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 الملخص

 لجامعة لداخليةا البيئة في لمكانا صناعة مفهومو  لبيئيا لجرافيكيا يمالتصم دور الدراسة تناولت

 لشرق ا لجامعة لداخليةا ئةللبي البصرية لهويةا تطوير لىإ الدراسة هذه وهدفت .األوسط الشرق 

 يئةب وخلق وتقويتها للمكان ةالحيا إعادة خالل من لداخليا الفراغ كلش وتحسين طويرتو  األوسط

 لمالءمته نظرا   لتحليليا الوصفي لمنهجا على لدراسةا تمدتعا  حيث ,الداخلي الفراغ إلغناء حيوية

 .الدراسة هدف تحقيقل

 تمو  .عشوائية بطريقة الدراسة جتمعم من ختيارهما تم البط (309) من الدراسة عينة تكونت

 :(spss) إلحصائيةا زمالح برنامج خالل نم التالية صائيةحاإل األساليب ستخداما

 حصائية الوصفيةساليب اإلاأل: 

 (Percentages)  والنسب المئوية (Replication Tables) الجداول التكرارية -

  (Arithmetic Mean) المتوسط الحسابي -

 (Standard Deviation)االنحراف المعياري  -



 م

 
 (Cronbach's Alpha Coefficient)لفا أمعامل كرونباخ  -

 حصائية التحليليةساليب اإلاأل: 

 للتعرف على الفروق اإلحصائية. One Way ANOVAو  T-testاختبار  -

 (Linear Regressionتحليل االنحدار البسيط ) -

 Personمعامل االرتباط لمتغيرات الدراسة  -

ي ربط درجة فاعلية الهوية البصرية للفراغ المعماري فبرزها أج, كان لى جملة من النتائإوتوصلت الدراسة 
أو  الهوية البصرية تعمل على التعريف بشخصية الهيئة, إدراكه للمكانبة المكان وتحسين المستخدم بتجر 

 وتحدید سماتها.  ان وتوضيح نشاطهاالمك

ن أجل منات التصميم الجرافيكي البيئي ستخدام مكو االتأكيد على أهمية  :أهمها عدة توصيات وقدمت الدراسة

وجميع  والرموز في الممرات ستخدام األلوان والكتاباتاضرورة , تكوين هوية بصرية مناسبة للفراغ الداخلي

 .بناء هوية بصرية خاصة لكل كليةبهتمام الجامعة واالقسام أ

 ،البيئي الجرافيكي التصميم ،ريةلبصا الهوية، ةالتصميمي الفكرة ،الجرافيكي التصميم الكلمات المفتاحية:

 .المكان صناعة
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Abstract 

The study discussed the role of environmental graphic design and the concept of 
place making in the internal environment of the Middle East University, and this 
study aimed to develop the visual identity of the internal environment of the 
Middle East University. Also developing and improving the shape of the inner 
space by restoring life to the place and strengthening, creating a vital environment 
for enriching the inner space. Where the study relied on the descriptive analytical 
approach due to its suitability in achieving the goal of the study. The study 
sample consisted of (309) students who were chosen from the study community 
in a random manner and the following statistical methods used through the 
statistical packages program (spss). 

Descriptive statistical methods: 

- Replication Tables and Percentages 

- Arithmetic Mean 
- Standard Deviation 
- Cronbach's Alpha Coefficient 



 س

 
 

Statistical and analytical methods: 
- experience the (T-test) and (One Way ANOVA) to know the statistical 
differences. 
- Simple regression analysis (Linear Regression) 
- Correlation coefficient of the study variables (Person) 

The study reached a set of results, the most prominent of which was the degree 
of effectiveness of the visual identity of the architectural space in linking the user 
with the experience of the place and improving his awareness of the place. The 
visual identity works to identify the personality of the body or place, clarify its 
activity and determine its features. 

The study made several recommendations. The most important of which is 
stressing the importance of using the components of environmental graphic 
design in order to create a visual identity suitable for the internal space. Also the 
need to use colors, writings and symbols in the corridors and all departments of 
the university and focusing on building a special visual identity for each college. 

 
Key words: Graphic Design, Design Concept, Visual Identity, Environmental 
Graphic Design, Place Making. 
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 المقدمة

 
 الفراغ في البصرية الهوية وتأصيل النتماءا تعزيز في لجرافيكيا التصميم ورد همف لىإ لدراسةا ذهه تسعى

 لدراسةا بهذه يجدر هنا ومن .ألوسطا الشرق  جامعة لمباني لبصريةا الهوية طويرت خالل نم الداخلي المعماري 

 . الجامعة لمباني الداخلية لفراغاتا في لبصريةا الهوية طويرت على يزالترك

 استخدمت التي الوسائل باختالف اوتقنياته (البصري  )االتصال لبصريةا الهوية عناصر اختلفت التاريخ عبر

 تطيعونس .حوله من إلى لفكرةا إليصال مختلفة أساليبو  طرق  يجادإل يسعى هوو  نساناإل بداية ومنذ تواصل.لل

 االتصال ساليباأل ذهه همأ  ومن .العصور مر على الناس ينب االتصال أساليب عددت خالل نم ذلك إدراك

 والنحت الرسم ريقط عن القديمة لعصورا في ألسلوبا هذا ستخداما كان قدو  .(البصرية )الهوية البصري 

 تصبحل واألشكال لرموزا هذه تطورت لتاريخا عبر والتطور لزمنا مرور ومع .الكهوف جدران على لألشكال

 ،الفنية عمالهمأ  في والكتابة الصورة مجد من أول مه السومريين نأ نجد ناه ومن .الكتابة لظهور الرئيس السبب

 . منها الهدف ومعرفة زهايتمي بهدف رمز عن تعبر ورهص كل كانت حيث

 لةآ اختراع لىع نساناإل شجع ما ،مستقل عالم اذ التصميم صبحأ إذ ،نساناإل حياة تطورت الزمن مرور ومع

 الصحف ظهور على ساعد ما وهو ،Gutenberg Johan ید على عشر الخامس القرن  في الطباعة

 االتصال أساليب من جدید نوع نشاءإ الضروري  من كان نساناإل هإلي وصل الذي التطور هذا ومع .المجالتو 

 )وليام المصمم هو (Design Graphic) ةيسمت أطلق من أول وكان .الجرافيكي التصميم وهو ،البصري 

 أو ةفكر  إليصال التصميم عناصر استخدام هو الجرافيكي التصميم نأ عرف هنا ومن .1922 عام أديسون(

 الناجح فالتصميم ,والمتلقي المرسل بين امرئي أو امطبوع كان سواء ،البصري  االتصال یتكون  حيث ،مشكلة لحل
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 مهمة رسالة إيصال بغرض عليها المتعارف والبدیهيات المعتادة الممارسات ىعل والمحافظة التطوير على يعمل

(Harris,2009 and Ambrose(. 

 الهوية خصائص برازإ في ساسياأل لعاملا وهي ،التصميمية لفكرةا الجرافيكي التصميم مخرجات ومن

 سيطب عام شكلب لفكرةا إيصال لىع قادرةو  محكمة متوازنة يةبصر  هوية خلقب ةنيمعال للمؤسسة البصرية

 صورتها وترسيخ ميزهات تبين يقهطر  ابتكار امع بشكل المؤسسات لىع أصبح يثح التميز، جلأ من ومبدع

 الذي الخط ونوع ولونه لشعارا تصميم نم البصرية الهوية صناعة بدأت ما وعادة   .المتلقي ذهن في هويتهاو 

 التصميم ليهع سيبنى لذيا مفهوموال لعباراتا اراختي يضا  أ یتم حيث ،المؤسسة شخصية برازإ لىإ یهدف

 (.0102 ،ة)عطي البصرية الهوية ليهع يطلق امع بشكل وهذا ،فيه المستخدمة الرموزو 

 
 یبوغرافي،التا الرسوم، الشعار، نم یتكون  صري ب نظام نع بارهع :البصرية" "الهوية نأ ذلك من ويتضح

 ذهه وتثبيت ،غيرها نع ما مؤسسة هدافأ و  شخصية يزوتم تعرف بحيث توظفو  ،مبدعال تصميمال ،اللون 

 لتميزل المنظمة أو لمؤسسةا یدعو ام وهو ،(0201 )عال، االتصالية المؤسسة أنشطة مختلف في العناصر

 الذي الرئيس لسببا تكون  ما ةعاد بصريةال فالهوية ،المماثلة الخدماتو  اتالمنتج مقدمي من غيرها عن

 جاهت لمحسوسةا الخصائص إجمالي نع تعبر التاليب وهي ،رهغي دون  المنتج ذاه القتناء كينالمستهل یدعو

 .(0172 ،م)فهي المنظمة أو المؤسسة هذه

 . ةالداخلي الفراغات يف البصرية يةالهو  صناعة ةهميأ  لىع للوقوف الدراسة هذه تأتي هنا ومن
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 الدراسة مشكلة

 أو الدوائر ذهه تميز صريةب ويةه جودو  عدمو   الجامعة، ومكتبة ومراكز وائرد تشابه في الدراسة مشكلة تكمن

  .بالمكان لمستخدما تربط فريدة تجربة قخل فرص نم يقلل لذيا األمر لجامعة،ا داخل المراكز

 الدراسة أهداف

 :إلى البحث یهدف

 الداخلي للفراغ البصرية الهوية صنع في الجرافيكي التصميم عناصر تأثير مدى بيان . 

 الشرق  جامعة في البعض بعضها عن تميزها وعدم الداخلية المباني تشابه على التعرف 

 مكان. كلب خاصةال البصرية الهوية ستخداما وعدم األوسط

 األوسط. الشرق  لجامعة الداخلية للبيئة البصرية الهوية تطوير 

 بيئة وخلق وتقويتها للمكان ةالحيا تحسين خالل من الداخلي الفراغ شكل وتحسين تطوير 

 الداخلي. الفراغ إلغناء ويةحي

 

 الدراسة أهمية

 الداخلي. المعماري  الفراغ في البصرية لهويةا تصميم مجال يف الباحثين دىل المعرفي بالجان إثراء

 : الدراسة نتائج من لتاليةا الجهات تستفيد نأ الباحث ويأمل

 والحكومية. الخاصة األردن جامعات 

 الصحية. والمراكز المستشفيات 
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  الدراسة ةأسئل

 الداخلي المعماري  للفراغ بصرية هوية صناعة في والكتابات والصور األلوان فاعلية درجة ما 

    ؟ األوسط الشرق  جامعة في

 المكان جربةبت المستخدم ربط في الداخلي المعماري  للفراغ البصرية الهوية فاعلية درجة ما 

 ؟ للمكان ألفضلا و األنسب ألستخداما إدراكه وتحسين

  الدراسة رضياتف

ة هنالك عالقة ارتباطية موجبة بين درجة فاعلية األلوان والصور والكتابات ودرجة فاعلية الهوي -

 البصرية

باني فراد عينة الدراسة حول تطوير الهوية البصرية في البيئة الداخلية لمأراء آهنالك اختالف في  -

 الشرق األوسط باختالف الجنس ةجامع

باني فراد عينة الدراسة حول تطوير الهوية البصرية في البيئة الداخلية لمأراء آهنالك اختالف في  -

 الشرق األوسط باختالف الكلية ةجامع

 الدراسة حدود

 أىر  وقد ،الدراسة تفيد التي المراجع نم مجموعة على لباحثا اطالع بعد الدراسة حدود اختيار تم

 یلي: كما الدراسة دودح تكون  أن الباحث

 ية:عوضو الم الحدود
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 بشكل لداخليا المعماري  الفراغ لىع البصرية لهويةا أثيرت مدىو  جامعةلل الداخلي المعماري  الفراغ دراسة

 وصحيح. مناسب

  المكانية: الحدود

 ردن._األ عمان ،األوسط الشرق  جامعة

  الزمانية: الحدود

 .2021-0202 الجامعي للعام لثانيا الدراسي الفصل

 الدراسة محددات

 . التصميم مليةع في ألولويةا دیدوتح ةجامعلل الداخلية للفراغات ةالمعماري المحددات 

 الدراسة مصطلحات

 :Design Graphic الجرافيكي التصميم - 1

 منها دةع جوانب يشملو  لبصري،ا بداعاإل ويعني المعرفة روعف من واسع خصصت هو نظريا :

 وجوانب لرقميةا شعاراتال وتصميم اوتصميمه لصفحاتا وتنسيق الحروف تصميمو  الفني اإلخراج

 بول و )غافنأبروز . لمستهدفا للجمهور ةمعين بصرية رسالة لإيصا هو والهدف .خرى أ إبداعية

 . (2015 ، هاريس

 من مجموعة طبيقت طريق نع ام لمشكلة حال   لتصبح صياغتهاو  األفكار تشكيل داة أ هو إجرائيا :

 رئي.م تواصلي فني عمل إلبداع لتصميما عناصر باستخدام المبادئ
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 :concept Design ةالتصميمي الفكرة  -2

 يتال التصميمي العمل إطار ونواة  التصميم، عليها یبنى التي األولية والفكرة األساسية البذرة هي : نظريا  

 المشروع تحليل نع نتجت التي الذهنية الصورة وهي ،التصميمية العملية ستمرارا مع جماليته بزيادة سمحت

Bradly ) بالتصميم الخاصة التصميمية القرارات التخاذ وترشده المصمم توجه التي وهي منه، الهدف تحدیدو 

2010 ,). 

 المصمم وتوجهات أفكار إظهار يف ةأهمي العناصر أكثر وتعتبر لتصميميةا العملية سسأ من عدت : إجرائيا  

 االحتياجات تربطو  التصميم نم هدفوال المنتج أو المؤسسة نع كبير بشكل تعبر أنها كما ،الجرافيكي

 . (0152 )كاظم، المنتج هميةأ  تظهر نأ يمكن التي ةللمؤسس الوظيفية

 Identity visual البصرية الهوية  -3

 الرسوم، لشعار،ا منها ،لبصريةا العناصر من ةمجموع من تكون ی بصري  نظام عن ةعبار  هي : نظريا  

 .غيرها عن ما ةؤسسم وأهداف شخصية تميزو  تعرف ثبحي توظفو  ،مبدعال تصميمال ،اللون  التایبوغرافي،

 . (0102 )عال االتصالية لمؤسسةا نشطةأ مختلف في العناصر هذه وتثبت

 البصرية توالمكونا األدوات إلى البصرية الهوية تصميم ويستند .ةالمؤسسي الصورة عليها يطلق : إجرائيا  

  الهوية وتتكون  .التوجيهات وأ التنظيمية األدلة من ةمجموع ضمن عادة   وتجمع ،الشركة داخل المستخدمة

 ،التجارية والعالمة الهوية كامل ليمث الذي الرمز وهو ،"الشعار" :بصرية أدوات عدة من للشركة بصريةال

 المطويات، ،)النشرات التسويق ملحقات إلخ(، ..... والمغلفات العمل وبطاقات الترويسة)  المكتبية األدوات
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 ون،الموظف یرتدیها التي المالبس لتصميم إضافة ،والتغليف التعبئة منتجات ،(لخإ...... المواقع ،الكتب

 . (1999 ،)المكنزي  األخرى  البصري  التواصل وطرق  والتطبيقات والرسائل ،والالفتات

 :Design raphicG Environmental   البيئي الجرافيكي التصميم  -4

 عمليات في دمجها ريقط عن للبيئة لمدمرةا التأثيرات نم تحد لتيا لتصميما لأشكا من شكل يأ هو : نظريا  

 (.Cowan,1996 Ryn Der Van,) ةالحيا

 الربط يف يساعد كما البيئة، على حافظت التي لمتكاملةا التصميم جاالتم حدأ لبيئيا لتصميما يعد : إجرائيا  

 من وغيرها البيئي الترميمو  البيئية الهندسةو  مستدامةال والزراعة لخضراءا العمارة في لمبعثرةا الجهود بين

 .المجاالت

 : Making Place  المكان صناعة-5

 االرتباط عززي بما المجتمع، قلب اعتبارهاب العامة ألماكنا وتخطيط صميمت عادةإل مليع منهجو  فكرة يه

 لبيئةا تشكيل عادةإ  خاللها نم یتم تعاونية ةعملي فهي فيها، شاركون ي التي واألماكن لمجتمعا أفراد بين

