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 نتاكو  الرعاية حق رعتني التي إلى .. لمبتغىا لنيل المام نحو ماا قد يدفعني انك من إلى
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 .. السعادة نم شيئاا  قلبها على دخلأ عل ي لمتواضعا العمل ذاه أهدي إليها
 

  .. حبهت لمن الوفية كالحبيبة باا دأ معي انتك من إلىو 
  .. والخطر المجهول يناديني ندماع "لبيك" قولأ أن لمتنيع من إلى

 في تكون ت لم أنشدها التي والغنية ،لي ليس حملهأ الذي لسراجا نأ لمتنيع لتيا إلى
 فلستُ  الوتار مشدود عو اداَ  نتك وإن وأن ي النور،ب فلست النورب سرت إنو  أن يو  أحشائي،

 .. بالعو اد
ب  " وجل عز هللا لقول امتثالا  اح   .. "اْلَجنب  ب   َوالصَّ

 .. جهدي ثمرة هديأ جنبي بين لتيا نفسي إلى
 

 الباحث                                                                      
  ملحم بني أمجد حمزة



 و

 

 

  المحتويات قائمة

 
 وأهميتها الدراسة خلفية :لالو الفصل

 

 السابقة والدراسات النظري  الدب :الثاني الفصل

 الصفحة الموضوع

 أ .......................................................................................................................... العنوان
 ب ....................................................................................................................... التفويض

 ج ...................................................................................................... المناقشة لجنة قرار
 د .........................................................................................................................  رالش 

 هد ......................................................................................................................... اإلهدا 
 و ........................................................................................................  المحتويات قائمة
 ح .............................................................................................................. الجداو  قائمة
 ي .............................................................................................  والصور األش ا  قائمة
   ............................................................................................................ الملحقات قائمة

 ن ............................................................................................... العربية باللغة الملخ 
 ع ........................................................................................  اإلنجل زية باللغة الملخ 

 2 ........................................................................................................................... مقدمة
 3 ............................................................................................................  الدراسة مش لة
 3 ............................................................................................ وفرضياتها الدراسة أسئلة

 4 ............................................................................................................. الدراسة أهداف
 5 ............................................................................................................... الدراسة أهمية

 5 .................................................................................................... الدراسة مصطلحات
 9 ............................................................................................................... الدراسة حدود

 9 .......................................................................................................... الدراسة محددات

 11 .............................................................................................................. النظري  األدب
 78 ........................................................................................................  السابقة الدراسات



 ز

 

 

 
 واإلجراءات( )الطريقة الدراسة منهجية :الثالث الفصل

 
 اإلحصائي( )التحليل الدراسة نتائج :الرابع الفصل

 
 والتوصيات النتائج مناقشة :الخامس الفصل

 
 

  

 94 ................................................................................................................ البحث منهج
 94 ...........................................................................................................  الدراسة مجتمع

 95 ................................................................................................................ الدراسة ع نة
 98 .................................................................................................................. الدراسة أدا  

 101 ....................................................................................................... الدراسة أدا   صدق
 101 ......................................................................................................... الدراسة أدا   ثبات

 102 .......................................................................................................... الدراسة متغ رات
 102 .................................................................................................... اإلحصائية المعالجة
 103 .......................................................................................................... الدراسة إجرا ات

 106 ...................................................................................................... اإلحصائي التحل ل

 125 .............................................................................................................. النتائج مناقشة
 132 ...................................................................................................................  التوصيات

 135 ......................................................................................................................... المراجع
 143 ....................................................................................................................... المالح 



 ح

 

 

  لواالجد قائمة

 – الفصل رقم
 الصفحة الجدول محتــــــــــــــــوى  الجدول  رقم

 الصحية الرعاية بيئات في المكاني واإلدراك الطريق إيجاد أنظمة مقارنة 2-1
 70  التحليلية( )الدراسات الثالث

3-1 
 المؤسس الملك مستشفى مستخدمي من الدراسة لمجتمع اليومية اإلحصائية

 94 2019/2020 لعام للمستشفى السنوي  للتقرير وفقاا  الجامعي هللا عبد

 95 اإلحصائي للتحليل والصالحة المحصلة الستبانات عدد 3-2
 96 الجنس متغير حسب الدراسة عينة توزيع 3-3
 96 العمر متغير حسب الدراسة عينة توزيع 3-4
 97 الزيارة سبب متغير حسب الدراسة عينة توزيع 3-5
 98 الزيارات عدد متغير حسب الدراسة عينة توزيع 3-6
 100 الدراسة أداة تصميم في الباحث اعتمده الذي التدريج خماسي ليكرت مقياس 3-7
 101 الحسابية للمتوسطات النسبية الهمية مستويات تقسيم 3-8
 102 (الستبانة لفقرات الداخلي تساق)ال  الدراسة أداة ثبات اختبار نتائج 3-9

 باستخدام الطريق إيجاد لفقرات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات 4-1
 106 الرموز

 باستخدام الطريق إيجاد لفقرات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات 4-2
 108 الالفتات

 باستخدام الطريق إيجاد لفقرات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات 4-3
 109 المكانية والمعالم الخرائط

 والتوجه التنقل سهولة لفقرات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات 4-4
 111 المستشفى داخل

 المبنية البيئة عناصر لفقرات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات 4-5
 112 لداخلية(ا المعمارية والمعالجات )العناصر

Smirnov-Kolmogorov ) سميرنوف - كولموكروف اختبار نتائج 4-6

Test) 114 الطبيعي التوزيع خاصية من للتحقق 

 115 الدراسة بيانات تجانس من للتحقق الواحدة للعينة (t) اختبار نتائج 4-7

 بيانات وكفاية المعاينة أسلوب مالءمة من للتحقق (KMO) اختبار نتائج 4-8
 115 الدراسة تغيراتم

 في الطريق إيجاد أنظمة تطبيق لدرجة ،المتعدد الخطي النحدار تحليل ئجنتا 4-9
 الجنس لمتغير تعزى  الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى بيئة

116 

 117 في الطريق إيجاد أنظمة تطبيق لدرجة المتعدد، الخطي النحدار تحليل نتائج 4-10



 ط

 

 

 

  

 العمر لمتغير تعزى  الجامعي هللا عبد سسالمؤ  الملك مستشفى بيئة

 في الطريق إيجاد أنظمة تطبيق لدرجة المتعدد، الخطي النحدار تحليل نتائج 4-11
 119 الزيارة سبب لمتغير تعزى  الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى بيئة

4-12 
 لبيئة المكاني اإلدراك تحقق لدرجة المتعدد، الخطي النحدار تحليل نتائج

 المستخدمين نظر وجهة من الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى
 الجنس لمتغير تعزى 

120 

4-13 
 لبيئة المكاني اإلدراك تحقق لدرجة المتعدد، الخطي النحدار تحليل نتائج

 المستخدمين نظر وجهة من الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى
 العمر لمتغير تعزى 

121 

4-14 
 لبيئة المكاني اإلدراك تحقق لدرجة المتعدد، الخطي النحدار تحليل جنتائ

 المستخدمين نظر وجهة من الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى
 الزيارة سبب لمتغير تعزى 

122 



 ي

 

 

 كالـالش قائمة

 رقم – الفصل رقم
 رقم  المحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  الشكل

 الصفحة

 لسكو في الكهوف لوحات الحجري: العصر من مشاهد توثق رسومات 2-1
Lascaux 11 فرنسا في 

 القديم الروماني العصر من graphics Environmental بيئية رسومات 2-2
Rome Ancient 12 

 15 متداخلة البيئي الجرافيكي للتصميم الرئيسية الثالث للمكونات توضيحي رسم 2-3

 مكاني كمعلم عمان – العبدلي بوليفارد في بوغرافيةتاي معالجة 2-4
Landmark 16 

 16 فرنسا في الغابات احدى في الموجودة الحيوانات بأنواع تعريفية لفتة 2-5

 مدينة في  estate park Stockwell ستوكويل متنزه في توجيه خريطة 2-6
 London South Lambeth, 18 لندن جنوب لمبث،

رية ة هني خريطة 2-7  لينش رسمها كما المريكية Boston بوسطن لمدينة تصو 
(1960) 20 

 وباسيني آرثر حددها كما الطريق إيجاد عملية في الساسية العمليات مخطط 2-8
(1992) Passini and Arthur 23 

رية  هنية خريطة 2-9  كما المريكية Angeles Los انجلوس لوس لمدينة تصو 
 24 (1960) لينش رسمها

 الوطنية الصحة دائرة تصنفها كما الطريق إيجاد عملية في المعلومات أنواع 2-10
 NHS(  27( (2005) المتحدة المملكة في

2-11 
 اتخا  تتطلب التي المهام من نمو جية سلسلة في تظهر كما )العقد( النقاط
 الصحة دائرة افترضتها كما الصحية للرعاية منشأة إلى الذهاب عند قرارات

   )NHS( (2005) المتحدة المملكة في وطنيةال
31 

 32 الالفتات تصميم لعملية الساسية المكونات 2-12
 Floor 33 الطابق ورقم باسم Sign Identification تعريفية لفتة 2-13
 Sign Directional 34 توجيهية لفتة 2-14
 hazard lelectrica 34 الكهرباء خطر من Sign Warning تحذيرية لفتة 2-15
 35 المستشفى داخل التدخين Sign Prohibitory منع لفتة 2-16

2-17 
 حال في اتباعها الواجب للتعليمات Sign Operational عمليات لفتة

 36 حريق نشوب

2-18 
 الملك لمستشفى الساس حجر وتمثل Sign Honorific تشريفية لفتة

 36 الجامعي عبدهللا المؤسس

 كأداة المتنزهات إحدى في تفاعلية Sign Interpretive فسيريةت لفتة 2-19
 37 الطبيعة لستكشاف



 ك

 

 

 إلى مالعا من هرمي تسلسلب المعلومات رضع لطريقة يحيتوض مخطط 2-20
 39 الخاص

 41 السوسيري  إلشارةا نمو ج يوضح مثال 2-21
 42 منها كل تؤديه لذيا والمدلول السهمو  الرموز نم مجموعة يوضح 2-22
 44 وجيهالت خرائط تقنيات نم مجموعة يظهر 2-23
 45 مميز مكاني كمعلم درايةج رسومات يظهر 2-24
 Lynch 50 ينشل كيفن رسمها كما  Baths المسارات 2-25
 Lynch 50 ينشل كيفن رسمها كما Edges )الحواف( الحدود 2-26
 Lynch 51 ينشل كيفن رسمها كما Districts الحياء 2-27
 Lynch 51 لينش يفنك رسمها كما Landmarks المكانية المعالم 2-28
 Lynch 52 لينش كيفن سمهار  كما Node )البؤر( الجذب نقط 2-29
 54 العلومو  للصحة أوريغون  امعةج لمستشفى لرئيسيةا المبنى واجهة 2-30

 ستشفىم فيها تواجدي والتي  campus Hill Marquam مبنى خريطة 2-31
 55 والعلوم للصحة ريغون أو  جامعة

 أوريغون  امعةج مستشفى -  Maps Orientation توجيهية خرائط 2-32
 56 والعلوم للصحة

2-33 
 -  الطوابق وألوان لسياراتا مواقف رموزب وتعريفية توجيهية لفتات

 57 والعلوم للصحة غون أوري جامعة مستشفى

 لصحةل أوريغون  امعةج ستشفىم - التعريفيةو  اإلرشادية الفتاتال من أنواع 2-34
 58 والعلوم

