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 التسوق مراكز داخل الجرافيكية الطريق إيجاد أنظمة من الزائرين استفادة درجة
 أنموذجًا" ... مول "مكة المعقدة البيئات ذات

 المحتسب يوسف أماني :إعداد
 جرجيس محمد سعد الدكتور :إشراف

 الملخص
رافيكية الطريق الج إيجاد أنظمةدرجة استفادة الزائرين من على تعّرف الهدفت هذه الدراسة الى 

، اعتمدت األردن "مكة مول ... أنموذجا " -في عمانذات البيئات المعقدة  داخل مراكز التسوق
َن مجتمع الدراسة من  ن المتعاملين مع مكة مول من زائريالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكوَّ

 ،استجابوا لالستبانة اإللكترونية الموزعة قد (302) عينة المجتمع حجمكان و ، ومرتادين وعاملين
للحصول  ةحثستبانة( من قبل الباالدراسة )اإل أداةوالتي تعتبر صالحة للتحليل اإلحصائي، وتم تطوير 

غرافية و معلى البيانات األولية و تكونت من قسمين األول للحصول على بيانات تعريفية للمتغيرات الدي
تعلقة ( والقسم الثاني اشتمل على البيانات الم سبب الزيارة للمجمع التجاري ،)الجنس، والمؤهل العلمي

 . تم استخراج صدق وثبات األداتينبقياس عالقة المتغير المستقل للدراسة، و 

(، وبعد إجراء 0602-0606تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  حصائيةالتحليالت اإل

أن أغلب و سنة  02قل من أمن الفئة العمرية و  أن أغلب المهتمين والزائرين هم من فئة اإلناث
ن فئة م هي األكثر ورود ا المول ارتيادالغاية من وأن  عينة الدراسة هم من حملة شهادة البكالوريوس

 الطريق داخل مراكز التسوق متوسطة من وجهة نظر إيجاد أنظمةن درجة تطبيق المشترين، وتبين أ
يئات وق ذات البالطريق داخل مراكز التس إيجاد أنظمةن درجة استفادة الزائرين من عينة الدراسة، وأ

ا أ ن وجهة نظرم المعقدة ند ع إحصائيةذو داللة  أثريوجد نه عينة الدراسة، وأظهرت النتائج أيض 
ت ذا مراكز التسوقالطريق داخل  إيجاد أنظمةفي درجة استفادة الزائرين من  (a ≤0.05مستوى )

( في درجة α≤0.05عند مستوى المعنوية ) إحصائيةذو داللة  أثرنه ال يوجد أ، و البيئات المعقدة
الطريق داخل مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة، تعزى لمتغير  إيجاد أنظمةاستفادة الزائرين من 

 الجنس والعمر.

تعميم و الطريق داخل مراكز التسوق التجارية  إيجاد أنظمةتطوير تصاميم بوقد أوصت الدراسة 
دراج مفهوم  معايير ب االهتمامو  المسار كمصطلح تصميمي متعارف عليه أكاديمي ا ومهني ا إيجادوا 

 المراكز لداخ الطريق إيجاد أنظمة لتحديث  المعالم واضحة استراتيجية بوضع وتصميم الالفتات 
 زيد ام بإجراء أوصت كما خاصة، أو حكومية لمؤسسات إما تابعة أقسام أو هيئات خالل من التجارية



 ز

 مصممي أداء مستوى على للتعرف التسوق مراكز داخل الطريق إيجاد أنظمة على الدراسات من
 .أخرى عالمية أنظمةب ومقارنتها األردن في نظمةاأل بتلك المتعاملين رضا على هأثر  و الجرافيك

 مراكز التسوق. الطريق الجرافيكية، إيجاد أنظمةالتصميم الجرافيكي،  :المفتاحية الكلمات
ً
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Abstract 

This study aimed to define the degree to which visitors benefit from the graphic route-

finding systems inside shopping centers with complex environments, "Mecca Mall ... as a 

Case study" in Jordan Amman. The study adopted the descriptive and analytical approach, 

and the study community consisted of those dealing with Mecca Mall of visitors, visitors, 

and workers. The size of the community sample consisted of (302) who responded to the 

distributed electronic questionnaire, which is considered valid for statistical analysis, and 

the study tools (questionnaire) were developed by the researcher to obtain primary data 

and consisted of two parts, the first to obtain identifying data for demographic variables 

(gender and academic qualification) The reason for the visit to the mall) and the second 

section included data related to measuring the relationship of the independent variable for 

the study, and the validity and reliability of the two tools were extracted. 

 The study was applied in the first semester of the academic year (2020-2021), and 

after conducting statistical analyzes, the study reached the following results: 

Most of the interested people and visitors are from the female category and that most 

of the interested and visitors are from the age group less than 25 years and that most of the 

study sample are holders of a bachelor’s degree and that the purpose of visiting the most 

popular mall is from the category of buyers, and it turns out that the degree of application 

of road-finding systems inside Shopping centers with complex environments are average 

from the point of view of the study sample, and the degree of visitors' benefit from the 

road-finding systems within shopping centers with complex environments from the point 

of view of the study sample, and the results also showed that there is a statistically 

significant effect at the level of (a ≤ 0.05) in the degree to which visitors benefit from road-

finding systems within shopping centers with complex environments, and that there is no 

statistically significant effect at the level of significance (α≤0.05) in the degree to which 

visitors benefit from road-finding systems within shopping centers with complex 

environments, due to a variable Gender and age. 



 ط

The study recommended the development of road-finding systems designs within 

commercial malls and the generalization and inclusion of the concept of finding a route as 

a recognized academic and professional design term, paying attention to signage design 

standards, and developing a clear-cut strategy for modernizing the road finding systems 

inside commercial centers through bodies or departments affiliated with either government 

institutions or in particular, it also recommended that more studies be conducted on the 

systems of finding the way inside shopping centers to know the level of performance of 

graphic designers and its impact on customer satisfaction with those systems in Jordan and 

to compare them with other international systems. 

Keywords: Graphic Design, Graphic Route Finding Systems, Shopping Centers. 
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 األول الفصل
 وأهميتها الدراسة خلفية

 المقدمة

 ،معاصرةال حياتنا من مهما   جزءا   البصري التواصل يمأل الحديث، والعصر النامي العالم هذا في

 .اليومية أنشطتنا في احيوي   ادور   يلعب نهكو 

 نظم )Wayfinding( وهو: المجال بهذا المستخدمة الفروع أهم حدأ الجرافيكي التصميم ويشتمل

 هدفو  تصميم طريق عن المستخدمة المترابطة اإلشارات من مجموعة عن عبارة تكونو  ،الطريق إيجاد

 العلوية والعالمات السريع، الطريق على Signs Road الطرق عالمات المثال: سبيل على واحد

Signs verheadO المستشفى عالمات المطار، في Hospital of Signs، المختلفة ماقساأل عالمات 

  .المتشعبة أو والكبيرة الضخمة المباني أو المستشفى في سواء

 رشادهمإ يف الناس لتوجيه عليها األسهم وضع مع لإلشارات بسيط كنظام الطريق إيجاد نظم تبدأ

 لها مستخدمال على تركز معلومات أنظمة لتصبح اآلن الطريق تحديد تقنية تطورت وقد وجهتهم، إلى

 الماضية لقليلةا بالسنوات ألنظمةا ذهه تطوير تم وقد .كبير بشكل ومتكاملة التكنولوجيا على قائمة هيو 

 تاالتصاال نظم وهي .“System Signage” الالفتات نظام تشملو  ،األشكال متعددة أصبحت حيث

 ،Arrows سهام ،Signs عالمات ،Maps خرائط من يتكون الذي المعلومات ونظام بصريا . الموجهة

 Pictograms الرموزية الرسوم ،Gestures إيماءات ،Systems Coding Color اللون ترميز أنظمة

 السنوات في اجميع   تطويرها وتم .Elements Typographic Different المختلفة التايبوغرافية والعناصر

 النتقال ليلكد عادة   ُتستخدم وجميعها ،الرقمية اللمس شاشات أجهزة إلى وصلت حتى الماضية القليلة

ا االفتراضي للعالم متخصصة نظم وهناك الواقعي، أو المادي العالم عبر األفراد  .أيض 
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 أن ويمكن التجارية ةعالمالو  عملال منشأة من أساسي ا جزء ا  Wayfinding الطريق إيجاد نظم يعد

 مكتب أجراه لمسح وفق ا .البحث من الرئيس الهدف كان هناو  اتجاهية الفتات مجرد من أكثر يكون

FedEx من (٪70) نسبته ما أي 26 أصل من 8 من يقرب ما ذهب ،األمريكيين المستهلكين على 

 جدو  قدو  ،عالماته بسبب قبل من فيه التواجد لهم يسبق لم عمل مكان أو متجر إلى المستهلكين

ا اشتروا قد المستجيبين من ٪07 أن نفسه االستطالع  باههم.انت لفتت العالمة أن لمجرد خدمة أو منتج 

 الشركات من ٪06 نسبته ما أفاد ،Cincinnati بجامعة االقتصادي المركز أجراها أخرى دراسة في

 .انيهممب في البصرية الالفتات تحسين أو بتغيير قاموا عندما تقريب ا ٪26 بنسبة زيادة بمتوسط

 مساعدة موتقدي معينة منطقة في األفراد وجيهلت تطويرها تم شاملة نظام هي Wayfinding ميزة إن

 ب. النقطة إلى أ النقطة من لالنتقال توجيهية

 :أمرين عن حثيب فإنه ،له بالنسبة مألوف وغير البيئة دقمع محيط في نفسه الزائر يجد دمانفع

 .الموقع في وجوده مكان وتحديد ،المخطط مثل واضحة معلومات -

 واضح مخطط أو ،)apM entalM( ةذهني خرائط شكل في له التوجه مرادال المكان إلى باإلضافة -

 للبناء.

 المقصودة. وجهتهم إلى بسهولة توجيههم على لتساعد الالفتات دور يأتي وهنا

 رئيسيين: جانبين على كبير بشكل لالفتات الصحيح التصميم يعتمد أيضا  

 الالفتة. وأ العالمة وفهم إدراك سهولةو  بأكمله النظام مع متناسق الالفتات تركيب موقع يكون أن -

 في غييرت دون والتسميات التوضيحية والصور األلوان رموز مع متسق التصميم يكون أن يجب -

 المكان. في المواقع جميع من الوصول لتسهيل النظام أنحاء جميع
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 تكون نأو  ،الرموز ءةقرا سهولةو  للتصميم المناسب الحجم مراعاة يجب أنه إلى باإلضافة

 استخدامب لزائرل والواضح البسيط التوجيه لتوفير ،بأكمله النظام مع متناسقةو  للزائر واضحة المعلومات

 الالفتات. من األدنى الحد

 ،ystemS ignageS ffectiveE فعال الفتات نظام على قائم عالم نحو التوجه اجميع   منها والهدف

 الالفتات. نظام تماسك على الحفاظ مع تامة بسهولة المعلومات معين نظام عالمات تنقل حيث

 مشكلة الدراسة

 يقالطر  إيجاد مشكلة على التغلب في المطلوب يحقق لم للعالمات التقليدي ستخداماال إن

ngidnafyaW المعقدة البيئات في Environments Complex. على عام بشكل االعتماد كان حيث 

 ألن نظرا  و  األسهم. وبعض لها الوصول المراد ةهوجلل الوصول على ساعدت التي الالفتات من الكثير

 لحل تكامال   رأكث نهج يجادإل حاجة فهناك التوجيه، بنتائج واضح بشكل مرتبطة الطريق إيجاد مشاكل

 أو Landmarks البارزة المعالم استخدام وميزة الالفتات، وضع سوء عن الناجم االرتباك مشكلة

 عن البحث كان اوهن البيئات. تلك داخل الطريق بتحديد المرتبط بالتوتر المرتبطة والمشاكل اإلشارات،

 بنجاح التحرك يمكنه زائرال أنو  التنقل قابلية هنا ونعني ،الطريق إيجاد أنظمة لتصميم المتكامل النهج

 لمكان:ا في التوتر سهولة مدى تحدد معايير ثالثة خالل من الوجهة إلى الحالي موقعه من وسهولة

  .الحالي موقعه معرفة يستطيع زائرال كان إذا ما :أوال  

  لها. الوصول المراد لوجهةل المؤدي طريقال على العثور هيمكن كان إذا ما :ثاني ا

 لىع تااهقاادر  ماادىو  لمكااانا في الطريق عن البحااث خبرة يراكم أن لزائرل يمكن ماادى أي إلى :اثااالثاا  

  المكان. في ذهنية صورة وتكون رشاديةاإل خبرةال تجميع
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 تلبيةل المعلومات إلى الوصول بيئة استخدام للمستخدم يمكن أنه إلى الناجح التنقل يشيرو 

  كلةمش حل ذلك بعد يمكنو  ،التنقل على مساعدةال اإلرشادات مساحة في اتالمعلوم من احتياجاته

 (.Hardman and Edwards, 1993) مكانال في الضياع

 أهداف الدراسة

 ذات ،خمةالض المباني ورواد للزائرين استفادة أقصى تحقيق إلى رئيس بشكل الدراسة تهدف

 انيبالم نظمةاأل إلى يشارو  .بها األماكن إيجاد يصعب التي ،البناء وأروقة أجنحة وتعدد تساعاال

 أو تبعياتال بسبب جوهري ا سلوكها ذجةنم يصعب التي البيئات تلك أنها على عام بشكل المعقدة

 البيئةو  معين نظام بين أو أجزائهاو  أقسامها بين األخرى التفاعالت أنواع أو العالقات أو تطوراتال

 لنظاما أجزاء بين قةالعال إيجاد كيفية في يبحث علمي نهج هو إلى الصطالحا يشيرو  .المحيطة

  بيئته.و  النظام بين اعلاافالت كوني وكيف به الفردية التفاعالت أو جماعيةال سلوكياتال بإحداث

(2009 Mosaic,  Chapouthier,) 

 الرئيس دفلله تحقيقا   ،المقصود المكان إلى والتوجيه اإلرشاد في لمساعدةل لتوجها كان هنا من

 .(لمعقدةا البيئات ذات التسوق مراكز داخل الطريق إيجاد أنظمة من الزائرين استفادة درجة) :للدراسة

 :التالية الفرعية األهداف تحقيقل تهدف فالدراسة وعليه،

لقاءو  ومعاييرها ومبادئها الجرافيكية الطريق إيجاد أنظمة شرح -2  تصميم طرق أحدث على الضوء ا 

 التفاعلية. الطريق إيجاد

 .يةدراس كحالة مول( )مكة ةالمعقد البيئات في الطريق إيجاد نظام تصميم واقع على الوقوف -0

 مول. مكة في الطريق إيجاد نظم تصميم وسلبيات إيجابيات على الضوء إلقاء -7
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 أهمية الدراسة

 أنظمة وتحديدا   يالبيئ الجرافيكي التصميم مجال في الباحثين لدى المعرفة اءأثر  على الدراسة تركز

 لنتائجا الدراسة حققت أن ةالباحث أملتو  المعقدة البيئات ذات التسوق مراكز رتاديوم الطريق، إيجاد

 التالية:

 الفراغ. إدراك عملية تحقيق في gidnafyafW الطريق إيجاد أنظمة تصاميم دور ظهارإ -2

 ي.المعمار  والتصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي التصميم لوكاالت االستفادة تحقيق -0

 .للزائر بالنسبة واالرتباك الفوضى وتجنب والواضح المبسط التوجيه توفير -7

  .السياحة على التسوق مراكز في اجرافيكي   الطريق إيجاد تصاميم أثر توضيح -4

 الفرضياتأسئلة الدراسة و 

 والبيئة ضاءالف مع التواصل عملية فإن الطريق يجادإل والبيئي المكاني التصميم ضعف ظل في

 في: يتمثل الذيو  الخلل، من الكثير ينتابها المعقدة البيئات ذات التسوق مراكز داخل

 مول. مكة في المختلفة التجارية المحالت بين التصميمي النمط اتساق -2

 محدد. إطار داخل موقعه تحديد على الزائر قدرة -0

 المنشودة. الوجهة تحديد سهولة -7

 .وجهته تحديد على تساعده (Map) Mental ،ذهنية خريطة تطوير على أحيانا   الزائر قدرة -4

 :آلتيا السؤال عن جابةلإل سعىت الدراسة هذه فإن وعليه

 المعقدة؟ البيئات ذات التسوق مراكز داخل الطريق إيجاد أنظمة تطبيق مدى ما .2

  لمعقدة؟ا البيئات ذات التسوق مراكز داخل الطريق إيجاد أنظمة من الزائرين استفادة درجة هي ما .0
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 ي:تاآل النحو على الدراسة اتفرضي تكون وبذلك

 من الزائرين استفادة مدى في (≥0.05α) المعنوية مستوى عند إحصائية داللة وذ أثر يوجد ال -2

 المعقدة. البيئات ذات التسوق مراكز داخل الطريق إيجاد أنظمة

 من الزائرين استفادة درجة في (≥0.05α) المعنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال -0

 العمر.و  الجنس لمتغير عزىت المعقدة، البيئات ذات التسوق مراكز داخل الطريق إيجاد أنظمة

 حدود الدراسة

 المعقدة. البيئات ذات التسوق مراكز داخل الطريق إيجاد أنظمة :الموضوعي الحد

 .2021-2020 العام في الدراسة هذهب العمل سيتم :الزماني الحد

 مول. مكة – عمان – الهاشمية األردنية المملكة على الدراسة ستقتصر :المكاني الحد

 منهج الدراسة

 صفو  لغرض الوصفي المنهج استخدام تم إذ ،التحليلي الوصفي المنهج الدراسة استخدمت

 تم كما ق،الطري إيجاد أنظمة من استفادتهم درجةل تقييمهم حول مول لمكة والزائرين المهتمين إجابات

 داخل رافيكيةالج الطريق إيجاد أنظمة من الزائرين استفادة درجة قياس لغرض التحليلي المنهج استخدام

 .المعقدة البيئات ذات التسوق مراكز

 محددات الدراسة

 الموضوع. بهذا المرتبطة الدراسات قلة -2

 العالمي. الصعيد على الجرافيكية الطريق إيجاد أنظمة تطور -0

 لمعقدة.ا البيئات ذات المباني من العديد في الداخلي التصميم في المستمر التغيير -7
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 مصطلحات الدراسة

 البيئي الجرافيكي التصميم litnemiorivnE cenpanG nrinei 

 خصصاتت يخدم التخصصات متعدد تصميم مجال هو البيئي، الجرافيكي التصميم :مفاهمياً 

 كطريقة مجاالتال من وغيرها الطبيعية والمناظر واإلضاءة والفن المعمارية والهندسة الجرافيكي التصميم

 هذه عن تعبيرال يتمو  المبنية البيئة في لألفكار المرئية الترجمة خالل من المستخدم تجربة لتعزيز

 الالفتات شكل تأخذ وقد والتقنيات، التطبيقات من واسعة مجموعة خالل من المشروع داخل التحسينات

 .(Rsmdesign, 2019) نلأللوا االستراتيجي تخدامسواال الفنية والرسومات والهوية

 وأ شاراتإ تصميم خالل من المعقدة البيئات داخل اإلنسان حركة تسهيل عملية هو :إجرائياً 

 التوجيه. عالمات

 الطريق إيجاد Wayfinding 

من خالل بيئة  األفرادالمعلومات التي توجه  أنظمةإلى  Wayfindingيشير مصطلح  :مفاهمياً 

 .لمكانمادية وتعزز فهمهم وتجربتهم ل

 ضرية،الح المراكز مثل المعقدة المبنية البيئات في خاص بشكل مهم ا الطرق تحديد نظام يعد

 حيث تعقيد ا، أكثر تصبح المعمارية البيئات ألن نظر ا ،النقل ومرافق الجامعي، والحرم الصحية والرعاية

 وجهاتهم لىإ توجيههم في للمساعدة والرموز واالتجاهات الخرائط مثل رئيةم إشارات إلى األفراد يحتاج

 الرفاهيةب الشعور في الفعالة الطريق تحديد أنظمة تساهم األحيان من كثير فيو  ،البيئات هذه في

 .),Torgny (1987 نواألم والسالمة

 اإلدراكو  التصور على القدرة خالل من ،تجاهاال وتحديد الطريق عن البحث عملية هو :إجرائياً 

 الوجهة لىإ بالتحرك متمثال   القرار اتخاذب للسلوك التخطيط ثم منو  الضرورية، المعلومات واستقراء
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 ةيالزمن وتتابعاته مكانيال المحيط أي البيئية، المعلومات بمفهوم يرتبط فهو المقصودة،

 Context Temporal & Spatial. 