 تميز التي واالجتماعية لثقافيةا لهوياتبا خاصا   هتماما  ا  یولي ذاوه المشتركة. القيم نم قدر أقصى لتحقيق

 . (2013) تمارا ، صبري  المكان.
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 :الهوية البصرية

هي مجموعة الصفات والمميزات والخصائص التي تميز مؤسسة عن منافسها, وهي الجزء المحسوس  

رها ية وغين االنطباعات واألفكار في عقول المتلقين, فيتم تصميم الهوية البصرية التجار )المرئي( الذي يكو  

 .(2015 )القرعان, ألهداف المرجوة منهاعلى شكل "شخصية" للمؤسسة, لتسهيل تحقيق ا

لى مجموعة من المواصفات التي تعمل ضمن مجموعة من المبادئ إالهوية البصرية ترقى  ،بشكل عام

ذه طار هإوهذه المبادئ تحكم عملية تطبيق الهوية وتحافظ على استمرار صورتها الذهنية في  .التوجيهية

شعار مستهلك التعرف على الهوية البصرية للمؤسسة ومعرفتها ك وأ يمكن ألي متلق   ،وبالتالي .المواصفات

 (. 2015 )القرعان, و عالمة تجارية تحمل مواصفات معينة تؤثر بدورها على مكانة المؤسسة وقيمة شعارهاأ

 . (2009 )عصفور،  يميزه عن غيره ويجعله مختلفا عما سواه  هوية الشيء هي ما

لصورة التي تعبر عن ز المؤسسات والشركات عن بعضها البعض باهي كذلك وسيلة بصرية لتعريف وتمييو 

لى إوتمتد  ،التجارية والمطبوعات ةمنها العالم عدة عناصروفلسفتها في العمل من خالل ا نشاطها وقيمه

 . (Woodham,2006) زياء الموظفين والتصميم الداخلي للمكانأ
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 :هي عدة للهوية البصرية وظائفو 

ط, خطو الو أشكال رية للمؤسسة أسلوب للتعريف والتوضيح المختزل من خالل الرموز واألالهوية البصن أ_ 

 تذكير باسم المؤسسة وطبيعتها.الف الناس بوجودها و يتعر ب

 الهوية البصرية تعكس للمجتمعات األخرى قيم المؤسسة والمجتمع الذي تنبثق منه. أن_ 

ء بها, وعمال ية المؤسسة البصرية والمجتمع المحيطبين هو  ن يكون هناك ترابطأمن المهم والضروري   _

ل ية, مثنهم بحاجة لمعرفة هوية مؤسستهم, ليس فقط لألسباب العامة الستخدام الهوية البصر هذه المؤسسة, أل

لكن أيضا للجوانب التنظيمية التي تقف وراء الهوية و دورها في تعزيز ووضوح التعرف على المنظمة, 

 (.2012 )سراج,  سساتالبصرية للشركات والمؤ 

 لىإبصرية الهوية البتقسيم  Paul Harrisوبول هاريس  Gavin Ambroseمبروز أ وقد قام الكاتبان غافن

 :أنماط  ثالثة

 :   Monolithic Identities الهويات المتجانسة *

ا تستخدمهويعد هذا الشعار مظلة  .لمنتجات وخدمات المؤسسة المتعددة واحد وهي هويات یبرز فيها شعار

ركة شحيث تحتوي ، "مثلة عليها "سلسلة فنادق الماريوتجميع منتجاتها. ومن األ فيجميع الشركات الفرعية 

 العدید من المنتجات والخدمات التي تحمل جميعها الشعار نفسه. ""الماريوت
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  :  Multiple Identities الهويات المتعددة *

ن ولكن كل شعار م ،و مستقلأو خدمة من المؤسسة شعار متميز أوهي الهويات التي يكون فيها لكل منتج 

 ذإ ,""شركة جوجلذه الهويات م في الوقت نفسه. ومن األمثلة على هلى المؤسسة األإهذه الشعارات يشير 

  .بها ا  خاص ا  شعار  تحمل كل من هذه الشركة

  : Branded Identities  الهويات المرتبطة بالعالمة التجارية *

سة لى المؤسإشعار كامل قائم بحد ذاته, وال يشير  ذاتها المؤسسة و خدمة منأيكون لكل منتج  نأوهي 

و أ و خدمة من خالل الشعار الخاص به, وال تكون الشركةأم في هذه الحالة, حيث یتم تمييز كل منتج األ

 .م معروفة بشكل واضحالمؤسسة األ

 الشركة على یدل وال, به خاص شعار منتجاتها، فلكل من P&G ومن األمثلة على هذا النوع  شركة

 .ماأل

، يجابيا على جمهورها المستهدفإي مؤسسة في تصميم هويتها البصرية ینعكس أن نجاح أمما ال شك فيه و 

نسان يعمل على ن عقل اإلإعناصر الهوية البصرية، حيث  تشملصبحت تحتوي أفهوية المؤسسة البصرية 

لبشري يقوم العقل ا نفسها الصورة ومع تكرار .لى االنتباه الشدیدإلحاجة سرع ودون اأتسجيل الصور بشكل 

همية أ لها فيما بعد، ومن هنا تكمن  نسان وفقا  بترسيخ هذه الصورة الذهنية في العقل الباطن ليتصرف اإل

 .(2016)عمران، نسانسرع وسيلة للتأثير على سلوك وانطباعات اإلأهم و أ فهي تعتبر  ،الهوية البصرية
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 الهوية البصرية  تاريخ 

افسة، ومع تزاید الصراع الدولي وزيادة المن .ات من القرن الماضييظهر مفهوم الهوية عالميا منذ الستين

ة اصبح سؤال الهوية مطروحا في عصر العولمة التي تفرض نوعا من التوحيد على حركة االقتصاد والصناع

 في ،تالهتمام بدراسة مفهوم الهوية في العدید من المجااللذلك ازداد ا .وظهور الشركات العابرة للقارات

 . لى كيان مميز لكل مؤسسة تستطيع من خالله تمييز شخصيتها عن غيرهاإلوصول لمحاولة 

 (2010)سليمان،

 ،بصريةالتي تعتبر جوهر الهوية ال ما بخصوص تاريخ الهوية البصرية فهو مقترن بتاريخ العالمة التجاريةأ

عبير للت - و ضمن جماعاتأسواء كانت بشكل فردي  - سنين والبشر يستخدمون عالمات مميزةالف الآفمنذ 

 .نتمائهم لجماعات معينةاو قناعاتهم و أعمالهم أ و أمالكهم أو أعن شخصيتهم 

بدورها  كاف   فكانت هذه العالمات في البداية تتسم بطابع شخصي غير موضوعي، حيث لم يكن هناك وعي

 وفي الرياضات ،سواقثير على المتلقي، فظهرت العدید من العالمات في الحروب واألفي االتصال والتأ

 ها.االجتماعية، وذلك للتعبير عن الطبقات فوعند مختل ،المختلفة

نساني على إعن شخصيتها، بحيث تحاول إضفاء طابع  ن هوية المؤسسة هي الطريقة التي تعبر بهاأونجد 

 وأخبرة و الأفهذه الهوية قد تعطي انطباعا بالقوة  ،للجمهور المستهدف ضالر المؤسسة، بما یثير االستجابة 

وين ن تكأل ،دارة الدقيقة لهذه الهويةويتطلب رسم صورة معينة للمؤسسات سنوات من اإل .الحفاظ على التقاليد

 .سةنها تمثل الفكر االستراتيجي للمؤسلى استمرارية ألإحتاج تعملية بطيئة و بطبيعتها  هوية مميزة

 .(2007)بهنسي،
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 مفهوم التصميم الجرافيكي:

 بداعي يقوم به المصمم لتطبيق مجموعة من المبادئ واالشتغال على مجموعة من العناصر لخلقإهو نهج 

 وأجل إيصال رسالة معينة أمعروضا من ويتخذ شكال  ،لى الصورة الثابتةإعمل فني تواصلي مرئي یرتكز 

 .(2011مجموعة رسائل للجمهور المستهدف )موسى,

 صورة البصرية, التي تساعد علىوهو أيضا وسيلة مخاطبة جدیدة في علم التصميم الجرافيكي وصناعة ال

ئة البيداخل المساحات ذات  حيث يعمل التصميم الجرافيكي البيئي ،ليهاإاألهداف المراد الوصول  تحقيق

 .(2010الداخلية والبيئة الخارجية )هارس,

لى ع بدورها تؤثر ،قدرة المصمم البيئي على تكييف الجمهور مع البيئة المحيطة بطريقة مناسبة كذلكوهو 

 ما:ه نيلى نوعإحيث قسم البيئة  ،داخل المباني وخارج المباني من خالل البيئة والتصميم ،راحة المستخدم

اك در إلى لبيئة الخارجية التي تسمح للمصمم التعامل معها وتقديم الوسائل التي تساعد عالبيئة الداخلية وا

 الجمهور. 

 .(2003 )العيساوي,

 تاريخ التصميم الجرافيكي البيئي:

ول مرة رؤية تتضمن أات, حيث ظهرت يبداية استخدام كلمة التصميم الجرافيكي البيئي هي في فترة التسعين

 وكانت طبيعة التطور البدائي للتصميم البيئي تشير ،1988ة في عام يتقنيات والعمارة البيئالمدینة واإلدارة وال

ثم ركزت بعد ذلك على تفاصيل ممارسة التصميم البيئي مثل  ،لى إضافة العامل البيئي في عملية التصميمإ

 .Willis,1991)) و الصناعة ككلأو المنتج الفردي أنظام اإلنتاج 
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 ات كرد فعل طبيعي لمشاكليهذا المجال في الخمسين داية ظهور هذا التخصص فقد ظهرلى بإوعند النظر 

ة البيئة التي أصبحت على درجة عالية من التشعب والتعقيد, وذلك بهدف وضع سياسات عامة وبرامج شامل

و أ سواء في المدن الخالية ،سهاما في مجال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعيتهاإمتنوعة وجذرية تحقق 

 . سهام له وزنه في انتماء المواطن الحضري للبيئةإوبالتالي تحقيق  ،المدن الجدیدة المستقبلية

  .(2017)أبو غيظ, 

 مكونات التصميم الجرافيكي البيئي:

ى لإقسم وتن ،ئي التي تعمل على البيئة الداخلية والخارجيةيمن مكونات التصميم الجرافيكي البهناك مجموعة 

 هي: قسامأمجموعة 

   Wayfinding system   القسم األول: نظام تحدید المسار

   Mapping القسم الثاني: الخرائط

  Place making and identily و هوية المكان أالقسم الثالث: هوية العالمة 

   Exhibition designالقسم الرابع: المعارض 

 Retail designالقسم الخامس: تصميم متاجر التجزئة 

 Branded environmentلسادس: البيانات ذات العالمة التجارية القسم ا

 : الذي يقوم بهالبحث باألقسام التي تتعلق يقوم الباحث بشرح سوف و  *
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 Wayfinding systemالقسم األول: نظام تحديد المسار 

يم والتنظ ،بأنه االستخدام المستمر  Kevin Lynchكيفن لينش  هفقد عرف ،هو نظام حل المشكالت العملية

  (Arthur and Passini,1992)لـ ووفقا  .(Lynch,1960إلشارات الحسية المحددة من البيئة الخارجية )ل

 و السياسة التي، أفهو مصطلح علمي خاص بمجال أبحاث البيئة والسلوك ويعرف بالعملية االستراتيجية

دراتهم على ق وذلك بناء ،بالنسبة لهمو الجدیدة أطريقهم خالل األماكن المألوفة,  ايستخدمها الناس ليجدو 

 لى عاداتهم.إضافة باإل ،والمعرفية دراكيةاإل

قع ويعني عملية تحدید المو  ،دراكطة عملية اإلساوهو عملية لحل مشاكل الحركة المكانية التي تحدث بو 

 بناء وذلك ،جراءاتلى قرارات وإإدراك البيئي وتحويل المعلومات البيئية ومساراتها في الفراغ, بما في ذلك اإل

 على خريطة ذهنية يحددها الشخص.

 

 

 (1-2الشكل )جامعة الشرق األوسط  Aرسم توضيحي لمبنى 
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 (2-2الشكل ) Bرسم توضيحي لمبنى 

 القسم الثاني : الخرائط

ناطق أو المساحات أو مالعالقات بين العناصر مثل العلى هي عبارة عن تصوير بسيط یركز  ةالخريط

ومن هنا يقوم  .للجمهور تعمل على تسهيل البحث افكار أتقدم  ةن بعض الخرائط الثابتإث السمات, حي

ن الموقع أو الفضاء الخارجي ليكو بالمصمم الجرافيكي البيئي أو المهندس المعماري برسم خرائط تختص 

اللها خائط من وتقدم هذه الخر  ،ار أو الموقع المراد الذهاب إليهسنوع من الوحدة في نظام تحدید المهناك 

 لجمهور المستهدف .ل

(colledge, Reginald G,1998) 



20 

 

 

 (3-2الشكل ) لجامعة الشرق األوسطالموقع العام 

 

 



21 

 
 أنواع الخرائط :

 : (Area Maps)خرائط المناطق -

 وأصبحت في، (لمستشفيات أو الفنادق أو المطاعمهي خرائط توضح مناطق محددة أو مختلفة مثل )مواقع ا

 الحواسيب .تستخدم على الهواتف الذكية و  هذایومنا 

(colledge, Reginald G,1998) 

 : (Route Maps)خرائط المسار -

ور تي تحاالو وتعد الخرائط من األنظمة ذات الطابع البيئي  .مسار الطريق في البيئة الداخلية في المباني يه

ن مبعين الطائر الذي يكشف المكان  التصويرمن خالل ستخدام الرسم المكاني اطريقة مختلفة ببالجمهور 

 األعلى ليساعد على التعرف على المواقع بشكل سريع . 

(Mollerup,2005) 
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 Place making and identilyلث: الهوية وصناعة المكان القسم الثا

ميز ت من خالل (،أنا هنا)أنك موجود في المكان بحساسا  قويا  بالشعور إن تصميم الهوية البصرية يخلق إ

 الحركةو الفيدیو سوم مثل اللون والكتابة والنمط و ستخدام عناصر الر باالموقع أو المكان عن مختلف المواقع 

وميزات  من الميزات المادية في بعض األحيان والمجسمات. ويستخدم في تصميم المواقع والهوية مزيج

ل من أج انات التي تجعل المكان فريدا  نسان والوظيفة والتاريخ والثقافة واإلمكطبيعية وغيرها من صنع اإل

 . ههويتإبراز هذا المكان و 

(Calori, Vandan, 2015) 

 عليها : ةومن األمثل

 برجر مطعم جرافيتي

 -تم حيث  ،ن هذا المطعم قام بتوظيف الهوية البصرية ومفهوم صناعة المكان بشكل ممتازأیرى الباحث 

 لدى ول دوهو ما ی ،االت الطعام وفي تغليف األغذيةتوظيف هوية المطعم في ص -كما نرى في الصور 

  ن الهوية البصرية وهوية صناعة المكانأونالحظ  .الشخص فضول عيش التجربة الفريدة للمكان والطعام

مطعم استخدام الرسم الجرافيكي في جميع أجزاء البقام مصمم الهوية للمطعم  حيث ،من اسم المطعم انعتص  

 المطعم.  مالبس موظفي وفي تغليف األطعمة وفي
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  (الصفحة الرسمية للمطعم :المصدر)برغر في دبي  مطعم جرافيتينموذج 

https://instagram.com/graffitiburger_uae?igshid=1p8lf50mj7laq 

 (4-2الشكل )

 

https://instagram.com/graffitiburger_uae?igshid=1p8lf50mj7laq
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  Bus Stop مطعم

خلق هوية لصناعة المكان مختلفة بلمطعم اقام هذا  شارع الرينبو, حيث-مانع-هو مطعم یوجد في األردن

 وظف الحافالت ومستلزماتها في صالة الطعام إذ ،عن جميع المطاعم المتخصصة في السناكات في األردن

مختلف مطاعم يشعر الشخص عند الجلوس في المطعم بتجربة فريدة من نوعها عن ، للجذب الزبائن

 .السناكات األخرى 

 

 شارع الرينبو المصدر تصوير الباحث-عمان-األردن Bus Stopمطعم  نموذج  

 (5-2الشكل )
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 نزول الورد 

ن متصميم هوية خاصة لهذا الجزء بقام عدد من المصممين  "شارع الرينبو", حيث هو شارع في مدینة عمان

 صبحوأ, قاموا برسم الورود على الجدران وجعل بعضها معلقةف ،طلقوا عليه اسم "نزول الوردأشارع الرينبو و 

جل التصوير فيه وعيش هذه أمعظم األشخاص من  ليهإ أتيوي ،هذا الشارع مختلفا عن الشوارع األخرى 

 التجربة الفريدة.