System Health ProMedica  الصحي بروميديكا لنظام الرئيسي المقر 2-35

)PHS( 59 

 الصحي روميديكاب لنظام التابعة الصحية لمراكزا إلحدى خريطة 2-36
)(PHS System Health ProMedica 60 

 الصحي بروميديكا ظامن - الرئيسية الماخل حدل تعريفية لفتة 2-37
)(PHS System Health ProMedica 60 

 Landmark مكاني مكمعل الصحية الرعاية بيئةب الخاص Logo الشعار 2-38
 System ealthH ProMedica 61 (PHS) الصحي بروميديكا نظام -

 لصحيا بروميديكا نظام - ختلفينم ورمز بلون  لداخليةا المصاعد تمييز 2-39
(PHS) System hHealt ProMedica 62 

2-40 
 لداخليةا الالفتات Layout لتخطيط lineseGuid إرشادية قواعد

 نظام - وارتفاعاتها  Signage iorExter and Interior والخارجية
 ystemS Health ProMedica (PHS) الصحي بروميديكا

63 

 نظام - stemSy Wayfinding الطريق إيجاد ظامن أدوات من بعض 2-41
 ystemS Health ProMedica 64 (PHS) الصحي يديكابروم



 ل

 

 

 

  

 مونسون  نظام - Center Medical Munson الصحي مونسون  مركز 2-42
 system Healthcare Munson 65 الصحية للرعاية

 الصحي مونسون  مركز - Signage Operational عمليات لفتة 2-43
Center Medical Munson 66 

 Center Medical Munson 67 الصحي مونسون  مركز خريطة 2-44

 الصحي مونسون  مركز - الخضراء بالجدرايات تظهر كما المصاعد 2-45
Center Medical Munson 67 

Munson  الصحي مونسون  مركز - حركية ومحددات كموجهات الرضيات 2-46

Center Medical 68 

Munson  الصحي مونسون  مركز - الطريق إيجاد أنظمة بعض 2-47

Center Medical 69 

Abdullah King  الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى 2-48

(KAUH) Hospital University 71 

Abdullah King  الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى 2-49

(KAUH) Hospital University الكبسولية الوحدات من كجزء 
72 

2-50 
Abdullah King  لجامعيا عبدهللا المؤسس الملك مستشفى مخطط

(KAUH) Hospital University  إليها والمشار المظللة المنطقة في 

 والتكنولوجيا العلوم جامعة حرم في الكبسولية الوحدات من كجزء (1) بالرقم
73 

King  الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفىل الرئيسي البهو 2-51

 Hospital University Abdullah 74 

 المؤسس الملك مستشفى  - Signs Identification تعريفية لفتات 2-52
 Hospital University Abdullah King 75  الجامعي عبدهللا

2-53 
  - signs prohibitory المنع والفتات Signs Warning تحذيرية لفتات

Abdullah King  الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى

Hospital University 
76 

2-54 
 مستشفى  - Landmarks مكانية كمعالم الساس وحجر فنية لوحات
University Abdullah King  الجامعي عبدهللا المؤسس الملك

 Hospital 
77 



 م

 

 

  الملحقات قائمة

 

 

  

 رقم  ـــوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحتـــ الرقم
 الصفحة

 143 التحكيم قبل الستبانة 1
 149 لالستبانة المحكمين الساتذة بأسماء قائمة 2

 150 النهائية بصورتها الستبانة 3

Abdullah King الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى في المرضى أجنحة 4

(KAUH) Hospital University 155 

 157 المهمة تسهيل كتاب 5



 ن

 

 

 الطريق: إيجاد أنظمة تطبيق لخال  من الصحية الرعاية لبيئات المكاني اإلدراك تحقق درجة
 دراسية كحالة الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى

 اعداد
 ملحم بني محمد أمجد حمزة

 اشراف
 وصيف حسين أحمد أ.د

 الملخص
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 lineseGuid إرشادية قواعدو  معاي ر وضع خال  من ،هداخل تهحرك توجيهو  فيه الموجود

 .األدوات تلك لتصميم

 تمثلت البيانات جمع لغرض مصادر عد  على الدراسة اعتمدت فقد الدراسة أهداف تحق  ول

 بمستخدمي يتمثل والذي الدراسة مجتمع من عشوائية ع نة على Survey استبانة بتوزيع

 تكونت إذ ،والطبي اإلدراي الكادر من والعامل ن والمرافق ن والزوار المرضى من المستشفى

 :أساس  ن محورين من االستبانة

  .الطري  إيجاد أنظمة تطب   درجة األو :
  .الم اني اإلدراك تحق  درجة ثاني:وال
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 المستشفى ب ئة تصوير على اعتمدت كما السابقة، للدراسات األدبية والمراجع للمصادر إضافة

 .ابه الخاصة والمخططات ف ها الطري  إيجاد وأنظمة

 الع نة إجابات وصف لغرض الوصفي المنهج حثالبا استخد  فقد االستبانة نتائج ولتحل ل

 إيجاد أنظمة تطب   خال  من الصحية الرعاية لب ئات الم اني اإلدراك تحق  درجة حو 

 المنهج استخدا  تم كما دراسية، كحالة الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى الطري :

 الدرجة. هذه قياس لغرض التحل لي

 الطري ، إيجاد عملية أعاق قد فىللمستش الب ئة عناصر من جز اً  أن الدراسة نتائج أظهرت وقد

 الضعف وتعويض لتعزيز أفضل بطريقة الطري  إيجاد أدوات لتفع ل المستخدم ن حاجةو 

 العناصر. تلك في الحاصل

 lineseGuid ارشادية قواعد وضع أهمها كان التوصيات من مجموعة إلى الدراسة خلصت وقد

 إيجاد نظا  أدوات جميع تشمل Environments Healthcare الصحية الرعاية لب ئات موحد 

Color  األلددوان ونظددا  Symbols الرمددوز مددن Tools System Wayfinding الطريدد 

Codes والالفتدددددددات Signs التوجيددددددده وخدددددددرائط Maps Orientation الم انيدددددددة والمعدددددددالم 

Landmarks،  الرعايدة ب ئات جميع في النظا  هذا بتعميم المعنية والجهات الصحة وزار  وإلزا 

 فعال تها. وتق يم تطبيقها لضمان الب ئات هذه في اإلدارية األنظمة مع بالتعاون  الصحية

 البيئة الصحية، الرعاية بيئات ق،الطري إيجاد أنظمة المكاني، اإلدراك المفتاحية: الكلمات 

 الجامعي. عبدهللا المؤسس الملك مستشفى المبنية،
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Abstract 

 This study aimed to identify the process of spatial Cognition of the 

built environment elements through studying the issue of wayfinding 

systems within internal spaces for healthcare environments buildings in 

general and the King Abdullah University Hospital (KAUH) building in 

particular as an integrated system of signs, maps, symbols and 

Landmarks, the study also aimed to enhance the efficiency of the tools 

of this system in helping the user to identify his position and location in 

relation to the space in which that user is located and directing his 

movement within it, by setting standards and guidelines of those tools. 

 To achieve the goals of the study, the study relied on several sources 

for the purpose of data collection represented by distributing a 

questionnaire to a random sample from the study community, which is 

the hospital users from patients, visitors, escorts and workers from the 

administrative and medical cadres, as the questionnaire consisted of two 

main axes, the first: the degree of application of wayfinding systems 

and the second: The degree of realization of spatial cognition, in 

addition to the literary sources and references for previous studies. It 

also depended on photographing the hospital environment, wayfinding 

systems in it and its architectural plans. 
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 To analyze the results of the questionnaire, the researcher used the 

descriptive approach for the purpose of describing the respondents 

answers about the degree of realization of spatial cognition of 

healthcare environments through the application of wayfinding systems: 

King Abdullah University Hospital (KAUH) as a case study, and the 

analytical method was used for the purpose of measuring this degree. 

 The results of the study showed that part of the hospital's 

environmental elements, in turn, hindered the process of wayfinding, 

and the user’s needs to activate the tools to wayfinding in a better way to 

enhance and compensate for the weakness in those elements. 

 The study concluded with a set of recommendations, the most 

important of which was the development of unified guidelines for 

healthcare environments that include all tools for the wayfinding 

systems of symbols, color scheme, signs, orientation maps and 

landmarks, and obligating the Ministry of Health and relevant authorities 

to generalize this system in all healthcare environments in cooperation 

with administrative systems in These environments to ensure their 

application and evaluate their effectiveness. 

 Healthcare Systems, Wayfinding ,Cognition patialS Keywords:

 University Abdullah King onment,nvirE iltuB Environments,

.Hospital  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لواأل الفصل

 وأهميتها الدراسة خلفية
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 مقدمة .1.1

 قدرتنا على تؤثر فهي الحالي، عصرنا في قصوى  أهمية ذات أصبحت الطري  إيجاد أنظمة إن

 وفهم والكميات، األحجا  وتقدير ،االتجاهات وتحديد ،آخر إلى م ان من التنقل على

 الوصو  ووجهة م انه تحديد لىع المستخد  يساعد ما وهذا ،البيانية والرسو  المخططات

 خال  من الم ان بتجربة كله هذا وربط النهائية، الوجهة إلى للوصو  اتباعه الواج  والطري 

 وتذكره. حفظه

 تخد  فهي المحلي، بالمجتمع رتبطةالم المباني أهم من هي المستشفيات مباني أن باعتبارو 

 أنظمة قضية لدراسة حاجةً  المباني أكثر من فإنها لذا ،م وناتها بمختلف المجتمع شرائ  جميع

 ذهوه ،كث ر  ةداخلي اتفراغ على تحتوي  أنها ح ث ،Systems Wayfinding الطري  يجادإ

 آلخر م ان من الوصو  فإن وبالتالي مختلفة، ومسارات بطرق  بعضها مع رتبطت فراغاتال

 من للفراغ خد المست يتم ن كي ،الب ئة هذه عن واضحة ذهنية صور  تكوين إلى بحاجة

  للمستشفى. المبنية الب ئة إدراك خال  من إال يتم لن وهذا آلخر، م ان من الوصو 

 األخرى  للب ئات المستخدمة الفئات عن تختلف للمستشفى المستخدمة الفئات فإن كلذل إضافة

 ة،المبني المستشفى ب ئة داخل في الفراغات استخدا  في الوظيفي االختالط نتيجة نوعهات بسب 

 مستخدم ها. كافة احتياجات تلبية على تعمل بح ث بتصميمها االهتما  من بد الف لذا

 مستشفى في والزائرين المرضى على توزع استبانة خال  من قياسه الباحث  و ايح ما وهذا

 تحق   في الطري  إيجاد أنظمة اتباع فعالية درجة وقياس الجامعي، عبدهللا المؤسس الملك

 هذه تصاميم في التوج هية رشاداتاإل إلى تفتقر التي العريقة المؤسسة لهذه الم اني اإلدراك

 .األنظمة
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 الدراسة مشكلة .1.2

 الرعاية بنتائج واض  بش ل مرتبطة الصحية الرعاية ب ئات في الطري  إيجاد مشاكل إن

 ب ن تكامالً  أكثر نهج يجادإل حاجة هناك فإن لذلك ،سوا  حد على الشفائية والعملية الصحية

 على يعمل بدوره وهذا الب ئات، تلك في الطري  إيجاد وأنظمة المعمارية والمعالجات العناصر

 ومن الصحية. الرعاية ب ئات في األنظمة بهذه ةالمرتبط واإلحباط والتوتر االرتباك مش لة حل

 فيه، والمراف  الجامعي عبدهللا المؤسس لكالم مستشفى مبنى استخدا  في الباحث تجربة خال 

 إيجاد أنظمة وكذلك والفراغية المعمارية والمعالجات للعناصر يفتقر المبنى بأن وجد فقد

 الطري .