 الالفتات Signage 

 وتقديم وتحديد الترويج مثل المشتركة األغراض من عدد ا الالفتات تخدم ما عادة   :مفاهمياً 

عطاء المعلومات  (Octink.com) بالسالمة. الوعي زيادة أو التوجيهات وا 

Visual  المرئية والعالمات الرسومات أنواع من ممكن نوع أي تصميم عملية هي :إجرائياً 

Graphics اكنماأل جميع في الطريق إيجاد أنظمة وتظهر معين، جمهور على معينة معلومات لعرض 

 .خارجها أو المباني داخلو  الشوارع مثل

 رسوماتال مجموعات أو العامة( )اإلعالنية المرئية موزالر  جميع بأنه يعرف مصطلح هو الالفتات

 الجمهور. إلى المعلومات تنقل التي

 الالفتات أنظمة Systems Signage 

 رميزت أنظمة سهام، خرائط، الفتات، من تتكون بصريا ، موجهة معلومات أنظمة هي :مفاهمياً 

  مختلفة. تايبوغرافية وعناصر توضيحية رسوم اللون،

 يقالطر  على الطرق عالمات مثل ،المادي العالم عبر األفراد مرور توجيه عملية هي :إجرائياً 

 مثلةأ كلها فهي ،المطار في العلوية والعالمات اقاألنف مترو في المحطة تحديد وعالمات السريع،

 .الالفتات نظمةأل شائعة

 الُمَميَِّزة المعالم Landmarks 

 كانم على الحكم من الفرد يمكن الذي خاصة   عليه، التعرف هليس مكان أو مبنى :مفاهمياً 

 .(dictionary.cambridge.org) هوجود
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 عيةطبي مميزة عالمة بأي الزائر ستعانةا خالل من المكان على االستدالل ةعملي هو :إجرائياً 

 هذه ونكت قد أيضا  و  ،إليها الوصول يريد تيال الوجهة على بها االستدالل يمكن معمارية أو كانت

  للمنطقة. ورمز فني عمل أو تذكاري نصب العالمة
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري األدب

 مقدمة:

 فضال   اومتغيراته الدراسة بموضوع المباشرة العالقة ذي النظري طاراإل على الفصل هذا اشتمل

 ي:تآلا النحو على وذلك رالمسا إيجاد أنظمة بتصاميم العالقة ذات واألجنبية العربية الدراسات عن

 األدب النظري :أولً 

 الدراسة اتلمتغير  الفكرية والمرتكزات ،الدراسة لموضوع األساسية المفاهيم الجزء هذا سيناقش

 األساسية.

الطريق إيجادمفهوم  0.2  

 له يشار كان حيث ،عشر السادس القرن منذ اموجود   Wafinding طريقال إيجاد مصطلح كان

 ومحددة نةمعي وجهة إلى األقدام على سيرا   والتنقل واالنتقال السفر يعني ما وهو Wayfaring بمصطلح

(1992 -Passini & Arthur). 

 Systems Wayfinding الطريق معالم تحديد أنظمة 2.0.2

 بيئتهم في األشاااااااااااياء على عالمات يرسااااااااااامون البشااااااااااار كان الورق، اختراع من طويل وقت قبل

 ،بصااااريا   المعلومة إيصااااال هو العالمات هذه صاااانع من القصااااد وكان الكهوف جدران مثل ،المحيطة

  وفهموها. صنعوها الذين الناس بين مشتركة لغة بمثابة الحق ا الرسومات هذه أصبحت قدو 
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 فرنسا الكهوف. جدران على ورموز رسومات (2) رقم شكلال
https://fil3elm.com/article/137 

 لعم مجرد من بكثير أكثر كان يفعلوه ما أن المصممين من مجموعة أدرك العصر تطور مع

Experiential for Society  البيئي الجرافيكي التصميم جمعية للتشكي فتجمعوا وعالمات رموز

Designs Graphic (SEGD.)  

 اإلدارة مجلس صَوت 0627 عام في و ،بالمهنة أنشطتهم وطَوروا المسمى هذا تحت وأصبحوا

 أدق بشكل ليعكس ،البيئي التصميم أي Design Environmental ليصبح المسمى هذا تغيير على

 تصف بحيث ،يالتجريب الجرافيكي التصميم بمجتمع المبنية البيئة في االتصالو  المتسعة الطبيعة

 ال سنواتلا خالل تطويره تم الذيو  المصممون به يقوم الذي العمل دقة أكثر بشكل )التجريبي( كلمة

 ،فقط المسار تحديد أنظمةو  أساسية عالمات جردم من أكثر يتضمن والذي ،الماضية 06 إلى 22

 الصور نقلو  ،المحتوى يتضمن الذي الفراغ بيئة في تاالتصاال لجميع األوسع المفهوم يشمل فهو

 التجارية. العالمة ذات والمحتويات ،الرقمية والنصوص

https://fil3elm.com/article/137
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 البيئة لدى كني لم ،التسعينات أوائل في البيئي الجرافيكي التصميم جمعية مؤسسو صاغ وعندما

 الشامل طلحالمص تحت تندرج مجاالت عدة فهناك ،اليوم تمتلكها التي البيئية بالحركة قوي ارتباط

  .والالفتات ،والرموز ،الطريق تحديد أنظمةك البيئي الجرافيكي للتصميم

 Systems Wayfinding Graphic الجرافيكية الطريق معالم تحديد أنظمة 2.2.1

 من مجموعة على ويشتمل المبادئ من مجموعة لتطبيق المصمم به يقوم إبداعي نهج هو

 أو معينة ةرسال إيصال أجل من الثابتة الصورة إلى يرتكز مرئي تواصلي فني ّ عمل لخلق العناصر

 .(0622 موسى،) مستهدف لجمهور رسائل مجموعة

 الرسوم لكذ في بما التصميم تخصصات من العديد يحتضن البيئي الجرافيكي التصميم نإ

 المرئية الجوانبب معنية وجميعها الصناعية، والتصاميم الطبيعية والمناظر والداخلية والمعمارية البيانية

 لمكانبا لناسا تربط تجارب إنشاء فكرة وتشكيل والمعلومات، الهوية وتوصيل الطرق، على للتعرف

(9111 ,Charle & Ray). 

 basics Wayfinding الطريق" إيجاد" مبادئ 1.2.2.1

 حةللمال صالحة المساحات لجعل معلومات بتسخير معنية التصميم مبادئ من مجموعة هناك

 من وماتالمعل مساحة في بنجاح االنتقال يمكنه الماَلح أن أي التنقل قابلية وتعني ،فعال بشكل

ن حتى المنشودة، الوجهة إلى الحالي موقعه  دقيق. بشكل معروف غير الوجهة موقع كان وا 
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  متداخلة البيئي الجرافيكي للتصميم الرئيسية الثالث للمكونات توضيحي شكل (0) الشكل

 الباحثة( تصميم )المصدر:
 

  يلي: ما الفعال الطريق تحديد مبادئ تتضمن

 لةقاب مساحة في موقع كل عطاءإ يتضمن المبدأ أن حيث موقع كل في محددة هوية شاءإن .2

 وهي ،كبرأ مساحة في بموقع المباشر محيطه ربط للمالح يمكن بحيث فريدة، إدراكية هوية تنقللل

 يشيرو  ،والتوجيه الموقع استعادة على والقدرة للمالحة، األول المعيار إلى مباشر بشكل تنتمي هنا

 ليهاع التعرف يمكن مرجعية نقطة أو كمعَلم ما، حد إلى يعمل، أن يجب مكان كل أن إلى المبدأ هذا

 ما يه ويةفاله ،المكان تصورات عن الحديث عند والتكافؤ الهوية مفهومي يقدم ،كبراأل المساحة في

 ماتهاس حسب الفراغات عبتجمي يسمح ما هو والتكافؤ ،اآلخر عن امميز   الفضاء من جزءا   يجعل

 (iPassin & Arthur, 1992)المشتركة.
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 تخدم المعالم استخدام نأ إذ تنسى ال التي والمواقع التوجيه إشارات لتقديم المعالم استخدام .0

 إلى النسبةب المعَلم مكان يعرف المالح كان إذاف توجيه إشارة تعتبر كونها أولهما مفيدين غرضين

 مع يشاركها التي المساحة في يواجهه التي والطريق مكانه عن شيئ ا يذكر أن فيمكنه الحالي، موقعه

 اسعةو  منطقة ضمن هإتجاه على الحكم في المالح تساعد أن المعالم هذه لمثل يمكنو  ،المعَلم هذا

 وقد ،خاص بشكل ُينسى ال كموقع هو للمعلم بالنسبة وثانيهما .كامل بشكل المساحة يغطي وأن

 العديد ذكروا قد المختلفين المستجيبين أن التخطيطية بالخريطة الخاصة مقابالته في Lynch الحظ

 على فوريال التعرف توفر أن يمكن التي هي تنسى ال التي ماكناأل هذه أن حيث نفسها ماكناأل من

 أو لمواقعل المكتوبة أو الشفوية لألوصاف األساس للمعالم المشتركة المفردات توفر و ،المرء موقع

 العديد نبي من مسار إختيار المالح على يجب و القرار، بنقاط المرتبطة المعالم تعد حيث مساراتال

 أكثر هب المرتبط والقرار الموقع تجعل ألنها خاص بشكل مفيدة اتباعها، يجب التي المسارات من

 للتذكر. قابلية

 .عتدالإب هاإستخدام ينبغي ذلك، ومع المعلومات مساحة وتعريف تنظيم في المعالم نظام يساعد

 المعلم ألن ظر ان ،تُنسى ال فريدة كمواقع فائدتها مع يتناقض الفضاء في المعالم من الكثير وضع إن

ا يكون أن يمكنو  له، المقاربة المحيطة المنطقة يحدد  يمكن إذ ،المنطقة تلك لمحتوى ممثال   أو نموذج 

ا للمعالم  المعالم إن الطريق. في يوجد ما إلى وتشير التقاطعات من المنبثقة لمساراتا ترسم أن أيض 

 أن يجبو  للمالح، أو للفرد الذهنية الخرائط وبناء المسارات تحديد خاللها من يتم التي المراسي هي

 المساحة. تنظيم لمبدأ األعلى المستوى تعكس
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 تكونل الخصائص من مجموعة المسارات تمتلك أن يجب حيث التنظيم جيدة مسارات إنشاء .7

 في ضهاعر  عند نهايةو  وسطو  واضحة بداية ولها مستمرة التنظيم جيدة المساراتو  ،التنظيم" "جيدة

 ويحافظ ،المسار طول على فيه يتحرك الذي تجاهاإل بسهولة المالح يستنتج أن ويجب .إتجاه كل

 والمسافة المسار طول على التالي المعلم من بكل يتعلق فيما المالح إتجاه على جيد ا المنظم المسار

 النهائية. الوجهة إلى

 وعةمجم ذات مناطق إلى المساحة تقسيم يتم حيث مختلف بصري طابع ذات مناطق إنشاء .4

 لمنطقةا يميز الذي الحرف يكون أن يمكنو  ،الطريق تحديد في للمساعدة المرئية السمات من مميزة

 لمناطقل يكون ال قدو  ،ستخداماال أو الوظيفة في تمييز ا يكون أو مرئي، مظهرها جوانب ضبع عن

 عرفت عام بشكل عليها متفق مساحة وجود هو المتطلبات من األدنى الحد ولكن ،بدقة محددة حدود

 خارجها. تقع أنها على المحيطة المنطقة وتعرف المنطقة، داخل أنها على

 ةستعادإل اإلشارات من أخرى مجموعة توفير خالل من الطريق تحديد في رشاداتاإل تساعد

  .انمكال لتحديد طريقة تعطي وبالتالي ،ما بمنطقة المميزة السمات من مجموعة ويربط ،الموقع

 عززتو  للمعرض؛ الرئيسية المناطق حدود ترسم المرئية العناصر أن كيف Rodley ذكر

 ياتومستو  المختلفة، األشكال ذات والقناطر والقوالب، للجدران األلوان معامالت في االختالفات

 (Rodley, 1997) أخرى. إلى منطقة من القناطر عبر تاإلنتقاال المختلفة، اإلضاءة

 يف التنقل عند وذلك خريطة( أو مشهد ا المالحين )منح االستطالع عرض طرق استخدام .2

 أكملهاب المساحة تضع نهاأ حيث التنقل في قّيمة مساعدة أداة الخريطة تعد إذ الفضاء، من نوع أي

 بسهولة: األحكام من أنواع عدة إصدار ويمكن المالح، نظر وجهة ضمن
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 .المباشر الجوار في هو وما المالح موقع -

  .هناك المالح سيأخذها التي الطرق هي وما المتاحة، الوجهات هي ما -

 .ختارهإ الذي المسار نع المالح بعد ومدى المساحة، حجم -

 األساس رتوف أن يمكن والتي للمساحة، جاهزة صورة االستطالع عرض يوفر ذلك، إلى باإلضافة

 للمالح. الذهنية للخريطة

 اصةلخا ستقصائيةاإل المعرفة إلى الوصول إمكانية األفراد منح أن الباحثين من العديد وجد

 تقدير في مسارال تتبع تجربة من المكتسبة للمعرفة متفوق ا أو مشابه ا أداء   يعطي أن يمكن بالبيئة

 ثابةبم تكون أن االفتراضية( )أو المادية المساحة لخريطة يمكن كما الخرائط. رسم ومهام المعالم

 (Hayes and Thorndyke, 1982)   .للمحتوى المفاهيمية للخريطة خارجي تمثيل

 وضع مالمه من أنه حيث القرارات إتخاذ في للمساعدة القرار إتخاذ نقاط في إشارات قديمت .6

 قرار ا المالح فيه يتخذ أن يجب الذي المكان هي القرار نقاط وتعتبر ،القرار إتخاذ نقاط في الالفتات

 ،تجاه(اإل رتغيي أو الحالي الطريق طول على سيستمر كان إذا ما المثال، سبيل )على الطريق لتحديد

 تكون أن جبي و ،التالي المالح إختيار لتوجيه الفضاء في إضافية معلومات بتضمين العالمة تقومو 

 المرحلة. تلك في للمالح المقدمة اتختيار اإل من بكل صلة ذات المعلومات هذه

 لقرارا صنع كعملية الطريق على بالعثور الخاصة نظريته من كجزء المبدأ هذا Passini يصف

 عن بالفعل هيعرف ما يستخدم )أو بيئته من معلومات باكتساب المالح يبدأ حيث النظرية، لهذه وفق ا

 والمعرفة يةالمحل الميزات مراقبة بين المالح يجمعو  الطريق، طول لىع القرار إتخاذ نقاط في الفضاء(

 (Passini, and Arthur 1992) .المناسبة المالحية بالحركة للقيام بالمساحة السابقة

 



19 

 Criterion Wayfinding الطريق" إيجاد" معايير 0.0.0.2

  :المكان وارتياد التنقل سهولة تحدد معايير ثالثة هناك

 استنتاجه. أو الحالي موقعه إكتشاف يستطيع المكان مرتاد كان إذا ما األول: المعيار

 إلجابةا يمكنه كان إذا عما المالح ساااااااألي وهنا والتوجيه، للموقع الناجح ترداداإلسااااااا قدرة بمعنى

 لها؟ أتجه التي الطريق هي وما أنا؟ أين األسئلة، على قاطع بشكل

 .المقصودة الوجهة إلى طريقال على العثور مكني كان إذا ما الثاني: المعيار

 أنب الحكم نيمك وهنا ،بنجاح الطريق تحديد مهام أداء على القدرة وهي التنقل قابلية به ىعنيو 

 لحاليا موقعه من تنقله التي الصحيحة المالحة قرارات إتخاذ من الماَلح يتمكن عندما ناجح النظام

 لىع االستمرار يجب كان إذا ما القرارات هذه أمثلة ومن ،كبراأل وهدفه غرضه تحقق وجهة إلى

 إذا ام أو المسارات، تقاطع عند هإتخاذ يجب الذي تجاهاإل هو وما التراجع، أو الحالي الطريق طول

 المسار لتأكيد المحيطة البيئة من معلومات أو بيانات على والحصول التوقف المالح على يجب كان

  )Passini, & Arthur 1992( .الحالي

 ذهنية. كصورة المكان ارتياد خبرة يراكم أن للمالح يمكن مدى أي إلى الثالث: المعيار

 خيلت على القدرة أو الفضاء في الطريق عن البحث خبرة تجميع على المالح قدرة مدى وهو

 ،  Lynchحقق وقد ،لها خريطة أو متماسكة ذهنية صورة تكوين على المالح قدرة هيو  كبيرة مساحة

 الموجودة للميزات الناس تذكر جودة مدى على الحضري الفضاء خصائص تأثير كيفية في مرة ألول

 وطلب رسيبنيوجي سيتي وجيرسي أنجلوس ولوس بوسطن سكان مع مقابالت لينش أجرى حيث ،فيه

 الشفهية والمقابالت التخطيطية الخرائط هذه خالل ومن الذاكرة من لمدينتهم مبدئية خرائط رسم منهم

 لكل يةالفعل التخطيطية والمقابالت الخرائط تعكس مدى أي إلى المدن: تخيل إمكانية لينش قارن
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 الميزات من وعةمجم ستخداماب مدنهمل اصور   مينظبت قاموا قد المستجيبين أن لينش اكتشف حيث مدينة

 (Lynch) .عات()التقاط والعقد )الحواجز( والحواف والمناطق والمعالم المسارات المشتركة:

 ضمن التصميم جوانب من مهم ا جانب ا عتبري (Wayfinding) الطريق إيجاد أن تقدم مما نستنتج

 إلى مكان من قالنتلإل والبيئية المكانية اإلشارات استخدام خالل من تعريفه يتمو  ،المختلفة المقاييس

 يمتنظ وفرت فهي الالفتات مجرد تتجاوز والمعمارية الحضرية العناصر هذه مجموعة إن ،آخر

 وجهات ينب للتنقل للمستخدمين مرن ا طريق ا تعد معينة ومعايير مبادئ حسب وتصميمها ،الالفتات

 لعالمةا دعم من بتداءإ مباشر بشكل اليومية حياتنا جوانب على نعكاسهااو  مختلفين وزمن نظر

 السالمة. مخرج الى الوصول وحتى التجارية

  الجرافيكية الطريق" إيجاد" أنظمة عمل طريقة 0.0

 الوصول امنه األساسي والهدف نقطتين، بين طريق أفضل إيجاد في نظمةاأل هذه استخدام يتم

  والوقت. للجهد توفيرا   واألكثر واألقصر األسرع الطريق خالل من للوجهة

 Landmarks الُمَميَِّزة المعالم 2.0.0

 ىأخر  أماكن أو العناصر موقع تحديد على تعمل بيئة في بارز موقع أو عنصر هو المعلم

 لمرئيةا بسماته يتميز أن ويمكن مالحية مساعدة كوسيلة أو تنظيمية كميزة المعلم يعمل أن يمكنو 

 (,Hirtle, M.E, Sorrows 1999) والداللية. والهيكلية

 :جوهري ا مختلفتين بطريقتين الربط نقاط أو المعالم ُتستخدم

 لتحديد زئي اج المعلم استخدام يتم أن يمكن حيث للبيئة تنظيمي كمفهوم المعلم استخدام يمكن :أوال   -

 .كمثال الحي
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 ارمس طول على إختيار نقاط توفير خالل من مالحية كمساعدات المعالم تعمل أن يمكن :ثاني ا -

 تجاهإلا على كدليل أو الوجهة، إلى الوصول من التحقق أو الصحيح، المسار تأكيد أو السفر،

 .البعيدة المعالم حالة في الحالي

 والنقاط الماتالع أو المعرفية المراسي ليتشكب تقوم هيكلية كبيئات وجودها خالل ومن المعالم إن

يجادو  للتوجيه المرجعية  أو اإللتقاء قاطن وصف وفي رسوماتنا في تظهر قد والتي والتواصل الطريق ا 

  معينة. بيئة عن مميزة وكمعلومات الطرق،

 على اء  بن تحديدها يتم ما غالب او  المحليين والسكان السياح من لكل كعالمات المعالم وتعمل

 لحصولل الخروج من والحيوانات الناس تمكين على المعالم عملت القدم منذو  واألهمية والشهرة الدوام

 عالموق عن جد ا بعيدة عام بشكل المعالم هذه تكن لم والتي الضرورات هذه ومثل الطعام على

  المطلوب.