 

 (6-2الشكل ) (تصوير الباحث :المصدر)شارع الرينبو -عمان-شارع نزول الورد في األردن
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Place Making 
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 التصميم المعماري: 

 الجودة شروط فيهاتتوفر  قامة مبان  فضل وسائل التعبير المعماري إلأهو الفن العملي الواجب توفره لدراسة 

وسع في أ ،وتلبي احتياجات الناس المادية والنفسية والروحية للفرد والجماعة ،واالنتفاع والجمال واالقتصاد

 ول يقومومعرفة متميزة بالشم ،وهو فن رفيع ،ي تكون فيهذال إلمكانات وبأحسن الوسائل المتوفرة في العصرا

مل دراك بيئتهم وظروف العإو  ،بها مهندسون معماريون على صلة بالواقع والحياة والقدرة على االبتكار

 .(2006 لداخلي,د العزيز, باسم محمد عياش, تصميم الديكور اب)ع .المختلفة المحيطة بهم

 

 أهم المتغيرات المؤثرة في عملية التصميم

 (1995المصدر )أحمد, محمد شهاب, 

 (7-2الشكل )
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 ي:الفضاء المعمار 

, ويتم تنظيمه من عالقة بعض انساني معين, فهو يشكل حياة ووجودإهو الفضاء البنائي المعد بنشاط 

 خالل تنسيق هذه العناصر مع دراسة األلوان ومن .رضيةالعناصر المعمارية مثل الجدران والسقف واأل

كله ینتج تكوين یرتبط ش ،نيقة أحيانا  والنسب, والضوء والظل, وبعض اإلضافات الجميلة والديكورات األ

 . وفي النهاية سيعبر هذا الفضاء عن هوية مستخدمه .له نسان المستخدممتطلبات اإلبالوظيفي الجمالي 

وهو  ،ن يعتني بهاأهم المنتجات التي يجب على المصمم أ ري هو من ن الفضاء المعماأويرى الباحث 

 .صفاتها, فلكل فضاء معماري متعة بصرية وعاطفية وفكرية خاصةايصممها ويتالعب في نسبها ومو 

 عليه تقع مسؤولية نقلو  ،فراد وذكرياتهمحاسيس األأيسطر ويحوي  اوالمصمم الناجح هو من يصمم فراغ

مناسبة بيئة الن يفهم البيئة والمكان والزمان لتوفير الأبير عنها للمجتمعات, ويجب عليه الصورة السليمة والتع

 والسليمة للمجتمع.
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 رسم یوضح معنى الفضاء المعماري 

 (1995المصدر )أحمد, محمد شهاب, 

 (8-2الشكل )
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 التطور التاريخي لمفهوم صناعة المكان:

مراحل  ز ثالثينه يمكن من ذلك تميفإبصورة تدريجية, حدث  ن تطور مفهوم صناعة المكانأبالرغم من 

 لى المرحلة الحالية من النضج:إصلته أو أساسية من التطور في تاريخ هذا المفهوم 

رد شرين ك* المرحلة األولى )التمهيدية( من صناعة المكان: وهي مرحلة تمهيدية بدأت منذ ستينيات القرن الع

ر رت في هذه المرحلة الكثير من الكتابات التي مهدت لظهور أفكاوصد .فعل على التخطيط الحدیث للمدن

 .صبت في مفهوم صناعة المكان دون استعمال المصطلح بشكل صريح

((siberberg , susan ,previous source 

 تب:ذه الكبرز هأومن 

للمدینة  ننسادراك اإلإلكيفن لينج: وتناول فيه كيفية فهم و  1960 ,(The image of the city)كتاب  -

أن هذه الصورة تتألف من خمسة عناصر )ممرات, حافات,  ورأى .من خالل تكوين صورة ذهنية لها

 (.lynch,kevin,1960ن كل عنصر منها يعزز الصورة النهائية للمدینة )أقطاعات, عقد, شواخص(, و 

ست لجين جايكوبز: أس 1961 ,(The death and life of great American cities)كتاب  -

حياة  لى أهمية وجودإهذا الكتاب لحقبة جدیدة من تطور التخطيط الحضري, حيث لفتت االنتباه في جايكوبز 

ى وعل ،عمنت بأن األماكن الحضارية الناجحة تعتمد على حياة الشار آشارع نشطة وربطتها بالشعور باألمان, و 

أهمية  الحظت وبذلك فإنها ،وارع واألماكنهذه الشفي وعلى سمة التنوع  ،الطريقة التي تحدث بها الفعاليات

 (.Jacobs,Jane,1961) الحياة الحضارية في تخطيط المدن
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ة( التي للفيلسوف هنري لوفيير: طرح فكرة )الحق في المدین 1968 ,(The right to the city)كتاب  -

 ا العمل عن طريقن بإمكانه المساهمة في هذأو  ،ن المدینة هي عمل فني جماعي لكل سكانهاأتركز على 

سفل مع فضاء ألى إعلى أ وهو توجه يعاكس التعامل من  ،التشكيل الجماعي لمستقبل المنطقة الحضارية

 المدینة.

وم ئل الكتب التي ناقشت مفهاو أوردردرلف: هو من أل 1976 ,(Place and placelessness)كتاب  -

)من  place-makingح صناعة المكان مصطلومن أوائل الكتب التي ورد فيها  المكان مقابل الفضاء,

 ،لمكانحساس الحقيقي بانتجت أماكن تفتقد لإلأة التي ثحركة الحدا دانتق مقطعين وليس ككلمة واحدة(, وقد

تعكس  برز أهمية وجود أماكن ذات طابع مميزأوبذلك فإنه  ،ماكن المتميزةوجود حاجة إنسانية لأل كدأكما 

 الطابع المحلي(.  روح المجتمع وهويته )التأكيد على

(Relph, Edward, 1976) 

 لكسندر: تحدث الكتاب عن الصفاتألكرستوفر  1979 ,(The timeless way of building)كتاب  -

س ن معظم األماكن الرائعة هي من تصميم الناس وليأفالحظ  ،المتأصلة في العمارة المحلية التقليدية

في تصميم  -وليس المعماريون والمخططون فقط  -تمع فراد المجأن يشترك أن, ورأى ضرورة يالمختص

 . صناعة المكان ن فكرة الكتاب حول التصميم المرتكز على المجتمع هي أساس فلسفة. إاألماكن المختلفة

(Alexander,christofer, 1979) 

ول لى تحإلوليام وایت: أدى هذا الكتاب  1980,(The social life of small urban spaces)كتاب  -

كونه استطاع تحليل أسباب فشل الكثير من األماكن  ،كبير في تخطيط وتصميم الساحات واألماكن العامة
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لى تحليل سلوك إعطى مؤشرات وأسباب نجاح أماكن عامة أخرى مستندة وأ  ،العامة في اجتذاب الناس

 .همورغباتلناس اوهكذا فإنه استطاع الربط بين التصميم الجرافيكي البيئي واحتياجات  ،دیهاامرت

 (whyte, william ,1980) 

ن ن القر ات ميات وحتى التسعينيالتي استمرت من الستين، ولى التمهيدية لمفهوم صناعة المكانن المرحلة األإ

 ،ةلهمته بأفكار وتوجهات مهمأفهي قد  ،نها لم تشهد ظهور المفهومأرغم و  .كانت مرحلة مهمة ،العشرين

 ي تم استعراضها.وذلك من خالل الكتابات الت

 * المرحلة الثانية لصناعة المكان

صبح مفهوم صناعة المكان یرتكز على خلق أحيث  ،بدأت هذه المرحلة منذ تسعينيات القرن العشرين 

هذه مناطق سكنية حيوية وفضاءات عامة منفردة ذات إحساس قوي بالمكان واالهتمام بالطبيعة العمرانية ل

 ((pps& Metropolitan Planning Councilالفضاءات. 

 ،لعاماتجاه الفضاء  ن بروز أهمية صناعة المكان في هذه الفترة جاء نتيجة التغيير التدريجي في الموقفإ

بحت العقود األخيرة وأصفي مظهر عمراني بسيط, تغير الوضع  ان يكون ذأن كان من المتوقع سابقا أفبعد 

 .((Gehl,Jan,2010في استخدامه  ومؤثرا   يرا  كب الطبيعة العمرانية لهذه األماكن تلعب دورا  

ات الذي انصب على تخطيط وتصميم الفضاء شهدت بروز مفهوم صناعة المكان ن هذه المرحلةإوبذلك ف

 لعامة الجذابة للناس.ا
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 تحوال   بما مثل ،2008* المرحلة الثالثة: بدأت هذه المرحلة بعد الخدمة االقتصادية العالمية العامة عام 

 لتنميةوبدأت خطط ا ة.اقتصادي بعادا  أوالذي بدأ يأخذ  ،في الدور الذي یلعبه مفهوم صناعة المكان جذريا  

 اإلقليمية والمخططات األساسية للمدن تستخدم صناعة المكان كعامل في التحول االقتصادي.

wyckoff , Mark, 2010)) 

ة باالنتماء والهوي حساسالمكان واإلهداف أخرى تتعلق بتعزيز ارتباط الناس بأ ومن هنا بدأت في صنع 

 في الواليات المتحدة باسم  2010الجمعية, وهو توجه في صناعة المكان تعزز بعد دراسة أجريت عام 

Soul of the community   مدینة أمريكية, وقد أظهرت كيفية تأثير طبيعة المكان في ارتباط 26شملت 

ا مهي ة وحيوته, فكانت هذه الدراس يط في نمو االقتصاد المحلوتأثير ذلك االرتبا ،السكان بأماكن معيشتهم

 جوانب ان الصلة بين الناس والمكان الذین يعيشون فيه لهى أعل ینتظره مؤيدو صناعة المكان للبرهنة

 .(Legge ,Kylie, 2015اقتصادية قابلة للقياس. )

لى إ ةضافإ ،هو الهدف االقتصادي یدا  جد ضافت هدفا  أ ن المرحلة الثالثة من صناعة المكانأومن هنا نفهم 

 التي تركز على خلق أماكن عامة نوعية. هداف المرحلة الثانيةأ 

 أنواع صناعة المكان:

ويكون ضمن  ،هداف محددةأ كل منها يستخدم لتحقيق ، يمكن تشخيص أربعة أنواع من صناعة المكان

يار انب المختلفة لكل نوع كي يمكن اختومن المهم فهم الجو  .وبمستويات تأثير مختلفة ة،مستويات موقعي

 وهي: ,النوع المناسب من صناعة المكان
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 (.Standard placemakingصناعة المكان القياسية ) -

 (.Strategic placemakingصناعة المكان الستراتيجية ) -

 (.Creative placemakingصناعة المكان اإلبداعية ) -

 (.Tactical placemakingصناعة المكان التكتيكية ) -

ثم  ،صناعة المكان من خالل إعطاء فكرة عامة موجزة عنهالوسيتم تناول كل نوع من هذه األنواع األربعة 

يره, نشطة كل نوع, ومستوى تأثأنشاء مشاريع و إلوالمستوى الموقعي  ،تناول األهداف التي يسعى لتحقيقها

 طبيعة المشاريع واألنشطة التي يختص بها.  وأخيرا  

 :Standard placemakingاعة المكان القياسية صن

لمكان انسان بالعيش والعمل والترفيه والتعلم فيها". وتعمل صناعة وهي "عملية خلق أماكن نوعية یرغب اإل

 و نشاطاتأالقياسية على تحسين نوعية المكان عبر فترة زمنية طويلة وبطريقة تدريجية عبر مشاريع و/

 ويعمل على جذب الناس واالستثمارات. ،بالمكان حس عال   االفضاء ذبحيث يصبح  ،متعددة منفصلة

 Project For Publicويرتبط هذا النوع من صناعة المكان بأسلوب العمل والمشاريع التي تتبناها منظمة )

Places PPS.) 

 أهداف صناعة المكان القياسية:

نوعية وتعزيز اإلحساس بالمكان وخلق زيادة عدد األماكن الفي ن هدف صناعة المكان القياسية یتمثل إ

 وتمتاز بالحيوية والنشاط وبأنها نابضة بالحياة. ،فضاءات عامة تجذب السكان والزوار
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 مستويات صناعة المكان القياسية:

ضري( مالء الحیتراوح المستوى الموقعي لصناعة المكان القياسية من قطعة األرض المفردة )مثل مشاريع اإل

لعامة او الفضاءات أو مركز المدینة ي أو الممر الرئيسأة أو العقدة الرئيسيو الشارع أ لى مستوى البلوكإ

ن تأثير منه باإلمكان رفع مستوى الأما ال یتجاوز مستوى تأثيرها المستوى المحلي, غير  المفتوحة, وغالبا  

"، +power of 10تأثير العشرة " (PPSعملية تطلق عليها منظمة )في خالل زيادة تركز هذه المشاريع 

وجهات  ن تضم ما ال يقل عن عشرأأن المدینة الناجحة يجب  , حيث ترى هذه المنظمة(9-2الشكل )

امة عمال واالستثمارات. وكل واحدة من هذه الوجهات تضم ما ال يقل عن عشرة أماكن عجاذبة للسكان واأل

وكل  ..(مختلفة )تنزه, جلوس, طعام, ..لاالعشرة نشطة األممارسة  تيح لزوارهیوكل من هذه األماكن  .نوعية

 ن.دة تستمر عبر فترة طويلة من الزمهذا یتم من خالل مشاريع متعد

 

 PPSالتي أوجدتها منظمة  +power of 10تأثير العشرة فكرة 

 (9-2الشكل ) ،من خالل صناعة المكان ةلتغير المدین

 (PPS & Metropolitan Planning Council,2008)المصدر 
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، لةتمثل صناعة المكان القياسية وسيلة لخلق األماكن الحضرية النوعية عبر فترة زمنية طوي ،تاليوبال

تجاوز ینشاؤها في مواقع متعددة في المدینة, وال إنشطة متعددة يمكن أوبطريقة تدريجية من خالل مشاريع و 

مة لة وجودها في مواقع مهما في حاأمستوى تأثيرها المستوى المحلي عند وجودها في المناطق السكنية, 

لى المستوى إفيصل مستوى تأثيرها في هذه الحالة  ،و عقد حضرية رئيسية(أ)مركز حضري, ممرات, 

 الحضري.