 التالية: التساؤالت في تتلخ  بحثية مش لة هناك أن على الدراسة ركزت لذا

 الملك مستشفى ب ئة في wayfinding الطري  إيجاد أنظمة تطب   درجة هي ما .1

 ؟الجامعي عبدهللا المؤسس

 الملك مستشفى لب ئة SpatialCognition  الم اني اإلدراك تحق  درجة هي ما .2

 ؟المستخدم ن نظر وجهة من الجامعي عبدهللا المؤسس

 وفرضياتها الدراسة أسئلة .1.3

 :يلي مافي الدراسة فرضيات تتمثلو 

 في )α ≥0.05( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد لى:و ال  الفرضية •

 عبدهللا المؤسس الملك مستشفى ب ئة في الطري  إيجاد أنظمة طب  ت درجة

 الزيار . وسب  والعمر الجنس لمتغ ر عزى ي الجامعي
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 في )α ≥0.05( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد الثانية: الفرضية •

 من الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى لب ئة الم اني اإلدراك تحق  درجة

 الزيار . وسب  والعمر الجنس لمتغ ر عزى ي المستخدم ن نظر وجهة

 التالية: األسئلة في تتمثل دراسةال أسئلة فإن الفرضيات، هذه على وبنا ً 

 الملك مستشفى ب ئة في wayfinding الطري  إيجاد أنظمة تطبيق درجة هي ما .1

 ؟ الجامعي عبدهللا المؤسس

 من الجامعي عبدهللا المؤسس الملك ستشفىم لب ئة الم اني اإلدراك تحقق درجة هي ما .2

 المستخدمين؟ نظر وجهة

 الدراسة أهداف .41.

 مما ،منها االستفاد  ودرجة المستشفى  ئةب داخل الوصو و  التنقل كفا   رفع إلى الدراسة تهدف

 .الزائرين وتجربة الخدمات تقديم على إيجابي بش ل بدوره يؤثر

 التالية: لرئيسيةا األهداف تحقيق إلى الدراسة تهدفو 

 وجهاتهم. إلى المكان زوار إرشاد في الطري  إيجاد أنظمة فاعلية دراسة .1

 الرعاية بيئات زائري  دىل المكاني اإلدراك تحقيق في الطري  إيجاد أنظمة دور دراسة .2

 .الصحية

 التالية: الفرعية األهداف السابقة، الرئيسية األهداف تحت ويندرج

 .الصحية الرعاية بيئات في الطري  إيجاد أنظمة دراسة .1

 واعتمادها للب ئة الم اني دراكاإل تحق  التي المعمارية والمعالجات العناصر دراسة .2

 .التصميمية الفكر  وضع عملية ثنا أ تصميمي كمحدد

 



5 

 

 

 الدراسة أهمية .51.

 الب ئي الجرافي ي التصميم مجا  في الباحث ن لدى يمعرفال جان ال إثرا  إلى الدراسة تهدف

 أن الباحث ويأمل الصحية، الرعاية ب ئات مستخدمي لدى كذلكو  الطري  إيجاد أنظمة حديداً وت

 الدراسة: هذه نتائج من التالية الجهات تستف د

 الصحة. وزار  .1

 الصحية. الرعاية ب ئات من ذلك إلى وما والمراكز المستشفيات .2

 المعماري. والتصميم الداخلي والتصميم الجرافي ي التصميم وكاالت .3

 الدراسة مصطلحات .1.6

 Wayfinding الطريق إيجاد

 من للتحق  ،الشخ  بها يقو  نشاط أو "عملية أنه: على أكسفورد قاموس يعرفه :نظرياا  

 . (Dictionaries living Oxford) المسار" أو الطري  واتباع له لتخطيطاو  موقعه

 الم انية. المش الت لحل متتابعة عملية بأنه Passini (1984) باس ني يعرفه كما

  ، 2005 عا  أصدرتها وثيقة في (NHS) المتحد  المملكة في الوطنية ةالصح دائر ل ووفقاً  

 مصطل  ف ها تصف ،الصحية الرعاية ب ئات الطري  إيجاد أنظمة لتحس ن إرشادات ف ها تقد 

 .ما ب ئة حو  طريقهم إليجاد الناس بها ريم التي العمليات بأنها الطري " "إيجاد

 الفن " بأنه: الالفتات، وصناعة بتصميم المخت  ،Modulex موديولي س موقع يصفه وكما 

 المستخد  تزويد أجل من المناس  الم ان في مناسبةال المعلومات بوضع لنا يسم  الذي والعلم

 ".صعبة تكون  قد ب ئة خال  ةسهل برحلة

 بمجا  خاص علمي مصطل  وفه Passini and Arthur (1992) وباس ني آلرثر ووفقاً  

 ليجدوا الناس يستخدمها التي السياسة أو االستراتيجية، بالعملية ويعرف والسلوك الب ئة أبحاث
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 اإلدراكية قدراتهم على بنا ً  وذلك لهم، بالنسبة الجديد  أو المألوفة، األماكن خال  طريقهم

 بواسطة تحدث التي الم انية ةالحرك مشاكل لحل عملية فهو عاداتهم. إلى باإلضافة والمعرفية،

 الب ئي اإلدراك ذلك في بما الفراغ، في ومساراتها المواقع تحديد عملية ويعني اإلدراك. عملية

 الشخ . يحددها ذهنية خريطة على بنا ً  وإجرا ات، قرارات إلى الب ئية المعلومات وتحويل

 زيوتعز  المادية الب ئة خال  لألشخاص الم اني والتوجيه السلوك تنظيم عملية فهو :إجرائياا 

 من المستخد  ذهن في الم ان لتخطيط شاملة ذهنية صور  وتكوين ،للفضا  وفهمهم تجربتهم

 . process mapping-ognitiveC المعرفية الخرائط رسم عملية خال 

  Design Graphic Environmental البيئي الجرافيكي التصميم

 الجغرافية أو الطبيعية للب ئة التصميم مة وموا الب ئية اتالمعالج على المصمم قدر  هي :نظرياا 

  .(2015،الفكي)

 alenvironment الب ئية" معرفةال" بد يسمى ما المستخد  لدى ن و ي  أن همن المرجو  والغاية

 Knowledge سلوكية أو مادية كانت سوا  وروابطها لألشيا  الفعلي باإلدراك يعرف والذي 

 وخصائصها لوانهاوأ ش الهاأو  بفراغاتها المستخدمة الب ئة على التعرف انيةوإم  ،مث رات ربما أو

 خال  من السلوكية الممارسات تحق  بدورها والتي والمساحات األبعاد ح ث من المادية

 (2014عزوز،( .التعب رية والوسائل بالرموز الممثلة عناصرها توظيف

 الجرافي ي التصميم تخصصات دا استخ فيه يتم التخصصات متعدد مجا  هوف :إجرائياا 

 لتعزيز كوس لة المجاالت من وغ رها الطبيعية والمناظر واإلضا   والفن المعمارية والهندسة

 هذه عن التعب ر يتمو  المبنية. الب ئة في لألفكار البصرية الترجمة خال  من المستخد  تجربة

 ش ل تأخذ وقد ،والتقنيات التطبيقات من واسعة عةمجمو  خال  من المشروع داخل التحس نات

 .أللوانوا والهوية والخرائط الم انية والمعالم والرسومات الالفتات
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 Signage الالفتة

 العالمات استخدا  أو تصميم" بأنها: اإلنجل زية للغة األمري ي التراث قاموس يعرفها :نظرياا 

of ctionarydi Heritage American The ) "مع نة مجموعة إلى رسالة لتوص ل والرموز

language English the.) 

 المعلومات لعرض graphics visual المرئية الرسومات أنواع من نوع أي إنشا  هو :إجرائياا 

 المباني أو الشوارع مثل أماكن في الطري  إيجاد أنظمة في وتظهر مع ن، جمهور على

 .والخارجية الداخلية

 Cognition Spatial المكاني اإلدراك

  .األشيا  ب ن الم انية العالقات وتذكر فهم على القدر  هو :نظرياا 

 ،الذكا  من األخرى  األش ا  عن  زهتم  يم ن الذكا  من فريد كنوع القدر  هذه اعتبار ويم ن

  .الذاكر  ومهارات التفك ر وقدر  اللفظية القدر  مثل

 الفرعية، المهارات من العديد من تتكون  ولكنها ،وثابتة متجانسة سمة ليست لم انيةا والقدر 

 (.Allen, 1999) الزمن مع وتتطور ببعض بعضها ترتبط التي

 العالقات وتذكر فهم وبالتالي ،عقلياً  وتدويرها وتحويلها مرئية صور  تول د عملية هي :إجرائياا 

 .والمتخ لة الحقيقية األشيا  ب ن الم انية

 Environment Built المبنية البيئة

 على تعمل التي والعناصر لألشيا  الشخصي بالترت   تهتم التي الب ئات نواعأ أحد هي : نظرياا 

 الب ئة فإن وبالتالي باإلنسان، الخاصة المختلفة السلوكيات تستوع  وفراغات أش ا  إنتاج

 جميع استيعاب على الوقت نفس في وقادر  اإلنساني السلوك مع متوافقة ب ئة هي المبنية
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 وتلبي لمستخدم ها مناسبة مبنية ب ئة على للحصو  وذلك نباإلنسا الخاصة النشاطات

  (.Lynch, 1960) الب ئة هذه في الشخصي وجودهم احتياج حتى المختلفة احتياجاتهم

 والقيا  والعمل فيه العيش على اً قادر  ي ون  ح ث اإلنسان، يصنعه ذيال الح ز هي :إجرائياا  أما

 .يومي بش ل بنشاطاته

 Space ءالفضا

 ترابط حاصل وهو ،محدد  باتجاهات يتحرك دينامي ي حقل هنأب "رسطو"أ يصفه : نظرياا 

  .(2015 )البياتي، ماكناأل من مجموعة

 ماأو  ،بالمادية فهاتصا عد  نم الرغم على حقيقة بأنه  Leucippus "لوك بوس" وصفهو 

 والفراغ Bodies جسا األ من م ونة الطبيعة بأن يرى  نهإف Lucretius "لوكريتس"

Emptiness، (2015 )البياتي،مواقعها وتأخذ جسا األ تتحرك الفراغ وفي. 

 Identification هوية الفرد ويع ن Bounding تحديد لىإ يحتاج الذي الفراغ هو :إجرائياا 

 في اً مب ر  تعرف التي التفاعالت تلك تم  زه، من يتم ن لكي والب ئة الذات ب ن تفاعالً  الح ز

 اً حسي واستيعابها الب ئية نماطاأل تنظيم كيفية اإلنسان يتعلم ح ث ،اً وثقافي اً ب ولوجي الفرد حيا 

 . Practical وعملياً  Symbolic اً رمزي ،بالمعاني وتضم نها

 Place  المكان

 نسبياً  واتجاهاً  وضعاً  والوقائع األجسا  فيه تأخذ ،له حدود ال األبعاد ثالثي نطاق هو نظرياً:

(lopediaEncyc Online Britannica). 