 قبل وقعت التي األحداث على لتعرفبا للناس السماح في للمعالم التاريخية األهمية تكمن

 لمهتمةا لألطراف والسماح الحدث توضيح على تعمل حيث بشأنها فضوليين يكونوا وأن عصرنا

 يولد دورهب وهذا الموقع، إلى مميزة هوية إضافة إلى باإلضافة بالقصة االرتباط من بمزيد لشعوربا

 (yomahsA, 8192( .المعنية األطراف ومن السياحة من الدخل

  Orientation  التوجه /تجاهاإل   2.2.2

 الناجح التوجه طلبيت حيث ورغباتنا حتياجاتناإ تلبي التي ماكناأل إلى للوصول البيئة عبر نسافر

ا يتطلب وكذلك ،هناك إلى نصل وكيف نذهب أين معرفة إلى  طول لىع التحرك من نتمكن أن أيض 

 هي ذهه وكل ،الضروري غير التأخير أو حوادث وقوع دون المقصود تجاهاإل في المقصود الطريق

 شكلب التنقل أجل منو  ،البيئة عبر الهدف نحو موجهةالو  منسقةال حركةال حيث المالحة متطلبات
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 ماعية،واالجت المادية البيئات سياقات ضمن الحركي، والسلوك اإلدراك مهارات طبقت أن يجب فعال

 والتي هبالتوج الصلة ذات البشرية العوامل من مجموعة وهناك .والنقل المعلومات تقنيات وبمساعدة

  لككذو  والبيئات التقنيات تصميم في تحسيناتب القيام إلى ابه االهتمام يؤدي أن يمكن

 .لألفراد وسالمة وراحة وكفاءة ودقة سهولة نم تزيد التي اتءاإلجرا

( Navigation in Wayfinding of Factors Human-2006) 

 بل ألخرىا الوجهات توجد وأين البناء بيئة في همكان معرفة إلى الفرد حتاجي التنقل أجل من

 وجيهت على قادر ا الفرد كان إذا أنه حيث ،خراآل إلى المكان من الزمنية المسافة معرفة ستحسنيو 

 عن لبحثا في و ،المعالم عبر والتنقل الوجهات فهم األسهل من فسيكون البناء بيئة داخل هنفس

 للتعبير جد ا ةفعال طريقة هاإستخدام يعدو  الموقع إلى لإلشارة شائع بشكل الخرائط استخدام يتم قالطر 

  عليها. واإلشراف البناء بيئة عن

 وميةالي األفراد حياة من يتجزأ ال وجزء أساسي بشري نشاط هو آخر إلى مكان من التنقل إن

 يجادإل ابقةالس وخبراتهم معرفتهم الناس ويستخدم تتجه؟ أين إلى أنت؟ أين سؤال طرح الشائع ومن

 نالتواز  إلى أتيي الفضاء في والمعلومات البناء لبيئة البشري اإلدراك نأ حيث البناء بيئة في طريقهم

 بالمعلومات؟ فعلت ماذا ذلك؟ ترأي لماذا ترى؟ ماذا ،والتركيز

 Navigation التنقل 2.0.0

 خاللها من طريقهم الناس يجد التي المحددة الوسائل إلى  Navigation التنقل مصطلح يشير

 :ذلك في بما

 (Navigation Route) الطرق في التنقل .1

 إلى منهم كثيرال يتقدم الطريق يجادإل كوسيلة المعالم في التنقل مع بالراحة الناس يشعر فعندما

 في بآخر ن امكا تربط التي الطرق المسار عبر التنقل يستخدمون الذين األفراد يتعلمو  المالحة مسار
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 تلك بطور  ومختلفة متعددة طرق مع راحة أكثر الناس يصبح نأ إلى العملية وتميل ،البيئة سياق

 املةك بيئة يشمل أن يمكن أذهانهم في للمالحة شامال   نظام ا األفراد ينشئ أن بمجرد و مع ا الطرق

 ،أكملهاب مدينة تكون أن يمكن حتى أو متعددة مبان   به جامعي ا حرم ا وأ واحدة مبنية منشأة كانت سواء

 من كل إستخدام يمكن حيث المعالم في التنقل من منهجيته في تجريد ا أكثر الطريق على التنقل يعدو 

 المسار لىع المالحين لمساعدة يتجاهاإل التنقل تستخدم التي والالفتات المعماري التصميم عناصر

 الطريق. تحديد في للمساعدة الجديدة الطرق وربط بسهولة التعلم على

 (Navigation Landmark) المعالم طريق عن التنقل .0

 يمكن إذ ،مالحية كمرساة هستخدامإل معين ا معلم ا شخص يختار عندما المعالم في التنقل يحدث

 مكتب يختارون ما غالب ا حيث مألوفة غير مبان   في األفراد يكون عندما التنقل من النوع هذا رؤية

ا باعتباره المعلومات  أكثر لناسا يصبح عندما .أبعد فاتلمسا تنقلال خالله من يمكنهم لهم، معلم 

 على ذلك بعد تساعدهم والتي ارتكاز نقاط بمثابة لتكون إضافية معالم يختارون فإنهم بالبيئة دراية

 إنجاز خاللها من ناسال يستطيع وأساسية بسيطة وسيلة المعالم في التنقل يعدو  ،ككل البيئة في التنقل

ا المبنية ئاتالبي توفر أن يمكنو  ،الطريق تحديد عملية  بمثابة تكونل المرئية اإلشارات من عديدة أنواع 

 كليهما. أو المعمارية الالفتات خالل من أو هيكلها خالل من سواء معالم،

 (Navigation Map) الخريطة على .التنقل2

 تعقيد ا التنقل أنواع أكثر وهو الخريطة، في التنقل إلى المسار عبر التنقل من األفراد بعض يتقدم

 العنصر ضيفي فإنه ذلك من بدال  و  ،المادية الخرائط على فقط يقتصر ال الخريطة في التنقل أن حيث

 بيئاتهمل خريطة ببناء الخرائط امالحو  يقوم حيث ،المسار( )أي والخط المعلم( )أي النقطة إلى المكاني
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 مالحي لرقميةا الالفتات أكشاك تساعد أن يمكنو  بينها والمسافات والطرق المعالم تتضمن أذهانهم في

ا. الجديدة البيئات في حتى الذهنية خرائطهم بناء في الخرائط  تمام 

 ئاتهمبي في التحرك الخريطة لمالحي يمكن الصحيح، مكانها في العناصر هذه كل وجود مع

 دمجها ائطالخر  لمالحي يمكن الذهني، المشهد إلى الجديدة - المباني أو - الهياكل تصل عندما بثقة.

ا األكثر التمييز يكون قد ما إلى نأتي وهنا العقلية. نماذجهم في بسالسة  اإلرشاد فهوميم بين وضوح 

 فاءةك إلى يؤدي مما الوقت، بمرور التطور في المالحية األفراد مهارات تتطور أن يمكنو  والمالحة

 (sisignage,A 2011) الطريق. تحديد ميزة مع أكبرو  أكبر

 كونها المميزة المعالم على اواعتماد   (Wayfinding) الطريق إيجاد أن سبق مما ونستخلص

 جهالتو  دراسةو  ،أخرى أماكن أو العناصر موقع تحديد على تعمل بيئة في بارز موقع أو عنصر

 المحددة لوسائال طريق عن والتنقل المقصودة والوجهة الحالي موقعال تحديد على يساعد الذي الناجح

 الى يؤدي منظا إلى بنا يصل سبق ما جميع أن يتبين هنا ومن ،خاللها من طريقهم الناس يجد والتي

 المكان. أو البيئة عبر الهدف نحو وموجهة منسقة حركة

 Types Design Signage  الالفتات تصميم أنواع 2.0

 وقد ةمعين اتإتجاه وأ ما رسالة لتوصيل والرموز العالمات استخدام أو تصميم هي الالفتات

 نوع اإلشارات وتعد ،2586 إلى 2572 من الفترة في تعميمها تم التي الالفتات مصطلح توثيق تم

 القول نويمك ،معين جمهور تخدمل معينة معلومات لعرض تصميمها يتم التي المرئية الرسومات من

 .ةالخاص ةشأالمن أو للمبنى بها القيام يمكن التي األمور أفضل من واحدة تعد الطريق إيجاد الفتات أن

 المختلفة األنواع ىإل باإلضافة ،الطريق إيجاد الفتات استخدام يةكيف إلى التطرق يتم أدناه الجزئية وفي

 (/http://www.westmountsigns.com) ها.إستخدام يمكنك التي الطريق إيجاد الفتات من
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 - Ave Third واشنطن الداخلية.سياتل والتصاميم العمارة مع الالفتات مجد (2) الشكل

https://rsmdesign.com/news/what-is-environmental-graphic-design-part-1-the-name-is-confusing  

 

 إنف المعلومات عالمات رظهو  تزايد ومع السنين آالف بل مئات منذ اإلشارات تقنيات وجدت

 باليد الصورو  الكلمات رسم تم ثم الخشب من مصنوعة الالفتات كانت فقد ،تطورت قد التقنيات تلك

 الفردية فاألحر  مع تتعامل والتي الالفتات إلنشاء األخرى التقليدية الطريقة وجاءت اتالالفت على

 ذلك بعد وضعها يتم والتي المعدن، من المشغولة أو المصبوبة أو الخشب، من المنحوتة المركبة

 المناسب. التسلسل في فردي بشكل

 به تأثر وت هماحول من التكنولوجيا ظهرت فقد حالي ا مستخدمتين الطريقتين كلتا تزال ال بينما

 إلى ؤديي مما الكمبيوتر أجهزة بواسطة النجارة آالت في مالتحك اآلن يمكن حيث الطريقتين كلتا

 مع كبير شكلب المقولبة الالفتات تغيرت لقدو  جد ا العالية والدقة الحرفية وكذلك بكثير أكبر تناسق

 من ثيربك أرخص وكذلك دناالمع من بكثير مرونة أكثر أصبحت والتي البالستيكية المواد ظهور

 الكمبيوتر.ب المقطوعة الفينيل الفتات مثل تمام ا، جديدة الفتة تقنيات ظهرت وقد ،اإلنتاج ناحية

https://rsmdesign.com/news/what-is-environmental-graphic-design-part-1-the-name-is-confusing
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 الماضي القرن خالل اإلعالنات وصناعة الالفتات تطور (4) الشكل

1983, and 1945 in Square Times York’s New  
https://rsmdesign.com/news/what-is-environmental-graphic-design-part-1-the-name-is-confusing  

 signs Information المعلومات لفتات 1.3.2

 لكن منه، وغ امفر  أمر ا رهماعتببا معهم التعامل يتم ما وغالب ا تقريب ا مكان كل في الفتات توجد

ا الوسائل أكثر من واحدة هي المعلومات الفتات  لعامة ةوموجز  واضحة مرئية إرشادات لتوفير شيوع 

 لبشك بوعةمط الفتة هي اإلرشادية العالمة وتعتبر ،البيئات من متنوعة مجموعة في لينوالعام الناس

 ما شيء نم بالغرض األفراد بإخبار تقوم وهي ويسر بسهولة الغير قبل من مالحظتها ويتم مقروء

 قف.التو  عالمة مثل ذلك على مثال المرور إشارة وتعتبر ما أمر إستخدام حول إرشادات تعطيهم أو

 مداخلو  االنتظار غرف مثل المتسع الفضاءب تتسم منطقة في المعلومات الفتات وضع يتم

 كان ذاإ ام مثل األفراد قبل من طرحها قبل األسئلة على الالفتات تجيب أن يجب أنه حيث المباني

 مي اعال مفهومة المعلوماتية العالمات تكون أنب التأكد يجبو  ،هاأماكنو  المكان في مصاعد يوجد

 قاالنط واسع بشكل عليها متفق العالمات أن أي فهمها شخص ألي يمكن ورموز عالمات وتحوي

 مثل: المنشأة في الالفتات من النوع هذا وضع يمكن عالمي، بشكل مفهومة تكن لم إن

https://rsmdesign.com/news/what-is-environmental-graphic-design-part-1-the-name-is-confusing
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 والمصاعد( المجانية فاي الواي )خدمة واإلقامة الراحة وسائل -

 الكافتيريا( المخارج، )الحمامات، المرافق الفتات -

 العناوين( أرقام العمل، )ساعات العمل معلومات -

 
 المعلومات لفتات (5) الشكل

http://www.empreinte-sign.com/uk/previous-creations/heritage/ry-city-touristic-bespoke-signage-corten-steel/ 

 
 المعلومات لفتات (6) الشكل

http://www.empreinte-sign.com/uk/previous-creations/heritage/ry-city-touristic-bespoke-signage-corten-steel/  

 

 

http://www.empreinte-sign.com/uk/previous-creations/heritage/ry-city-touristic-bespoke-signage-corten-steel/
http://www.empreinte-sign.com/uk/previous-creations/heritage/ry-city-touristic-bespoke-signage-corten-steel/
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 signs Directional تجاهاإل  لفتات 00.2.

 لعالماتا هذه و ما طريق تحديد في يفكرون عندما الناس معظم يتخيله ما هي تجاهاال الفتات

 أو عاتالتقاط عند عادة   تجاهاال الفتات كونت حيث النهائية وجهتهم نحو يتحركون الناس تجعل

 إتخاذ لىإ الفرد فيها يحتاج منطقة في أي اتتجاهاإل عن ما شخص افيه يبحث قد التي ماكنباأل

تجاهو  ةوجه يسلك بأن قرار  حاءأن في مواقع عدة في تجاهاال عالمات إستخدام يمكن كما معين، ا 

 مكاتب على العثور في الزوار لمساعدة المداخل عند الفتات وضعو  إستخدام خالل من المنشاة

 ردهات في الالفتات ووضع ،األخرى المشتركة والوجهات التحميل وأرصفة والمكاتب ستقبالاإل

 ويمكن ،معين طابق في عليها العثور يمكن التي المواقع معرفة للمستخدمين يتيح مما المصاعد،

 ةمعرف إلى المستخدمون يحتاج حيث التقاطعات عند العلوية الالفتات عرض إستخدام اأيض  

 ات.تجاهاإل

 غير يدال مثابةب الالفتات تعتبر حيث وجهتهم إلى لالوصو  في األفراد اتتجاهاإل الفتات تساعد

 هاإستخدام لاألفض منو  بخطوة خطوة والدقيقة الصحيحة وجهتهم إلى كانوا أينما ترشدهم التي مرئيةال

 واضح. مروري تدفق بها يوجد ال التي والمناطق التقاطعات عند

 أن مكني والتي المتنوعة التوجيهية الالفتات من محيطه على مطلع غير شخص أي يستفيد

 مثل مال  شا يكون قد أو اليمين أو اليسار إلى الناس ترسل تقاطع كل في لوحة مثل بسيطة تكون

 :مثال   وجهتهم إلى مباشرة   األفراد تقود التي األرض على الملونة الخطوط

 المخرج( إلى اليمين ،الكافتيريا إلى اليسار )من التقاطع الفتات -

 (.spaceiq.com) للمبيعات( وأحمر للتسويق، )أزرق األرض على ملونة خطوط -
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 ميلللع تسمح إذ التوجيه إلشارات األربعة األنواع من طيف أوسع لديها تجاهاإل إشارات إن

 للمنشأة ئطخرا شكل تجاهاإل الفتات تأخذ ما غالب او  البناء هذا يحويه لما لكام عرض على بالحصول

 للغاية محددة اتتجاهإل الطرق جميع ذلك في بما الرئيسية، الطرق تضمين فقط تختار أن ويمكن

 به. الخاص المبنى في الخريطة مكان على ذلك ويعتمد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هتجااإل  لفتات (7) الشكل
 http://www.polinachemeris.com/mri  

 

 
 إتجاه لفتات (8) الشكل 

https://campbellrigg.com/services/shopping-mall-signage-and-way-finding-navigation  

 

http://www.polinachemeris.com/mri
https://campbellrigg.com/services/shopping-mall-signage-and-way-finding-navigation
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 signs Identification التعريف لفتات 02.2.

 لعالماتا هذه و محددة هياكل أو معالم إلى وتشير )الفرد( القارئ مكان التعريف الفتات تحدد

 لمستخدمينل تتيح أو هنا" "أنت كا التخصيص من نوع بمثابة تكون قد بل فقط التوجيهات تقدم ال

 بالتعريف الالفتات من النوع هذا تسخير يمكن و الهدف، أو المطلوبة الوجهة إلى وصولهم وقت معرفة

 ذهه أشكال ومن والصور، النصوص تحوي قد التي الالفتات وضع خالل من المنشأة بيئة حول

 الستراحةا وغرف الحمامات المثال سبيل على تحدد التي الالفتات تلك هي عليها وأمثلة الالفتات

 من تمي التي الالفتات تلك اأيض   و المنشأة حول األخرى المشتركة والوجهات جتماعاتاإل وغرف

 اخلد جديدة مباني أو مناطق دخولهم عند المستخدمين تنبيه أو والمخارج المداخل تحديد خاللها

 منشأة.ال

 إعالم لهاخال من يتم والتي شيوع ا الطريق إرشاد الفتات أنواع أكثر هي التعريف الفتات إن

 والتي ريقالط لتحديد عامة معالم بمثابة تعتبر أنها كما ،المنشودة وجهته إلى هلو وص عند الشخص

 ما خصش يفهمها أن يجب والتي ة،ومباشر  وسهلة مرتبة فيها الهوية تحديد عالمات تكون نأ يجب

 مثل: ثوان. في

 المدير( )مساعد الباب لوحات -

 المبيعات( والمالية، )المحاسبة األقسام عالمات -

 (spaceiq.com) تاريخية( عالمة ،المانحين )لوحة المعالم الفتات -
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 فالتعري لفتات (9الشكل)

 https://www.shababalrafedain.com/threads/27210/  

 

   التعريف لفتات (22) الشكل
https://www.pinterest.com/resource4signs/  

 

https://www.shababalrafedain.com/threads/27210/
https://www.pinterest.com/resource4signs/
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 signs Warning التحذير لفتات 04.2.