 :Strategic Placemakingصناعة المكان الستراتيجية 

ل مرة و , واستخدم المصطلح أل2008زمة االقتصادية العالمية عام بدأت صناعة المكان االستراتيجية بعد األ

جاذبة  نشاء أماكن نوعية تمتاز بكونهاإ"عملية  وهو ،من قبل معهد دراسات األرض في جامعة والية ميشيغان

تيجية ن صناعة المكان االستراإبما يجعلهم یرغبون بالبقاء والعيش فيها".  ،بشكل خاص للعمالة الموهوبة

 إلشارةاومن المهم  .مية االقتصادية اإلقليميةمن خطة التن وتكون عادة جزءا   ،تخطيطية مهمة ا  عادأبتحمل 

ريع وبالمقارنة مع مشا .و المخططات الثانوية للمناطقألى األماكن التي تستهدفها في المخطط األساس إ

نتج تو  (،عاما   15-5) ،أطول فإن مشاريع صناعة المكان االستراتيجية تستغرق وقتا   ،صناعة المكان القياسية

 على تكلفة.أ و  كبر حجما  أنها سرع, كو أعنها مكاسب 

 : ةهداف صناعة المكان الستراتيجيأ

 ،هداف تنموية اقتصادية من خالل خلق أماكن نوعيةأ لى تحقيق إتهدف صناعة المكان االستراتيجية 

عمال بشكل خاص. وترجع قدرة صناعة المكان وتركيزها في مواقع مستهدفة لجذب العمالة الموهوبة ورواد األ

ذ أصبحت إ ،لى طبيعة االقتصاد العالمي الجدید )اقتصاد خدمات ومعرفة(إهداف اقتصادية أ على تحقيق 
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( هي التي تقود النمو Creative classالطاقات البشرية العالية التعليم والتي تدعى بالطبقة المبدعة )

د هذه الطبقة فراأاالقتصادي, فتتركز الشركات وتنشأ فرص العمل بالقرب من مناطق تركز هذه الطبقة. و 

المكان الذي لى المهارات التي یتمتعون بها. و ه بسبب الطلب عبعمل في أي مكان یرغبون اليمكنهم 

مريكية رائدة في استخدام صناعة المكان . وتعد والية ميشيغان األاقتصاديا   سيتركزون فيه سيشهد تطورا  

بسبب هجرة العقول الشابة وخريجي  بعد تعرضه لهزات كبيرة ،كأداة للنهوض باقتصادها ةاالستراتيجي

 في الوظائف.ر قدان كبيفعمال و لى تدهور األى إدأما ، الجامعات منها

 مستويات صناعة المكان الستراتيجية: 

 كما ،ي(لى عموم المدینة )مستوى تأثير حضر إن لها مستوى تأثير يمتد أتمتاز صناعة المكان االستراتيجية ب

صادي بما يحفز النمو االقت ،كان االستراتيجية لتحقيق مستوى تأثير إقليميقد تستخدم مشاريع صناعة الم

اقع يار مو ن یتم اختأويتطلب تحقيق ذلك  .قليماإلقليمي ويحسن من القدرة التنافسية االقتصادية للمدینة واإل

 لك یؤدين ذأل نفسه، اإلقليم هذه المشاريع بطريقة ال تخلق منافسة حول الوظائف بين المناطق المتجاورة في

ليم صبح إقفلكي ي .لى داخلهإمن اجتذابهم من خارج اإلقليم  لى حركة العاملين الموهوبين ضمن اإلقليم بدال  إ

 لى مناطق جاذبة للمواهب.إيجب تحويل مناطق قليلة محددة فيه  ،  ما منافسا

حددة ي مواقع مستهدفة منشطة صناعة المكان االستراتيجية فيكون عادة فأما المستوى الموقعي لمشاريع و أ

 وتتركز هذه المشاريع عادة في: .كي تحدث التأثير المطلوب منها

 (:Anchor institutionsقرب المؤسسات االرتكازية ) -
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و أة, مراكز األبحاث, والكيانات الحكوميو هي مؤسسات غير ربحية )كالجامعات, والمستشفيات غير الربحية, 

وقد  ية مجتمعها المحلي( تمتاز بالثبات الجغرافي وعدم تغيير مكانها.أي مؤسسة ذات تأثير كبير في تنم

ة في وتجاوزت شركات التصنيع التقليدي ،هذه المؤسسات في االقتصاد الحدیثلازدادت األهمية االقتصادية 

لمكان ن تكون المناطق المجاورة لها نقاط تركز لمشاريع صناعة اأقدرتها على توفير فرص العمل, لذا وجب 

 خرى.حيث يكون لها فوائد اقتصادية تفوق الفوائد المتحققة من صناعة المكان في أماكن أ ،االستراتيجية

 صناعة المكان اإلبداعية:

التشكيل في فراد والمؤسسات "مساهمة األ وقد عرف بأنه ،2010استخدم هذا المصطلح ألول مرة عام 

ات والفعالي و اإلقليم حول الفنون أو المدینة أو البلدة أاالستراتيجي للسمات االجتماعية والعمرانية للمحلة 

عة وتشجع صنا .من استراتيجيات صناعة المكان وهذا يجعل الفنانين والمؤسسات الفنية جزءا   .الثقافية"

امة ات العحياء والفضاءالمكان اإلبداعية على توزيع الفعاليات الفنية والثقافية بشكل واسع ودمجها ضمن األ

 الفعاليات التجارية والسكنية.لى جانب إ

 ا  ا طابعبما يعطيه ،لى البيئة العمرانيةإلى إضفاء الطابع الفني والثقافي إتهدف صناعة المكان اإلبداعية 

رية كن حضان صناعة المكان اإلبداعية تمثل وسيلة لخلق أماإبالمكان, وبالتالي ف ا  عالي ا  فيخلق حس ،ادمتفر 

مد ويعت .نشطة مختلفة تعزز التفرد الحضري أالفني والثقافي عبر مشاريع و نوعية من خالل إضفاء الطابع 

و أو حضري أفقد يكون تأثيرها بمستوى محلي  ،مستوى تأثير هذه المشاريع على المستوى الموقعي لها

 إقليمي.
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 Tactical placemaking صناعة المكان التكتيكية

 رة ومدروسة في الفضاءات العامة )مثل حق الطريقهي عملية خلق أماكن نوعية عبر خطوات تدريجية صغي

Right Of TheWay)... ,مات یبدأ بالتزا ،و وظيفي للمكانألى تغيير عمراني إللوصول  ،, الساحات العامة

يرة وهي تشتمل على خليط من المشاريع الصغ ،هداف واقعيةأ وذات  ،قصيرة األمد وسريعة ومنخفضة التكلفة

و أ حسب المؤسساتبن )ن مستقالامنهج ةصناعة المكان التكتيكي اسم. ويندرج تحت واألنشطة القصيرة األمد

, ة"صناعة المكان التكتيكي" اسمجهما تحت ادر إسمات مشتركة توجب  الكنهما ذو  ،(االمنظمات العاملة به

 هما:و 

 :Lighter, Quicker, Cheaper (LQCرخص )أسرع, أخف, أأسلوب  -

"عملية خلق أماكن  وهو ، Project For Public Spaces – PPSةهو األسلوب الذي وضعته منظم

 السكان,)وباالستفادة من المواهب المحلية  ،لى مشاريع منخفضة التكلفةإنوعية عبر خطوات تدريجية باللجوء 

ر مستم لى األماكن باعتبارها عمال  إسلوب ینظر وهذا األ .عمال, المطورين, موظفي المدینة("رجال األ

 .نهائيا   من كونها منتجا   بدال   ،التكيفالتطور و 
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 :Tactical Urbanismالتحضر التكتيكي  *

من قبل  2010-2011 ول مرة فيألاستخدمت  ،لى تداخالت مؤقتة منخفضة التكلفةإهو مصطلح يشير 

قتة ؤ تحسينات تدريجية صغيرة م ثإلحدا"طريقة  نهبأفوه عر   الذین مجموعة من المخططين الحضريين الشباب

ي يام بأوهو أسلوب یتيح للفاعلين المحليين اختبار أفكار جدیدة قبل الق .قبل تخصيص االستثمارات الكبيرة

 ."و سياسية كبيرةأالتزامات مالية 

ة نشطة منخفضأعبر مشاريع و  ،تمثل صناعة المكان التكتيكية وسيلة لخلق أماكن حضرية نوعية ،وبالتالي

ن ناك منهجاوه .رةفكار الجدیدة قبل القيام بالتزامات مالية كبيطريقة الختبار األ التكلفة وسريعة, وتمثل أحيانا  

ما ه "،صناعة المكان التكتيكية" اسم( یندرجان تحت او المنظمات التي تتبناهأحسب المؤسسات بمستقالن )

 و )التحضر التكتيكي(. ،رخص(أسرع, أخف, أ)أسلوب 
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 المبحث الرابع

 ةوالكتابة اللون والصور  دور استخدام

 لمباني ةالداخلية في البيئ 

 جامعة الشرق األوسط 
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 اللون : 

 صميميةها التلوان وعالقتن نظرية شاملة لألإن تكو  فبالرغم من قدم استخدام اإلنسان لأللوان استخداما  فنيا , 

 كثير من القطاعات الصناعيةوفي حين تعد دراسات اللون مهمة لل .لم یتم إال منذ وقت قريب نسبيا   

ل في مجا بالتالي فهي من أهم الدراساتو  ،الفنون البصريةإال أنها تعد دراسات مركزية في مجال  ،والتجارية

ج تحتا ةما يجعله قضي، تصال البصري التصميم الجرافيكي, حيث يشكل اللون عامال  حاسما  في إنجاح اال

, بيرة لدى المصمم الجرافيكي قبل شعوره بالعمل في التخصصلى تأسيس خلفية علمية نظرية وتطبيقية كإ

 أكثر المراحل حرجا , وقد تؤديتصميم الجرافيكي واحدة من أصعب و حيث تشكل الخيارات اللونية في ال

 مفشل التاتؤدي به إلى الوقد  ،لى إشكاالت عدیدة في التصميم الجرافيكيإاألخطاء المرتكبة في هذه المرحلة 

 .(2011ار, ز )الراوي, ن

 : مفهوم اللون 

ة لداخلية للعمارة ايبناء المجموعة التصميم األدوات والركائز التي نعتمد عليها فيهو أحد أهم المفردات و 

 : ةتأثيرات ثالث وللون  .تنااحياتنا وجميع نشاطبومكانتها, كما أن اللون یرتبط جدا  

 سان .نتتعلق بتأثير اللون على نفس اإل ة. تأثيرات سيكولوجي1

 ولوجية تختص بتأثير اللون على جسم اإلنسان .سي. تأثيرات ف2

 لية جميلة .يتشك . تأثيرات ذات قيم3

 (.2009)وهبة, 
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عبيرا  تكل, أو نحن نرى اللون أوال  ليعطينا انطباعا  عن الشفستخدام األول: الرمزي: ن, االافاللون له استخدام

الحضري  يظهر تأثير اللون في المشهد وبذلك .الجيد لبناء الشكلیتعلق بالتكامل  :ستخدام الثانيعنه, واال

ما دراك البصري لدور مهم في اإل االخصائص التي له كما أن اللون يعد من أهم .من خالل طرق استخدامه

 ضاء الحضاري أوفتقوية اللدافئة لألسطح تساعد على تنشيط و , فاأللوان اةيصاحبه من تأثيرات مختلف

ن مأكثر  , كما أن لها القدرة على الحركةلمشهد الحضري, حتى لو كان ثانويا  مارية في االواجهات المع

ل عينة داختجاهات مانتباه ويؤكد شد االيستخدام بعض األلوان المثيرة للنظر يمكن أن ان إو  .األلوان الباردة

 لدافئةاهات ذات األلوان فالواج ،نطباعات التي تصاحب األلوانوهناك بعض اال .الفراغ أو الفضاء المعماري 

 .(Porter, 1997)من الواقع  أبعد الواجهات ذات األلوان الباردةتبدو بينما  ،تبدو أقرب من الواقع

 

 األثر السيكولوجي لأللوان :

ختالفات في للدالالت النفسية لأللوان, حيث ظهرت بعض اال سسختالفات في وضع أوجدت الكثير من اال

 فسية التيثار النختالف اآلالى إلى فترة زمنية أخرى, باإلضافة إاحد من فترة زمنية دالالت اللون الو  تفسير

سر التي تف وكانت هناك الكثير من التصنيفات .تتركها األلوان عبر الحضارات اإلنسانية على مر العصور

 ق,األزر  ,)األحمر ألوان رئيسية هي ةلى أربعإم األلوان بشكل عام ك من قس  افهنلوان, البعد النفسي لبعض األ

ن عر واللون األصفر عب   ،الحكمةيث عب ر اللون األزرق عن الذكاء والعقل والذهن و ح، األصفر( األخضر,

وة, اعة والقعن األبعاد الجسمية والشجعب ر اللون األحمر  .بداع وتقدیر الذاتاإلاألحاسيس والعواطف والثقة و 

 نظريات، وغيرها الكثير من التصنيفات والاأللوان السابقة واللون األخضر عن التوازن والتفاعل بين جميع

 (.2013)عبيد,



44 

 
 خصائص اللون : 

ي جسم من ناحية ألون  خبراءاليصف و  .هي المظهر والسطوع والتشبعاللون له ثالث خصائص أساسية, 

 : كما يأتيهذه الخصائص 

 ( :Hueالمظهر ) *

علما  أن ... أحمر, أزرق, بنفسجي ،برتقالي ،صفرأ ،أخضر :الخاصية التي تعطي اللون اسمه ذه هيوه

 أطوال جدا  في ةالطفيف ختالفاتاال عن االختالفات المثيرة التي نراها بين األلوان في الطيف تحدث وتنتج

 صفر أقصر بقليل فقط مناألطول الموجة التي تظهر كاللون  فإن وعلى سبيل المثال .الموجات الضوئية

تالف خهذا االو األصفر, اختالف بصري عظيم بين البرتقالي و هناك  ،لكن ،لبرتقاليتلك التي تظهر كاللون ا

 ختالف في المظهر.اهو 

 (Brightness):   السطوع *

وقياس سطوع اللون يكون بحساب مستوى إضاءة  .سم الملون جوهو قياس كمية الضوء التي تنعكس من ال

بين األسود  المقياس الذي تتراوح درجاته ذلك ،اللون المنعكس من ذلك الجسم ضمن مقياس السطوع

 .واألبيض مرورا  بتدريجات الرمادي

 (Saturation): شباعمقياس اإل *

حمر عندما تخلط األاألكريلك  ملعقة شاي من مسحوق طالء :على سبيل المثالفوهو مقياس تركيز اللون, 

 ،مشبعاللألحمر  سيكون له تركيز عال  الطالء و  ،لون األحمر الغامقالقة شاي من الماء تنتج طالء بلعمع م
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)الراوي,  تركيز منخفض اإلشباع الطالء مع كأس من الماء فإن الخليط الناتج سيكون لديهوعندما تخفف 

 .(2011نزار, 

 دور الصور والكتابات في البيئة الداخلية :

بل  لي,سين الفراغ الداخمهم في تح دور اإن الصور والنصوص واألشكال التي يقوم بها المصمم الجرافيكي له

 نأ سلنفنتماء له, فقد أثبت علم ااالدراك المكان و إن هذه الصور والكتابات تحفز الكثير من الطالب على إ

 .في ذهنه ةه, وتبقى عالقباإلنسان یتأثر بالكلمات والصور التي تمر 

 هذه لى األثر الذي تتركهفمن الضروري جدا  العناية بالصور والكتابات التحفيزية المصممة, والتركيز ع

أثير تها تانفعاالا أن ألسلوب الحياة و أو أنثى, كم ا  نفسية اإلنسان ذكر  ىالصور والكتابات على التربية وعل

و خلق ثقافة جدیدة تدعم اإلنسان وتوجهه نحهو في النمو, فهدف هذه الصور والكتابات المصممة  مستمر

ل ة في إيصانها أحيانا  تتعدى أهمية الكتابإية وجود الكتابة, بل همأ وجود الصور عن وال تقل أهمية  .األفضل

مم المعاني من التصميم وتحقيق الهدف, فالصور أحيانا  تنقل المعنى المباشر للفكرة التي يحاول المص

 (.2004) العبيدي,  إيصالها للجمهور

لى إلشخص من الوصول فلذلك يجب تصميم الرسومات واللوحات في التصميم الجرافيكي بحيث یتمكن ا

 لى المكانإمن أجل أن يصل  ليه حتى ال یواجه المشاكل في رؤية العالماتإالجزء الذي يحتاج الوصول 

كان مباإلضافة إلى  ،الرموز المكتوبةها وحجمها من الخطوط واإلشارات و ولون ةعد نوع اللوحيو  .المطلوب

 الغرفداخل الممرات و  شارات الموجودةإللكون بعد ذلك يجب أن ي .في غاية األهمية ، فهو أمرتركيبها

 .(Beigy, 2016)  نفسه الخصائص والمعایير
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ة ن الصور إلثقافة اإلنسان وحضارته, و  ن الصور البصرية والذهنية واللوحات تكون وعاء شامال  فإ كذلك

تزن ة تخيمادة حقيقوالصوره ك ،البصرية المدركة بمثابة المكون األهم والباعث للفعل ورد الفعل عند اإلنسان

ن على في داخلها المحسوسات الواقعية والخيالية المدركة وغير المدرك منها, وقد تشكلت من خبرات اإلنسا

ماتها قصدية تؤثر في األفكار وتعطي للثقافات سة ومتحولة وفي تشكيالت تلقائية و مر العصور في صيغ ثابت