 نقد كتابه في "المكان" إلى Kant Immanuel "كانط إيمانويل" األلماني الف لسوف وأشار

 ال إسها  فإنه وبالتالي الذاتي"، الحدس أش ا  من نقي به مسلم "ش ل :بأنه الصافي اإلدراك

 (.439P1995, ,Brid.) العقلية البشر لملكات منه مفر
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 األشيا  من والمستخرج الذهني التجريد من المستمد  مجرد ال العالقات من نظا  هو :إجرائياا 

 إذ بدونه، شي  يحدث ال وكيان ومقاييس، بأحجا  هندسية أبعاد ذات مساحة فهو الملموسة،

 اإلدراك. موضوع فيه يتحدد

 الدراسة حدود .71.

 طب  ت خال  من الصحية الرعاية لب ئات الم اني اإلدراك تحق  درجة دراسة الموضوعي: الحد

 دراسية. كحالة الجامعي عبدهللا المؤسس الملك ومستشفى الطري  إيجاد أنظمة

 .2021-2020 العا  في الدراسة هذه تطب   س تم الزماني: الحد

 - إربد / الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى على الدراسة هذه ستقتصر المكاني: الحد

 األردن.

 الدراسة محددات .1.8

 الموضوع. تتناو  التي العربية والدراسات اجعالمر  توافر قلة .1

 للباحث. عملية تجربة تطب   دون  حالت التي COVID -19 كورونا جائحة .2

 كفا ته. وقياس متكامل، مقترح طري  إيجاد نظا  لتصميم العالية الكلفة .3
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري األدب
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 مقدمة .1.2

 وكذلك ومتغ راتها، الدراسة بموضوع والمتعل  النظري  األدب من كالً  الفصل هذا يتصمن

 Systems Wayfinding الطري  إيجاد بأنظمة العالقة ذات السابقة الدراسات عرض

 .Cognition Spatial الم اني واإلدراك

 النظري  الدب .2.2

 والمرتكزات التاريخية واإلرهاصات الدراسة، لموضوع األساسية المفاهيم الجز  هذا س ناقش

 األساسية. الدراسة لمتغ رات الفكرية

  esignD raphicG nvironmentalE البيئي الجرافيكي التصميم .2.2.1

 البيئي الجرافيكي التصميم لمفهوم التاريخي التطور .21.1..2

 أي - اآلخرون  ويلمسنا ويرانا يسمعنا أن وكذلك حولنا من ونلمس ونرى  نسمع ألن حاجتنا إن

 وبقائنا. لرفاهنا أساسي أمر - البشر من حولنا من مع نتواصل أن

 جدران مثل ،األشيا  على Marks عالمات البشر وضع ،الورق  اختراع من طويل وقت قبل

 Signs or Marks اإلشارات أو العالمات هذه صنع من القصد كان .تهماب ئ في ،الكهوف

 (.1) الش ل انظر ،مرئي بش ل المعلومات توص ل هو

 
 

 فرنسا في Lascaux لسكو في الكهوف لوحات الحجري: العصر من مشاهد توثق رسومات (1) الشكل
of-paintings-cave-the-age-stone-the-romf-https://royaljamestheater.com/scenes- )المصدر:

lascaux.html) 

https://royaljamestheater.com/scenes-from-the-stone-age-the-cave-paintings-of-lascaux.html
https://royaljamestheater.com/scenes-from-the-stone-age-the-cave-paintings-of-lascaux.html
https://royaljamestheater.com/scenes-from-the-stone-age-the-cave-paintings-of-lascaux.html
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 صنعوها الذين األشخاص ب ن مشتركة لغة وأصب  معنى العالمات هذه أكس  التواصل هذا

 االتصا  أنه على تعريفه يم ن الذي ،)EGD( الب ئي الجرافي ي التصميم يعد وبذلك .وفهموها

 ،العالم في المهن أقد  أحد ،Environment tBuil المبنية الب ئة في للمعلومات الرسومي

 (.2) الش ل انظر

 
 

 Rome ncientA القديم الروماني العصر من graphics Environmental  بيئية رسومات (2) الشكل
 (Eynden and Calori, 2015المصدر:)

 مجا  هو  Design Graphic Environmental (EGD) الب ئي الجرافي ي لتصميماو  

 األربع ن السنوات مدى على واألهمية االعتراف اكتس  نسبياً  التخصصات متعددو  جديد

 الظهور إلى تم ل كانت لكنها ،الفتر  تلك قبل موجود  Signs العالمات وكانت الماضية.

  .عرضها طريقة أو تحملها التي لرسالةل سوا  مدروسة وغ ر ،مخصصة بطريقة

 المعلومات إلى الناس حاجة ازدادتو  ،العمرانية الب ئة تعق د زاد التنقل وزياد  المدن نمو عمو 

 فتاتال نظا  إلى الحاجة برزت هنا ومن أفضل. بش ل واستخدامه فيه والتنقل ،محيطهم لفهم



13 

 

 

signage منهجي بش ل مخطط planned systematically،  اً بصري موحدو  visually

unified،  الطري  إيجاد أنظمة إنشا و ssystem wayfinding.  

 ق  وماك نات الطباعة تقنيات مثل التكنولوجية التطورات ساعدت ،هنفس الوقت فيو 

 على Symbols والرموز Fonts الخطوط مثل الرسومية صرلعناا ظهور على ،الملصقات

 (.Eynden and Calori, 2015) أفضل بش ل Signs الالفتات

 على لىو األ بالدرجة تعتمد التي صميمالت نشطةأ أحد الب ئي الجرافي ي التصميم يعتبر بذلكو   

 وجهاته إلى الفرد توجه راتشاإو  ودالئل كرموز بصري  وسيط وجود خال  من البصري  اإلدراك

 (.2017 )البياتي، بها وتعرفه

 raphicsG رسومات يصممون  المصمم ن من مجموعة هناك كانت السبع نيات في 

 الم ات  في ون عملي كانوا أغلبهم وألن .طباعتها من بدالً   ignsS العالمات من لمجموعة

 اً غالبف ،spaces architectural المعمارية بالمساحات ةالتصميمي لهماعمأ  تطوارتب المعمارية

 الفتاتال أو graphics architectural المعمارية بالرسومات لهماعمأ  إلى ُيشار كان ام

 ب ن كب ر  اختالفات هناك أن بعد فيما واأدرك وقد .agesign architectural ةالمعماري

 وال الوقت( ذلك في اً موجود الرقمي التصميم ي ن لم) يدوياً  عةو طبمال ميماتصالو  ميمهماتص

 يف األبعاد ثالثية أجسا  على اونقله المعلومات تخطيط تضمنت يةالمعمار  الرسومات أن سيما

 أو ملص  مثل ،األبعاد ثنائية مطبوعة قطعة صميمت من اً تعق د أكثر وهو المبنية، اتالب ئ

  كتاب.

“Environmental of Society  "البيانية الرسو  مصممي جمعية" لتش  ل اً مع انضموا لذلك

(SEGD) ”Designers Graphic،  بد المتعلقة الكلمات تغ  ر تمو SEGD طفيف بش ل 

“alEnvironment for Society  الب ئي" الجرافي ي التصميم "جمعية إلى سنوات عد  منذ
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”Design Graphic مر  تغ  ره وتم ،الممارس ن من بدالً  عا  بش ل المجا  على للترك ز 

 “for Society "التجريبي الجرافي ي التصميم "مجتمع إلى 2014 عا  في أخرى 

 ”Design Graphic Experiential (2015 ,Eynden and Calori.) 

 يئيالب الجرافيكي للتصميم الساسية المكونات .2.1.2.2

 تطوير على ينطوي  اصرالمع )EGD( الب ئي الجرافي ي التصميم نشاط فإن سابقاً  ذكرنا كما 

 ،المبنية الب ئة داخل مع ن لموقع اً بصري وموحد للمعلومات ومتماسك ظممن رسومي نظا 

 شب ة إلى أو مدينة إلى المباني من مجمع إلى واحد مبنى من المواقع هذه حو اتتر  أن يم نو 

 اتصاالت احتياجات هال منها لوك ،وطني أو إقليمي نطاق على دد متع مواقع تربط مواصالت

 ثالث ضمن الب ئية حتياجاتاال لتلك ستجابةباال الب ئي الجرافي ي التصميم ويقو  ،معقد 

 ومتداخلة Eynden and Calori (2015) "إيندين"و "كالوري " يصنفها كما رئيسية مجاالت

 التالي: النحو على يوه ،األحيان من كث ر في

  انالم إلى الناس توجه والتي ،wayfinding and Signage قيالطر  وإيجاد الالفتات .1

 .عا  بش ل فيه التنقلب وتساعدهم المقصود

 . انالم قصة يح ي الذيو  ،Interpretationالتفسير .2

 (.3) الش ل انظر ، انللم مم ز  صور  يخل  والذي ،making Place المكان تجسيم .3
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 متداخلة البيئي الجرافيكي للتصميم الرئيسية الثالث لمكوناتل توضيحي رسم (3) الشكل

 ( الباحث تصميم المصدر:)

 تتضمن: ما لب ئة الب ئي ي يفاجر ال التصميم عناصر نفإ Schwanbeck (2013) وبحس 

 من وذلك ،الم ان هوية عن المناسبة الصور  عطا إ  هيو  :Identification الهوية .1

 من للم ان الدق   الفهم خال  من أو بالم ان ستنفذ التي ألنشطةل الدق   الفهم خال 

 ،ما م ان في Landmark الم اني معلملل الت بوغرافية فالمعالجة .الف زيائية الناحية

 صبغة الم ان يمن  أن شأنه من له، المادي والتكوين ه،ئبنا في المستخدمة والخامات

 ،مستخدميه لدى العاطفية االستجابة من اً نوع تث رو  حوله اكناألم باقي عن تم زه

 الش ل انظر استكشافه، في الرهبة حاجز وكسر له نتما اال من نوعاً  تخل  وبالتالي

(4.) 
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 Landmark مكاني كمعلم عمان – العبدلي بوليفارد في يبوغرافيةت معالجة (4) الشكل

 ( https://www.flickr.com/photos/keithmaguire/19143109560 )المصدر:

 يعطي الذي المعلم أو السياحي المرشد دور تأخذ التي هي :Interpretive التفسير .2

 كما .داخله تجربته بها وتثري  الم ان قصة تفس ر خال  من للمشاهد جديد  معلومات

 في إشراكه خال  من التفاعلية المستخد  لتجربة تضيف التفس رية فتاتالال تلك أن

 وغالباً  والفضو . المرح من عنصراً  تخل  وبالتالي ،الم ان ذلك معرفةو  التعلم عملية

 (.5) الش ل انظر ،األثرية األماكن في الالفتات تلك ى ر ن ما

 
 فرنسا في الغابات حدىإ في الموجودة الحيوانات بأنواع تعريفية لفتة (5) الشكل

 ( signs-https://www.kalitec.com/en/product/interpretive/ المصدر: )

https://www.flickr.com/photos/keithmaguire/19143109560
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 ،الب ئي في يراالج للتصميم وظيفية العناصر أكثر وتعتبر :Navigation المالحة .3