 يحتاجها دق التيو  رشاديةاإل الالفتات أنواع أهم من التنظيمية أو التحذيرية الالفتات تكون قد

 قواعد ةبأي رايةد على الناس يكون حتى بوضوح مرئية الالفتة تكون أن القانون يشترط ما وغالب ا الفرد

ا الزائرين التحذيرية العالمات تساعد أن يمكنو  تعليمات أو قيود أو  استخدام يةكيف معرفة في أيض 

  لمكان.ا متطلبات أو بلوائح األفراد الالفتات هذه تخبر كذلكو  هاإستخدام عدم وكيفية المساحة

 يدةج أمثلة كلها التوقف وعالمات السيارات وقوف عدم وعالمات السرعة حد إشارات تعتبر

 المنطقة يف بالمخاطر المكان مرتادي لتوعية أيضا  و  المرور حركة في للتحكم التنظيمية لإلشارات

 يعوجم الساللم وأماكن وجود ماتوعال الحرائق من السالمة وعالمات المبللة األرضيات عالمات مثل

 للغاية. مهمة كلهاو  المبنى في السالمة ميزة ستمثل التي األخرى الالفتات أشكال

ا يمكن لكن   رتداءإ إلى بحاجة بأنهم األفراد إعالم يتم خاللها من التي اإلشارات عتبارإ أيض 

 أن رورةض إلى نتباهإلا يجب وهنا تنظيمية عالمات التدخين منع إشارات كذلكو  واألحذية القمصان

 يشكل قد التي حاللوائ أو القواعد من للتحذير واضح بشكل مرئية والتحذيرية التنظيمية الالفتات تكون

 (,E. Dwight 2008) العامة. ماكناأل في السلوك تنظم أو للقانون انتهاك ا تجاهلها

 اتلبطتم من تعتبر هي بل فحسب المنشأة لصاحب مفيدة ليست التحذير عالمات وجود إن

  السالمة. لضمان طريقة أو عمل ألي توافرها يجب والتي والسالمة األمن
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 التحذير لفتات (22) الشكل

https://www.graphicproducts.com/articles/four-types-of-wayfinding-signs/ 

 لتجاريةا العالمة تخدم ألغراض المنشآت ألصحاب وضروري حتمي خيار الالفتات إن وبالنتيجة

 في ألعمالا ازدهار وبالتالي التجارية للعالمة وانتشار اإلستفادة من قدر أقصى لتحقيق والتسويق

 نشأةم وصاحب مالك كل هدف هي والتي والتسويق التجارية الحركة وزيادة ونمو التجاري المجمع

 بأخرى. أو بطريقة مساعدة الالفتات تكون أن يجب والطموح الزيادة هذه ولمثل

 تلكاتالمم أو المبنى حول للعمالء ديقةص مساحة إلنشاء الطريق إيجاد الفتات استخدام يمكن

ا يمكن وكذلك الخاصة  بالراحة شعروني لجعلهم أو للعمالء لطيفة لفتة لتقديم الالفتات ُتسخر أن أيض 

 الالفتات أن من التأكد جبي وبالتالي المتجر أو التجاري المجمع من خروجهم أو دخولهم أثناء

 أعداد من األدنى الحد على الحفاظ هو أهمية األكثر الشيء إن ،فيه لتنقلل سهل المكان ستجعل

 القدرة أو يةالعمر  الفئة عن النظر بغض الفهم أو القراءة سهولةو  وضوحال لضمان والبساطة الالفتات

 المكان. مرتادي قبل من االستيعاب على

 

 

https://www.graphicproducts.com/articles/four-types-of-wayfinding-signs/
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  Signage design elementsعناصر تصميم الالفتات  2.4

 الطرق أفضلب المنشودة ةللوجه الوصول إلى تؤدي التي الالفتات نظام في المرئية العناصر هي

 كالتالي: وهي ةالممكن

 اللون Color  

 التايبوغرافي الخط" Typeface    

 الصورة Photo  
 الرموز Symbol  

 التوجيهية األسهم Arrows  

 التنفيذ مواد Materials Execution (2015 ,ccessibilityA) 

 ystemS Grid التصميم شبكية نظام 02.4.

 ساعدت أن يمكن حيث الشبكة نظام تطبيق هوو  منظم تصميم لتحقيق الطرق أفضل أحد هي

ا التفاعلي التصميم في الشبكات  شاشة أحجامب متعددة أجهزة عبر متسقة تجربة توفير فيو  أيض 

 عليها. العثور يتوقعون كما موضوعة مألوفة ميزاتل رؤيتهم عند المستخدمون عدايسس مما مختلفة

 سيةهند حسابات أساس على أشكال رسم أو إنشاء في الشبكة طريق عن التصميم يستخدم

 هذه يارإخت ويكون والمستطيالت الدوائرو  المستقيمة الخطوط مثل الهندسية األشكال من وتتكون

 تصميمه. المراد الشكل تحليل على معتمد ا األشكال

 لةالمتسلس واألعمدة الصفوف على بناء   التصميم عناصر محاذاة في الشبكة نظام يساعد

 جميع يف متسقة بطريقة والوظائف والصور النص لوضع العمود على القائم الهيكل هذا ويستخدم

 وهنا ،ورالف على رؤيته من يمكننا الذي مكانه له العناصر من عنصر كل أن حيث التصميم أنحاء
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 بلداتوال الجزر ستظهر والتي الخرائط في نجدها التي بكاتالش عتباراإل عين في األخذ يجب

 رقالشو  والجنوب الشمال إحداثيات من مجموعة على مطبقة الخريطة من محدد جزء في والبحيرات

  والغرب.

 الدقة فضلب ياألساس المحتوى عن إلهاء أي فيه وفرتي ال الذي التصميم هو تصميم أفضل إن

 التخطيط. من النوع هذا على رائع ا مثاال   الشبكة نظام يعدو  ،الرياضية

 استخدام تم دوق ةطويل لفترة اب(ت  الكُ  ذلك في )بما األنواع جميع من الفنانين الشبكة نظام ساعد

 بية،الذه النسبة مع بدمجه قام والذي عشر الثالث القرن من فنان قبل من مرة ألول الشبكة نظام

 بدقة ميده خط وضع من أوال   الكتاب مّكن لقدو  قرون لعدة وموثوقة ومختبرة مجربة منهجية توكان

 مكان كل يف النشر دور تحتفظو  النشر صناعة في عالمي ا معيار ا أصبح الحق وقت فيو  الورق على

 ام مع اشىيتم وبما للعين مرضية المستخدمون يجدها نسخة إنتاج في الشبكة لنظام صارمة بمراعاة

 (2012Mads Soegaard ,) رؤيته. يتوقعون

 صميمالت شبكة استخدام يتم أن يجب متكامل واحد بنظام الشبكة مع تعمل الالفتات ولجعل

 لىع الحرص ويجب الكل من كجزء مختلفة أحجام في العالمات قياس وضبط المعلومات لتنظيم

 استخدام بجي ذلك عن وبدال   تجاهلها يتم ال حتى واحدة عالمة في متعددة معلومات إظهار عدم

 المسار. لتحديد جيدة يجةنت على للحصول متكررة ورموز عالمات
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 الشبكة نظام على تعتمد لفتات تصميم (20) الشكل

https://www.ibm.com/design/event/architecture/signage-wayfinding/  

 
 الشكل )22( تصميم لفتات تعتمد على نظام الشبكة

https://www.ibm.com/design/event/architecture/signage-wayfinding/  

https://www.ibm.com/design/event/architecture/signage-wayfinding/
https://www.ibm.com/design/event/architecture/signage-wayfinding/
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the accommodate to reworked sign, advance highway Canada Parks (24) الشكل 

symbol beaver approved recently the for specifications revised 
https://www.ibm.com/design/event/architecture/signage-wayfinding/  

 

  typeface Signage الالفتات محرف 00.4.

 ابليةقل تحسين هو الخطوط تنسيق أن حيث تصميم أي نجاح في مهم ا دور ا الخطوط تلعب

مكانية القراءة  الكلي. الرسومي والتوازن ستخداماال وسهولة الوصول وا 

 لك في مهمة خطوة يعد حيث النص ستخدامإل مناسب محرف إختيار أن في السبب هو هذاو 

 دقائق ضعب والمناسب الصحيح الخط على العثور يستغرق قد المشروع على عتماد اا  و  تصميم مشروع

 أيام. بضعة أو

 مناسب: محرف عن البحث عند مراعاتها يجب ةيرئيس عوامل هناكو 

 2.العالمة التجارية

 نمط ةمطابق يجب وبالتالي التجارية ةعالمال وروح شخصية تحدده الذي الخط يجسد أن يجب

 الهوية. مع الخط

 

https://www.ibm.com/design/event/architecture/signage-wayfinding/
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 .الوضوح0

ا الكتابة أسلوب يكون أن األفضل من  ضاءق إلى األفراد اضطر إذا أنه حيث ومقروء ا واضح 

 الالفتة. أو التصميم يتجاهلون فسوف الالفتة في كتابته تم ما لفهم إضافي وقت

 للخطوط اإلجمالي العدد ديحدت .2

  التصميم. في خطوط 7-0 من أكثر استخدام تجنب يجب

 4. تجنب استخدام الخطوط المتشابهة

 فائدة ال السبب لهذاو  مرئي تنوع خلق هي التصميم في متعددة خطوط ستخدامإل الكاملة الفكرة

 تعارضها. احتمال زاد كلما متشابهة الخطوط كانت كلماف متطابقين خطين إختيار من

 ثالم المحرف نوع نفس إستخدام من البد البصري اإلتساق مستويات أعلى على للحفاظو 

 55 Roman utigerFr ألغراض التحديد وجه على ومصمم القراءة سهل و مميز خط هوو  محرف 

 .الطريق إيجاد

 )مجموعة 7666 آيزو معيار مع متوافقة بصورة الخط لمرافقة السهم شكل استخدام يمكن كما

 لتسلسلا إستخدامب المناسب النص من قريب مكان في السهم يكون بحيث مسجلة( جرافيكية رموز

 الهرمي.

 Colors  األلوان 23.4.

 لتوصيل لمهمةا العوامل من والتباين المعتمد اللون تبريع الطريق وتحديد الالفتات تصميم ضمن

 بعضها من النقيض على مختلفة بطرق وتعمل مختلفة معاني لها األلوان أن حيث فعال بشكل الرسالة

 .البعض
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 ملون صن استخدام تم إذا القراءة لسهولة العوامل أهم من والخلفية المقدمة بين التباين يعتبر

 النص يكون بيج مثالية تباين نتائج على للحصولو  ضعيف ا التباين فسيكون ساطعة خلفية على

يجادو  الالفتات تصميم لون يعتبرو  الداكنة األلوان ذات الخلفية مقابل األبيض  العامل هو الطريق ا 

 ويمكن عضالب بعضها عن اإلشارات األلوان برامج ستميز وبهذا البيئة مع الالفتة لمواءمة المشترك

 اإلشارة. لغة فهم إلى الحاجة دون للرسالة مؤشر ا تقدم أن

 أهمية كثراأل لنصا إظهار خالل من للتصميم الهرمي التسلسل تحديد في اللون يساعد أن يمكن

 الشركة ألوان استخدام اولةمح يمكنو  الالفتات، لمعظم بالنسبة هو كما األحمر اللون مثل بارز بلون

 الوقت فسن في يجب كما ،للشركة التجارية العالمة تميز على للمساعدة عملبال أو ةشركالب الخاصة

 األصفر. اللون مثل للغاية صعبة النص قراءة تجعل معينة ألوان من والحذر االنتباه

يجادو  بالدخول التصميم في التباين سيسمح  سهولة.ب العالمات بقراءة الطريق ا 

  الالفتات: تصميم في والسيء الجيد التباين على أمثلة

 الخلفية السوداء 

 يةالخلف األرض على أكبر بشكل الظهور إلى الحروف تميل سوداء خلفية أرضية وجود مع

 التي لةالقلي األسطح أحد هو اءالسود الخلفية أن حيث األخرى الملونة الخلفية باألرضيات مقارنة

  مع ا. رائع بشكل العمل األخرى الملونة للنصوص تتيح

 مبنى اتالفت المطار، الفتات بها: السوداء الخلفية ذات الالفتات استخدام الممكن العمل مناطق

 الفندق. الفتات اإلنبات، فوق المرئية البيئات المكاتب،
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 background Black (25) الشكل 

http://www.ispace.com.au/using_color_in_design.php  

 

 الخلفية البيضاء 

 المحيطة ئتهلبي ةالممتص األلوان من ولكنه اعملي   المجموعات أفضل األبيض لفيالخ السطح يعد

 عطيت صعبة قراءتها يجعل مما الخلفية األرضية على الضغط إلى السوداء الحروف تميل والتي

 واألحمر. والبرتقالي األزرق مثل أفضل نتائج قلاأل التباين حروف

 ألحرفا استخدام يؤدي أن يمكن إذ محددة الفتات مشاريع في البيضاء الخلفية استخدام يمكن

 أن إلى ييؤد الفضية الحروف ظل ألن نظر ا رائعة تائجن إلى بيضاء خلفية ضيةأر  على الفضية

http://www.ispace.com.au/using_color_in_design.php
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 العمل: ناطقم في البيضاء الخلفيات وتستخدم ،األبيض السطح على للقراءة قابال   النص يصبح

 المستشفيات. فتاتالو  ،بالتجزئة البيع الفتات الصرح، الفتات المكاتب، بناء الفتات المتحف، الفتات

 
 background hiteW (26) الشكل

http://www.ispace.com.au/using_color_in_design.php 

 الصفراء لخلفيةا

 يستخدم ما اغالب   أنه حيث المزدحمة المرئية البيئات في أفضل بشكل الصفراء الخلفية تعمل

 علوماتم رسالة سوداء حروف مع األصفر اللون يرسل إذ والنفسية المعمارية للعوامل األصفر اللون

 داماستخ السهل من يجعل األصفر اللون استخدام أن كما ،البيئة هذه مثل في مطلوبة واضحة

 الالفتات. نظام في مع ا رائع بشكل جميعها تعمل والتي واألخضر واألحمر البرتقالي

 ألصلا في بدأ وقد المطارات في لالفتات اإستخدام األكثر الخلفية لون هو األصفر اللون

 حول طاراتالم من العديد في األصفر اللون يستخدم أصبح واآلن شيفول، مطار الفتات في بواسطة
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 سالةر  الوقت نفس وفي القراءة في سهولة السوداء الحروف مع األصفر اللون يعطي حيث العالم

 محيطه. في للمعلومات واضحة

 لخلفيةا لون مثل جيد بشكل األصفر اللون يعمل حيث المرور شاراتإل بالنسبة األمر وكذلك 

  سوداء. حروف مع

 العديد فيو  ،جليةو  واضحة رسالة ليقدم خلفيته من األصفر اللون يبرز الخارجية المواقف فيو 

 الفتات العمل: مناطق في وتستخدم خلفية كلون األصفر اللون إختيار يتم األوروبية البلدان من

 والخارجي. الداخلي ستخدامواال العامة، ماكنواأل الطرق، وعالمات المطار،

http://www.ispace.com.au/using_color_in_design.php  

 
  background Yellow (27) الشكل

http://www.ispace.com.au/using_color_in_design.php  

 

 

 

http://www.ispace.com.au/using_color_in_design.php
http://www.ispace.com.au/using_color_in_design.php


43 

 الخلفية الحمراء

 وخطر رتحذي إشارة األحمر اللون يرسل حيث التنبيه إلشارات األحمر اللون دميستخ ما غالب ا

 ستخدامإب وذلك بيضاء أو صفراء حروف ذات حمراء ةخلفي من التحذير عالمات من العديد تتكونو 

 ال نتك إذا حتى شرح إلى تحتاج وال اللغات متعددة اإلشارات أن من كتحذير التوضيحية الصور

 النص. قراءة تستطيع

 ونل هو األحمر اللونو  مزدحمة بصرية بيئة في يبرز للغاية قوي لون هو األحمر اللون إن

 والصفراء. والبيضاء السوداء الحروف مع رائع بشكل يعملو  إشارة

 العامة. ماكناأل التحذير، عالمات :العمل مناطق في األحمر اللون ويستخدم

 
 background edR (28) الشكل 

http://www.ispace.com.au/using_color_in_design.php  

 

http://www.ispace.com.au/using_color_in_design.php


44 

 الخلفية الزرقاء

 اللونو  نواإليما والثقة السماء يمثل وهو البشرية للعين المفضلة األلوان أحد هو األزرق اللون

 في عةالسري الطرق الفتات جميع أن ونجد معلومات كعالمة البيضاء بالحروف جيد ا معروف األزرق

  الحديدية. السكك عالمات إلى باإلضافة زرقاء خلفية أرضية ذات هولندا

 أفضل كلبش تعمل اإلشارات لجعل كاف   تباين إنشاء يجب الزرقاء الالفتات أنظمة تصميم عند

 أعلى اينتب ذات بألوان حروف إلى حاجة هناك ستكون الفاتح األزرق اللون مع المثال سبيل علىف

 عملال مناطقو  أفضل. بشكل الداكنة الزرقاء الخلفية مع البيضاء الحروف وتعمل األسود مثل

 فتاتال الحديدية، السكك الفتات السريعة، الطرق الفتات بها: األزرق اللون استخدام المستحسن

 العامة. ماكناأل بالتجزئة، البيع الفتات الفنادق،

 

 

 

 

 

 

 

 

 background lueB (29) الشكل 
http://www.ispace.com.au/using_color_in_design.php  
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 Symbols الرموز 04.4.

 عن ظرالن بغضو  للجميع الفهم سهلة العامة ماكناأل في المستخدمة الالفتات تكون أن يجب

 والكتابة. القراءة معرفة حواجز أو اللغة

 لب اغا الرموز تكون أن يمكن النص قراءة في صعوبة يجدون الذين لألشخاص بالنسبة أما

 الرئيسية نقاطلل سريع ا مرجع ا توفر أن للرموز يمكن حيث المعلومات إلى للوصول األساسية وسيلتهم

 المنشور. أو لإلشارة

 ستخدما  و  ي اعالم الرمز على التعرف يتم حيث الالفتات في النص من بدال   الرموز استخدم يمكنو 

 على لناسا تساعد ألنها اللغة ثنائية لإلشارات خاص كلبشو  ذلك أمكن حيثما النص لمرافقة الرموز

 .اتتجاهاإل إلى لإلشارة األسهم ستخدمإ يتم أيضا  و  المقدمة المعلومات على بسرعة التعرف

 
 دولية لفتات رموز (02) الشكل 

 signs-https://www.aiga.org/symbol 

https://www.aiga.org/symbol-signs
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for pictograms related‐travel of system Signs Symbol familiar‐now heT  (02) الشكل

Transportation of Department States United the 
-a-design-wayfinding-and-signage-now-1/get-batz-miguel-https://dev.tray.com.br/cyhmafugfav/21

118692998.pdf9781-t-guide-complete 

ً

 نهج اعاتب يجب الطريق إيجاد أنظمةو  يةتجاهاإل الالفتات تصميم وعند أنه سبق مما نستنج

 والنسبة والمقياس الهرمي والتسلسل المفتوحة المساحة على تكوين كل يعتمد إذ ،األكثر" هو قل"األ

 تصوير أو نص شكل في تكوين كل لبناء المستخدمة العناصر تكون أن يمكنو  ،واالنسجام والتباين

 في اصرالعن هذه من مجموعة أي تتطلبو  ،للبيانات تصورات وأ بيانية رسوم أو توضيحي رسم أو

 .وواضحة بسيطة رسائل بإرسال للسماح دقيق ا تخطيط ا واحد وقت

 أكبر ورةبص المستخدم تجربة دمج هي الطريق" إيجاد" تصاميم من ستفادةإلل طريقة أفضل إن

 )الالفتات( الرسومية واللوحات ،ualitiesQ ensorialS ،الحسية الميزات خالل من

 )Signage Indicators Graphic)، المكانية الهرمية والتسلسالت. 

 

https://dev.tray.com.br/cyhmafugfav/21-miguel-batz-1/get-now-signage-and-wayfinding-design-a-complete-guide-t-9781118692998.pdf
https://dev.tray.com.br/cyhmafugfav/21-miguel-batz-1/get-now-signage-and-wayfinding-design-a-complete-guide-t-9781118692998.pdf
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 السابقة الدراساتو  الدراسية الحالة ثانيًا:

نَّاما أصبحت وسيلة  لجذب السُّياح وتشجاااايع  تحدثم ل الامراكز التجاارية ثاورة  في التَّسوق فقط وا 

أصبحت هذه المراكز أكثر األسواق جاذبية  بالنسبة للمتسوقين من جميع  حيث ،الحاركة السياحاية

لذي أدَّى ا تحت سقف  واحد، األمر والمتطلبات التسهيالت جميعتوافر بسبب ، جتمعاتالجنسيات والم

إلى زيادة كبيرة في النمو االستهالكي سواء من جانب المواطنين أو الوافدين، كما أن هذه المراكز 

سوق، بسياحة الت المعالم المسميةأصبحت من أبرز و أحدث التقنيات  استخداممن خالل بما ُأسِّست 

والتي ُيقصد بها السَّفر بغرض التَّبضع والتسوق من منطقة ألخرى أو من بلد آلخر إلشباع رغبات 

ة عن أي ال تقل أهمين سياحة التسوق وألالسائح بشراء السلع والحصول على الخدمة التي يرغبها. 

