام الالفتتتتتةSignage    
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  Landmarks المعالم المكانية باتباع Wayfinding إيجاد المسار: المحور الرابع

 مهم جدا .

7 

ي أستتتغرقهة لالنتقتتةل تتتأهتتتم بتتةلفترة ال منيتت  ال
متتن كليتت  التتى  Signage   الالفتتتة بواستتط
 أخر .

   

 

 

8 

مرجعتتتة   Signage اعتمتتتةد الالفتتتتة أفضتتتل 
لتحديتتتتتتد وجهتتتتتتتي للوصتتتتتتول التتتتتتى القةعتتتتتتة  
التدريستتتتتي  أو مبتتتتتةنس محتتتتتددة داختتتتتل الحتتتتترم 

 الجةمعي.

   

 

 

9 

الكليتتتتتتة   Pathwaysأتنقتتتتتتل بتتتتتتين ممتتتتتترا  
الهندستتتتتتتتتي  و الطبيتتتتتتتتت  بواستتتتتتتتتط  الالفتتتتتتتتتتة  

Signage. 
 

   

 

 

21 

أن العنةصتتتتتتتر التوضتتتتتتتيحي  كةلالفتتتتتتتتة  أر  
Signage   تتتتتتؤدي دورهتتتتتة التتتتتوظيفي التتتتت ي

 صمم  من أجله داخل الحرم الجةمعي.

   

 

 

22 
لتتّدي معرفتت  تةمتت  بمختتةرج الطتتوار. الخةصتت  
 بمبةني الحرم الجةمعي مسترشدا بةلالفتة . 

   
 

 

22 

أجتتتد نفستتتي فتتتي بعتتتض األوقتتتة  غيتتتر قتتتةدر 
الالفتتتة  وجهتتتي عنتتد استتتخدام   إيجتتةدعلتى 

للوصتتتتول التتتتى وجهتتتت  معينتتتت  داختتتتل الحتتتترم 
 الجةمعي.  

   

 

 

21 

  إيجتتتتتتةدرتبتتتتتتةك فتتتتتتي حتتتتتتةل عتتتتتتدم أشتتتتتتعر بةال
وجهتتتتتتتتتتتتتي عنتتتتتتتتتتتتتد استتتتتتتتتتتتتخدامي للالفتتتتتتتتتتتتتتة  

Signage. 

   

 

 

21 

األحظ تراكم الالفتة  المو عت  علتى أطتراف 
طتتتترق الحتتتترم الجتتتتةمعي و تغطيتتتت  األشتتتتجةر 

 لهة.

   

 

 

 مطلقاً  نادراً  أحياناً   الباً  دائماً  الفقرات الرقم

2 

أعتتتتي تمةمتتتتة  عنةصتتتتر التصتتتتميم المكتتتتةني و 
المستتتتتتتتتتتتتتتةر   إيجتتتتتتتتتتتتتتتةدتصتتتتتتتتتتتتتتتةميم أنظمتتتتتتتتتتتتتتت  

Wayfinding  لمعتتتتتتتتتتةلم اإعتمتتتتتتتتتتةدا  علتتتتتتتتتتى
الخةصتتت  بتتتةلحرم  Landmarks المكةنيتت 
 الجةمعي.
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2 

 بةلمعتتتةلم المكةنيتتت شتتتةد ستر االأتمكتتتن متتتن 

Landmarks  المستتتتتتتتتتةر بكتتتتتتتتتتل   إيجتتتتتتتتتتةدو
 سهوله.

   

 

 

1 
لمعتتتتتةلم اأواجتتتتته صتتتتتعوب  فتتتتتي العثتتتتتور علتتتتتى 

 داخل الحرم الجةمعي.المكةني  
   

 
 

1 
داختتتتل   Recoursesأحتتتدد مواقتتتتع المرافتتتق 

 .لمعةلم المكةني االمبةني  بإتبةع 
   

 
 

5 

أهتتتتتم بةلحصتتتتول علتتتتى المعلومتتتتة  المتعلقتتتت  
لمعتتةلم امتتن ختتالل اتبتتةع  Placesةكن بةألمتت

 دة في الحرم الجةمعي.وجو الم المكةني 

   

 

 

4 

 -Specificأر  أن تحديد موقع مبنى معين

Building مهتتتم  لمعتتتةلم المكةنيتتت اتبتتتةع بة
 جدا .

   

 

 

7 

  Symmetryحتتظ إ ا كتتةن هنتتةك تنتتةظرأال
أو نظتتتتتةم معتتتتتين فتتتتتي تكتتتتتوين مبتتتتتةني الحتتتتترم 

 الجةمعي.

   

 

 

8 

لتحديتتد  ة  مرجعتت لمعتتةلم المكةنيت اتبتتةع اأفضتل 
القةعتتة  التدريستتي  أو  إلتتىوجهتتتي للوصتتول 

 محددة داخل الحرم الجةمعي. مبةنس 

   

 

 

9 
الكليتتتتتتة   Pathwaysأتنقتتتتتتل بتتتتتتين ممتتتتتترا  

 .لمعةلم المكةني اتبةع ةالهندسي  والطبي  ب
   

 
 

21 

يستتتتتتةند  لمعتتتتتتةلم المكةنيتتتتتت اتبتتتتتتةع اأعتقتتتتتتد أن 
تحقيتتتتق  فتتتي لمستتتةراإيجتتتةد تصتتتةميم أنظمتتت  
 الوصول. وتحقيق إمكةني دورهة الوظيفي 

   

 

 

22 

لتتّدي معرفتت  تةمتت  بمختتةرج الطتتوار. الخةصتت  
بمبتتتتةني الحتتتترم الجتتتتةمعي مسترشتتتتدا بةلمعتتتتةلم 

 المكةني .

   

 

 

22 

أجتتتد نفستتتي فتتتي بعتتتض األوقتتتة  غيتتتر قتتتةدر 
عنتتد استرشتةدي بةلمعتتةلم  وجهتتيإيجتتةد علتى 

  داختتتل المكةنيتتت  للوصتتتول التتتى وجهتتت  معينتتت
 الجةمعي. الحرم 

   

 

 

21 
 وجهتتيإيجتةد أشعر بةالرتبةك في حةل عتدم 

 المكةني .بةلمعةلم  عند استرشةدي
   

 
 

21 

أعتقد أن وجود النصتب الت كةريت  فتي مبتةني 
إيجتتتةد فتتتي  والطبيتتت  مفيتتتدالكليتتتة  الهندستتتي  

 .المسةر
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 (4الملحق رقم )
 األردنية تكنولوجياوال العلوم جامعة/ الجامعي الحرم خريطة
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 (5الملحق رقم )

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية/ الفتات الع مات اإلتجاهيةرموز 
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 (6الملحق رقم )
 كتاب تسهيل المهمة

 