 داخلية ب ئة في كان سوا  عنه يبحث ما جادإي على الشخ  مساعد  على عملتو 

 ما. حي على لةللدال رجيةخا ب ئة أو ،عياد  أو كم ت 

 خطة لعمل ،ستخدامها من الغرضو  ج د بش ل زيائية الف الب ئة فهم المصمم فعلى

 يصا إ مساعد ل الرموز من غ رها أو اإلرشادية العالمات ماكنأ وضع آللية مح مة

  يريدها. تيال اتاالتجاه جميع إلى سهلة بطريقه ما م ان في الموجود الشخ 

 نيم     مدروس بش ل -قرا تها سهولةب تتمتع التي- الماتالع هذه تكرار إن

 من ولعل الصحي . االتجاه في وإبقا هم بسرعة العالمات هذه فهم من المستخدم ن

 باختزا  تقو  والتي maps Orientation التوجيه خرائط هي العالمات هذه أبرز

 ذاته للم ان ةتوج هي إضافية معلومات وعرض المحدد ، للوجهة المالحية المسارات

 لينش"" وصف مع يتف  ما وهذا ومري . آمن نطاق ضمن المستخد  تضع بح ث

Lynch (1960) الوصو  يسهل اً إطار  توفر كونها ج د  المنظمة "الب ئة قا : ح ن 

 (.6) الش ل انظر ،والمعرفة" والمعتقدات األنشطة لتنظيم إليه

 

 



18 

 

 

 

,South Lambeth  لندن جنوب لمبث، مدينة في  estate park ckwellSto ستوكويل متنزه في توجيه خريطة (6) الشكل

London 
 hat-by-signage-wayfinding-estate-park-https://www.designboom.com/design/stockwell-)المصدر:

/2014-10-02-design-trick) 

 البيئي الجرافيكي لتصميما أهمية .3.1.2.2

 الفطرية الطبيعة فقدان دون  المحيطة لب ئةا مع مدموجة قةبطري التصميمي النتاج توظيف إن 

 في توظف جيةوتكنولو  فكرية مم زات من العصر به يتم ز ما عا ا مر  مع - المصممة للب ئة

 يالب ئ في ياالجر  التصميم حقل له يدعوا التي األهداف أهم من - التصميمية العملية

 (.2003 العيسوي،)

  :ناح ت ن في تكمن عا  بش ل الب ئي الجرافي ي ميمالتص أهمية أن الباحث يرى و  

 مستوى  رفع وكذلك ما، ب ئة داخل مم نة صور  بأبسط الناس توجيه خال  من ؛وظيفية لىو األ

  المثا . سب ل على التفس رية كالالفتات أدوات، بواسطة ما مجتمع ثقافة
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 والب ئة واالستخدا  لتصميموا الش ل ب ن االنسجا  من نوع خل  في ؛جمالية فهي الثانية أما

 مجتمعة.

 Systems Wayfinding  الطريق إيجاد أنظمة .2..22

 الطريق إيجاد مفهوم تطور .2.1..22

 ،ال ومية الحيا  من يتجزأ ال وجز  ،أساسي إنساني نشاط هو آلخر م ان من التنقل إن

 أن رغ  ،المبنية ئاتالب  في طريقهم على لعثورل السابقة وخبراتهم معارفهم الناس ويستخد 

 وجود دون  والترك ز التوازن  إلى يفتقر قد الفراغ في والمعلومات المبنية لب ئةل البشري  اإلدراك

  .والتنقل للتوجه خارجية مساعد 

 فيه أشار ح ث ،Wayfinding الطري  إيجاد مصطل  استخد  من  أو  (1960) ل نش كان 

Directional  التوج هية والالفتات umbersN treetS  الشوارع وأرقا  apsM الخرائط إلى

 Signs الطري  إيجاد كأدوات ذلك إلى وما Devices Wayfinding.  

  نمفهوم على للب ئات فهمنا كيفية في محوري  أنه الكث رون  يرى  الذي عمله استند وقد

 :هما أساس  ن

   rientationO patialS المكاني التوجه .1

    )apM ognitiveC ... )1992Passini, and Arthur المعرفية لخريطةا .2

 (.7) الش ل انظر
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رية  هنية خريطة (7) لشكلا  (1960) لينش رسمها كما المريكية Boston بوسطن لمدينة تصو 

 )المصدر:
p://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/1960_Kevin_Lynch_The_Image_of_The_City_bhtt

ook.pdf) 

 

 "نزو اد" وقبله Kaplan (1982) "كابالن" مثل اإلدراك ون  الباحثون  طور ،السبع نيات في

 العملية فهمو  تحل ل خال  من الطري  إيجاد مفهو  Stea and Downs (1973) "ستيا"و

 طريقهم. إليجاد الناس بها يمر التي والمراحل Process derlyingUn يةضمنال

 Passini Romedi باس ني يدروم  قا  ،الماضي القرن  من السبع نيات اخرأو  فيو  

 لحل كتمرين الطري  إيجاد مفهو  صياغةب ،الب ئي النفس لماوع المعماري  المهندس ،(1984)

 على يج  عملية بأنه هوصفو  exercise gsolvin-problem patialS  الم انية المش الت

 تتضمن التيو  والحضرية المعمارية األماكن في المشاكل من واسعة مجموعة حل خاللها الناس

  .Executing Decision رالقرا وتنف ذ  Making Decision القرار اتخاذ من كالً 

http://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/1960_Kevin_Lynch_The_Image_of_The_City_book.pdf
http://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/1960_Kevin_Lynch_The_Image_of_The_City_book.pdf
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 الناس حركة ومع ،الً أو  الفضا  مع مستمر  دينامي ية في الطري  إيجاد عملية فإن وعليه

  Orientation Spatial الم اني التوجه بخالف المطلوب للم ان بالتوجه المباشر وتفاعلهم

 الفضا . مع الثابتة وعالقته

 كث ر  حاالت في تنشأ process ecisionD القرار اتخاذ عملية مشاكل أن الباحث يرى و  

 :منها

 ذلك في لديهم المتاحة المعلومات فهم من همتم ن وعد  لىو األ للمر  الم ان صألشخاا زيار  •

 .الم ان

 قدومهم عند مر  آخر سلكوه الذي الطري  على فالتعر  أو تذكر على الناس قدر  عد  •

 للم ان.

 .التغ  رات تلك وف  الطري  إيجاد نظا  تحديث عد و  الب ئة في تا ر  تغ حدوث •

 الطريق إيجاد عملية في الساسية العمليات .2.2..22

 وجهة إلى برحلة القيا  ارقر  هو  و األ ؛طري  عن البحث عند القرارات من سلسلة الناس يتخذ

 على مشياً  ،الحافلة ،)بالسيار  هناك إلى سيصلون  كيف وه والثالث الثاني القرارينو  ،مع نة

  يسلكونه. سوف الذي والطري  ،إلخ(.. األقدا 

 بالرحلة يقو  الذي بالشخ  المتعلقة عواملال من متنوعة مجموعة إلى القرارات جميع تستندو 

 .(NHS, 2005) يمتلكونها التي والمعلومات لهاخال من يسافرون  التي والب ئة

 عملية في أساسية عمليات ثالث Passini and Arthur (1992) وباس ني آرثر حدد وقد 

 : ليكالتا بالترت   وهي الم انية المش الت لحل عملية اارهباعتب الطري  إيجاد

 موقع إلى للوصو  ما برحلة القيا  قرار هوو  : Making Decision  القرار اتخا   .1

 سلسلة اتخاذ طري  عن  هاإل للوصو  action of plan عمل خطة ووضع ،مع ن
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 رقم المريض غرفة موقع تحديد إلى أحتاج " مثالً  تقو  كأن المتصلة. القرارات من

(224) ". 

 موضع الخطة ضعتو  المرحلة هذه وف ها : utionExec Decision القرار تنفيذ .2

 الم ان في مناس  سلوك إلى هايحول الذيو  ،الرحلة في االنطالق خال  من نف ذالت

 أجل من المعلومات عن البحث في األشخاص بعدها وس بدأ ،الفضا  في المناس 

and route the  الموقع وتخطيط رلمسا  odelM entalM عقلي نموذج إنشا 

site the of layout . المؤدية المصاعد على للعثور أحتاج " مثالً  تقو  كأن 

 . " (224) رقم المريض غرفة موقع تحديد ثم الثاني للطاي 

 المعلومات معالجة ُتفهمو  : rocessingP nformationI المعلومات معالجة .3

perception environmental  الب ئي اإلدراكو  الفهم أنها على العا  بمعناها

cognition nda، للعمل ت ن المعلومات أساس عن مسؤولة بدورها وهي 

patialS  الم انية المعلومات ذلك في بما ،الحواس جميع باستخدا  بها المرتبطت ن

information،  الوجهة إلى للوصو  ومف د فعا  بش ل توظيفها على والقدر 

 الثاني  للطاب منها وخرجت المصاعد على ثرتع لقد " مثالً  تقو  كأن .المطلوبة

 (.8) لش لا انظر "، (224) رقم المريض غرفة موقع وجدت ثم
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 Passini and Arthur (1992)  وباسيني آرثر حددها كما الطريق إيجاد عملية في الساسية العمليات مخطط (8) الشكل

 (الباحث تصميم المصدر:)
 

 iteS of odelM Mental عللموق الذهني النمو ج .2.3..22

entalM  الذهنية الخريطة " أو " mageI entalM الذهنية الصورة " أيضاً  عليه يطل و

Map " المعرفية الخريطة " أو apM ognitiveC "،   طيبسلت الناس هايصنع ما عاد و 

  المتاحة. المعلومات على بنا ً  خاللها من يمرون  التي والطرق  ب ئةال

 هذا ويعتبر ،الفعلية بالب ئة العقلي نموذجهم طابقةم لون و ايح ،وصولهم حتى رحلتهم أثنا  وفي

 (.9) الش ل انظر .القرار تنف ذ عملية من اً مهم اً جز  النموذج
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رية  هنية خريطة (9) لشكلا  (1960) لينش رسمها كما المريكية Angeles Los انجلوس لوس لمدينة تصو 
 )المصدر:

http://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/1960_Kevin_Lynch_The_Image_of_The_City_b

) ook.pdf 

 المرتبطة الطري  إيجاد مشاكل أن sLewi and Miller (2000) "لويس"و "م لر" ويرى 

 :أهمها ،التحا في تنشأ العقلي بالنموذج

 للموقع العقلي النموذج عم تتعارض الموقع في والمعلومات الفعلية الب ئة كانت إذا •

 .والمسار

 نموذجال لدعم الب ئة في استخدامها يتم التي apM iteS الموقع خريطة كانت إذا •

 الفعلية. للب ئة رؤيتهم أو تخ لهم كيفية عن اً تمام مختلف بش ل الموقع تصور قليعال

  Wayfinding Affect that Factors الطريق إيجاد في المؤثرة العوامل .2.4..22

 ةالصح دائر  تصنفها طريقهم. الناس إيجاد سهولة مدى على العوامل من كب ر عدد يؤثر

 :عوامل ثالث إلى (2005) (NHS) المتحد  المملكة في الوطنية

http://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/1960_Kevin_Lynch_The_Image_of_The_City_book.pdf
http://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/1960_Kevin_Lynch_The_Image_of_The_City_book.pdf
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 factors People البشرية العوامل .1

 ومدى هاس تخذ التي القرارات على ما برحلة يقو  الذي الشخ  وقدر  وخبر  معرفة تؤثر

 :العوامل هذه وأهم .طريقه إيجاد سهولة

 .بها واإللما  بالب ئة المسبقة المعرفة .1

 .الب ئة حو  المسبقة والمفاهيم قفاالمو  .2

 الشخصية. ةالعاطفي نفعاالت()اال الحالة .3

 منها. والبصرية السمعية خصوصاً  الحواس قو  .4

 .الموظفون  يتحدثها التي واللغة Signs الفتاتال في المستخدمة اللغة فهم لىع القدر  .5