 إيجاد مةوعلى أنظل عام جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء عليها بشك مقصد أو مكان ترفيهي آخر

 (0625، )حفيظةالطريق بشكل خاص لما لها من تأثير على الزائر المحلي أو السائح. 

 عمان الغربية في شارع مكة يقع على إذ التجارية األردن مجمعات أكبرمن  مول( )مكه عديُ 

يحتوي على العشرات من المطاعم والمقاهي والبازارات ومحالت المالبس واألزياء باإلضافة إلى و 

وقد أجريت عليه توسعة ضخمة انتهى العمل منها في . لعب الترفيهية ودور السينماال أماكن

 . 0606وال يزال العمل قائما  على العديد من التوسعات للمبنى حتى عام  2006  عام

 المرافق من ومتنوعة كبيرة مجموعة على ويحتوي ،األردن في مول أضخم هو مول مكة

 تجارية، أسواق مطاعم، سينما، دور 0 مول: مكة مرافق معروفة. تجارية عالمة 426و والخدمات

 لمرحلةا مول مكة افتتاح تم وقد مايلز ماركت وسوبر أطفال ألعاب رياضية، ألعاب صالة ترفيه،

  التسوق. مفهوم في ثورة األردن شهد الحين ذلك ومنذ ،0667 عام في األولى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D9%85%D9%83%D8%A9_(%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D9%85%D9%83%D8%A9_(%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86)
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 لىع السيارات صطفافال كبيرة مساحة يوفر وهو ،دناألر  في التسوق جوهر مول مكة أصبح

 لمبنىا تطوير على اإلدارة وتعمل السيارات. وقوف برج ذلك في بما التجاري، المركز جوانب جميع

 .الزائر عنها يبحث قد التي والمستلزمات الخدمات وتقديم التوسعة خالل من مستمر بشكل

 

 
 مول مكه مداخل جميع توضح خريطة (00) الشكل
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 مول مكةل والرئيسي (2) رقم للمدخل صورة (02) الشكل

 
 للمول (2) رقم مدخل (04) الشكل
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 (05) الشكل

 
 السيارات واقفم (06) الشكل
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  الداخل من للمول صورة (07الشكل)

 

 
 مول بمكة المطاعم طابق (08) الشكل
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 المول في األول الطابق (09الشكل)

 
 مول مكة في الداخلية مراتملل صورة (22) الشكل
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 األول للطابق الداخل من صورة (22) الشكل

 
 السيارات اصطفاف مواقف (20) الشكل
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 (22) الشكل

 
 (24) الشكل
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 (25) الشكل

 

 
 (26) الشكل
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 األرضي الطابق في التعريف لفتات (27) الشكل

 
 األول الطابق في التعريف لفتات (82) الشكل
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 الثاني الطابق في التعريف لفتات (92) الشكل

 
 الثالث الطابق في التعريف لفتات (42الشكل)
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 الرابع الطابق في التعريف لفتات (24) الشكل

 

 لطريقا إيجاد أنظمة على أكثر والتركيز العمل ضرورة خاللها من يتضح صور سبق مما ونجد

 على للحصول الالفتات من أكبر عدد استخدام وأهمية اإلصطفاف أماكن وداخل المول داخل

او  أكثر ليصبح عميمهوت اللوني الترميز على للتركيز باإلضافة ،بسهولة اتتجاهاإل  وأكثر اوتميز   ضوح 

 اإلصطفاف مواقف من المداخل عند للطوابق اللوني الترميز الفتات تتواجد حيث ،للزائر بالنسبة فاعلية

 المول. مداخل لجميع وليس للمبنى
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   الدراسات السابقةثانًيا: 

 العربية الدراسات أوًل:

 (0222) البصير السيد، دراسة- 2

 المدينة" داخل الطريق إيجاد الحضرية: المالحة "فهم

 لتكوينوا المكاني وهيكلها المدينة داخل الطريق إيجاد بين العالقة استكشاف الدراسة هدفت

 القرار إتخاذ ىعل وقدرتهم بها طريقهم إيجاد وكيفية المدينة على الناس تعرف وكيفية بها البصري

 نظيموالت المكان إدراك بين عالقة بوجود النتائج وجاءت المدينة هذه في آخر إلى مكان من المكاني

 الطريق إيجاد على القدرة بمدى جيد بشكل تتنبأ أن يمكنها الفراغي التركيب صيغة وأن له الفضائي

 وثيقة لةبص مرتبط المدينة داخل الطريق إيجاد على القدرة أن أيضا النتائج أظهرت و المدينة، في

 .لها البصري والتكوين المدينة لهذه الفضائي التنظيم بين بالتكامل

 (0224دراسة بركات، سعيد )- 0

 " الحديث العالم في البصري اإلتصال إثراء في التصميم دور "

 صري،الب اإلتصال في دور لها والتي التصميم مجاالت بعض بدراسة القيام الدراسة هدفت

 الاإلتص من الغرض لتحقيق بصري إتصال كوسيلة الجيد التصميم يؤديه الذي الدور وتحديد

 عالمنا يف البصري اإلتصال عملية في التصميم دور أهمية التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت

 سلب ا أو إيجاب ا تؤثر التي املالعو  مراعاة وأهمية بصري إتصال كوسيلة الرمز دور وأهمية الحديث،

 ودراسة التصميم من للهدف المصمم فهم مثل، المطلوبة البصرية الرسالة يحقق حتى التصميم عند

 الوضوحو  البساطة مراعاةو  .التصميم عملية في البدء قبل والنفسي والتراثي والثقافي اإلجتماعي الجانب
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 إحتياجات اسةبدر  الدراسة وأوصت التصميم وحدة على ديالتأكو  لواناأل إختيار في لدقةا وكذلك والتميز

 .البصري اإلتصال في دور لها التي للتصميمات العمل سوق

  بعنوان: (0228) هديل شناق، دراسة -2

 :ألردنيةا الجامعات مباني في الطريق إيجاد أنظمة تصاميم تباعإب الفراغ استخدام فعالية مدى "

 ." دراسية كحالة األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة

 اتالجامع مباني في الطريق إيجاد أنظمة تصاميم استخدام فعالية زيادة إلى الدراسة هدفت

 خالل من نيةالمب للبيئة الكامل اإلدراك وتحقيق خاص. بشكل والتكنولوجيا العلوم وجامعة عام، بشكل

 الوظيفية هافعاليت حيث من الطريق إيجاد أنظمة تصاميم وتطبيقات لرموز اإلدراك جوانب على التعرف

دارة المصمم لمساعدة إضافة الجامعة، رواد لجميع  بتصميم خاص نموذج إيجاد على الجامعة وا 

 جتمعم تكّون وقد المسحي، الوصفي المنهج الباحثة استخدمت الدراسة أهداف ولتحقيق الجامعات.

 الجامعة. وطلبة التدريس هيئة ضاءأع متضمنة الجامعة رواد من عشوائية عينة من الدراسة

 أنظمة متصامي التباع فعالية وجود الدراسة نتائج أظهرت اإلستقصائية اإلستبانة خالل ومن

 استخدام محور ،Symbols الرموز استخدام )محور الثالث: االستبان محاور في الطريق إيجاد

 في الرموز استخدام لصالح كانت ذإ (،Landmarks المكانية المعالم اتباع محور ،Signage الالفتات

 ما وأخيرا   ،الالفتات استخدام يليها الثانية المرتبة في المكانية المعالم اتباع وجاء ،األولى المرتبة

 .Maps للخرائط استخدام من الثاني المحور تضمنه

 متعارف تصميمي كمصطلح Wayfinding الطريق إيجاد مفهوم بإدراج الدراسة أوصت وقد

 العلمي البحثو  العالي التعليم ووزارة األكاديمية بالمؤسسات ممثلة المسؤولة الجهات بدعوة وذلك عليه،

 الخاصة،و  الحكومية الجامعات في والمعمارية الجرافيكية التصاميم بمجال المختصين القرار وصناع
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 لمرافق يالمكان التخطيط من األولى راحلالم في الطريق إيجاد أنظمة تصاميم ستراتيجياتإ بتبني

مكانية الطريق إيجادب المتعلقة المشكالت لحل والخارجية، الداخلية الجامعات  ّوادلر  الوصول وا 

 الجامعات.

 :بعنوان (0229) خالد أحمد، دراسة -4

 " عجمان لجامعة رشاديةإلا النظم فاعلية لتعزيز التصميم أنثروبولوجيا توظيف "

 أنثروبولوجياو  الجرافيكية القواعد في والمصممين الباحثين آراء وضيحت إلى الدراسة هدفت وقد

نشاءو  جمهورال لدى البصرية الهوية رقي في هاسهامإ درجة دراسةو  رشاديةإلا النظم لتصميم التصميم  ا 

 الجانب تحقيقب التصميم أنثروبولوجيا إسهام ومدى الجرافيكية التصميم القواعد على مرتكز إرشاد نظام

 وبولوجيانثر إلا علم استعراض المؤسسية الهوية إنجاح في لإلسهام للمؤسسات والجمالي الوظيفي

 مهتم كعلم هيب والتعريف بإيجاز، الحضرية نثروبولوجيااإل المدن أنثروبولوجيا و جتماعيةاال الثقافية

 التصميم اأنثروبولوجي أن ةالتالي لنتائجل الدراسة خلصتو  والمجتمع، الثقافة دراسة في ومتخصص

 تنمية لىع تساعد رشاديةاإل النظم وأن للمكان نتماءاال روح وتنمي رشاديةاإل النظم فاعلية من تزيد

 عصرية. تصميمات إلى تؤدي إرشادية نظم ابتكار في تسهم التصميم أنثروبولوجيا وأن البصرية الثقافة
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 األجنبية: الدراسات ثانيًا:

1.  DOGU, UFUK, and ERKIP, FEYZAN study
 
(2000) titled: 

" SPATIAL FACTORS AFFECTING WAYFINDING AND ORIENTATION 
A Case Study in a Shopping Mall 

 لتسوق،ا مركز في األفراد لدى هالتوج سلوك على تؤثر التي العوامل إيضاح الدراسة هدفت

مكانية onfigurationC uildingB المبني ترتيب -مثل: بعوامل سلوكياتهم أثرتت كيف شرحو   وا 

 الالفتات أنظمةو  ystemsS irculationC التداول أنظمةو  ccessibilityA isualV المرئي الوصول

Systems Signage. 

 من ركيالت المجتمع من عينة ترسم تركيا في تجاري مركز في إجراؤها تم التي الحالة دراسة

 اطونش الطريق استكشاف سلوك بين العالقة مناقشة تمت وقد الطريق، إيجاد أنظمة نظر وجهة

 التسوق.

 المركز دواوج أنهم من الرغم فعلى كافيا . الالفتات نظام يجدوا لم الناس أن إلى الدراسة وخلصت

 ولحل إلى يحتاجون زالوا ما أنهم إال الطريق، إيجاد أنظمة نظر وجهة من سهل مكان في التجاري

 يف الموجودة المتاجر أو المياه دورات أو الهاتف أكشاك مثل محددة هاتوج على للعثور أفضل

 مرئيا . إليها الوصول يكن لم المبنى من أجزاء

2. Makri, A., Zlatanova, S., Verbree, E. study (2010), titled: 

“AN APPROACH FOR INDOOR WAYFINDING REPLICATING MAIN 

PRINCIPLES OF AN OUTDOOR NAVIGATION SYSTEM FOR CYCLISTS” 

 وقد اريخي.ت مفهوم على بناء   الداخلية البيئات في المالحة لتحسين نهج تقديم الدراسة هدفت

 مهمة تبسيط يمكن Landmarks المميزة المعالم إستخدامب أنه التجريبي البحث خالل من بالفعل ثبت

 خاصة الماتع هي المقترح النهج في هاإستخدام يتم التي المعالم ،كبير بشكل الطريق على العثور
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 بسيط النظامو  الفضاء في الطريق مستكشف توجيه أجل من الالزمة يةتجاهاإل المعلومات على تحتوي

  المغلقة. ماكناأل في المالحية المساعدة تقديم في ومرضي وفعال للغاية

 من يجعل مما ،الداخلية ئاتالبي في تلقائيا   القرار نقاط لتحديد نهج إنشاء إلى الدراسة تهدف كما

  مبنى. أي في المالحية المساعدة أنظمة على تطبيقه الممكن

 تحويالت. دون الوجهات إلى يصلون المشاركين أن إلى الدراسة خلصتو 

3. ABHINAV, AMLAN study (2014) titled: 

“lIIlCEFFl EFcNGcl EEEElS” 

 العالم هذا يف اليومية أنشطتنا في حيويا   دورا   تلعب التي تاالتصاال دراسة إلى الدراسة هدفت

 ا  بصري موجه ومعلومات اتصال نظام عن عبارة وهي اإلشارات". "نظام هو وأحدها النامي، الحديث

شارات خرائط من يتألف يماءات ملونة ترميز أنظمةو  وسهام وا   ايبوغرافيةت وعناصر توضيحية وصور وا 

  مختلفة.

 المستخدمة العالمات من مجموعة عن عبارة يفه نظاما ، هذه التواصل ريقةط كون عن عالوة

 العلوية تاتالالف السريع، الطريق على الطرق الفتات - المثال: سبيل على تصميمال مع المترابطةو 

  ة.الكلي أو المستشفى في المختلفة القسم عالمات والكلية، المستشفى عالمات المطار، في

 ليما  س النظام تماسك يكون أن المهم من الالفتات، نظام أهمية فهم أن إلى الدراسة خلصت وقد

 تنقل يثح فعال، الفتات نظام من عالم نحو المحفز العامل هو هذا أفضل. نتائج لتحقيق وتسخيره

 سهولة. بأقصى المعلومات معين ظامن عالمات

4. Carattin, Elisabetta study (2011), titled: 

“Wayfinding architectural criteria for the design of complex environments in 

emergency scenarios” 

 الطوارئ حاالت في البشرية الطرق عن البحث استراتيجيات على التركيز إلى الدراسة هدفت

 دةالمعق المباني يف الطريق على العثور استراتيجيات وضع يتم حيث المبنى، بيئة بإدراك يتعلق فيما
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 تخدمالمس بسلوك يتعلق فيما ...( ذلك إلى وما المستخدمين، ونوع الطابق مخطط تعقيد حسب)

  .الطوارئ حاالت في خاصة بها، / به المحيطة البيئة وجودة

 تسوق زومرك ماركت السوبر محالت من اثنين في الطرق إيجادب المتعلقة الحالة دراسات نتائج

 حاالت في خاصة الفعال، المسار تحديد تصميم معايير فهم أجل من ومقارنتها إيطاليا شمال في

 تذكر نوالعاملي العمالء على كان حيث المعرفية، الخرائط رسم باختبار الدراسات تتعلق .الطوارئ

  .ئالطوار  حالة في ماركت السوبر من الخروج كيفية وتحديد المبنى، داخل الطوارئ مخارج معالم

 هم الذين) والبالغين السن كبار من ٪86 من يقرب ما يتمكن لم جميعها، الثالث الحاالت في

 حاالت في لفعا غير بشكل تصرفوا أنهم واعتبار مخارجهم، تذكر من (ماكناأل لهذه روتينيون عمالء

 .الطوارئ

 لعثورا أنظمة تصميم عند جادة بصورة عتباراتاإل بهذه األخذ ضرورة إلى الدراسة خلصت وقد

 البيئة، إلى الناس ينظر وكيف البشري، السلوك فهم أهمية خالل من صحيح، بشكل الطريق على

 .أمانا   أكثر مباني تصميم أجل من

5.  Kanakri,  Shireen (2016) study titled: 

“Wayfinding Systems in Educational Environments” 

 هذا حدثي حيث البيئة، داخل المقصودة الوجهة تحديد ظاهرة على التركيز إلى الدراسة هدفت

  والمستخدم. العمرانية البيئة بين والديناميكي المعقد اإلتصال خالل من

 وتحديد ما، نمكا في موقعهم تحديد يلي: بما للمستخدمين الطريق يجادإل الناجح التصميم يسمح

  وجهتهم. إلى موقعهم من تنقلهم خطة ووضع وجهتهم،
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 لمسارا تحديد أنظمة على العالقة هذه وآثار المسار، تحديد في اإلجهاد دور الدراسة هذه تحلل

 تحديد طرق عيينت وتم مبنيين. في مستهدفة لمواقع مشاركا   وثالثين خمسة تعيين تم حيث التعليمية،

 اإلجهاد ىمستو  مقاييس المشاركون أكمل المهام، إنجاز بعد البحث. مساعدي بواسطة وتوقيتها المسار

 والصعوبة.

 إيجابي بشكل ترتبط المتصورة الصعوبة بأن القائلة الفرضية نتائج دعم إلى الدراسة خلصت وقد

 الفعالة لطريقا إيجاد أنظمةب يتعلق فيما النتائج هذه لىع المترتبة اآلثار وتناقش اإلجهاد. بمستوى

 التعليم. مؤسسات في

6. DE PAOLIS, Roberto and GUERINI, Silvia study (2015), titled: 

“nrinei GGGriincEr gnidnifnie ” 

 يف مهما   دورا   تلعب الوصول إمكانية أن كيف ُيظهر مستمر بحث نتيجة هي الدراسة هذه

 "aiV anWafi" يسمى تاريخي بطريق المرتبط الطبيعية المناظر على والعثور الطريق تصميم مشروع

 ياإيطال بين الحدود طول على ،aai agulWi و aai anifiaWnfi الشهيرين بالمكانين يرتبط والذي

  وسويسرا.

 يستخدمها التي ماكنواأل المسارات في والتوجيه الوصول إمكانية على خاص بشكل الدراسة تركز

 وتقدير بالوصول لهم يسمح مما المختلفة، القدرات ذوي األفراد قبل من وخاصة أيضا   ولكن الجميع،

  التاريخي. المتنزه لهذا الجمال

 هيةتوجي مبادئ بمثابة ”nniaWf non luu gnafiaguni“ للجميع" التصميم "مبادئ الدراسة تعتبر

 aafWnn مثل األخير الجيل تقنيات دعم مع اإلمكان، قدر ملةشا بطريقة الطريق إيجاد نظام لتطوير

aniynn و enfnofn وخطوط cixelsid ونظام tanilaC ainacn ونظام eatoyn + lnaiffi enofn 

lgg الصوت )دش والصوت اللمس أجهزة مثل الموجودة التطبيقات من وغيرها iolfy inonnn 
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 CiiCaun ilnniini ify nuoon اللمسية واألرضيات طحواألس ciWfnCai nanuy  المغناطيسي والمجال

 القراءة إمكانية مع واأللواح (n3 ilugClnnia األبعاد ثالثية والمنحوتات eniauun idiCnc برايل ونظام

عادة ،للمستخدم واإلدراك واأللوان( الخطوط وحجم )المسافة الصحيحة  لبطيء"ا "المشي مفهوم تقييم وا 

 .ومي كل به نقوم الذي المجهد الحياة أسلوب عكس على البطيء اإليقاع تفضيل إلى والميل

titled: study ) 2012)( Yusita ,Kusumarini . 7 

“Signage System of Malls in Surabaya: Universal interior design applications and 

suggestions for solution” 

 العامة افقالمر  في التوجيه دليل عناصر كأحد الالفتات نظام على التركيز إلى الدراسة هدفت

  العالمي. التصميم نهج مع ويطبق يدرس أن يجب عنصر أيضا   هو

 نم العديد تضم والتي إندونيسيا، في المدن أكبر من واحدة باعتبارها ،Surabaya سورابايا

  لعالمي.ا التصميم تطبيقات في النظر إلى بالفعل تحتاج التسوق، مراكز خاصة العامة المرافق

 لولح يجادإل وكذلك الالفتات، أنظمة تطبيق مشاكل وتحديد دراسة هو البحث هذا من الغرض

 ستخدامإ خالل من سورابايا، حول التسوق مراكز في العالمي التصميم نهج مع مشاكل لتلك بديلة

نتاج لدراسة النوعي البحث ستخدامو  الحلول، وا   ث.البح هذا في التصميمي التفكير طريقة ا 

8. Dalton,  Hölscher,  and Montello (2019) :vnvErf ivufi    

" Wayfinding as a Social Activity " 

 الجوانب يف يتمثل كثيرا ، فيه البحث يتم ولم للغاية، مهم موضوع مناقشة إلى الدراسة هدفت

  اإلنسان. تنقل أثناء الطرق يجادإل االجتماعية

 من إنه القول ويمكن للمالحة، قرار وصنع للتخطيط األساسي المكون الطريق إيجاد يمثل

  والمجموعة. الفرد مستوى على القرار لصنع الحقيقي العالم في شيوعا   األكثر المجاالت

http://www.frontiersin.org/people/u/634635
http://www.frontiersin.org/people/u/634635
http://www.frontiersin.org/people/u/634635
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 ولكنها رديةف فسيةن عملية ليس الناس يستخدمها التي العديدة الطرق على الضوء الدراسة تسلط

 وجودهم. مجرد خالل من حتى اآلخرين، بأفعال أثرتت

 تأثير منتتض معقدة بيئات في الطريق إيجاد لتصنيف وشامال   جديدا   ا  إطار  الدراسة تقدم كما

 اآلخرين. األفراد

 أربعة في نظيمهت تم حيث السابقة، الطريق إيجاد تصنيفات فرضيات على التصنيف هذا يعتمد

 فيه يحدث الذي الزمني طاراإل (0) الفاعلة. الجهات بين التفاعل طبيعة (2) على: بناء   أجزاء

 التفاعل.