خالل من رتبطة بفكرة أو داللة )مادية( مرتبطة بالحس, و منطقية متكون التي إما  وتمدها بطاقاتها الكامنة

 (. 2007)الغامدي,  س والرؤية یتم تحدید جوهر الصورةالفكر والح

ه وتبدل تقتحم بيت، (Addigton)معلنة, النها ثقافة مفروضة على اإلنسان بإرادته أف الصورة ان من أهم أهدإ

رة ة بدائوهذه حقيقة متمثل .تصالاعل, وهي أغلب حاالت االائية التفولقد وضعت الصورة لكي تكون ثن .أفكاره

وع من نومن خالل هذه العملية يحدث  ., فهي قابلة للتكرارالتغذية المرتدة التي ليس للمصمم سيطرة عليها

 لميحاتتويمكن أن يطلق عليها  .األهمية والتأثير, ومن التفاعل بالعين للعين بالمشاهدة والتكرار للصورة

، نخرياآل مرئية ومسموعة, وأحيانا  أخرى تكون صورة مرئية وال ملفوظة, فالتغدية المرتدة مطلوبة منملفوظة 

لكلمة, من قبل المصممين بدیال  عن ثقافة ا أصبحت ثقافة الصور واألشكال المصممةوقد  .المشاهدالمستمع و 

 .يا  إيجاب نسان, فقد تنقل له الكثير من األحاسيس والمعاني التي تؤثر بهولها أثر كبير جدا  على نفسية اإل

سحر لفإن  ،تصميما  مكانيا  وزمانيا   ،تصميم خاص, وصفة غامضة بين المغامرة والشهرة لصورةل ولقد أصبح

 (.2010)الفضيلي,  خرينالصورة مكانتها المثيرة والسحرية في نفوس اآل

األشكال في تجميل الكتابات, لتحفيز ( من الصور و 1993-1921د بوكماخ )فاستاففي مجال التعليم مثال  

لى توظيف الرسوم لذاتها إعلى القراءة, إضافة  معهيوتشج ،نتباه لتحقيق متعة بصريةاالوإثارة  ،ءرافضول الق

تكمن وهنا  منطلقا  للتعبير الشفوي والكتابي.سئلة حول موضوع الرسومات وشكلها, ثم لكونها أمن خالل 
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فالصور والكتابات تستخدم كوسيلة للتوضيح والشرح والتقويم,  ،الوظيفة التعبيرية واللغوية للصور والكتابات

كما أن الصورة  ،ستعمال الصورة كذلك وسيلة فنية لإليضاح والشرحاإطالع القارئ على عالم التشكيل, و ويتم 

 .(2007)قدور,  تشكال واأللوان والعالقابني على الخطوط واألنالتشكيلية ت
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 السابقة الدراسات

 ذهه من لعدد ستعراضا یلي ما فيو  لبحث،ا بموضوع سابقة القةع ذات لدراسات ا  عرض الجزء هذا یتضمن

 الدراسات:

 العربية الدراسات :أول

 بعنوان: (2017) ريهام فهيم، دراسة -1

  الحكومية" للمؤسسات ةالبصري الهوية "أهميه

 مجتمع بناء يف الحكومية لشركاتل المؤسسية ةللهوي لمرئيةا الصورة من الستفادةا إلى الدراسة هذه هدفت

 یؤثر وضوي ف سلوك من لمجتمعا على نعكست لتيا صريةبال الهوية مالمح فقدانو  التشوه من دحلل ،تفاعلي

 زالرمو و  البصري  الفن عن عبرت التي وميةالحك الوسائل في ةمرئي ةصور  نتاجإو  ،الشعورية الحالة على

 يذ منتجو  ورسالة وهدف ةرؤي نيوتكو  ،كوميةالح المؤسسات خالل نم تنعكس نأ يجب التي الجرافيكية

 التاريخية ،المختلفة لحضاراتل التحليلي لوصفيا المنهج ةالدراس واتبعت .وعصري  مبدع ةرسمي ةهوي

 من االستفادة لىع تؤكد لدراسةا تائجن انتوك .المؤسسية لهويةا لرسم المرئية لوسائطا مع للتعامل ،والحدیثة

 اإلسالمية لحضارةا في الهوية نأ بينت كما ,الحكومية للمؤسسات المرئية الهوية ناءب في المرئية الصورة

 .تفاعلي مجتمع نميةت في سببا   كانو  أصيلو  ثري  مصدر

  بعنوان: (2016) محمود والمالح، فایزة الدالل، دراسة -2

 الفراغي" الحيز داخل المدرك للتصميم السيكولوجية "اللغة
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  في: المصمم دور الدراسة وتظهر

 ،عوامل لعدة وفقا   السيكولوجي الالمادي الروحاني محتواها مع الفسيولوجية المحسوسة القوى  صهر -

 ثارها.آو  البيئة متطلبات وهي

 .له المكملة التغليف إطارات مع قةالمنس احتوائه وطرق  وجوده ومعاني ومفهومه الفراغ -

 معان   عن ةالتشكيلي عناصره تعبير ومدى وإيحاءاته ومالمحه ورمزياته هومفاهيم المغلف التشكيل -

 نهائية. ال ةملموس وانطالقات ةبصري

 الواقعية التشكيل بعوامل والرأسي األفقي وارتباطها والعاطفية واألخالقية الروحية والعالقات القيم -

  والبيئية.

 : الدراسة أهداف -

 شكلت التي التصميم مجال في األفكارو  التقنيات في الفراغي الحيز تأثير مدى لدراسة راسةالد تهدف -

 ألبعادا تفقدل الدراسة تواتجه ككل. لحيزل اإلدراكية لمنظومةا في أثرت والتي ،المصمم معالجات

 ياتتقنوال والبيئي لثقافيا ومحيطه لفراغيا الحيز ةلوظيف ةمالئم ةإدراكي ةمنظوم لتكوين الصحيحة

 في تقدمةالم التكنولوجيا ستخداما أهمية لىع التأكيدو  ,المنظومة هذه تحقيق في المصمم لفكر الحدیثة

 سبالحا واستخدام یثةالحد التقنياتو  لخاماتا تطويع خالل نم وذلك ،الداخلي للحيز التنفيذو  التصميم

 .الحيز هذا متلقي لخدمة ياآلل
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 : بعنوان (2014) سعيد بركات، دراسة -3

 "الحديث العالم في ي البصر  التصال ثراءإ في التصميم "دور

 : الدراسة أهداف

 تحدید إلى هدفت ماك البصري، االتصال يف دور هال التي التصميم مجاالت بعض راسةد إلى الدراسة هدفت

 .تصالاال هذا من لغرضا يقلتحق بصري  اتصال ةكوسيل الجيد لتصميما یؤديه الذي الدور

 : ةالدراس نتائج

 الحدیث. عالمنا في البصري  االتصال عملية في لتصميما دور هميةأ  إلى لدراسةا توصلت -

 بصري. اتصال كوسيلة لرمزا دور أهمية -

 الرسالة حققي حتى ،التصميم عند لسلبا وأ باإليجاب تؤثر التي لعواملا من مجموعة راعاةم أهمية -

 الثقافيو  الجتماعيا لجانبا ودراسة ،التصميم نم هدفلل وإدراكه المصمم فهم :مثل ،المطلوبة البصرية

 .التصميم مليةع في الشروع بلق ،واألخالقي والنفسي والتراثي والقومي

 .التفردو  والتميز والوضوح لبساطةا مراعاة -

 .أللوانا اختيار في الدقة مراعاة -

 .التصميم وحدة ىعل ديالتأك -
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 : الدراسة توصيات

 وسائل انتشار مع البصري  االتصال في دور لها التي للتصميمات العمل سوق  اجاتاحتي بدراسة االهتمام -

 .المرئية اإلعالم

 .وأصالتها وحداثتها الفكرة جدية ثحي من ،التصميم في االبتكاري  الجانب على التأكيد -

 بعنوان: (2012) عال سليمان، دراسة -4

 لية("حليت )دراسة مصر في لمؤسساتل البصرية لهويةا تصميم "إعادة

 ،المختلفة البصرية لهوياتا وأنماط لتجاريةا بالعالمة عالقتهاو  لبصريةا الهوية ةأهمي الدراسة هذه تناولت

 بين ةخاص بمكانة اتوالمؤسس الماركات تفرد تحقيقل الفعالة لبصريةا الهوية ومقومات عناصر لىإ باإلضافة

 رعةس يحقق بشكل ،لوسائطا مختلف في بها صةالخا االتصالية الرسائل افةك وربط ,المنافسين آالف مئات

  عليها. التعرف

 تعدیل كيفيةو  فة,المختل لتغيرا درجاتو  البصرية الهويات تطوير إلى ؤديت التي األسباب دراسة تتم كذلك

 لبصريةا الهوية طويرت ةعملي هاب مرت التي المختلفة المراحلو  ،المتلقي ذهن في المؤسسة / الماركة مكانة

 .معا بشكل

 متقاو  ،مصر في موجودة ومؤسسات )ماركات( من نماذج بجمع الدراسة قامت ،التحليلي الجانب وفي

 من وذلك ،الماركة بناء وإعادة تطوير عملية ضمن النماذج هذه وتحليل عرض خالل من ،هويتها بتطوير



52 

 
 / الماركة نشاط مع توافقها ومدى الهوية على طرأت التي الجرافيكية التعدیالت مةءمال مدى تحليل خالل

 .القديمة بالهوية ومقارنتها التطبيقات من النماذج بعض وعرض والمتلقي، المؤسسة

 لمؤسساتا ماركات ىحدإل لبصريةا الهوية وتطوير صميمت إعادة التطبيقية الدراسة يف الباحثة حاولت كما

 بهدف ،التحليلية الدراسة ئجنتاو  النظرية الدراسة معطيات نم االستفادة اللخ من جا(أ )شركة المصرية

  .للمتلقي ةمءالم وأكثر ةفاعلي أكثر بصرية هوية تصميم
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 الثالثصل فال

 لدراسةامنهجية  

 (اإلجراءات)الطريقة و 
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 المقدمة:

هم أ لى إة يعرض هذا الفصل منهجية الدراسة بدءا  بمنهجية الدراسة، ثم تحدید مجتمع وعينة الدراسة، باإلضاف

داة ثبات ألى صدق و إكما یتطرق هذا الجزء  .االختبارات اإلحصائية التي تم استخدامها لتحليل بيانات الدراسة

 الدراسة.

 منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة على منهجية الوصف التحليلي الذي يقوم على أساس تحدید خصائص الظاهرة ووصف 

تعانة ة واالسراء عينة الدراسآابها واتجاهاتها، من خالل استفتاء أسبتغيراتها و طبيعتها ونوعية العالقة بين م

 باألدوات المختلفة الكفيلة بجمع البيانات الخاصة بالظاهرة.

 مجتمع وعينة الدراسة:

وسط من كال الجنسين ومن مختلف الكليات والسنوات تألف مجتمع الدراسة من طالب جامعة الشرق األ

( %100لكترونية وتم استرجاعها بشكل كامل بنسبة استرجاع بلغت )إانات استب 309تم توزيع و الدراسية, 

 من إجمالي االستبانات الموزعة.

امل تم اختيار مجموعة من العو  د،افر أ( 309وبعد االنتهاء من تحدید عينة الدراسة النهائية البالغة )

ئق ك من أجل بيان بعض الحقاوذل ،للمستجيبين، مثل )الجنس، الكلية, المرحلة الدراسية( الديموغرافية

 :تيحسب خصائصهم الشخصية، وعلى النحو اآلبالمتعلقة بهذه الفئة من المجتمع, وتم توزيع أفرادها 

 



55 

 
 : الجنسأولا 

 (3-1جدول )

 حسب الجنسبعينة الدراسة  توزيع

 فئاتلا رارلتكا لنسبة%ا

 ذكر 175 56.6%

 انثى 134 43.4%

 وعلمجما 309 100%

 

قل بة األ%( هم من الذكور, بينما كانت النس56.6راسة وبنسبة )دة من عينة الأن الغالبيإلى ئج أشارت النتا

فة سئلة الدراسة ستكون بصأجابات إن أما یدل على  %( من أفراد عينة الدراسة,43.4ناث حيث بلغت )لإل

 أكبر من وجهة الذكور.
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 الكلية: اثانيا

 (3-2دول )لجا

 الكلية ببحس سةدرالا عینة یعوزت

 فئاتلا رارلتكا لنسبة%ا

 العمارة والتصميم 165 53.4%

 أخرى  144 46.6%

 وعلمجما 309 100%

 

تصميم حسب الكليات، حيث بلغت نسبة طلبة كلية العمارة والبتوزعت  عينة الدراسة نیبين الجدول السابق أ

 راد عينة الدراسة.%( من أف46.6خرى )فراد من الكليات األنسبة األ بلغت %(، بينما53.4)
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 المرحلة الدراسية: اثالثا

 (3-3دول )لجا

 المرحلة الدراسية بحسب سةدرالا عینة یعوزت

 فئاتلا رارلتكا لنسبة%ا

 سنة اولى 61 19.7%

 سنة ثانية 40 12.9%

 سنة ثالثة 51 16.5%

 سنة رابعة 35 11.3%

 تخرجت من الجامعة 122 39.5%

 وعلمجما 309 100%

 

المجيبين ن وقد أشارت النتائج إلى أ .حسب المراحل الدراسيةبراسة بين الجدول السابق توزيع عينة الدكما ی

%( من عينة الدراسة، وأن 39.5األكبر ومثلت )هي على االستبانة ممن تخرجوا من الجامعة كانت نسبتهم 

%( من 11.3الفئة األقل ومثلت )نسبتهم هي المجيبين على االستبانة من طلبة السنة الدراسية الرابعة كانت 

 أفراد عينة الدراسة.
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 أداة الدراسة:

 .انيالحصول على معلومات المسح الميدو لكتروني لتحقيق أهداف الدراسة إتم إعداد استبانة البحث بشكل  

 تي:وقد تكونت االستبانة من أجزاء رئيسية على النحو اآل

: )الجنس, متغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، وهي( أسئلة تختص بال3القسم األول: وقد اشتمل على )

 الكلية, السنة الدراسية(.

ي لمبان قد اشتمل على محورين من أجل قياس مدى تطوير الهوية البصرية في البيئة الداخليةالقسم الثاني: و 

 الشرق األوسط, وكانت المحاور على النحو التالي: ةجامع

ة تختص بقياس درجة فاعلية األلوان والصور والكتابات في صناع ( سؤاال  16المحور األول: یتكون من )

 هوية بصرية للفراغ المعماري الداخلي في جامعة الشرق األوسط.