 كسر بسب  مثالً ) المحدود المؤقت التنقل :إلى تنقسمو  ،Mobility التنقل على القدر  .6

 بسب ) الدائم المحدود التنقلو  ،طفل( حمل أو دفع عربة استخدا  أو الساق في

 . متحرك كرسي تخدمون يس الذين األشخاص أو ،(مثالً  الشيخوخة

 . map site الموقع خريطة وفهم قرا   على القدر  .7

 . directions spoken المنطوقة اتاالتجاه وتذكر سماع على القدر  .8

 .الموقع لتخطيط فعا  عقلي نموذج إنشا  على القدر  .9

 الطري  إيجاد أدواتو  الفعلية  ئةبالب هارتباط ومدى ،لموقعا عن مسبقةال صور ال .10

 فيه. د الموجو 

 factors Environmental البيئية العوامل .2

 :العوامل هذه وتتضمن

 للمباني. الداخلية والمسارات complexity الموقع تعق د درجة .1
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 memorability and recognisability لتذكروا لتعرفل والمسارات الموقع قابلية .2

 .لىو األ الزيار  من

 .الجهات جميع من مم ز بش ل identifiability للتعرف الموقع مدخل قابلية .3

 واسعة رؤية هناك تكون  أن بمعنى  ،accessibility visual المرئي الوصو  إم انية .4

 .فيه الداخلية لفراغاتا لجميع للم ان الرئيسي خلدالم من شاملة

 الب ئة. لمخطط بسيط عقلي نموذج إنشا  إم انية .5

 .الداخلي والتصميم حجموال اللون  ثح  من الداخلية والفراغات المساحات اختالف .6

 الرئيسي. المدخل من ستعالماتاال م ت  رؤية .7

 .مسار كل طو  على direction in changes  االتجاه في راتالتغ   عدد .8

 الفتات.وال المداخل تحج  التي البصرية الفوضى مستوى  .9

 .بوضوح محدد وال للمشا  ةداخليالو  ةخارجيال مساراتال .10

 مالحظتها للناس م ني التي landmarks minentpro بارز ال م انيةال معالمال .11

 .اً خارجيو  اً داخلي عل ها والتعرف وتذكرها

 factors Information المعلوماتية العوامل .3

 طريقهم. إيجاد في لمساعدتهم المعلومات من مجموعة عن ويبحثون  ويرون  األشخاص يتلقى

 ل تهاوقاب accuracy ودقتها clarity المعلومات هذه وضوح يختلف الطري  إيجاد أنظمة وفي

 فهمها وإم انية prominence  وتم زها positioning موقعها وتحديد legibility  قرا  لل

 understandability.  

 مدى يؤثر كما يريدونها، التي للوجهة طريقهم إيجاد في تجربتهم إثرا  في تؤثر وجميعها

  .اً أيض الفعلية الب ئة يف رؤيته خاصلألش يم ن ما مع المعلومات هذه تعارض
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 :بنجاح رحلتهم مراحل جميع إكما  نم األشخاص تم ن المعلومات من أنواع أربعة هناكو 

 information visit-Pre الزيارة قبل ما معلومات .1

 (visit a for Preparing للزيار  التحض ر مرحلة في )وتكون 

 information route-En المسار ضمن معلومات .2

 (ites the to Getting الموقع إلى الوصو  رحلة أثنا  )وتكون 

 information site-On الموقع ضمن معلومات .3

 (ites the around Getting الموقع في التجو  أثنا  )وتكون 

 information Locational المكانية معلوماتال .4

 (distination the at Arrived للموقع الوصو  عند )وتكون 

 تلك. المعلومات أنواع وض ي والذي (10) الش ل انظر

 
  )NHS( (2005) المتحدة المملكة في الوطنية الصحة دائرة تصنفها كما الطريق إيجاد عملية في المعلومات أنواع (10) الشكل

 (الباحث تصميم )المصدر:
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 ،environment the of perception للب ئة الناس إدراك نأب القو  يم ننا سب  ما وخالصة

 والعمليات ،اً م اني أنفسهم توجيه على وقدرتهم ،واض  بش ل الطري  إيجاد اتمعلوم إتاحةو 

 التي processes making-decision and cognitive القرار اتخاذ ملياتوع المعرفية

 طريقهم. إيجاد في نجاحهم مدى على جميعها تؤثر ،بها يمرون 

in systems yfindingWa  الصحية الرعاية بيئات في الطريق إيجاد أنظمة .2.5..22

environments healthcare 

 ب ئاتو  التجارية المراكز مثل المعقد  الب ئات في خاصة أهمية الطري " إيجاد " مفهو  ي تس 

 فعندما وغ رها، النقل ووسائل كالجامعات التعليمية الب ئاتو  كالمستشفيات الصحية الرعاية

 Maps الخرائط مثل بصرية إشارات إلى الناس يحتاج تعق دًا، أكثر المعمارية الب ئات تصب 

 هذه في وجهاتهم. إلى إرشادهم في للمساعد   Symbols والرموز Directions اتاالتجاهو 

 الشعور في الفعالة الطري " "إيجاد أنظمة تسهم األحيان، أغل  في العالي التوتر ذات الب ئات

 (.2010 )خضر، واألمن والسالمة بالراحة

 تخد  فهي المحلي، بالمجتمع المرتبطة المباني أهم من هي المستشفيات مباني أن وباعتبار

 إيجاد قضية لدراسة حاجةً  المباني أكثر من فإنها لذا ،م وناتها بمختلف المجتمع شرائ  جميع

 بطرق  بعضها مع مرتبطة المباني وهذه مبنى، من أكثر على تحتوي  أنها ح ث الطري ،

 ذهنية صور  تكوين إلى بحاجة آلخر م ان من الوصو  فإن وبالتالي مختلفة، ومسارات

 يتم لن وهذا آلخر، م ان من الوصو  من للفراغ المستخد  يتم ن كي الب ئة هذه عن واضحة

 للمستشفى المستخدمة الفئات فإن لذلك إضافة للمستشفى. المبنية الب ئة إدراك خال  من إال

 في الوظيفي االختالط نتيجة تنوعها بسب  األخرى  للب ئات المستخدمة الفئات عن تختلف
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 بح ث بتصميمها االهتما  من بد فال لذا المبنية، المستشفى ب ئة داخل في الفراغات استخدا 

 (.2010 )خضر، مستخدم ها كافة احتياجات تلبية على تعمل

 ودراسة Grant and Carpman (2001) "جرانت" و "كاربمان" من كل دراسة وتؤكد

 إيجاد أنظمةب مباشر بش ل ترتبط صحية مشاكل كهنا بأن Huelat (2007،) "هيوالت"

 البدني الجهد وزياد  والصداع الد  ضغط ارتفاع منها الصحية، الرعاية ب ئات في الطري 

 المشاكل لحل بسيطة ورسومية ومعمارية تنظيمية مبادئ تطب   وأن ،مستخدم ها على والنفسي

 صحته. تحس ن إلى أيضاً  ولكن ،المريض قل  من فقط لليق ال الطري  بإيجاد المرتبطة

 هو الصحية الرعاية ب ئات داخل الطري  إيجاد نظا  تعزيز في تساهم التي العوامل أهم أحد إن

 ومرافق هم، لمرضىل مري  استقبا  يحق  بح ث ،المستشفى لب ئة المدروس الفراغي التخطيط

 فيما العالقات حدديو  ،الف زيائية اإلنسان بيعةطل ومناسبة مريحة قياسات ذات فراغات وفريو 

 الشفا  فرص من عززيو  والعامل ن، والزوار المرضى حركةل طبيعي توجيه حق ي بح ث ب نها

 ب ن التنقل مهمة من يجعل الذي المعقد الداخلي التصميم بع س ،مريحة شفائية ب ئةل ويؤسس

,C.N., Rooke ) .اً صعب اً أمر  ا ع بش ل المستخدم ن عند والفراغات واألقسا  الطواب 

2009 J.A, Rooke, and J. L. Koskela, P., Tzortzopoulos,). 

 أماكن في فصلها وعد  ،واحد م ان في والجراحية لعالجيةا األقسا  تجميع أن الباحث ويرى 

 أمراً  الطري  إيجاد مهمة من يجعل نفسه، المستشفى موقع في حتى أو المدينة في متباعد 

 بح ث ،الصحية الوظائف لهذه الداخلي التوزيع في النظر إعاد  يستدعي وهذا دراك،اإل سهل

 الوقت من الكث ر يوفرو  وسهولة، بيسر ب نها المرضى وانتقا  الس ر حركة وضوح تضمن

  المشتركة. الخدمات خال  من العالجية الكفا   وترفع الطاقة، ستهالكوا
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 على points decision القرار نقاط من سلسلة لب ئاتا هذه في تنقلهم رحلة في الناس يواجهو 

 العقد اسم Lynch (1960) ل نش عل ها طل ي وجهتهم، إليجاد يسلكونه الذي المسار طو 

 التي المها  ف ها يتتبعو  النقاط، هذه يوض  نموذجاً  يظهر (11) رقم الش لو  ،Nodes )النقاط(

 يساعد قد والذي ،الصحية للرعاية ب ئة يةأ إلى الذهاب عند قرارات اتخاذ الشخ  من تتطل 

 بع ن وأخذها البصرية، الناحية من مثالية صحية ب ئة إيجاد في الطري  إيجاد مصممو

 الطري . إيجاد نظا  تصميم في األساسية خطوطهم وضع عند عتباراال
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 للرعاية منشأة إلى الذهاب عند قرارات تخا ا تتطلب التي المهام من نمو جية سلسلة في تظهر كما )العقد( النقاط (11) الشكل

   )NHS( (2005) المتحدة المملكة في الوطنية الصحة دائرة افترضتها كما الصحية
 (الباحث تصميم )المصدر:
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 oolsT ayfindingW الطريق إيجاد أنظمة أدوات .2.6..22

 signages اتلالفتا .2.1.6..22

 نقل هو المتكاملة الطري  إيجاد منظومة داخل فتاتالال بها تقو  التي المها  أبرز من لعله

 وقد مع نة، برسالة رهاخبإل للمستخد  information environmental الب ئية المعلومات

directional  توج هية الفتات information Graphic المرسومة المعلومات هذه تتضمن

signs أسما  ش ل على وتنقلها فعالية، أو جسم، أو ما، لم ان مخصصة names، ورموز 

symbols، مصور  ورسومات pictographs، وأسهم arrows، تأك دية الفتات حتى أو 

signs reassurance، الطري  إيجاد قرارات اتخاذ لتدعم وذلك (a1984 ,Passini.) 

s’Pyramid Signage The  الالفتات تصميم أنظمة هرم .2.1.1.6..22

Systems Component 

 وهي: مترابطة أنظمة ثالثة من Signage الالفتات تصميم يةعمل تتكون 

 System Content Information The المعلومات محتوى  نظا  .1

 System Graphic The الجرافيكي النظام .2

 (.12) رقم الش ل انظر ،System Hardware The األدوات نظام .3

 