 كما االجتماعية، الطريق إيجاد لنظم الحالي إدراكنا في الفجوات على الضوء الدراسة وتسلط

 المستقبلية. البحث فرص تحدد

9.  Mohsen, Sicklinger  (2019)  study titled: 

Wayfinding Systems and Street Sign Design for the public streets and 

pedestrian areas of Egypt 

 المرور ركةح تكثيف بسبب مصر، في الثمانينات فترة على الضوء تسليط إلى الدراسة هدفت

 اليوم، تىح تستخدم تزال ال التي الشوارع الفتات تصميم إعادة تمت حيث الحضرية، المناطق في

 األزهر. نفق ومشروع القاهرة في نسبيا   الشاب األنفاق مترو نظام مع نفسه الشيء وحدث

 لإلدراك وليةالد اييروالمع التجارب مع يتطابق جديد عربي خط إنشاء على الجديد التصميم اعتمد

  العامة. الطرق نظمةأل البصري

 اتالالفت تصميمات وضع تم التسعينات، بداية من سنوات بضع بعد الحقة، مرحلة في

 المصرية عالشوار  في الالفتات نظام تنفيذ أثرت فقد ذلك، ومع رقميا . األصل في يدويا   المصنوعة

 محليا . الصلة ذات العوامل من بالعديد

http://www.frontiersin.org/people/u/649712
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 :السابقة ساتالدرا
 (2-1الجدول )

 تشابه واختالف الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية
 رقم دراسة ةالحالي الدراسة مع السابقة الدراسة تشابه الحالية الدراسة عن السابقة الدراسة اختالف

 انيالمب داخل الفراغ إستخدام فعالية دراسة
 يمتصام اتباع خالل من المعقدة التعليمية
 الطريق إيجاد أنظمة

  .2 الداخلية الطريق إيجاد أنظمة دراسة

 هالتوج سلوك على تؤثر أخرى عوامل دراسة
 مثل: التسوق مركز في األفراد لدى
 إمكانيةو التداول أنظمةو المبني ترتيب

 المرئي الوصول

 راداألف تساعد التي الالفتات أنظمة دراسة
  .0 التسوق مركز داخل

 الستنباط الطريق إيجاد أنظمة دراسة
 واءاله في المالحة لنظام الرئيسية المبادئ
 الدراجات لراكبي الطلق

  .7 الداخلية الطريق إيجاد أنظمة عناصر

 فىالمستش في الالفتات نظام تكامل دراسة
 التسوق ومركز

 وتسخيره الالفتات نظام تماسك دراسة
  .4 أفضل نتائج لتحقيق

 في الطريق إيجاد استراتيجيات دراسة
 الطوارئ حاالت في المعقدة المباني

 البيئات داخل الطريق إيجاد أنظمة دراسة
  .2 المعقدة

دراسة أنظمة إيجاد الطريق داخل البيئات 
 التعليمية المعقدة

 ينب والديناميكي المعقد اإلتصال خالل من
  .0 والمستخدم العمرانية البيئة

 في والتوجيه الوصول إمكانية دراسة
 تيال الخارجية السياحية ماكنواأل المسارات
 الخاصة القدرات ويذ يستخدمها

  .7 أنظمة دراسة

 سورابايا، في التسوق مراكز دراسة
 بإندونيسيا

  .8 التسوق مراكز داخل الالفتات أنظمة دراسة

 االجتماعية الطريق إيجاد أنظمة دراسة
 أنماط 4 إلى وقسمت

 البيئات داخل الطريق إيجاد أنظمة دراسة
  .5 المعقدة

 في الخارجية الطريق إيجاد أنظمة دراسة
 شاةوالم السيارات لخدمة الرئيسية الشوارع

 الفتاتالو  والعالمات الرموز من ستفادةاإل
رشاد توجيه في   .26 األفراد وا 
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 على هيو  ،تطبيقها في المتبعة واإلجراءات الدراسة في المعتمدة الطريقة الثالث الفصل تناول

 :اآلتي النحو

 منهج الدراسة

 صفو  لغرض الوصفي المنهج استخدام تم إذ ،التحليلي الوصفي المنهج الدراسة تاستخدم

 الطريق ادإيج أنظمة من الزائرين استفادة درجةل تقييمهم حول مول لمكة الزائرينو  المهتمين جاباتإ

 قياس غرضل التحليلي المنهج استخدام تم كما ،المعقدة البيئات ذات التسوق مراكز داخل الجرافيكية

  .المعقدة البيئات ذات التسوق مراكز داخل الجرافيكية الطريق إيجاد أنظمة من الزائرين استفادة درجة

 عينتهامجتمع الدراسة و 

 ستبانةا بطرح الباحثة قامت حيث مول، مكةل والمستخدمين الزائرين من الدراسة مجتمع يتكون

 الزائرينو  المهتمين قبل من االستبانة لتعبئة سبوعأ مهلة اعطاء وتم ،docs oogleG موقع على ونشرها

 (760) لها المستجاب االستبانات عدد نأ الباحثة وجدت المحددة، المدة انتهاء وبعد مول، مكةل

 دقة مينأتل الباحثة قبل من وضعها التي القيود بفضل اإلحصائي للتحليل صالحة وهي استبانة،

 ابةاج يأ وجود عدم من األدنى الحد إلى والوصول للتقليل محاولةو  الستبانة،ل االستجابة جودةو 

جباره المستجيب تقييد خالل من فارغة  تقليل اليوبالت إلكتروني ا األسئلة كل على ةاالجاب على وا 

  .شاذة بيانات على تحتوي التي االستبانات
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  عينة الدراسة حسب متغير الجنستوزيع  - 2

 والزائرين المهتمين أغلب أن (،1-3) بالجدول الواردة الجنس بمتغير الخاصة المعطيات توضح

   الذكور عدد بلغ حين في ،(%64.9) مئوية وبنسبة نثىأ 250 عددهم بلغ إذ اإلناث فئة من هم

 .اإلناث من غالبيتهم الدراسة مجتمع أن على يدل هذا ،(%37.1) مئوية وبنسبة ورذك (106(

 (3-1الجدول )
 الجنس متغير حسب عينة الدراسةتوزيع 

 النسبة المئوية % التكرار الجنس الشخصية الخاصية

 الجنس
 35.1% 260 ذكور
 %64.9 250 اإلناث

 100% 302 المجموع

 عينة الدراسة حسب متغير العمرتوزيع   -0

 أغلب نأ بالدراسة، لمشمولينل العمر بمتغير المتعلقةو  التالي، (2-3) رقم الجدول معطيات تبين

 (،%32.8) مئوية وبنسبة افرد   (99) بلغ ذإ سنة 02 من أقل ةالعمري ةالفئ من هم والزائرين المهتمين

 مجتمع نأ على يدل وهذا ،الدراسة عينة ألفراد العمرية للفئات األخرى المئوية النسب من أعلى وهي

 الشبابية. األعمار ذات المجتمعات من تبريع الدراسة

 (3-2الجدول )
  حسب فئاتهم العمرية عينة الدراسةتوزيع 

 النسبة المئوية % التكرار الفئات الشخصية الخاصية

 
 العمريةالفئات 

 

 32.8% 55 سنة 02من  أقل
 25.5% 77 72من  أقل – 02

 24.2% 77 45من  أقل35 –
 12.6% 78 55من  أقل45 –
 %5 22 فأكثرسنة  22

 100% 220 المجموع
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 المؤهل العلمي متغير حسب عينة الدراسة توزيع  -2

 لمشمولينل العلمي المؤهل بمتغير المتعلقةو  التالي، (3-3) رقم الجدول معطيات توضح

 وبنسبة افرد   (129) عددهم بلغ إذ البكالوريوس شهادة حملة من هم الدراسة عينة أغلب أن بالدراسة،

 أن على يدل وهذا ،الدراسة عينة ألفراد األخرى المئوية النسب من أعلى وهي (،%42.7) مئوية

  .األولى الجامعية الدرجة شهادة حملة من غالبيتهم الدراسة مجتمع

 (3-3الجدول )
 مؤهالتهم العلميةحسب  عينة الدراسةتوزيع 

 النسبة المئوية % التكرار الفئات الشخصية الخاصية

 المؤهل العلمي

 42.7% 205 بكالوريوس
 22.8% 05 طالب مدرسة
 16.6% 26 ماجستير
 10.6% 70 دبلوم
 7.3% 00 اهدكتور 

 %100 302 المجموع

 المول إرتيادعينة الدراسة حسب متغير الغاية من توزيع  -4

 بأغل أن (،4-3) بالجدول الواردة المول إرتياد من الغاية بمتغير الخاصة المعطيات توضح

 ددهمع بلغ إذ (الشراء لغرض مول مكة زيارة أي) المشترين فئة من هم مول لمكة المرتادين من فئة

 المستهلكين. فئة من الدراسة مجتمع أن على يدل وهذا ،(%43) مئوية وبنسبة فرد ا (276)
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 (3-4الجدول )
 المول إرتيادالغاية من حسب  عينة الدراسةتوزيع 

 النسبة المئوية % التكرار الفئات الشخصية الخاصية

 المول إرتيادالغاية من 

 %47 276 الشراء
 28.5% 80 التنزه

 21.2% 04 كافيه المطعم إرتياد
 %7.3 00 العمل

 100% 220 المجموع

 مصادر جمع البيانات

 لمكانا رواد استفادة درجة وقياس وصف إلى تهدف والتي الدراسة هذه إجراء أغراض لتحقيق

 تاعتمد دق دراسةال فإن ،المعقدة البيئات ذات التسوق مراكز داخل الجرافيكية الطريق إيجاد أنظمة من

 :كاآلتي وهي البيانات، جمع لغرض مصادر عدة

 المصادر األولية -أ

 الدراسة أداة خالل من عليها الحصول تم التي بالبيانات المصادر من النوع هذا تمثليو 

 البيانات جمعل أداة تعتبر االستبانة هذه وأن الدراسة، حاورم إلى اوفق   تصميمها تم التي )االستبانة(

 في ورد ام على بناء وذلك المقترح الدراسة أنموذج متغيرات كافة تغطي حيث الدراسة الجراء الالزمة

 أداة على ءالضو  تسليط يتم وسوف الدراسة، بموضوع عالقةال ذات السابقة والدراسات النظري طاراإل

 الالحقة. )ج( الفقرة في اووضوح   تفصيال   أكثر بشكل الدراسة

  المصادر الثانوية -ب

 اتالجامع مكتبات في المتوفرة المصادر خالل من عليها الحصول تم التي المعلومات وهي

 األبحاثو  والتقارير )الكتب ذلك مثال السابقة للدراسات األدبية المراجع خالل من كذلكو  األردنية
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 لىع االعتماد وكذلك الدكتوراه(، روحاتوأط الماجستير، ورسائل وريات،والد والنشرات اإلدارية

 المعلومات يدالتحد وجه على منها الدراسة، بموضوع المتعلقة االنترنت شبكة على المنشورة المعلومات

 وما معقدةال البيئات ذات التسوق مراكز داخل الجرافيكية الطريق إيجاد أنظمة مجال في تبحث التي

 .ومحاور مساندة جوانب من بها يتعلق

 تبانةالس -ج

 جرافيكيةال الطريق إيجاد أنظمة من الزائرين استفادة درجة قياس لغرض الدراسة أداة تصميم تم

 ناولتهات التي المحاور كافة تغطي بحيث ،التوسع ودائمة لضخمةا البيئات ذات التسوق مراكز داخل

 المبحث في اسةلدر ا أداة تصميم مراحل توضيح سيتم إذ ،وفرضياتها وأهدافها وأسئلتها الدراسة مشكلة

 .ةالنهائي صيغتهاب اإلستبانة على للحصول التالي،

 مراحل تصميم أداة الدراسة 4-3:

 الدراسة داةأ تصميم تم ،وفرضياتها وأهدافها وأسئلتها الدراسة مشكلة تحديد من نتهاءاإل بعد

 وقد ،المقترح ةالدراس أنموذج في الواردة المتغيرات على الضوء يسلط بما فقراتها وصياغة )االستبانة(

 اآلتية: األجزاء على النهائي بشكلها األداة شملت

 مول مكةالزائرين ل مهتمين وللالخصائص الشخصية  -أ

 الغاية ،العلمي المؤهل ،العمر الجنس،) ا ااب للعاملين والوظيفية الشخصية الخصائص تتمثل

 (.المول إرتياد من

  المتغيرات المستقلة -ب

  .الجرافيكية الطريق إيجاد أنظمةب المستقل المتغير تمثلي

  



75 

 المتغير التابع: -ج

     .معقدةال البيئات ذات التسوق مراكز داخل الزائرين استفادة درجة التابع المتغير ويتمثل

 كما فقرة (06) من تتكون النهائية هاورتبص الدراسة أداة أصبحت فقد ،تقدم ما على اوتأسيس  

 القيام ةالباحثب نبغيي إذ ،مول مكةل والزائرين المهتمين إلى والموجهة ،)0 رقم )الملحق في موضح هو

  يأتي: بما

 ةانستبمقياس اإل إختيار

 ريعتب لكونه الدراسة، إجراء لغرض التدريج خماسي (Scale Likert) ليكرت مقياس اعتماد تم

 توازنو  فهمة لسهولة ،الدراسة عينة أفراد استجابات وتحليل لوصف اإستخدام المقاييس أكثر من

 كل حول وموافقتهم استجابتهم مدى عن لالختبار الخاضعة الدراسة عينة أفراد يشير حيث درجاته،

 :اآلتي النحو علىو  المذكور، المقياس وفق الدراسة متغيرات فقرات من فقرة

 موافق بشدةغير  غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 ( درجة1) ( درجتان2) ( درجات3) ( درجات4) ( درجات5)

 

 إيجاد نظمةأ من الزائرين استفادة درجة على الموافقة درجة لتحديد مقياس باعتماد ةالباحث توقام

 تم يثح مستويات، ثالثة إلى مقسم ،المعقدة البيئات ذات التسوق مراكز داخل الجرافيكية الطريق

 امقسوم   (1) فيه قيمة أقلو  (5) للمقياس قيمة أعلى بين الفرق حاصل خالل من القطع درجة احتساب

 وبذلك ،{1.33 = 3 / 1)-5}) اآلتي النحو على محسوبة القطع درجة نأ أي مستويات، ثالثة على

  اآلتي:ك االتفاق لدرجة الثالثة المستويات تصبح

 مرتفع اتفاق مستوى متوسط اتفاقمستوى  ضعيف اتفاقمستوى 
2.33 – 1 3.67 - 2.34 5 - 3.68 
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 صدق األداة 

 مجموعة على عرضها تم الدراسة، ألداة (Validity Face) الظاهري الصدق من لتحققا غرضل

 لعلميا البحث ومنهجية الجرافيكي التصميم في والمعرفة الخبرة ذوي من والمحكمين الخبراء من

 ،القياس يف وموضوعية دقة أكثر األداة يجعل بما ،خبراتهم من االستفادة بهدف التطبيقي واإلحصاء

 من الرئيس الهدف نأو  ،)7رقم )الملحق في موضح هو كما ينممحك (2) المحكمين عدد بلغ وقد

 صالحية مدىو  المقترح الدراسة أنموذج متغيرات إلى الفقرات نتماءإ من التحقق هو الدراسة أداة تحكيم

 عديلت تم إذ المحكمين، مالحظات جميع عتبارإلا بنظر خذاأل تم وقد ،اللغوية الناحية من الفقرات

ضافة منها، اآلخر البعض وحذف االستبانة في الواردة الفقرات بعض صياغة  لبعض رىأخ فقرات وا 

 )الملحق في موضح هو كما فقرة (20) من النهائية بصورتها االستبانة كونتت بحيث الدراسة، محاور

   (.0 رقم

 األداةثبات 

 ألفا( با)كرونباخ المتمثل الثبات معامل استخدام تم الدراسة، أداة ثبات من للتحقق

(Alpha Cronbach's،) ق)االتسا قياس أجل من الدراسة لمتغيرات الثبات معامالت لحساب وذلك 

 (5-3) رقم والجدول  ،(%98.8) الكلية لألداة الثبات نسبة بلغت حيث االستبانة(، لفقرات الداخلي

  ذلك: يوضح

 (3-5الجدول )
 نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة )التساق الداخلي لفقرات الستبانة(

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المتغيرات الرئيسية
 97.2% 5 الطريق الجرافيكية إيجاد أنظمة

 98% 22 درجة استفادة الزائرين داخل مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة
 98.8% 06 ككلالمقياس 
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 اإلجراءات المنفذة

 رحط تم وثباتها، صدقها من والتحقق )االستبانة( الدراسة أداة صياغة من اءنتهاال نأ بعد

 التي المعلومات أن على التأكيد وتم ،الدراسة عينة على csdo oogleG موقع على ونشرها االستبانة

 اتالستبانا جمع تم وقد ،فقط العلمي البحث لغايات وهي تامة بسرية ستعامل عليها الحصول سيتم

 تم بعدها ،الدراسةب المشمولين قبل من تعبأتها و المحددة الفترة نقضاءإ بعد مباشر وبشكل إلكتروني ا

 احصائي  إ معالجتها لغرض اإللكترونية الحاسبة إلى اإلحصائي للتحليل الصالحة البيانات إدخال

 فرضياتها. ختبارا  و  الدراسة أسئلة عن باإلجابة المتعلقة النتائج على والحصول

 المستخدمة ألغراض تحليل البيانات حصائيةاألساليب اإل

 بةالحاس إلى إدخالها تم دراسة،لل المطلوبة لمتغيراتا بيانات جمع عملية من نتهاءاال بعد

 تطبيق تم إذ ،اتهافرضي واختبار الدراسة أسئلة عن باإلجابة المتعلقة النتائج على للحصول لكترونيةاإل

 معالجة بهدف (،SPSS) االجتماعية للعلوم حصائيةاإل الحزم في فرةاالمتو  حصائيةاإل األساليب بعض

 تي:كاآل وهي ،حصائيةاإل األساليب بعض إستخدام تم حيث اإحصائي   البيانات

 الوصفية:  حصائيةاألساليب اإل 1-

 (.Percentagesالنسب المئوية )و  (Replication Tablesالجداول التكرارية ) -أ

 .(Arithmetic Mean) المتوسط الحسابي -ب

 .(Standard Deviation) المعياري نحرافاإل -ج

 .(Cronbach's Alpha Coefficient)معامل كرونباخ ألفا  -د
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 التحليلية: حصائيةاألساليب اإل 2-

 (.One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testسميرنوف ) -اختبار كولموكروف -أ