لداخلي اتختص بقياس درجة فاعلية الهوية البصرية للفراغ المعماري  ( سؤاال  15المحور الثاني: یتكون من )

 ين إدراكه للمكان.في ربط المستخدم بتجربة المكان وتحس

 مصادر جمع المعلومات:

 تم االعتماد على مصدرين للمعلومات:

  :لكترونية التي البيانات التي تم جمعها من الميدان باستخدام استبانة الدراسة اإلفي تتمثل مصادر أولية

ة والتي تم من تم إعدادها وفقا  لمحاور الدراسة، وتم تصميمها باالستعانة باألدبيات ذات العالقة بالدراس

 .خاللها اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها
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 بيئة مصادر ثانوية: وهي البيانات المستمدة من األدبيات المتعلقة بمدى تطوير الهوية البصرية في ال

 ألبحاثلى الكتب والمقاالت والدراسات السابقة واإمن خالل الرجوع  الشرق األوسط ةخلية لمباني جامعالدا

 .المنشورة، وذلك من أجل إعداد اإلطار النظري للدراسة

 إجراءات الدراسة:

 : اختيار مقياس االستبيانأوال  

عطاء ( لتحدید مستوى اإلجابات في أداة الدراسة، بإLikert Scale-5تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي )لقد 

موافق  أوافق، محاید، غير موافق، غيركل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس )أوافق بشدة، 

یرات عينة تقدوقد تم اعتماد المقياس التالي لتفسير  .( على الترتيب1, 2, 3, 4, 5وهي تمثل رقميا  ) ،بشدة(

 مجالها:الدراسة لكل فقرة و 

 2.33 – 1.00من  الدرجة المنخفضة -

 3.67 – 2.34الدرجة المتوسطة من  -

 5.00 – 3.68الدرجة المرتفعة من  -

 قد تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة التالية:و 

 (3(( / عدد الفئات المطلوبة )1لحد األدنى للمقياس )ا -( 5)الحد األعلى للمقياس )

 ( =5-1/)3  =1.33 

 لى نهاية كل فئة.إ( 1.33ومن ثم إضافة الجواب )
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درجة ن مستوى التصورات لدى األفراد بيكو ف ،فما دون( 2.33يمة المتوسط الحسابي )بمعنى أنه إذا كانت ق

توى التصورات يكون بدرجة ( فإن مس3.67-2.34إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي ) منخفضة، أما

 يكون مستوى التصورات بدرجة مرتفعة.ففأعلى(  3.68أما إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي )و متوسطة، 

 : صدق أداة الدراسةاا ثاني

ري ألداة الدراسة )االستبانة(، تم عرضها على عدد من المحكمين من ذوي للتحقق من الصدق الظاه

 االختصاص والخبرة، وقد تم تقويمها وتحكيمها واستطالع وجهات نظرهم تجاه فقرات االستبانة من حيث

م تقدرتها على قياس متغيرات الدراسة وتحقيق األهداف المنشودة، ومدى صالحية الصياغة اللغوية، حيث 

لدراسة مة االستبانة لقياس متغيرات اءالتعدیالت المطلوبة وإعادة صياغة بعض العبارات لتحسين مالإجراء 

 ن.و حسب ما أشار إليه المحكمب

 : ثبات أداة الدراسةثالثاا 

مناسبة  واعتبرت هذه النسب .حسب معادلة كرونباخ ألفاب تم حساب االتساق الداخلي ،اة داألللتأكد من ثبات 

 دراسة.لغايات هذه ال

 (3-4جدول )

 ألفا معامل االتساق الداخلي كرونباخ
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 معامل الفا عدد الفقرات المحور

 0.877 16 درجة فاعلية األلوان والصور والكتابات

 0.877 15 درجة فاعلية الهوية البصرية

 0.877 31 المقياس ككل

 

لهوية ايع المحاور المتعلقة بتطوير ن جمألفا أیتضح لنا من خالل تحليل معامل االتساق الداخلي كرونباخ 

ل هذا دنى المطلوب لمثالبصرية في البيئة الداخلية لمباني جامعة الشرق األوسط أعلى بكثير من الحد األ

 تم ،ارختبوللتأكد من تأثير كل محور من محاور االستبانة على القيمة النهائية لال .النوع من االختبارات

معامل االتساق الداخلي لكل من )محور درجة فاعلية األلوان والصور و  ،لفاأاستخراج قيمة كرونباخ 

فا ما بين لأوتتراوح قيمة  ،%(60على من )أ ن القيم أوتبين  ،ومحور درجة فاعلية الهوية البصرية( ،والكتابات

 متعقسام االستبيان تتأن أوهذا یدل على  .دلت على وجود اتساق وثبات عال   1وكلما اقتربت من  ،1و  0

ة ت لألدا حيـث بلغـت نسـبة الثبابدرجة موثوقية عالية, وهذا یدل على وجود أثر قوي بين متغيرات الدراسة, 

 %(.87.7)الكلية 

 جراءات المنفذة: اإلرابعاا 

بعد أن تم االنتهاء من صياغة أداة الدراسة )االستبانة( والتحقـق من صدقها وثباتها، تم توزيعها على طالب 

وقد سبق عملية توزيع االستبانة على المشمولين بالدراسة توضيح أهداف الدراسة قبل  .وسطجامعة الشرق األ

لغايات  أنهاعملية إمالئها، وتم التأكيد على أن المعلومات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة و 
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إدخال البيانات  بعد ذلك تمو لكتروني, إوقد تم جمع االستبانات مباشرة بعـد ملئها بشكل  .البحث العلمي فقط،

والحصول على النتائج  حصائية لغرض معالجتها إحصائيا  لى البرمجية اإلإحصائي الصالحة للتحليل اإل

 .جابة عن أسئلة الدراسةالمتعلقة باإل

 حصائي المستخدم في الدراسة: التصميم اإلخامساا 

ئية حصاتم إدخالها إلى البرمجية اإل ،ةبعد االنتهاء من عملية جمع بيانات المتغيرات المطلوبة للدراس

رة فلمتو حصائية اليب اإلساإذ تم تطبيق بعض األ ،جابة عن أسئلة الدراسةللحصول على النتائج المتعلقة باإل

خدام حيث تم است ،بهدف معالجة البيانات إحصائيا   (SPSS) حصائية للعلوم االجتماعيةفي برامج الحزم اإل

 :ةتياآل حصائيةساليب اإلاأل

 حصائية الوصفيةساليب اإلاأل: 

 (Percentages)  والنسب المئوية (Replication Tables) الجداول التكرارية -

  (Arithmetic Mean) المتوسط الحسابي -

 (Standard Deviation)االنحراف المعياري  -

 (Cronbach's Alpha Coefficient)لفا أمعامل كرونباخ  -

 حصائية التحليليةساليب اإلاأل: 

 للتعرف على الفروق اإلحصائية. One Way ANOVAو  T-testتبار اخ -

 (Linear Regressionتحليل االنحدار البسيط ) -

 Personمعامل االرتباط لمتغيرات الدراسة  -
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 التحليل اإلحصائي 
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 مقدمة:

يب سالالل استخدام بعض األحصائي للبيانات الناتجة من خـیتناول الفصل الرابع عرض نتائج التحليل اإل

 . (SPSS) حصائية للعلوم االجتماعيةحصائية المتوفرة في برامج الحزم اإلاإل

 :نتائج اإلحصاء الوصفي لمحاور الدراسة

 نيتبوالتي مثلت مشكلتها والفرضيات التي  هاحاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التي تم طرحها في

 .تهـاة واالنحرافات المعيارية لألسئلة الخاصة بمتغيرايلمتوسطات الحسابوقد تم استخراج جميع ا .عليها

كانت و  لدراسة,سئلة الخاصة بكل محور من محاور األلتبـين اسـتجابات أفراد عينـة الدراسـة  والجـداول التاليـة

 :على النحو التالي

خلي في رية للفراغ المعماري الدادرجة فاعلية األلوان والصور والكتابات في صناعة هوية بصهي  أوال : ما

 جامعة الشرق األوسط؟

وان ة األلفاعليلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسئلة محور 

 ( یوضح ذلك.5والجدول رقم ) .والصور والكتابات
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 (4-1جدول رقم )

 رتبة تنازليا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية م

 الدرجة االنحراف المعياري  الوسط الحسابي السؤال الرقم الرتبة

تعتبر عملية اختيار اللون المناسب وسيلة  1 1

إليصال رسائل غير لفظية للجمهور 

 المستهدف

 مرتفعة 0.736 4.41

للصور واأللوان تأثير فطري  یتأثر به األفراد  2 2

رهم تستثير رغباتهم ومشاعو والجماعات، 

 وتؤجج حاجاتهم وتدفعهم نحو سلوك معين

 مرتفعة 0.861 4.27

األلوان والصور والكتابات من العوامل الرئيسية  13 3

 لصناعة الهوية البصرية للمكان

 مرتفعة 0.826 4.24

تترك األلوان والكتابات انطباعا  عند رؤيتها  8 4

 للمرة األولى

 مرتفعة 0.905 4.23

صور والكتابات رسائل غير تحمل األلوان وال 3 5

لفظية للجمهور المستهدف وتسهم في تأثير 

 نفسي عليه

 مرتفعة 0.894 4.20

 مرتفعة 0.848 4.20يعزز استخدام األلوان والصور والكتابات في  15 6



66 

 
 قسام الجامعة معرفة جميع أقسامها وكلياتهاأ

يسهم تخصيص لون محدد لكل قسم أو كلية  12 7

 سبة لكل فراغبناء شخصية منا في

 مرتفعة 0.861 4.19

األلوان واألشكال والرموز والكلمات واألرقام  5 8

 سهمت اهي عناصر مؤثرة في الجمهور لكونه

في صناعة هوية بصرية للفراغ المعماري 

 الداخلي

 مرتفعة 0.921 4.18

قولنا مبرمجة لالستجابة لأللوان التي تصل ع 4 9

معينة وتعمل  وعي لدینا لتشكل أفكارا  إلى الال

 على ربطنا بالمكان

 مرتفعة 0.833 4.18

لوان يساهم تجانس الكتابات مع الخلفيات واأل 9 10

المميزة للهوية في صناعة هوية بصرية للفراغ 

 المعماري الداخلي داخل جامعة الشرق األوسط

 مرتفعة 0.900 4.17

يعتبر اللون من أهم عناصر بناء الهوية  6 11

 البصرية للمكان

 مرتفعة 0.897 4.15

قلة استخدام األلوان والصور والكتابات تجعل  16 12

 من جميع أقسام كليات الجامعة متشابهة

 مرتفعة 0.953 4.14

 مرتفعة 0.871 4.13استخدام صور ودالالت في الفراغات  11 13
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المعمارية الداخلية يساعد على صناعة الهوية 

 المناسبة للفراغ المعماري 

الهوية البصرية للمكان تتيح إرسال  ألوان 7 14

صورة معينة ورسالة للمستهلكين من خالل 

 لفت االنتباه وإدراك المكان

 مرتفعة 0.874 4.11

استخدام الكتابات على الجدران يساعد على  14 15

 صنع هوية المكان

 مرتفعة 0.974 4.09

تتشابه جميع ألوان ممرات جامعة  الشرق  10 16

 األوسط مع بعضها

 مرتفعة 0.999 3.81

 مرتفعة 0.884 4.17 نحراف المعياري ككلالمتوسط الحسابي واال

 

 ،( أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة4-1يظهر من الجدول رقم )

ماري الداخلي في ما یتعلق بدرجة فاعلية األلوان والصور والكتابات في صناعة هوية بصرية للفراغ المعفي 

ن عملية اختيار ألى إ(، حيث يشير الجدول 4.17وبمتوسط حسابي ) ،جاءت مرتفعة ،جامعة الشرق األوسط

المرتبة في السؤال  اوقد جاء هذ .اللون المناسب تعتبر وسيلة إليصال رسائل غير لفظية للجمهور المستهدف

یتأثر به األفراد  ا  فطري ا  أن للصور واأللوان تأثير  (، تاله في المرتبة الثانية4.41بمتوسط حسابي ) ،األولى

بمتوسط حسابي  ،تستثير رغباتهم ومشاعرهم وتؤجج حاجاتهم وتدفعهم نحو سلوك معينو والجماعات، 
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ن األلوان والصور والكتابات من العوامل الرئيسية لصناعة الهوية البصرية أ(، تاله في المرتبة الثالثة 4.27)

 (.4.24ابي )بمتوسط حس ،للمكان

 اتوسط هذموبلغ  ،ن األلوان والكتابات تترك انطباعا  عند رؤيتها للمرة األولىأأما في المرتبة الرابعة فقد تبين 

في المرتبة األخيرة كان السؤال الذي نص على أن جميع ألوان ممرات جامعة الشرق و  .(4.23السؤال )

لى تجانس في إأما االنحراف المعياري فيشير  .(3.81مع بعضها بمتوسط حسابي بلغ ) األوسط تتشابه

 (.1ن قيم االنحراف المعياري لجميع األسئلة لم تتجاوز )إحيث  ،إجابات أفراد العينة قيد البحث

تحسين مكان و ثانيا : ما هي درجة فاعلية الهوية البصرية للفراغ المعماري الداخلي في ربط المستخدم بتجربة ال

 إدراكه للمكان؟

ة ة الهويفاعليعن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسئلة محور لإلجابة 

 ( یوضح ذلك.6والجدول رقم ) .البصرية

 (4-2جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازليا  

 الدرجة االنحراف المعياري  الوسط الحسابي السؤال الرقم الرتبة

تعمل الهوية البصرية على التعريف بشخصية  1 1

الهيئة أو المكان, وتوضيح نشاطها وتحدید 

 سماتها المميزة

 مرتفعة 0.719 4.36
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مناسبة للمستخدم توفر له الراحة  بيئة توفير 6 2

 النفسية

 مرتفعة 0.865 4.27

مناسبة للمستخدم تجذبه للقيام  بيئة توفير 7 3

 بأعماله بشكل أفضل

 مرتفعة 0.851 4.24

حسب طبيعة ونوعية بيختلف إدراك الفراغ  15 4

 المستخدم له

 مرتفعة 0.865 4.23

ساعد جميع تصناعة هوية بصرية لكل قسم  3 5

 قسام الجامعةأالطالب على معرفة جميع 

 مرتفعة 0.788 4.22

 مرتفعة 0.886 4.15 سهولة إيجاد المسار يعتمد إدراك المكان على 11 6

تصميم الداخلي المتميز یراعي حاجات ال 5 7

 المستخدم للفراغ المعماري 

 مرتفعة 0.869 4.15

التصميم الداخلي مرتبط بالتصميم الجرافيكي  4 8

 البيئي

 مرتفعة 0.845 4.15

إعطاء كل قسم هويته الخاصة یزيد من كمية  2 9

 العطاء واالنتماء للمكان

 مرتفعة 0.837 4.15

بصرية للفراغات المعمارية صناعة الهوية ال 10 10

داخل الجامعة تعطي قيمة معمارية وفنية كبيرة 

 للفراغات بالجامعة

 مرتفعة 0.797 4.13
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دراك ؤثر على اإلتعناصره التكوين الفراغي و  14 11

 بالتالي على الهوية البصرية عند المتلقيو 

 مرتفعة 0.875 4.12

 مرتفعة 0.874 4.12 دراك على الهوية البصرية للمكانیؤثر اإل 13 12

صناعة الهوية البصرية للفراغات المعمارية  8 13

جعلها تجربة فريدة ومتميزة تداخل الجامعة 

 عن مختلف الجامعات في األردن

 مرتفعة 0.865 4.12

دراك یتأثر بمدى وضوح الصورة الذهنية اإل 12 14

 عند المتلقي

 مرتفعة 0.847 4.11

عد المستخدم على صناعة الهوية البصرية تسا 9 15

 إدراك المكان

 مرتفعة 0.919 4.08

 مرتفعة 0.846 4.17 نحراف المعياري ككلالمتوسط الحسابي واال

 ،( أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة4-2يظهر من الجدول رقم )

اري الداخلي في ربط المستخدم بتجربة المكان ما یتعلق بدرجة فاعلية الهوية البصرية للفراغ المعمفي 

ن الهوية ألى إ(، حيث يشير الجدول 4.17وبمتوسط حسابي ) ،جاءت مرتفعة ،وتحسين إدراكه للمكان

وقد جاء  .البصرية تعمل على التعريف بشخصية الهيئة أو المكان, وتوضيح نشاطها وتحدید سماتها المميزة

(، تاله في المرتبة الثانية أن توفير البيئة المناسبة 4.36توسط حسابي )بم ،المرتبة األولىفي السؤال  اهذ

ن توفير البيئة المناسبة أ(، تاله في المرتبة الثالثة 4.27بمتوسط حسابي ) ،وفر له الراحة النفسيةیللمستخدم 

 (.4.24بمتوسط حسابي ) ،جذبه للقيام بأعماله بشكل أفضليللمستخدم 
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 اتوسط هذوبلغ م ،نوعية المستخدم لهحسب طبيعة و بيختلف إدراك الفراغ  نأفقد تبين أما في المرتبة الرابعة 

ي المرتبة األخيرة كان السؤال الذي نص على أن صناعة الهوية البصرية تساعد فو  .(4.23السؤال )

ي لى تجانس فإ. أما االنحراف المعياري فيشير (4.08بمتوسط حسابي بلغ ) ،المستخدم على إدراك المكان

 (.1ن قيم االنحراف المعياري لجميع األسئلة لم تتجاوز )إحيث  ،إجابات أفراد العينة قيد البحث

شرق ال ةحساب معامالت االرتباط الخاصة بمحاور تطوير الهوية البصرية في البيئة الداخلية لمباني جامع

 األوسط

 (4-3جدول )

 معامالت االرتباط بين محاور الدراسة

درجة فاعلية الهوية  ة األلوان والصور والكتاباتة فاعليجدر  المحور

 البصرية

  1 درجة فاعلية األلوان والصور والكتابات

 1 **0.729 درجة فاعلية الهوية البصرية

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

ة كان بين متغيرات الدراسرتباط أن معامل االإلى ( 4-3تشير المعطيات اإلحصائية في الجدول رقم )

درجة  رتباطية إيجابية بينا(. وهذا يشير إلى وجود عالقة 0.01عند مستوى داللة ) "معنويةذه "وه ،0.729

 فاعلية األلوان والصور والكتابات ودرجة فاعلية الهوية البصرية.