  الالفتات تصميم لعملية الساسية المكونات (12) الشكل
 ( الباحث تصميم در:)المص
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 System Content Information The المعلومات محتوى  نظام .2.2.1.6..22

and Calori وإيندين كالوري  بحس  تحملها التي معلوماتال محتوى  حس  الالفتات وتصنف

Eynden (2015) يلي: ما إلى 

 وجهةال في الالفتات هذه قعتو  :Signs Identification التعريفية الالفتات .1

 destination الم ان أو place على للتأك د إليه الوصو  المستخد  يريد الذي 

 signs directional توج هية عالمات تحمل وقد ،الوجهة أو الم ان لذلك وصوله

 (.13) الش ل انظر ،إل ها تؤدي

 
 Floor الطابق ورقم باسم Sign Identification تعريفية لفتة (13) الشكل

 (Eynden and iCalor (2015) )المصدر:

 ةالوجه من ُبعد لىع الالفتات هذه توجدو  :Signs Directional التوجيهية الالفتات .2

 هذه تعرضو  مع نة. ب ئة في المختلفة الوجهات إلى األشخاص لتوجيه المطلوبة،

 واليم ن Left اليسار مثل ،محدد  راتمسا إلى لإلشار  arrows األسهم الالفتات
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Right  األما  نحو االتجاهو dahea straight  أنها وتعتبر ،مباشر ً  الوجهات إلى 

 (.14) الش ل انظر ،massege Sign الفتة رسالة أو content محتوى 

 
  Sign Directional توجيهية لفتة (14) الشكل

 (jk-way-http://www.2buy.com.br/case )المصدر:

 من الناس نبهي الالفتات نم النوع وهذا :signs Warning التحذيرية الالفتات .3

 هما: ذلك على شائعان مثاالن هناكو  الب ئة. داخل السالمة إجرا ات أو المخاطر

 (.15) الش ل انظر ،حري  نشوب وخطر ،العالي الجهد خطر

 
 hazard electrical الكهرباء خطر من Sign Warning تحذيرية لفتة (15) الشكل

 (475U48-Hazard-Electrical-product/CONDOR/https://www.grainger.com )المصدر:
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 :signs prohibitory and Regulatory المنع ولفتات التنظيمية الالفتات .4

 الب ئة. داخل مع نة أنشطة حظر أو األشخاص سلوك تنظيم إلى الالفتات هذه تهدفو 

 زعاج"،اإل "ممنوع ةوالفت "التدخ ن عد " الفتةو  "فقط لهم مصرح ن موظف" الفتة وأشهرها

 (.16) الش ل انظر

 
  المستشفى داخل التدخين Sign Prohibitory منع لفتة (16) الشكل
 (hospitals-policy-smoking-https://nurseslabs.com/no/ )المصدر:

 كيفية عن األشخاص الالفتات هذه ُتخبرو  :signs Operational العمليات لفتات .5

 ،اً تمام مفصلة األحيان من كث ر في تكون  قد وبالتالي ،وعملياتها الب ئة استخدا 

 والتي ،الدل ل الفتات ذلك على األمثلة أحد واالستيعاب. للدراسة الوقت بعض وتتطل 

 تحديد بخريطة مصحوبة تكون  ما غالباً و  ،الب ئة داخل المستأجرينب قائمة على حتوي ت

 ما، متجرل العمل اتوساع أيا  المثا  سب ل على تتضمن التي الالفتات وكذلك الموقع.

 (.17) الش ل انظر
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  حريق نشوب حال في اتباعها الواجب للتعليمات Sign Operational عمليات لفتة (17) الشكل

 (regulations-to-guide-signs-safety-https://surreyfire.co.uk/fire/ المصدر: )

 تشريفاً  الالفتات هذه تمن و  :Signs Honorific التكريمية أو التشريفية الالفتات .6

 المانحة، الجهات الفتات عل ها شائعةال األمثلة منو  .ما ب ئةب تعلق نالم لألشخاص

 حجر عل ها، آخر مثا و  .ما مرف  أو لموقع المال  ن داعم نال أسما  تعرض والتي

 والمهندس ن المبنى مطوري و  البنا  تش  د تاريخ عاد ً  يعرض والذي المبنى، في األساس

 المؤسسية والمراف  واقعالم في اً ش وع أكثر الالفتات من النوع وهذا  ن.المعماري

 (.18) الش ل انظر ،والمدنية

 
 الجامعي عبدهللا المؤسس الملك لمستشفى الساس حجر وتمثل Sign Honorific تشريفية لفتة (18) الشكل

 (الباحث تصوير :)المصدر
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 على األشخاص التفس رية الالفتة دتساع :signs Interpretive التفسيرية الالفتة .7

 تاريخها، عن معلومات توف ر خال  نم ،داخلها األماكن أو ،الب ئة مدلو  تفس ر

 تحتفل التي اللوحات األمثلة ملتش والمزيد. ،الفنية وأعمالها وس انها، وجغراف تها،

 توفر التي والعالمات ،المعركة ساحة مثل تاريخي، موقع في وقعت التي األحداثب

 (.19) الش ل انظر ،السمك حوض أو الح وانات حديقة في الح وانات حو  معلومات

 
 الطبيعة لستكشاف كأداة المتنزهات إحدى في تفاعلية Sign Interpretive تفسيرية لفتة (19) الشكل

 (http://ateliercrayon.com/?p=885 :)المصدر

   نتعي كما جميعها، الالفتات هذه محتوى  بإنشا  العم ل أو الب ئي الجرافي ي المصمم ويقو 

 التي لالفتات بالنسبة أما الم ان. أو الفراغ داخل الالفتات هذه مواقع تحديد المصمم على

 المختصة السلطات تعليمات تحدده ما فغالباً  الوصو  وإم انية العامة بالسالمة محتواها يتعل 

 .والسالمة باألمن
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 Criteria Design Signage الفتاتال تصميم معايير .2.3.1.6..22

 في والتباين الخط(، )نوع الكتابة طريقة اختيار منها: معاي ر عد  على الالفتات تصميم يعتمد

 قرا   في المستخد  يستغرقه الذي الوقت وكذلك الم ان، في وموقعها الالفتة وحجم األلوان،

 تالي:كال المعاي ر هذه يفنتص ويم ن (.a1984 ,Passini) الالفتة

 المشاهد ، لمسافة مناسباً  الالفتة حجم ي ون  بح ث :Visibility الرؤية إمكانية .1

 وذلك األرض، عن الالفتة وارتفاع للقرا   قابلة مسافة أقصى مع يتناس  بح ث

 المستخد . على للرسالة تأث ر أفضل على للحصو 

 تنقل دروسةم بطريقة الالفتة تصميم يتم بح ث :Readability للقراءة قابليتها .2

 تم  زها أو ،Bold ثق لة خطوط بأوزان الرئيسية المعلومات وتأك د بسهولة، رسالتها

 .واض  Layout مخطط وف  تصميمها يج  كما باأللوان،

 على أساسي بش ل الالفتة وضوح درجة وتعتمد :Legibility وضوحها درجة .3

 الخط ولون  ات،المعلوم كتابة في المستخد  type Font الخط نوع هما: عامل ن

color Font  الالفتة. في المستخدمة والخلفية 

 ملفتة تصميمية عناصر الالفتة تتضمن بح ث :Noticeability للمالحظة قابليتها .4

 الم ان. في سريع بش ل إدراكها على تساعد

 ةهالوج إلى العا  الم ان من المعلومات عرض في :Hierarchy الهرمي التسلسل .5

 (.20) الش ل انظر إل ها، الوصو  رادالم المحدد  الخاصة
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 الخاص إلى العام من هرمي بتسلسل المعلومات عرض لطريقة توضيحي مخطط (20) الشكل
 (Eynden and Calori (2015) :)المصدر

 "إيجاد مخطط مع تتس  وبطريقة مباشر أمامي بش ل مصممة تكون  أن يج  الالفتات أن كما

 من ع نات عمل يج  كما .المعلومات عرض في الترت   فسن ا استخد دائماً  ويج  الطري "،

 أفضل مع التصميم تطاب  لضمان المبنية ب ئةال في منها والتحق  المختلفة الالفتات أنواع

 (.b1984 ,Passini) للمستخدم ن السلوكية الممارسات
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 igns)s of part a (as Symbols الالفتات( نظام من )كجزء الرموز .2.2.6..22

 .semiotics )السيميائية( الداللة علم في أصوله إلى اإلشار  من البد يج  كما الرمز فهمول

 مسارين ضمن وتطورت العشرين القرن  مطلع في المعاصر  السيميائية النظرية نشأت فقد

 "سوس ر دو فرديناد" السويسري  الفرنسي إلى تأسيسه في الفضل يعود الول متباين ن:

reSaussu de Ferdinand (1856-1913) ،  الفلسفة لتقال د المسار هذا ينتمي إذ 

 األمري ي الف لسوف البراغماتية األمري ية الفلسفة مؤسس يد على نشأ فقد الثاني أما األوروبية.

 (.2011 ،حنون ) Pierce Sanders Charles (1839-1914) "ب رس ساندرز زشارل"ت

 حيا  يدرس الذي العلم بأنه (signs العالمات )أو الرموز علم "سوس ر دو فرديناد" عرف وقد

 (.2008 اينو، )آن االجتماعية الحيا  داخل العالمات

 اإلشار ، حامل من: ف ها اإلشار  جز ا يتألف لإلشار ، ثنائي تقل دي نموذج "سوس ر" قد و 

 ألبرتوس"و Augustine "أوغسط ن" النماذج، بهذه "سوس ر" قبل نادوا الذين ومن ومعناه.

 "هوبز"و عشر( الثالث )القرن  الس والست  ن والفالسفة Magnus Albertus "غنوسما

Hobbes (1640) لوك"و" Locke (1690) ، "(.21) الش ل انظر (.1990) و"وينفرايد 
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 السوسيري  اإلشارة نمو ج يوضح مثال (21) الشكل

 (https://sites.google.com/site/llanezaliezel/syntax:)المصدر

 ذو عنده والرمز ،العالمة بمعنى واستخدمه ،Symbol الرمز بدراسة "ب رس" اهتم المقابل وفي

  آخر. وبمعنى والموضوع العالمة ب ن العالقة ويتضمن أبعاد ثالثة

 ذهن في يث ر موضوع أي أو ،آخر شي  إلى يرمز نأ شأنه من شي  أي هي عنده فالعالمة

 المفهو  أو "سوس ر" عند المدلو  يمثل والمعنى ألولى.ا لإلشار  معنى بمثابة هي إشار  المتلقي

 .والموضوع العالمة ب ن العالقة عن الناتج

 وهي: أصناف ثالثة إلى العالمة "ب رس" صنف قدو 

 أو سببية بعالقة المدلو  مع متالز  بش ل تتصل التي اإلشار  وهي :Indice المؤشر .1

 قدو  على يدالن اللذان والرعد برق ال أو نار، وجود إلى الدخان يش ر لمامث تقاربية

 عاصفة.