 (.One- Sample T-Test( لعينة واحدة ) Tاختبار ) -ب

 (.-KMO)ًMeyer -OlkinًKaiser :اختبار مالئمة طريقة سحب العينة  -ج

 .(VIF- Variance Inflation Factorsاختبار عوامل تضخم التباين ) -د

 .Multiple Linear Regression)) الخطي المتعدد اإلنحدارتحليل  -ه
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 الفصل الرابع
 فرضياتالواختبار  نتائج الدراسة

 مقدمة

 بعض تخدامإس خالل من الناتجة للبيانات اإلحصائي التحليل نتائج عرض الرابع الفصل تناول

 معيار اعتماد وتم ،((SPSS االجتماعية للعلوم حصائيةاإل الحزم في المتوافرة حصائيةاإل األساليب

 عرض تم وقد ،الدراسة عينة أفراد إجابات وتقييم لقياس درجات (5) أصل من (3) البالغ االختبار

  كاآلتي: الدراسة هذه نتائج

 اإلجابة على أسئلة الدراسة تائج ن

 السؤال األول: 

 المعقدة؟ البيئات ذات التسوق مراكز داخل الطريق إيجاد أنظمة تطبيق درجة هي ما 

 عينة قديراتلت المعيارية اتنحرافواإل الحسابية المتوسطات حساب تم ،التساؤل هذا على لإلجابة

 اآلتي: النحو وعلى الدراسة بمتغيرات المتمثلة الدراسة

 السؤال هذا لفقرات العام الحسابي المتوسط أن (،1-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

 مستوى ضمن العام الحسابي المتوسط أن وتبين (،26.1) درهق معياري إنحرافب ((2.39 بلغ

 وهذا ،وسطة(مت) تكان السؤال هذا مستوىل الدراسة عينة تقديرات نأ لىإ النتيجة هذه وتدل المتوسط،

 من ةمتوسط المعقدة البيئات ذات التسوق مراكز داخل الطريق إيجاد أنظمة تطبيق درجة نأ يعني

 نظرهم. وجهة
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 (4-1الجدول )
 الطريق داخل إيجاد أنظمةدرجة تطبيق  ات المعيارية لفقرات مستوىنحرافالمتوسطات الحسابية واإل 

 (N=302) مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة

( ومفادها: )يوجد 3بعد هذا السؤال، فقد بينت النتائج بأن الفقرة ) أما فيما يتعلق بوصف فقرات

( ألولىاها المناسبة داخل مكة مول(، قد حصلت على المرتبة )أماكنالفتات تحذيرية كافية وموزعة ب

نحراف( و 2.48بلغ )في سلم أولويات تقييم عينة الدراسة بمتوسط حسابي  (، في 1.23معياري ) ا 

 األخيرةو ( الثامنةبالمرتبة ) (( ومفادها: )تصميم الالفتات موزع بطريقة مدروسة2حين جاءت الفقرة )

نحراف(  و 2.29من وجهة نظر عينة الدراسة، بمتوسط حسابي بلغ ) (، كما هو 1.25معياري ) ا 

 الفقـــرات ت
 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 التقييم

 متوسطة 7 1.24371 2.4205 هناك تغطية ارشادية لجميع أقسام "مكة مول" 1
 ضعيفة 8 1.25909 2.2980 تصميم الالفتات موزع بطريقة مدروسة 2

ها ماكنأيوجد الفتات تحذيرية كافية وموزعة ب 3
 المناسبة داخل مكة مول

 متوسطة 2 1.23539 2.4801

4 
واع إلرشادات المحتوىمن قبل أجد تطبيق 

 المصمم
 متوسطة 2 1.21741 2.3940

5 
يوجد تمييز مدروسبتصميم انواع الالفتات 

 في مكة مول المختلفة والمستخدمة
 متوسطة 7 1.26641 2.3113

يوجد سهولة بقراءة المعلومات الموجودة في  6
 الالفتات بالنسبة للزائرين

 متوسطة 0 1.26797 2.3642

7 
نسق واضح بين الالفتات ذات الهدف هناك 
 الواحد

 متوسطة 4 1.29561 2.4139

8 
 التجاهايتسم نوع الخط المستخدم في الفتات 

 بمالئمته للمكان
 متوسطة 7 1.31891 2.4205

ز الرموز والترمي إستخداميوجد نسق موحد في  5
 اللوني المستخدم في الالفتات

 متوسطة 0 1.29006 2.4570

 متوسطة - 2.0022 2.3922 العامالمتوسط  
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قرات بينت النتائج أن غالبية المتوسطات الحسابية لفمؤشر أمام فقرات هذا البعد في الجدول السابق، و 

الطريق داخل مراكز  إيجاد أنظمةدرجة تطبيق ن أضمن مستوى المتوسط، وهذا يعني  هذا السؤال

 من وجهة نظرهم. التسوق ذات البيئات المعقدة متوسطة

  الثاني السؤال

  قدة؟المع البيئات ذات التسوق مراكز داخل الطريق إيجاد أنظمة من الزائرين استفادة درجة هي ما 

هذا السؤال  لفقراتالمتوسط الحسابي العام أن (، 4-2) رقم النتائج الواردة في الجدول يتضح من

مستوى  ضمنالعام  (، وتبين أن المتوسط الحسابي1.28دره )قمعياري  إنحرافب ((2.42بلغ 

وهذا  ،وسطة(مت) تكان السؤالهذا مستوى لعينة الدراسة تقديرات ن ألى إوتدل هذه النتيجة  المتوسط،

 دةذات البيئات المعق الطريق داخل مراكز التسوق إيجاد أنظمةدرجة استفادة الزائرين من  يعني ان

 من وجهة نظرهم.

 (4-2الجدول )
 (N=302) ات المعيارية لفقرات مستوى ملموسية الخدمةنحرافالمتوسطات الحسابية واإل 

 الفقـــرات ت
 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 التقييم

26 
توزيع الالفتات في "مكة مول" يحقق الفائدة  

 .المرجوة للزائرين
 متوسطة 7 1.31026 2.4503

22 
يوجد سهولة في العثور على الالفتات في 

 .الفضائات الداخلية للمبنى
 متوسطة 4 1.25311 2.4470

يوجد استفادة من المعالم المميزة داخل مبنى   20
 .مكة مول

 متوسطة 2 1.28528 2.5298

27 
تتسم المعلومات المكتوبة والبيانات والخرائط 

 .المتوفرة عند جميع المداخل بالوضوح
 متوسطة 4 1.28453 2.4470

 متوسطة 26 1.27829 2.3212 مواقع الالفتات والخرائط العامة مناسبة للزائرين 24
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( ومفادها: )يوجد 12الفقرة )بعد هذا السؤال، فقد بينت النتائج بأن  أما فيما يتعلق بوصف فقرات

ويات ( في سلم أولاألولىاستفادة من المعالم المميزة داخل مبنى مكة مول(، قد حصلت على المرتبة )

نحراف( و 2.52تقييم عينة الدراسة بمتوسط حسابي بلغ ) (، في حين جاءت الفقرة 1.28معياري ) ا 

من  خيرةواأل( العاشرةبالمرتبة ) (للزائرين( ومفادها: )مواقع الالفتات والخرائط العامة مناسبة 14)

نحراف( و 2.32وجهة نظر عينة الدراسة، بمتوسط حسابي بلغ ) (، كما هو مؤشر 1.27معياري ) ا 

أمام فقرات هذا البعد في الجدول السابق، وبينت النتائج أن جميع المتوسطات الحسابية لفقرات هذا 

داخل  الطريق إيجاد أنظمةة استفادة الزائرين من درجن أالسؤال ضمن مستوى المتوسط، وهذا يعني 

 من وجهة نظرهم. مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة متوسطة

 

 الفقـــرات ت
 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 التقييم

22 
في مكةمول يساعد الزائرين  توزيع الالفتات

 .على التنقل داخل المبنى بسهولة ويسر
 متوسطة 7 1.29305 2.4139

20 
 التعريفية،تؤدي الالفتات التوضيحية )

 دورها الوظيفي الذيالتحذيرية(  المعلوماتية،
 .صممت ألجله

 متوسطة 0 1.29293 2.4669

يوجد سهولة بتحديد الزائر لموقعه داخل مبنى  27
 .مكة مول

 متوسطة 5 1.28509 2.3543

28 
ا هإستخدام أماكنحجم الالفتات يتناسب مع 

 متوسطة 0 1.27797 2.4205 .في مكة مول

25 
للوني اتمتاز الالفتات داخل مكة مول بالتباين 

 .والوضوح
 متوسطة 2 1.28391 2.4338

06 
يوجد استفادة ملموسة من ألوان الترميز 

الطريق داخل مكة  إيجاد أنظمةالمستخدمة في 
 .مول

 متوسطة 8 1.29978 2.4007

 متوسطة - 2.0865 2.4218 المتوسط العام 
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 وفرضياتها الفرعية الدراسةات : نتائج اختبار فرضي3-4

التحقق من خاصية تجانس البيانات ب، قامت الباحثة الدراسةات ختبار فرضيإإجراء قبل 

(Homogeneity) لدراسةا من عدم تجانسها، وخاصية مالئمة أسلوب المعاينة وكفاية بيانات متغيرات 

(Sampling Adequacy) الخطي عدد الت ظاهرة وجودو  ،عدمها من(Multicollinearity)  بين

 اآلتي:كعدم وجودها، و  منالمتغيرات المستقلة 

 Homogeneityاختبار خاصية تجانس البيانات:  -أ

للتحقق من خاصية تجانس  للعينة الواحدة (t(، إلى نتائج اختبار )4-3)رقم يشير الجدول 

(Homogeneity)  من عدم تجانسها: متغيرات الدراسةبيانات 

 (4-3الجدول )
 للتحقق من تجانس بيانات الدراسة ( للعينة الواحدةtنتائج اختبار )

 متغيرات الدراسة
( tقيمة )

 المحسوبة
درجات الحرية 

(df.) 
قيمة  معنوية
(t) 

 0.000 301 35.560 الطريق الجرافيكية إيجاد أنظمة
 0.000 301 34.743 درجة استفادة الزائرين

إن  ،تتصف بالتجانسالدراسة متغيرات أن بيانات  (،4-3في الجدول ) المبينةيتضح من النتائج 

المحسوبة لمتغيرات الدراسة، وكذلك إن جميع قيم الداللة  (tما يؤكد ذلك قيم معيار االختبار )

ً(.α = 0.05من مستوى المعنوية ) أقلهي  (.Sig) حصائيةاإل

 Sampling Adequacyاختبار خاصية مالئمة أسلوب المعاينة:  -ب

يرات بيانات متغ كفاية(، نتائج اختبار خاصية مالئمة أسلوب المعاينة و 4-4)رقم يوضح الجدول 

بيانات كافية ألغراض التحليل الالمتعلقة بالتحقق من أن  ،(Sampling Adequacyالدراسة )

 اآلتي:كلهذا الغرض، و  -KMO Meyer-Olkin - (Kaiser) مقياس إستخداماإلحصائي، وقد تم 
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 (4-4الجدول )
 (KMO)نتائج اختبار 

 التحليل ألعاملي نتائج حصائيةالمؤشرات اإل
 0.522 (KMO)مقياس 
 0.000 (.Sig) حصائيةالداللة اإل

المعتمد وكفاية  مالئمة أسلوب المعاينةتحقق  (، إلى4-4تشير النتائج المبينة في الجدول )

بيانات متغيرات الدراسة المختارة ألغراض التحليل اإلحصائي، إن ما يؤيد ذلك قيمة مقياس االختبار 

(KMO) ( وهي 0.511البالغة )متغيرات ( من بيانات 50%من ) أكبرأي  (0.5من النصف ) أكبر

ن قيمة الدراسةأنموذج   من مستوى المعنوية أقل( المحسوبة لها .Sig) حصائيةالداللة اإل، وا 

(α = 0.05). 

 الدراسة اتنتائج اختبار فرضي

 :األولىالفرضية الرئيسية 

H01: المعنوية مستوى عند إحصائية دللة ذو أثر يوجد ل (0.05α≤) الزائرين استفادة درجة في 

  المعقدة. البيئات ذات التسوق مراكز داخل الطريق إيجاد أنظمة من

 Multipleالخطي المتعدد  اإلنحدارتحليل  نا لهذا الغرضلدراسة، استخدما فرضية الختبار صحة

Linear Regression Analysis)). ( اآلتي: 4-5) رقم كما هو موضح في الجدول 
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 (4-5الجدول )
اخل الطريق د إيجاد أنظمةدرجة استفادة الزائرين من  أثرالخطي المتعدد، لقياس  اإلنحدارنتائج تحليل 

 مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة

 متغيرات الدراسة
معامالت 

 ((اإلنحدار
الخطأ 
 المعياري

 (tقيمة )
 المحسوبة

الدللة 
 حصائيةاإل

 476 .150 3.179 .000. (0الثابت )الحد 
 000. 32.093 027. 876. الطريق الجرافيكية إيجاد أنظمة

 880.(= Rمعامل التحديد المعدل ) 774.=(2Rمعامل التحدبد )
 000.( = Fمعنوية ) 205.527( المحسوبة = Fقيمة )

 (، ما يأتي: 4-5)رقم يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

المحسوبة  (F)ذلك قيمة  دعمالخطي المتعدد، إن ما ي اإلنحدارثبوت صالحية نموذج  بينت -أ

( 0.000البالغة ) (Sig). حصائيةالداللة اإلب ،الجدولية (Fمن قيمة ) أكبر( وهي 129.957والبالغة )

(، 20H) األولىية الرئيسية فرضية العدمال رفضعليه تم و ، ) 0.05=من مستوى المعنوية ) أقلهي 

 عند مستوىوذلك  إحصائيةذو داللة  أثر هناك يوجدنه أي أ، (1Hالفرضية البديلة ) وقبول

(a ≤0.05) ات ذات البيئ مراكز التسوقالطريق داخل  إيجاد أنظمة استفادة الزائرين مندرجة  في

 .المعقدة

الطريق  إيجاد أنظمة التغير في(، أن 774.البالغة ) R)2(قيمة معامل التحديد  يتبين من -ب

 على( من التغيرات التي تطرأ %77.4تفسر ما نسبته ) بشكل عامالداخلة في النموذج   الجرافيكية

ا النسبة أم، ذات البيئات المعقدة مراكز التسوقالطريق داخل  إيجاد أنظمة استفادة الزائرين مندرجة 

 النموذج.( فإنها تعود الى متغيرات أخرى لم تدخل في 22.6%المتبقية والبالغة )

الطريق  إيجاد أنظمة لمتغير () اإلنحدارلمعامالت  حصائيةثبوت الداللة اإل بينت -ج

 أقل والذي هي( Sig). حصائيةقيم الداللة اإلو المحسوبة لها،  (t)ذلك قيم  دعمإن ما ي ،الجرافيكية
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 لرئيسيةا األولى فرضية العدم رفضوفي ضوء النتائج السابقة تم ، ) 0.05 =من مستوى المعنوية )

)10(H ،وقبول ( 1الفرضية البديلةH :ومفادها )إحصائيةذو داللة  أثر يوجد ( 0.05عند مستوى≤a ) 

 مكة مول.الطريق داخل  إيجاد أنظمة استفادة الزائرين مندرجة  في

 الفرضية الرئيسية الثانية

H02 عند مستوى المعنوية  إحصائيةذو داللة  أثر: ال يوجد(α≤0.05)  في درجة استفادة الزائرين

 عزى لمتغير الجنس والعمر.ت، مكة مولالطريق داخل  إيجاد أنظمةمن 

 :دراسةال الرئيسية الثانية فرضيةالالمنبثقة عن  نتائج اختبار الفرضيات الفرعية:  2-3-4

 :األولىنتائج اختبار الفرضية الفرعية  1-

H021 : عند مستوى المعنوية  إحصائيةذو داللة  أثر يوجدال(α≤0.05) استفادة درجة  في

 .عزى لمتغير الجنست، داخل مكة مولالطريق  إيجاد أنظمة الزائرين من

 الخطي المتعدد اإلنحدارتحليل  استخدام، تم األولىفرعية فرضية الالصحة  والختبار

(Multiple Linear Regression Analysisكما هو موضح في الجدول ،) ( اآلتي: 4-6) رقم 

 (4-6الجدول )
الطريق داخل  إيجاد أنظمةدرجة استفادة الزائرين من  أثرالخطي المتعدد، لقياس  اإلنحدارنتائج تحليل 

 عزى لمتغير الجنست، مكة مول

 المتغيرات
معامالت 

 (( اإلنحدار
الخطأ 
 المعياري

 (tقيمة )
 المحسوبة

 حصائيةالدللة اإل

 4.582 .510 8.993 .000 (0الحد الثابت )
 584. 549. 297. 163. الجنس
 584.( = Fمعنوية ) 301.( المحسوبة = Fقيمة )

 (، ما يأتي: 4-6)رقم يتضح من النتائج الواردة في الجدول 
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 (F)ذلك قيمة  دعمالخطي المتعدد، إن ما ي اإلنحدارثبوت صالحية نموذج عدم  أكدت -أ

 أكبرهي و ( 0.584البالغة ) (Sig). حصائيةالداللة اإلوكذلك إن قيمة ، (301.المحسوبة والبالغة )

ال نه أي أ(، 210H) األولى الفرعية فرضية العدم قبولعليه تم و ، )≥0.05αمن مستوى المعنوية )

 أنظمة استفادة الزائرين مندرجة  في( α≤0.05عند مستوى المعنوية ) إحصائيةذو داللة  أثريوجد 

  .ذات البيئات المعقدة، تعزى لمتغير الجنسالطريق داخل مراكز التسوق  إيجاد

ن ما ي، و () اإلنحدارلمعامالت  حصائيةثبوت الداللة اإل عدم بينت -ب  (t)ذلك قيم  دعما 

. وفي  = 0.05)من مستوى المعنوية ) أكبر( Sig). حصائيةقيم الداللة اإلأن المحسوبة لها، و 

ذو داللة  أثرال يوجد ، ومفادها: H)210( األولىالفرعية  فرضية العدم قبولضوء النتائج السابقة تم 

الطريق داخل  إيجاد أنظمة استفادة الزائرين مندرجة  في( α≤0.05عند مستوى المعنوية ) إحصائية

   .مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة، تعزى لمتغير الجنس

H022 : إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد ( عند مستوى المعنويةα≤0.05 )استفادة درجة  في

 لعمر.اعزى لمتغير تالطريق داخل مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة،  إيجاد أنظمة الزائرين من

 Multiple) الخطي المتعدد اإلنحدارتحليل  استخدامتم  ،فرعية الثانيةفرضية الالوالختبار صحة 

Linear Regression Analysis( اآلتي: 4-7) رقم (، كما هو موضح في الجدول 

 (4-7الجدول )
الطريق داخل  إيجاد أنظمةدرجة استفادة الزائرين من  أثرالخطي المتعدد، لقياس  اإلنحدارنتائج تحليل 

 عزى لمتغير العمرتمراكز التسوق ذات البيئات المعقدة، 

 المتغيرات
معامالت 

 (( اإلنحدار
الخطأ 
 المعياري

 (tقيمة )
 المحسوبة

 حصائيةالدللة اإل

 4.559 .309 14.754 .000 (0الحد الثابت )
 288. 1.063 119. 126. العمر
 288.( = Fمعنوية ) 2.272( المحسوبة = Fقيمة )



89 

 (، ما يأتي: 4-7يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم )

 (F)الخطي المتعدد، إن ما يدعم ذلك قيمة  اإلنحدارعدم ثبوت صالحية نموذج  تأكد -أ

 أكبر( وهي 0.288البالغة ) (Sig). حصائية(، وكذلك إن قيمة الداللة اإل2.272المحسوبة والبالغة )

(، اي انه ال 022H، وعليه تم قبول فرضية العدم الفرعية الثانية )) 0.05 =من مستوى المعنوية 

 أنظمة(  في درجة استفادة الزائرين من α≤0.05عند مستوى المعنوية ) إحصائيةذو داللة  أثريوجد 

 الطريق داخل مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة، تعزى لمتغير العمر. إيجاد