 اختبار فرضيات الدراسة:
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ة الصور والكتابات ودرجة فاعلية الهويهنالك عالقة ارتباطية موجبة بين درجة فاعلية األلوان و  -

 .البصرية

 (4-4الجدول )

 (Linear Regressionنتائج تحليل االنحدار البسيط )

معامل  المتغير المستقل

 Rالرتباط 

معامل  F-testاختبار 

 2Rالتحديد 

 T-testاختبار 

 **18.640 0.531 **347.438 **0.729 درجة فاعلية الهوية البصرية

 0.05 "معنوية"ئيا  عند مستوى حصاإدال  *

 0.01 "معنوية"حصائيا  عند مستوى إدال  **

 المتغير التابع: درجة فاعلية األلوان والصور والكتابات 

ى وجود ما یدل عل، 0.01حصائيا  عند مستوى معنوية إ( وجود عالقة ارتباط دالة 4-4يظهر من الجدول )

باط االرت تابات ودرجة فاعلية الهوية البصرية, حيث كان معاملارتباط بين درجة فاعلية األلوان والصور والك

هوية نه كلما ازادت درجة فاعلية الأعلى وجود عالقة ارتباطية طردية تبين  حصائيا  إوهو دال  ،(0.729)

ض ة تنخفوكلما انخفضت درجة فاعلية الهوية البصري ،البصرية تزداد درجة فاعلية األلوان والصور والكتابات

 رتباطيةفاعلية األلوان والصور والكتابات, وبالتالي يمكن قبول الفرضية التي تنص على وجود عالقة ادرجة 

 موجبة بين درجة فاعلية األلوان والصور والكتابات ودرجة فاعلية الهوية البصرية.
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لى إ 2Rة معامل التحدید يم, وتشير ق0.01حصائيا  عند مستوى معنوية إ( دالة 347.438) "F"وكانت قيمة 

 ،%(53.1بنسبة ) درجة فاعلية الهوية البصرية تفسر التغير في درجة فاعلية األلوان والصور والكتاباتن أ

ختيار خطاء العشوائية الناتجة عن دقة الى األإضافة باإل ،خرى أتفسرها عوامل التي %( 46.9وتبقى نسبة )

 العينة ودقة وحدات القياس وغيرها.

ور درجة فاعلية الهوية البصرية على درجة فاعلية األلوان والصن تأثير ألى إ "T"ر قيمة اختبار يوتش

 لى الصفر, وهذا یدل على وجود تأثير بين محاور الدراسة.إن يصل أال يمكن  والكتابات

اني فراد عينة الدراسة حول تطوير الهوية البصرية في البيئة الداخلية لمبأراء آهناك اختالف في  -

 .ط باختالف الجنسالشرق األوس ةجامع

 

 (4-5جدول )

 تبعا  لمتغير الجنس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  أنثى ذكر 

 Fقيمة 

 

المتوسط  المعنوية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 0.609 0.263 0.578 4.18 0.482 4.15 درجة فاعلية األلوان والصور والكتابات

 0.199 1.656 0.513 4.17 0.477 4.14 درجة فاعلية الهوية البصرية
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في البيئة  فراد عينة الدراسة حول تطوير الهوية البصريةأراء آما یتعلق ب في ،(4-5یتبين من الجدول )

ث ث, حيانراء الذكور واإلآنه ال یوجد اختالفات في أ ،الشرق األوسط باختالف الجنس ةالداخلية لمباني جامع

ن مكبر أن المعنوية راء, وذلك أللى عدم وجود اختالف في اآلإ 0.05ومعنويتها عند مستوى  Fتشير قيمة 

 . 0.05مستوى الداللة 

 ةي جامعفراد عينة الدراسة حول تطوير الهوية البصرية في البيئة الداخلية لمبانأراء آهناك اختالف في 

 .الشرق األوسط باختالف الكلية

 (4-6جدول )

 تبعا  لمتغير الكلية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  أخرى  العمارة والتصميم 

 Fقيمة 

 

المتوسط  المعنوية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 0.919 0.263 0.010 4.17 0.486 4.16 درجة فاعلية األلوان والصور والكتابات

 0.609 1.656 0.263 4.15 0.486 4.18 علية الهوية البصريةدرجة فا

 

 (4-6یتبين من الجدول )

الشرق  ةفراد عينة الدراسة حول تطوير الهوية البصرية في البيئة الداخلية لمباني جامعأراء آما یتعلق ب في

  Fفراد, حيث تشير قيمة راء األآوجد اختالفات في تنه ال أ ،األوسط باختالف الكلية
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داللة كبر من مستوى الأن المعنوية راء, وذلك أللى عدم وجود اختالف في اآلإ 0.05ومعنويتها عند مستوى 

0.05 . 
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 تجربة الباحث

ام استخدب جراء ثالث تجاربإنظرا  ألهمية صناعة الهوية البصرية للبيئة الداخلية لجامعة الشرق األوسط, تم 

لى عتمد في هذه التجربة عا ن الباحث إحيث  ،ة مختلفةيفكار تصميمأ ةثوبثال ،اللون والصور والكتابات

 . Adobe Photoshop & Adobe Illustratorبرنامجي 

 .بتصويرهاوقد شملت هذه التجارب إعادة تصميم لصور البيئة الداخلية التي قام الباحث 

لصور اقام الباحث بتصميم بعض قد ف ،لجامعةلونظرا  ألهمية دور التصميم الجرافيكي في البيئة الداخلية 

غرض لتحقق ال ،وبناء الهوية البصرية وصناعة المكان للبيئة الداخلية وتوظيف عناصر التصميم الجرافيكي

لعلمية اي البيئة الداخلية للجامعة لمكانتها فوتأتي هنا أهمية التصميم الجرافيكي البيئي  .من التصاميم

 .ستمرارية في التطورواال

لهوية استفادة في تطوير جل االأالتي توزعها الجامعة على الكليات من  األلوان اماستخدالباحث بقام لقد 

ن لواأيار ختاوتم  ،ة وكلية الهندسة وكلية الحقوق هي كلية الصيدل ،ختيار ثالث كلياتاوتم  .جامعةلالبصرية ل

 . (4-1ما في الشكل )ك ،على الكليات ا  لوانأعلى توزيع الجامعة  بناء   -كما ذكرت سابقا   -
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 (1-4الشكل )

 (موقع الجامعة :المصدر) لوان كليات الجامعةأ
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 التجربة األولى :

 

 (2-4الشكل )

 ة: الواجهة الرئيسية لكلية الصيدلالتجربة األولى

 الباحث  :المصدر

وقام  .وية المكانفي تطوير ه -كما هو مطروح من الجامعة  -ون البنفسجي لستخدام الالقد قام الباحث ب

دخال إبقام الباحث  كما .دخال الصور واأليقونات التي تدل على كلية الصيدلة على جدران الكليةإالباحث ب

 ( .2-4)كما في الشكل  ،الكتابة على الجدار
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 التجربة الثانية :

 

 (3-4الشكل )

 صورة لمدخل كلية الحقوق  :التجربة الثانية

 الباحث :المصدر

 .لكلياتالوان ألالجامعة وفقا  الختيار  ،لون الزيتيلباستخدام ا لقد قام الباحث

م الباحث قا ذإ ،مناسبة في فكرة تصميم الون وتوظيفهلطة الصور واساالتصميم بو بوفي هذه التجربة تم القيام 

الذي يعرف مثل الميزان  ،تدل على كلية الحقوق لصور هذه الختيار اتم و  .صورلل بتخصيص نصف الحائط

 .رمز العدالة والمساواة  أنهب
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 التجربة الثالثة :

 

 (4-4الشكل )

 مدخل كلية الهندسة :التجربة الثالثة

 الباحث :المصدر

كلية  لون المحدد واختيار الصور واأليقونات التي تدل علىلستخدام اافي هذه التجربة اعتمد الباحث على 

 يين الجدران واألسقفلون في تز لستخدم احيث ا ،ة مختلفةيفكرة تصميم تنفيذوقام الباحث ب .الهندسة

 .واألرض
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 الفصل الخامس

 هاوتوصياتالدراسة نتائج 
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 نتائج الدراسة :

 .للمكان إدراكهربط المستخدم بتجربة المكان وتحسين في درجة فاعلية الهوية البصرية للفراغ المعماري تؤثر  -

 .كان وتوضيح نشاطها وتحدید سماتهاأو المالهوية البصرية تعمل على التعريف بشخصية الهيئة  -

 .بحسب طبيعة ونوعية المستخدم لهخر آلى إيختلف إدراك الفراغ من شخص  -

 .ري مدى فاعلية األلوان والصور والكتابات في صناعة هوية بصرية للفراغ المعماتؤثر  -

 وسيلة غير لفظية إليصال رسالة للجمهور المستهدف. يختيار لون مناسب هاعملية  -

 ومشاعرهم وتدفعهم نحو سلوك ثير رغباتهمتتسو  ،األفراد والجماعات علىتأثير فطري  األلوانلصور و ل -

 .معين

 .للمرة األولى وتبقى في ذهن الشخصعند رؤيتها  ا  نطباعالوان والصور تترك األ -

 : الدراسة توصيات

لفراغ وية بصرية مناسبة له ستخدام مكونات التصميم الجرافيكي البيئي من أجل تكويناالتأكيد على أهمية  -

 .الداخلي

 .ة لرفع درجة اإلدراك للمكانذهنية جاذب ةصور  وجودهتمام باال -

ة ة ومختلفبصرية للفراغ لعيش تجربة فريدالهوية البة مناسبة مرتبطة يختيار فكرة تصميماضرورة التركيز على  -

 .من نوعها

 .ألردناليات العمارة والتصميم في المكان في ك التوسع في دراسة مفهوم الهوية البصرية وصناعةهتمام و اال -

بصرية  بناء هويةبهتمام جزاء الجامعة واالأستخدام األلوان والكتابات والرموز في الممرات وجميع اضرورة  -

 .بكل كليةخاصة 
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كل هوية بصرية خاصة ب في صنع -كما هي موزعة من الجامعة على الكليات  -ضرورة استغالل األلوان  -

 .يفراغ داخل

 .ير التصميم الجرافيكيعتبار مراعاة معایاألخذ في اال یرجى ،عند تصميم البيئة الداخلية للجامعة -
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 (1الملحق )

 ستبانة المختصين :االملحق األول : 

 الرحيم الرحمن هللا بسم
 :يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

 
 "طاألوس الشرق  جامعة مبانيل الداخلية لبيئةا في لبصريةا الهوية تطوير"

 
 الشرق  ةجامع من الجرافيكي لتصميما تخصص في لماجستيرا درجة لىع الحصول متطلباتل استكماال   ذلكو 

 رأيكم بداءإل االستبانة هذه الباحث قدمي المجال، ذاه في لنظري ا ألدبا راجعةم بعدو  ،األردن( - )عمان األوسط

 مجال في أهمية نم لرأيكم ولما لمجال،ا اهذ في المتميزة العمليةو  العلمية خبرتكم اللخ من صداقيتهام مدى في

 لحقلا في (√) عالمة وضعو  المذكورة الفقرات الحيةص في الحظاتكمم إبداء رجوی الباحث فإن ،وعليه .البحث

 ووضع لفقرة،ا ووضوح للمجال هاؤ وانتما اللغوية، لصياغةا ناحية من ناسبتهام حيث نم الفقرة الحيةص حالة في

 التعدیالت بعض زيادةب مقترحاتكم بداءإ لباحثا رجوی كما .الحةص غير أنها حالة يف الحقل في (×) عالمة

 مناسبا . هترون بما ،هاتعدیل أو ببعض دمجها وأ حذفها، أو والمقترحات

 وهو ،الخماسي( )ليكرت لمقياس وفقا   تكون س اإلجابة وأن ئيسيين،ر  محورين نم تتكون  الستبانةا أن علما  

 .(بشدة عارضأ أعارض، محايد، ،أوافق بشدة، أوافق)

 
 االحترام والتقدیروتفضلوا بقبول وافر 

 هشحاد نديم عمرو: الباحث
 



93 

 
 :ور الستبانة امح

 

 البيانات الشخصيةأولا: 
 

 المحترم       .………..………………………………….………………… -: االسم
 

 ………………………………………………………………… -: صصالتخ
 

 ………………………………………………………………… -:العمل مكان
 

 .  ……………………………………………………………-:األكاديمية الرتبة

 
  : ي فالداخلي  درجة فاعلية األلوان والصور والكتابات في صناعة هوية بصرية للفراغ المعماري  :األولور حالمثانيا

 جامعة الشرق األوسط
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 داخلي في جامعة الشرق األوسطجة فاعلية األلوان والصور والكتابات في صناعة هوية بصرية للفراغ المعماري الدر

 الفقرات الرقم
التعديل  وضوح الفقرة انتماء الفقرة للمجال الصياغة اللغوية

 مناسبة المقترح
غير 

 مناسبة
 مناسبة

غير 

 مناسبة
 مناسبة

غير 

 مناسبة

1  
 إليصالتعتبر عملية اختيار اللون المناسب وسيلة 

 رسائل غير لفظية للجمهور المستهدف
      

 

2  
تأثر به األفراد ي  أللوان تأثير فطريلصور وال

والجماعات، تستثير رغباتهم ومشاعرهم وتؤجج 

 حاجاتهم وتدفعهم نحو سلوك معين

      
 

3  
غير لفظية تحمل األلوان والصور والكتابات رسائل 

 عليه نفسي وتسهم في تأثير للجمهور المستهدف
      

 

4  
 التي تصل إلىعقولنا مبرمجة لالستجابة لأللوان ن إ

، وتعمل على وعي لدينا لتشكل أفكاراً معينةالال

 ربطنا بالمكان

       

5  
هي  األشكال والرموز والكلمات واألرقاماأللوان و

في  سهمت انهلكو جمهورفي ال عناصر مؤثرة

 صناعة هوية بصرية للفراغ المعماري الداخلي

       

6  
رية الهوية البص بناء من أهم عناصريعتبر اللون 

 مكانلل
       

7  
 تتيح إرسال صورةمكان إن ألوان الهوية البصرية لل

معينة ورسالة للمستهلكين من خالل لفت االنتباه 

 وإدراك المكان

       

8  
رة انطباعاً عند رؤيتها للم األلوان والكتاباتتترك 

 األولى
       

9  
لوان األفيات ولتجانس الكتابات مع الخيساهم 

في صناعة هوية بصرية للفراغ  للهويةالمميزة 

 المعماري الداخلي داخل جامعة الشرق األوسط

       

10  
تتشابه جميع ألوان ممرات جامعة  الشرق األوسط 

 مع بعضها
       

11  
استخدام صور ودالالت في الفراغات المعمارية 

الداخلية يساعد على صناعة الهوية المناسبة 

 للفراغ المعماري

       

12  
بناء  فييص لون محدد لكل قسم أو كلية تخصيسهم 

 شخصية مناسبة لكل فراغ
       

13  
األلوان والصور والكتابات من العوامل الرئيسية 

 لصناعة الهوية البصرية للمكان
       

14  
استخدام الكتابات على الجدران يساعد على صنع 

 هوية المكان
       

15  
قسام أيعزز استخدام األلوان والصور والكتابات في 

 الجامعة معرفة جميع أقسامها وكلياتها
       

16  
قلة استخدام األلوان والصور والكتابات تجعل من 

 جميع أقسام كليات الجامعة متشابهة
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 ة المكان الهوية البصرية للفراغ المعماري الداخلي في ربط المستخدم بتجربدرجة فاعلية :  : المحور الثانيلثا  ثا
 للمكان وتحسين إدراكه