ن ما يدعم ذلك قيم () اإلنحدارلمعامالت  حصائيةعدم ثبوت الداللة اإل تبين -ب  (t)، وا 

. وفي ضوء α≤0.05)من مستوى المعنوية ) أكبر( Sig). حصائيةالمحسوبة لها، وأن قيم الداللة اإل

 إحصائيةذو داللة  أثر، ومفادها: ال يوجد H)022(فرضية العدم الفرعية الثانية  قبولالنتائج السابقة تم 

الطريق داخل مراكز  إيجاد أنظمة( في درجة استفادة الزائرين من α≤0.05عند مستوى المعنوية )

 تغير العمر.  التسوق ذات البيئات المعقدة، تعزى لم
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 مقدمة 

يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها من خالل التحليل اإلحصائي ألسئلة 

 هذه الدراسة. الدراسة وفرضياتها إضافة إلى التوصيات في ضوء نتائج

 أسئلة الدراسة نتائج مناقشة 

 أوًل: مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول

 الطريق داخل مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة؟ إيجاد أنظمةما هي درجة تطبيق 

 هانأداخل مكة مول الطريق  إيجاد أنظمةدرجة تطبيق لالنتائج المتعلقة بالسؤال األول  أظهرت

هذا توى مسلعينة الدراسة تقديرات إلى أن وتدل هذه النتيجة  مستوى المتوسط، ضمنبدرجة  كانت

 ةمتوسطمكة مول الطريق داخل  إيجاد أنظمةدرجة تطبيق وهذا يعني أن  ،متوسطة() تكان السؤال

فقرة السؤال األكثر إيجابية بالرغم من درجتها  ت، وكان(يجابيةإغير كانت ) أنها من وجهة نظرهم

ي يمكن " والتها المناسبة داخل مكة مولأماكند الفتات تحذيرية كافية وموزعة بو وجفهي "المتوسطة 

كة مالقول بأن توسط درجة التقييم باإلضافة إلى توسط درجة السؤال بشكل عام بالنسبة لمول بحجم "

 أمر غير جيد وبالتالي هو أمر غير مقبول. هذ التسويقية يعتبر مول"  واالعتبارات األمنية و 

شكل ب مولًمكةهاًالمناسبةًداخلًأماكندًلفتاتًتحذيريةًكافيةًوموزعةًبووجيفسره الذي وهذا 

شتت االنتباه وياالنطباع العام مما يؤثر على متوسط أي أنه ليس بالشكل الكافي والوافي للمرتادين 

، لشكل الكافيات التحذيرية بالرؤية الالفت المرتادين للمولتوقع  التحذيرية المهمة والتي عن الالفتات

ي عدم بعدم الترتيب وعدم التنظيم الموجود وبالتال مرتادينوبالتالي فشل التوقع مما يعطي إنطباع لل
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لحد المطلوب ى ابعدم كفايتها إل الموجودة لتوقعهم المسبقالتحذيرية المهمة االنتباه إلى الالفتات 

الي وبالت مولًمكةهاًالمناسبةًداخلًأماكندًلفتاتًتحذيريةًكافيةًوموزعةًبووجبوجود والمطمئن 

 عدم الثقة في الالفتات األخرى الموجودة.

أما بالنسبة فقرة السؤال األكثر سلبية بالرغم من توسط درجة السؤال بشكل عام بالنسبة لمول 

 والتي يمكن القول داخل مكة مول" الفتات موزع بطريقة مدروسةتصميم ال بحجم "مكة مول فهي "

يئ سدرجتها بالنسبة لمول بحجم "مكة مول" واالعتبارات األمنية والتسويقية يعتبر أمر  ضعفأن 

 .للغاية وخطير ويؤثر بشكل سلبي على المرتادين والزائرين

ة درجفي أن هناك ضعف  عينة المجتمعجابات إمن خالل الباحثة  تجد بناء  على ما سبقو 

   .الطريق داخل مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة إيجاد أنظمةتطبيق 

ليف الشركات يتم تكللتعامل مع الالفتات حيث  الخبرة الكافيةوجود لعدم  أعاله قد تعزى النتيجة

 غيرالمصممين  وأختصاص، من غير ذوي اإل وكذلك األفرادعمل الالفتات غير المتخصصة ل

، الطريق داخل مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة إيجاد أنظمةللتعامل مع  األكفاء ذوي الخبرة الكافية

ذلك كشركات التصميم و لالمصممين أو  بعضالكافي لتأهيل العدم  وقد يعزى ذلك بالتزامن إلى

 اإللمامم تدل على عدبدورها هذه النتائج ربما و ، ةاألكاديمي الناحيةمن بالشكل الصحيح  لمنفذينل

مراعاة عناصر  أهميةفي  (0667)عزالدين، دراسة  وقد أكدت التصميم الجرافيكي،عملية بأسس 

 خراج تصميم ناجح. والتي تهدف أساس ا إلالتصميم الجرافيكي  وأسس

 الثانيأوًل: مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

 الطريق داخل مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة؟  إيجاد أنظمةما هي درجة استفادة الزائرين من 
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ق داخل الطري إيجاد أنظمةدرجة استفادة الزائرين من  الثانيأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال 

 قديراتتإلى أن وتدل هذه النتيجة متوسطة، كانت بدرجة  هامراكز التسوق ذات البيئات المعقدة أن

هذا لمستوى عينة الدراسة  تقديراتوهذا يعني أن  متوسطة(،) تكانؤال هذا السلمستوى عينة الدراسة 

ز الطريق داخل مراك إيجاد أنظمةدرجة استفادة الزائرين من حول  (غير ايجابيةكانت ) السؤال أنها

وكانت فقرة السؤال األكثر إيجابية بالرغم من درجتها المتوسطة مفادها التسوق ذات البيئات المعقدة 

والتي يمكن القول بأن توسط درجة التقييم  "مولًمكةيوجدًاستفادةًمنًالمعالمًالمميزةًداخلًمبنىً"

هو أمر غير جيد  عام بالنسبة لمول بحجم "مكة مول"باإلضافة إلى توسط درجة السؤال بشكل 

 وبالتالي هو أمر غير مقبول.

الفعال والتفاعل األقصى مع المعالم المميزة داخل مبنى مكة مول  ستخداموهذا ما يفسره عدم اإل

الفعال  تخدامسولعينة الدراسة، حيث أن اإل ووضوحها للزائرينمما يؤثر على واقعيتها وتبيان جمالها 

لمعالم  ستخدامإوالصحيح للمعالم المميزة داخل المبنى يبرز جمالية ووضوح الالفتة وبالتالي والمميز 

 يؤثر بشكل كبير على إبراز الالفتات وبالتالي فإن الهدف يتحقق.المميزة 

أما بالنسبة فقرة السؤال األكثر سلبية بالرغم من توسط درجة السؤال بشكل عام بالنسبة لمول 

التي و  داخل مكة مول "مواقعًالالفتاتًوالخرائطًالعامةًمناسبةًللزائرينبحجم "مكة مول فمفادها أن "

هو فيعتبر أمر غير مقبول وبالتالي  تها بالنسبة لمول بحجم "مكة مول"درج يمكن القول أن ضعف

 بشكل سلبي على المرتادين والزائرين لمبنى مكة مول. يؤثر

 المرتاذ والزائر من قراءة الالفتة أو عدم تمكنه من معرفة المكان المقصود عدم تمكنحيث أن 

التاي بوحشية المكان وعدم الراحة وبء االنطباع عطاللزائر يؤدي إلبالشكل الصحيح والواضح والمريح 

يؤدي بالزائر الختصار وقت الزيارة وعدم الوصول إلى المكان المنشود أو التأخر عن المكان المنشود 
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ام والشعور رتياح العإمكانية الزائر للرجوع إلى المكان وعدم اإلفي حال وجود موعد وبالتالي يؤثر على 

 .التنظيم الموجود بالمكان وهذا بدور يؤثر سلبي ا بشكل عام من ناحية تسويقيةبعدم األمان وعدم 

درجة استفادة الزائرين من جابات جميعها أن هناك ضعف في درجة وبالتالي نجد من خالل اإل

ة قد تعزى هذه النتيجة لعدم الخبر و . الطريق داخل مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة إيجاد أنظمة

فتات ألشخاص من غير ذوي تعامل مع الالفتات من حيث إعطاء وتكليف عمل الالالكافية لل

ا في المدن وعدم اإلاالختصاص،  طالع على التجارب الموجودة في بالد العالم المتقدمة وخصوص 

 التي تحتوي على مبان  لمجمعات تجارية ضخمة.

 الدراسة فرضيات نتائج مناقشة 

 (:(H01 األولىبالفرضية الرئيسية أوًل: مناقشة النتائج المتعلقة 

في درجة استفادة الزائرين من  (α≤0.05)عند مستوى المعنوية  إحصائيةذو داللة  أثريوجد ال 

 . الطريق داخل مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة إيجاد أنظمة

 داللة ذو ثرأ يوجد أنه تبين الرابع الفصل في ورد وكما المناسب صائياالح ليلالتح إجراء وبعد

 اتالبيئ ذات التسوق مراكز داخل الطريق إيجاد أنظمة من الزائرين استفادة درجة في إحصائية

ا الطريق إيجاد أنظمة حيث الواقع يفسره ما وهذا المعقدة،  مراكز داخلب المعقدة البيئات في وخصوص 

 معرفنه اللخ من للمجمع وباأللفة باألمان وشعوره والمرتاد والزائر المستهلك راحة إلى تؤدي التسوق

 جمعاتالم لهذه الزائر راحة على وحرصها المجمع إدارة بمهنية شعوره وكذلك المجمع وطرق أماكنب

رتيادو  لزيارة عودته عملية فإن وبالتالي التجارية،  كسب فإن ليوبالتا عالية، بنسبة تكون المجمع ا 

 مجمعبال األعمال تزدهر الهدف هذا تحقيق وعند الرئيس، الهدف هو المجمع هذا يومرتاد ائنزبال

 والمجمع التسوق مركز في واالزدهار النجاح أعمدة أحد وتكون ذلك، غير أو منها التجارية سواء
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 تفادةواس التسوق مركز داخل الطريق إيجاد أنظمة خالل من للمجمع والزائر المرتاد راحة هو التجاري

 .نظمةاأل هذه من نالزبو 

 :(02Hالثانية )بالفرضية الرئيسية مناقشة النتائج المتعلقة ثانًيا: 

درجة استفادة الزائرين  ( فيα ≤ 0.05)عند مستوى المعنوية  إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد 

 عزى لمتغير الجنس والعمر.تالطريق داخل مراكز التسوق ذات البيئات المعقدة،  إيجاد أنظمةمن 

ذو  أثرجد ال يو  أنه تبين الرابع الفصل في ورد وكما المناسب االحصائي التحليل إجراء وبعد

الطريق داخل مراكز التسوق ذات البيئات  إيجاد أنظمة استفادة الزائرين مندرجة  في إحصائيةداللة 

   .معقدة، تعزى لمتغير الجنس والعمرال

 في اوخصوص   الطريق إيجاد أنظمة وفاعلية ونجاح وجود حيث الواقع تفسيره يتقبل ما وهذا

 باألمان شعورهو  والمرتاد والزائر المستهلك راحة إلى تؤدي تؤدي التسوق مراكز بداخل المعقدة البيئات

 حرصهاو  المجمع إدارة بمهنية شعوره وكذلك المجمع وطرق أماكنب معرفته خالل من للمجمع وباأللفة

 واأللفة حباالرتيا والشعور الراحة هذه أن فيه شك ال ومما التجارية، المجمعات لهذه الزائر راحة على

ا أشكاله بجميع التسوق لمركز والزائرين المرتادين ينشدها واألمان  ذات وقالتس مراكز وخصوص 

 للذكر للجميع مطلوب األمان أن حيث والعمر، الجنس حيث من نظرال وبغض المعقدة البيئات

 األمر كذلكو  الحرص، الجميع من تتطلب معقدة اجتماعية متغيرات ظل في والكبير وللصغير واألنثى

الطريق  جاديإل أنظمة وجود فإن التسوق، لمراكز المكان بألفة وشعوره والمرتاد الزائر لراحة بالنسبة

 عمر،ال أو الجنس عن النظر بغض للجميع ضروري أمر ق ذات البيئات المعقدةداخل مراكز التسو 

 المجتمعي والتآلف واالهتمام الجنسين بين المساواة خالل من ذلك في دور وتركيبته المجتمع ويلعب

 األعمار. لجميع
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 التوصيات 

 أمور: عدة على وتأكد توصي الدراسة فإن الدراسة، نتائج من تقدم ما على بناء

 لىع المصممين واطالع التجارية التسوق مراكز داخل الطريق إيجاد أنظمة تصاميم تطوير . 2

 .وواضحة مرئية مسار إيجاد أنظمة تصاميم تبنيو  المجال هذا في جديد هو ما كل

دراج تعميم ضرورة . 0   ومهني ا. اأكاديمي   عليه متعارف تصميمي كمصطلح المسار إيجاد مفهوم وا 

 تطويرهاو  لتصميمها اإلرشادية القواعد إعداد على والعمل الالفتات تصميم بمعايير اإلهتمام . 7

 .باستمرار

 المراكز اخلد الطريق إيجاد أنظمة لتحديث المعالم واضحة استراتيجية بوضع الباحثة توصي . 4

 ة،خاص أو حكومية لمؤسسات إما تابعة أقسام أو هيئات خالل من ،مستمر دوري بشكل التجارية

 .النظام هذا في التطورات ومواكبة

 زمراك داخل الطريق إيجاد أنظمة على المماثلة الدراسات من مزيد ا بإجراء الباحثة توصي .2

 المتعاملين ارض على هأثر و  الجرافيك مصممي أداء مستوى على للتعرف المعقدة البيئات ذات التسوق

 .أخرى عالمية أنظمةب ومقارنتها األردن في نظمةاأل بتلك
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 المقترحةمقترحات للتصاميم 

 ضرورة اإلستفادة من المواقع المميزة في السوق التجاري وتوظيفها كعالمة دالة للزائرين  -

رئيسية أو التقاطعات  )فضاءاتضرورة اختيار مواقع الفتات الداللة في األماكن الصحيحة  -
 والممرات(

 ولون متميز يحقق الوضوح واألنتباه لمرتادي المكانيجب أن تكون الفتات الداللة بشكل  -

 التأكيد على تناسب مساحة وحجم وشكل ونوع الالفتة مع الموقع الذي ستوضع فية  -

 استخدام رموز أو إشارات معروفة مجتمعيا  ومفهومة ومباشرة لكي تحقق الرسالة المطلوبة   -

 .. وغيرها(  . عمودية، أرضية، معلقة، رية،)جداضروة اختيار نوع الالفتة الداللية المالئمة  -

م مع الموقع واتجاه ووضوح الرؤية وكثافة حركة الزائرين. ءوبما يتال
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 ( 1حق ) مل

 كتاب تسهيل مهمة
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(  2ملحق )   

 الستبانة بصورتها النهائية 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 استبانة

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

  السيد / السيدة  

 تحية طيبة وبعد:

حسن  شكر لكمأجزءا  من وقتكم، و  يأن تمنحون ةآمل ضع بين أيديكم الكريمة هذه االستبانة،أ

 ثقة بدقة اإلجابة وموضوعيتها حول جميع الفقرات الواردة فيها. يوكل التعاون ابتداء ،

إن الغرض من تصميم هذه االستبانة هو وضع أداة لقياس متغيرات الدراسة والتي هي جزء من 

 ألستاذا األوسط بإشرافجامعة الشرق من  متطلبات نيل درجة الماجستير في التصميم الجرافيكي

 والموسومة بااا سعد محمد جرجيسكتور الد

 التسوق مراكز داخل الجرافيكية الطريق إيجاد أنظمة من الزائرين استفادة درجة "
  المعقدة البيئات ذات

 ""مكة مول ... أنموذجاً"

هذه الدراسة ويثري جانبها يرجى التفضل بملء فقرات االستبانة، مما يساعد في نجاح 
 التعامل مع إجاباتكم ومعلوماتكم بسرية تامة لغايات البحث العلميا بأنه سيتم علمً  ،العملي

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 الباحــثة                      
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 أوًل: البيانات الشخصية

  ( فيما ينطبق عليك: يرجى وضع أشارة )

 

 ( الجنس:2

    أنثى  ذكر 

ً

 :العمر( 0

 سنة 72 من أقل – 02  سنة 02 من أقل 

 سنة 22 من أقل – 42  سنة 42 من أقل – 72 

   فأكثر سنة 22 

 

 المؤهل العلمي:( 3

 دبلوم  مدرسة طالب 

 ماجستير  بكالوريوس 

   دكتوراة 

 

 المول إرتياد من الغاية -4

 الشراء  التنزه 

 العمل  مطعم/  كافيه إرتياد 
ً

ً
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 : المكان الذي تراه مناسباً في (  ثانيًا: يرجى وضع أشارة )

 العبارات الرقم
 موافق غير

 بشدة
 غير
 موافق محايد موافق

 موافق
 بشدة

1 2 3 4 5 

      هناك تغطية ارشادية لجميع أقسام "مكة مول" 1

      تصميم الالفتات موزع بطريقة مدروسة 2

3 
لمناسبة ها اأماكنيوجد الفتات تحذيرية كافية وموزعة ب

 مول داخل مكة
     

      من قبل المصمم أجد تطبيق واع إلرشادات المحتوى 4

5 
لمختلفة ا الالفتاتم انواع تصميب يوجد تمييز مدروس

 مكة مول والمستخدمة في
     

6 
يوجد سهولة بقراءة المعلومات الموجودة في الالفتات 

 بالنسبة للزائرين
     

      حدالواهناك نسق واضح بين الالفتات ذات الهدف  7

8 
مالئمته ب تجاهااليتسم نوع الخط المستخدم في الفتات 

 نللمكا
     

9 
 الرموز والترميز اللوني إستخداميوجد نسق موحد في 
  المستخدم في الالفتات

    

11 
توزيع الالفتات في "مكة مول" يحقق الفائدة المرجوة  

 للزائرين
     

11 
ائات الالفتات في الفضيوجد سهولة في العثور على 

 الداخلية للمبنى
     

12 
يوجد استفادة من المعالم المميزة داخل مبنى مكة  

 مول
     

13 
تتسم المعلومات المكتوبة والبيانات والخرائط المتوفرة 

 عند جميع المداخل بالوضوح
     

      مواقع الالفتات والخرائط العامة مناسبة للزائرين 14

15 
 مول يساعد الزائرين على في مكة الالفتاتتوزيع 

 التنقل داخل المبنى بسهولة ويسر
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 العباراتًالرقم
 موافق غير

 بشدة
 غير
 موافق

 موافق محايد
 موافق
 بشدة

1 2 3 4 5 

16 
، معلوماتيةال، تؤدي الالفتات التوضيحية )التعريفية

 التحذيرية( دورها الوظيفي الذي صممت ألجله
     

17 
يوجد سهولة بتحديد الزائر لموقعه داخل مبنى مكة 

 مول
     

18 
 ها فيإستخدام أماكنحجم الالفتات يتناسب مع 

  مكة مول
    

11 
تمتاز الالفتات داخل مكة مول بالتباين اللوني 

  والوضوح
    

21 
يوجد استفادة ملموسة من ألوان الترميز المستخدمة 

  الطريق داخل مكة مول إيجاد أنظمةفي 
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(3)ملحق   

 المحكمون ألداة القياس

 مكان العمل الســــــــم اللقب العلمي الرقم

 ستار الجبوري ستاذ مشاركأ 2
نائب العميد بكلية العمارة والتصااميم جامعة الشااارق 

 االوسط

ستاذ مشاركأ 2  الشرق األوسط كلية العمارة والتصميم جامعة وائل عبد الصبور عبد القادر 

 جامعة شمال أوروبا إسالم بسام أبوجعفر أستاذ مساعد 3

ستاذ مساعدأ 4  عصام ابو عوض 
عميااااد كليااااة الفنون في جااااامعااااة العلوم التطبيقيااااة 

 الخاصة

 جامعة الزرقاء كلية الفنون حمد موسى الشاويشأ مدرس 5

ً

ً