 
 الهوية البصرية للفراغ المعماري الداخلي في ربط المستخدم بتجربة المكان وتحسين إدراكه للمكاندرجة فاعلية 

 الفقرات الرقم
التعديل  وضوح الفقرة انتماء الفقرة للمجال الصياغة اللغوية

 مناسبة المقترح
غير 

 مناسبة
 مناسبة

غير 

 مناسبة
 مناسبة

غير 

 مناسبة

1  
لهوية البصرية على التعريف بشخصية تعمل ا

الهيئة أو المكان, وتوضيح نشاطها وتحديد سماتها 

 المميزة

      
 

2  
ن إعطاء كل قسم هويته الخاصة يزيد من كمية إ

 العطاء واالنتماء للمكان
      

 

3  
صناعة هوية بصرية لكل قسم يساعد جميع الطالب 

 قسام الجامعةأعلى معرفة جميع 
      

 

4  
 يميم الداخلي مرتبط بالتصميم الجرافيكي البيئالتص

       

5  
التصميم الداخلي المتميز يراعي حاجات المستخدم 

 للفراغ المعماري
       

6  
وفر له الراحة يتوفير البيئة المناسبة للمستخدم 

 النفسية
       

7  
جذبه للقيام يتوفير البيئة المناسبة للمستخدم 

 بأعماله بشكل أفضل
       

8  
صناعة الهوية البصرية للفراغات المعمارية داخل 

جعلها تجربة فريدة ومتميزة عن مختلف تالجامعة 

 الجامعات في األردن

       

9  
صناعة الهوية البصرية تساعد المستخدم على 

 إدراك المكان
       

10  
صناعة الهوية البصرية للفراغات المعمارية داخل 

 كبيرة للفراغات الجامعة تعطي قيمة معمارية وفنية

 بالجامعة

       

        سهولة إيجاد المسار يعتمد إدراك المكان على  11

12  
دراك يتأثر بمدى وضوح الصورة الذهنية عند اإل

 المتلقي
       

        دراك على الهوية البصرية للمكانيؤثر اإل  13

14  
دراك ؤثر على اإلتالتكوين الفراغي وعناصره 

 بصرية عند المتلقيوبالتالي على الهوية ال
       

15  
حسب طبيعة ونوعية بيختلف إدراك الفراغ 

 المستخدم له
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 (2الملحق )

 ستبانةقائمة بأسماء المحكمين لال
 
 
 

 مكان العمل التخصص اسم المحكم الرقم
 جامعة الشرق األوسط التصميم الجرافيكي      أحمد حسين وصيف .أ.د -1
 جامعة الزرقاء لفنون الجميلةا أ.د. حسني أبو كريم -2
 جامعة الشرق األوسط التصميم الداخلي سعد جرسيسد.  -3
 جامعة الزرقاء    التصميم الداخلي د. حسام العدوي  -4
 جامعة الزيتونة   التصميم الجرافيكي أبراهيم أبو الرب د. -5
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 (3الملحق )

 النهائية االعينة في صورته انةاستب
 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 السيد/ة ...................................         المحترم/ة

 

 تحية طيبة وبعد:

وراجيا   ،حضراتكم هذه االستبانة، آمال  منح هذا المجهود المتواضع جزءا  من وقتكم الثمين يأضع بين أید

 الفقرات الواردة فيها، وأقدر لكم حسن تعاونكم. ندقة في اإلجابة عمنكم الحياد والموضوعية وال

أسئلة الدراسة، وهي تعد جزءا  من متطلبات  نإن الغرض من تصميم هذه االستبانة هو قياس مدى اإلجابة ع

جامعة الشرق األوسط، والرسالة  -نيل درجة الماجستير في التصميم الجرافيكي بكلية العمارة والتصميم 

 ان:بعنو 

 الشرق األوسط" ة"تطوير الهوية البصرية في البيئة الداخلية لمباني جامع
 

لما تتمتعون به من خبرة ومعرفة دقيقة في ميدان علمكم  ،إنني آمل منكم التفضل بملء فقرات االستبانة

يتم التعامل الغزير وعملكم الوظيفي، وهو ما يساعد في نجاح هذه الدراسة ويثري جانبها العملي، علما  بأنه س

 مع إجاباتكم ومعلوماتكم بسرية تامة لغايات البحث العلمي.

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير

 

 الباحث
 هعمرو نديم رمضان شحاد

 



98 

 
 :ور الستبانة امح

 أنثى          ذكر     :الجنس 

 

 كلية العمارة والتصميم             :الكلية 
 

 أخرى 
 
 
 

 رابعة        ةسن   سنة ثالثة      سنة ثانية      سنة أولى     خريج    :مستوى التعليم 

 

 البيانات الشخصيةأولا: 
 

 المحترم       .………..………………………………….………………… -: االسم
 

     ………………………………………………………………… -: صصالتخ
 

    ………………………………………………………………… -:العمل مكان
 

 .  ……………………………………………………………-:األكاديمية الرتبة
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 المحور األول: البيانات العامة

 

 
  : درجة فاعلية األلوان والصور والكتابات في صناعة هوية بصرية للفراغ المعماري الداخلي في  :األولور حالمثانيا

 جامعة الشرق األوسط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 
 

 ألوسطي الداخلي في جامعة الشرق ادرجة فاعلية األلوان والصور والكتابات في صناعة هوية بصرية للفراغ المعمار

 الفقرات الرقم
أوافق 

 بشدة
 ال أوافق محايد أوافق

ال أوافق 

 بشدة

1 
 إليصالتعتبر عملية اختيار اللون المناسب وسيلة 

 رسائل غير لفظية للجمهور المستهدف
     

2 
تأثر به األفراد ي  أللوان تأثير فطريلصور وال

اتهم ومشاعرهم وتؤجج والجماعات، تستثير رغب

 حاجاتهم وتدفعهم نحو سلوك معين

     

3 
غير لفظية تحمل األلوان والصور والكتابات رسائل 

 عليه نفسي وتسهم في تأثير للجمهور المستهدف
     

4 
ى عقولنا مبرمجة لالستجابة لأللوان التي تصل إلن إ

، وتعمل على وعي لدينا لتشكل أفكاراً معينةالال

 مكانربطنا بال

     

5 
هي  األشكال والرموز والكلمات واألرقاماأللوان و

في  سهمت انهلكو جمهورفي ال عناصر مؤثرة

 صناعة هوية بصرية للفراغ المعماري الداخلي

     

6 
الهوية البصرية  بناء من أهم عناصريعتبر اللون 

 مكانلل
     

7 
 تتيح إرسال صورةمكان إن ألوان الهوية البصرية لل

نة ورسالة للمستهلكين من خالل لفت االنتباه معي

 وإدراك المكان

     

رة انطباعاً عند رؤيتها للم األلوان والكتاباتتترك  8

 األولى 
     

9 
لوان األفيات ولتجانس الكتابات مع الخيساهم 

للهوية في صناعة هوية بصرية للفراغ المميزة 

 المعماري الداخلي داخل جامعة الشرق األوسط

     

تتشابه جميع ألوان ممرات جامعة  الشرق األوسط  10

 مع بعضها
     

11 
استخدام صور ودالالت في الفراغات المعمارية 

الداخلية يساعد على صناعة الهوية المناسبة 

 للفراغ المعماري

     

بناء  فيتخصيص لون محدد لكل قسم أو كلية يسهم  12

 شخصية مناسبة لكل فراغ
     

وان والصور والكتابات من العوامل الرئيسية األل 13

 لصناعة الهوية البصرية للمكان
     

استخدام الكتابات على الجدران يساعد على صنع  14

 هوية المكان
     

قسام أيعزز استخدام األلوان والصور والكتابات في  15

 الجامعة معرفة جميع أقسامها وكلياتها
     

16 
الصور والكتابات تجعل من قلة استخدام األلوان و

 جميع أقسام كليات الجامعة متشابهة
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 الهوية البصرية للفراغ المعماري الداخلي في ربط المستخدم بتجربة المكان درجة فاعلية :  : المحور الثانيلثا  ثا

 وتحسين إدراكه للمكان
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 مكانخدم بتجربة المكان وتحسين إدراكه للالهوية البصرية للفراغ المعماري الداخلي في ربط المستدرجة فاعلية 

 الفقرات الرقم
أوافق 

 بشدة
 ال أوافق محايد أوافق

ال أوافق 

 بشدة

1 
تعمل الهوية البصرية على التعريف بشخصية 

الهيئة أو المكان, وتوضيح نشاطها وتحديد سماتها 

 المميزة

     

2 
ن إعطاء كل قسم هويته الخاصة يزيد من كمية إ

 عطاء واالنتماء للمكانال
     

3 
ساعد جميع الطالب تصناعة هوية بصرية لكل قسم 

 قسام الجامعةأعلى معرفة جميع 
     

4 
 يالتصميم الداخلي مرتبط بالتصميم الجرافيكي البيئ

     

5 
التصميم الداخلي المتميز يراعي حاجات المستخدم 

 للفراغ المعماري
     

6 
وفر له الراحة يللمستخدم  توفير البيئة المناسبة

 النفسية
     

7 
جذبه للقيام يتوفير البيئة المناسبة للمستخدم 

 بأعماله بشكل أفضل
     

8 
صناعة الهوية البصرية للفراغات المعمارية داخل 

جعلها تجربة فريدة ومتميزة عن مختلف تالجامعة 

 الجامعات في األردن

     

مستخدم على صناعة الهوية البصرية تساعد ال 9

 إدراك المكان
     

10 
صناعة الهوية البصرية للفراغات المعمارية داخل 

 الجامعة تعطي قيمة معمارية وفنية كبيرة للفراغات

 بالجامعة

     

      سهولة إيجاد المسار يعتمد إدراك المكان على 11

دراك يتأثر بمدى وضوح الصورة الذهنية عند اإل 12

 المتلقي
     

      دراك على الهوية البصرية للمكانثر اإليؤ 13

دراك ؤثر على اإلتالتكوين الفراغي وعناصره  14

 وبالتالي على الهوية البصرية عند المتلقي
     

حسب طبيعة ونوعية بيختلف إدراك الفراغ  15

 المستخدم له
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 (4الملحق )

spss مخرجات 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 309 95.4 

aExcluded 15 4.6 

Total 324 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.877 16 

 

Frequencies 
 

Statistics 

 الجنس

N Valid 310 

Missing 14 

Mode 1 

 

 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 56.5 56.5 54.0 175 ذكر 

 100.0 43.5 41.7 135 انثى

Total 310 95.7 100.0  

Missing System 14 4.3   
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Total 324 100.0   

 

Statistics 

 الكلية

N Valid 309 

Missing 15 

Mode 1 

 

 ةالكلي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 53.4 53.4 50.9 165 والتصميم العمارة 

 100.0 46.6 44.4 144 خرىأ

Total 309 95.4 100.0  

Missing System 15 4.6   

Total 324 100.0   

 

Statistics 

 الدراسية المرحلة

N Valid 309 

Missing 15 

Mode 5 

 

 الدراسية المرحلة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 19.7 19.7 18.8 61 ولىأ سنة 

 32.7 12.9 12.3 40 ثانية سنة

 49.2 16.5 15.7 51 ثالثة سنة

 60.5 11.3 10.8 35 رابعة سنة

 100.0 39.5 37.7 122 الجامعة من تخرجت

Total 309 95.4 100.0  

Missing System 15 4.6   

Total 324 100.0   
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 16س 15س 14س 13س 12س 11س 10س 9س 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س

 فاعلية درجة

 األلوان

 والصور

 والكتابات

N Valid 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 

Missing 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Mean 4.41 4.27 4.20 4.18 4.18 4.15 4.11 4.23 4.17 3.81 4.13 4.19 4.24 4.09 4.20 4.14 4.1695 

Std. Deviation .736 .861 .894 .833 .921 .897 .874 .905 .900 .999 .871 .861 .826 .974 .848 .953 .52559 

 

 

 

 15س 14س 13س 12س 11س 10س 9س 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س

 فاعلية درجة

 األلوان

 والصور

 والكتابات

N Valid 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 

Missing 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Mean 4.36 4.15 4.22 4.15 4.15 4.27 4.24 4.12 4.08 4.13 4.15 4.11 4.12 4.12 4.23 4.1735 

Std. Deviation .719 .837 .788 .845 .869 .865 .851 .865 .919 .797 .886 .847 .874 .875 .865 .51393 

Correlations 

 

Correlations 

 

 األلوان فاعلية درجة

 البصرية الهوية فاعلية درجة والكتابات والصور

 .Pearson Correlation 1 **729 رجة فاعلية األلوان والصور والكتاباتد

Sig. (2-tailed)  .000 

N 309 309 

 Pearson Correlation **729. 1 درجة فاعلية الهوية البصرية 

Sig. (2-tailed) .000  

N 309 309 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Regression 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 309 52559. 4.1695 رجة فاعلية األلوان والصور والكتاباتد

 309 51393. 4.1735 درجة فاعلية الهوية البصرية

 

Correlations 

 

 األلوان فاعلية درجة

 البصرية الهوية فاعلية درجة والكتابات والصور

Pearson Correlation 729. 1.000 الصور والكتاباترجة فاعلية األلوان ود 

 1.000 729. درجة فاعلية الهوية البصرية

Sig. (1-tailed) 000. . رجة فاعلية األلوان والصور والكتاباتد 

 . 000. درجة فاعلية الهوية البصرية

N 309 309 رجة فاعلية األلوان والصور والكتاباتد 

 309 309 درجة فاعلية الهوية البصرية

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 a729. .531 .529 .36057 .531 347.438 1 307 .000 

a. Predictors: (Constant),  درجة فاعلية الهوية البصرية 

 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 45.170 1 45.170 347.438 b000. 

Residual 39.913 307 .130   

Total 85.083 308    

a. Dependent Variable:  رجة فاعلية األلوان والصور والكتاباتد 

b. Predictors: (Constant),  يةدرجة فاعلية الهوية البصر 
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aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.060 .168  6.304 .000 

درجة فاعلية الهوية 

 البصرية
.745 .040 .729 18.640 .000 

a. Dependent Variable:  والكتابات رجة فاعلية األلوان والصورد 

 

Oneway 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

رجة فاعلية األلوان د

 والصور والكتابات

 5.00 1.94 4.2281 4.0840 03650. 48291. 4.1561 175 ذكر

 5.00 2.69 4.2858 4.0883 04993. 57800. 4.1870 134 نثىأ

Total 309 4.1695 .52559 .02990 4.1107 4.2283 1.94 5.00 

درجة فاعلية الهوية 

 البصرية

 5.00 2.60 4.2118 4.0694 03608. 47725. 4.1406 175 ذكر

 5.00 2.67 4.3116 4.1212 04813. 55714. 4.2164 134 نثىأ

Total 309 4.1735 .51393 .02924 4.1159 4.2310 2.60 5.00 

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

رجة فاعلية األلوان د

 والصور والكتابات

Between Groups .073 1 .073 .263 .609 

Within Groups 85.011 307 .277   

Total 85.083 308    

درجة فاعلية الهوية 

 البصرية

Between Groups .437 1 .437 1.656 .199 

Within Groups 80.915 307 .264   

Total 81.351 308    
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Onewa 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

رجة فاعلية د

األلوان والصور 

 باتوالكتا

 5.00 2.69 4.2414 4.0919 03787. 48640. 4.1667 165 والتصميم العمارة

 5.00 1.94 4.2665 4.0790 04741. 56890. 4.1727 144 خرىأ

Total 309 4.1695 .52559 .02990 4.1107 4.2283 1.94 5.00 

درجة فاعلية 

 الهوية البصرية

 5.00 2.60 4.2622 4.1127 03786. 48632. 4.1875 165 والتصميم العمارة

 5.00 3.00 4.2472 4.0676 04543. 54513. 4.1574 144 خرىأ

Total 309 4.1735 .51393 .02924 4.1159 4.2310 2.60 5.00 

 

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

رجة فاعلية د

األلوان والصور 

 والكتابات

Between Groups .003 1 .003 .010 .919 

Within Groups 85.081 307 .277   

Total 85.083 308    

درجة فاعلية الهوية 

 البصرية

Between Groups .070 1 .070 .263 .609 

Within Groups 81.282 307 .265   

Total 81.351 308    

 

 

 