 من موضوعها مع عالقتها وتقيم المدلو  تمثل التي اإلشار  وهي :Icon اليقونة .2

 بها ألن األيقونية العالمات من هي الفوتوغرافية فالصور  ب نهما، الموجود الشبه خال 
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 لها عالمات ماه واأليقونة المؤشر فإن وبالتالي الشخ . وموضوع تمثله ما ب ن شبه

 فكريًا. أو منطقياً  والمدلو  ا الد ب ن للتعل ل إم انية وجود أي ،راتهار ومب دوافعها

 مثابةب الرمز ويعتبر المرورية. العالمة أو (x) عالمة مثل وهو :Symbol الرمز .3

 ال عشوائية أو اعتباطية بالموضوع عالقتها تكون والتي ،"سوس ر" عند اللغوية العالمة

 (.2008 اينو، )آن لها مبرر

 إلى واستناداً  ،System Content Information The المعلومات محتوى  نظا  إلى وبالرجوع

 في typography التايبوغرافي م ان تحل أن للرموز يم ن أنه الباحث يرى  سابقًا، ذكر ما

 الطائر  رمز مثالً  نستخد  كأن ،التايبوغرافي تعزز أن أو الالفتة، رسالة عرضل الحاالت بعض

 استخدا  من يقلل الالفتات في الكلمات جان  إلى الرموز استخدا  أنو  المطار. على للداللة

 .(22) الش ل انظر الرسالة، أو المعلومة لعرض لغة من أكثر
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 منها كل تؤديه الذي والمدلول والسهم الرموز من مجموعة يوضح (22) الشكل
 (Eynden and Calori (2015) :)المصدر

 Maps الخرائط .2.3.6..22

 المتوفر  الجرافي ية المعلومات أنظمة أقد  من واحد  Maps hysicalP المادية الخرائط تعد

 تزود إذ ،مألوفة وغ ر معقد  الب ئات في التنقل على مساعدتهم أجل من الم ان لمستخدمي

 الوجهات إلى المؤدية Routes والطرق  Orientations تجاهاتباال مستخدم ها الخرائط

Destinations والمواقع Locations أيضاً  ساعد الم الوسائل ومن إل ها. الوصو  المراد 

Portable  المحمولة الخرائط هي وجهته إلى للوصو  عل ها عتماداال للشخ  يم ن والتي

Maps، المنشور  والخرائط Maps Posted،  المواقع تحديد ونظا GPS، المعلومات وأنظمة 

 ،Placards-Bus الباص والفتات ،Signs Electronic اإللكترونية والالفتات ،الجرافي ية

 )الشناق، ب ئتهم في يتعل  فيما أنفسهم توجيه من مستخدم ها تم ن الخرائط فإن وبذلك

2018.) 

 وجود ضرور  Maps Orientation التوج هية الخرائط بمساعد  الطري  إيجاد عملية وتتطل 

Survey  المسحية والمعرفة الواضحة والمسارات ،dmarksLan الم انية المعالم

Knowledge الم ان. في الب ئية للمعلومات  

 المستخد ، قبل من مسبقاً  مخططة عملية تكون  الب ئة في محدد مسار ضمن التنقل وعملية

 للب ئة إسقاطاً  تكون  أن التوج هية الخريطة على يج  وبالتالي طريقها. عن وجهته ويدرك

 Points النقاط تتبع من المستخد  يتم ن حتى مم نة، صور  بأبسط تماماً  وتمثلها بها طالمرتب

 ،(al. et Garling, 1984) وجهته إلى يصل أن إلى رحلته ثنا أ المسار طو  على الموجود 

 (.23) الش ل انظر
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 التوجيه خرائط تقنيات من مجموعة يظهر (23) الشكل

 ( america-of-work/mall-.digital/ourhttps://expressimage:)المصدر

 Landmarks المكانية المعالم .2.4.6..22

 تجربة تختلفو  .همأنشطت األشخاص اف ه يمارس التي الب ئات مع للتعامل مختلفة طرق  ناكه

 فح ن الب ئة. هل توفرها التي والموارد هلدي المتاحة المعلومات لمصادر اً وفق م انال في الشخ 

 البارز  السمات أو المعالم لىع التعرفب يبدؤون  ، جديد ب ئة أو اً جديد اً فراغ األشخاص يواجه

 أجسا  واتجاه وش ل نسيج مثل الب ئة هذه خصائ  تخزين يتمو  (.Golledge, 1991) ف ها

 مما ،أذهاننا في tructuresS nowledgeK eclarativeD معرفية قواعد ضمن هاف  مع نة

 (.al, et. Bliss 1997) أخرى  مر  زيارتها حا  في لمعرفةا هذه إلى بالوصو  لنا يسم 

 ذات مبان ،Objects Art فنية مجسمات تكون  أن يم ن Landmarks الم انية المعالمو 

 أو Signs Wayfinding الطرق  إيجاد الفتات ،Art Street الشارع فن أعما  شهر ،

 من الم ان هوية تش ل مجتمعة العناصر هذه .للب ئة العا  التخطيط في للنظر الفتة عناصر

 (.24) الش ل انظر ،(Golledge, 1991) األفراد نظر وجهة
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 مميز مكاني كمعلم جدراية رسومات يظهر (24) الشكل
 (https://www.pinterest.com/pin/221802350384880587/ :)المصدر

 Cognition Spatial المكاني اإلدراك .3.2.2

 انيالمك اإلدراك مفهوم .2.2.3.1

 الذهنية والعمليات البشرية السلوكيات بدراسة تهتم التي الهامة القضايا من اإلدراك يعتبر

 ح ث ب ئتهم. تجاهو  ،البعض بعضهم تجاه األفراد سلوكيات خال  من وذلك ،اإلنسانب الخاصة

and Perception Environmental  الب ئية ومعرفتهم األشخاص إدراك من الكث ر أن

Knowledge بفعل للقيا  إليه يحتاجون  ما وهو )الب ئية(، الخارجية المعلومات من تمدونهايس 

 دوراً  Cognition Spatial الم اني اإلدراك يلع  وبالتالي الب ئة. داخل مع ن سلوك أو

 (.Kaplan, 1983) والب ئة اإلنسان ب ن التواف  دراسة في مركزياً 

 هذه وتتم ،يعرف أن يريد وماذا للشخ  يةالمعرف الخلفية على يعتمد اإلدراك فإن وعليه

 الخارج من اإلنساني للعقل الوارد  المعلومات جميع بتصنيف لتقو  واعي ال بش ل العملية

(1992 ,Passini.) 
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 تقديمه تم الذي المصطل  هو Demirbaş (2001) "ديم رباخ" يعرفه كما الم اني اإلدراكو 

 دراسة ارتبطت مالطالو  .مثالً  التنقلك أنشطتنا أثنا  ابه نقو  التي المعرفية العمليات الستكشاف

 الطرق. وإيجاد الم اني بالتوجه اً وثيق ارتباًطا ،الفراغات معالجة عند خاصة ،الم اني اإلدراك

 :Knowledge Environmental الب ئية المعرفة من مختلفة أنواع ثالثة تحديد المم ن منو 

 Knowledge Survey يةالمسح معرفةالو  ،outeR والمسار ،andmarkL  الم اني المعلم

(2001 ,Demirbaş.) 

the erceiveP  البصري  العالم إدراك على المر  قدر  أن Allen (1999) "آل ن" ويؤكد

orldW isualV الطري  إيجاد بنشاط اً مباشر  اً ارتباط ترتبط بدقة Wayfinding، مقدار وأن 

  .النشاط هذا على كب ر تأث ر له المبنية الب ئة مع تعامله في المر  خبر 

 الب ئة سماتو  األشخاص سمات ب ن التفاعل على يعتمد هادف كسلوك الطري  إيجاد ونشاط

 ألخرى. ب ئة ومن آلخر شخ  من السمات تلك في والتغ  رات ختالفاتلال ونظراً  حولهم. من

patialS and Orientation Spatial  المكاني والتوجه المكانية القدرة .2.2.3.2

Ability 
 خال  من الب ئة إدراك عملية بأنها الم انية "القدر  ،Satalich (1996) "ساتال تش" يعرف

 الطري  إيجاد وعملية األشيا . ب ن والعالقات ،لب ئتنا تعلمنا لكيفية المعرفية والعملية ،حواسنا

gationalNavi المالحي والوعي الم انية قدرتنا الستخدا  الدينامي ية العملية هي

Awareness  المطلوبة الوجهة إلى للوصو  الب ئة داخل." 

 الم انية للقدر  وفقاً  معرفة إلى يحولها المعلومات الطري  إيجاد مصمم يستقبل عندما لذلك

Ability patialS منخفض مستوى  لديه الذي الشخ  بأن يعني ال وهذا .الم ان لمستخدمي 

 العالي الم انية القدر  مستوى  لكن الطري ، إيجاد نشاط إتما  على قادر غ ر الم انية القدر  من
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 فقدان من التقل ل وبالتالي أسرع بش ل الب ئية المعلومات معالجة في أساسي بش ل يساهم

 (.Demirbaş, 2001) لهما المصاح  والتوتر والجهد الوقت

 عتمدي ationrientO patialS الم اني التوجه أن Montello (1991) "ولمونت ل" يذكرو 

 المستخدمة العمليات وعلى ،الذاكر  في المخزنة فةالمعر  وعلى الب ئة، هي ل إدراك على عاد 

 خالفو  ،والذاكر  اإلدراك نيةب على الب ئة هي ل يؤثر أن يج  وأنه المعرفة. تلك إلى للوصو 

 التوج هي. لوكللس األخرى  واألش ا  لتنقلا في كب ر  فائد  ذات المخزنة لمعرفةا تكون  لن ذلك

 Theories Cognition اإلدراك نظريات  .2.2.3.3

 عد  وظهرت النظريات، من العديد لتهاو اتن الش لية للتكوينات البصري  االستيعاب عملية نإ

 الجوان  بعض تفس ر في ب نها فيما وتتشارك تتداخل مختلفة، نظر بوجهات لتفس رها مناهج

 أهمها: ،ى أخر  جوان  على اك دهأت في تختلف ولكنها االستيعابية

 به المحيطة والب ئة الفرد ب ن بالعالقات تهتم التي النظرية وهي التعاملية: النظرية .1

 العالقات خال  من والب ئة الشخ  ب ن تتم تعامل عملية اإلدراك عملية تعتبر ح ث

 نساناإل ب ن التعاملية الفراغية العالقات بعض أحياناً  تتكون  ح ث. ب نهم الدينامي ية

 (.Lang, 1987) به يعيش الذي والفراغ

 والعمليات اإلنساني، اإلدراك عمليات على النظرية هذه ركزت :الجشتالتية النظرية .2

 هذه افترضت وقد للحركة، البصري  اإلدراك بعملية تهتم نظرية وهي األخرى  المعرفية

 ملياتالع وصف على تساعد فإنها العالقات هذه تحديد تم ما متى أنه النظرية

 فهمه إلى وتؤدي بل المتغ رات من والكث ر اإلنساني والسلوك المعقد  السي ولوجية

 (.1998 )شقواره،
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 في المفاجي  التغ  ر يعني والذي االستبصار، مفهو  على الجشتالت نظرية تؤكدو 

 هو أو معنى، ذات بطريقة للمعلومات   توث أو تنظيم هو أو ما لمش لة الكائن دراكإ

 التي المختلفة العالقات الفرد ف ها يدرك عملية نهإ يأ شيا ،لأل الكامل فهمال تحق  

 تحق   لىإ تؤدي جديد  وحدات في التنظيم هذا عاد إ و  تنظيمها  و اويح بالموقف

  .(1997ي،و ا)سبع المطلوب الهدف

 جوان ال تق يم في مثلاأل لكونه ،هدافهأ و  نابحث لمنهج مالئمة كثراأل هو المنهج هذا نفإ لذلك

 .الداخلية الفضا ات تصاميم في البصرية

  المبنية البيئة إدراك .2.2.3.4

 ف ها يستخد  ح ث والمادية، الثقافية الب ئات من جز  فهي الب ئة، أنواع أحد المبنية الب ئة تعتبر

 وعليه .المختلفة المعيشية احتياجاته بتلبية تقو  مبنية مادية ب ئة إلقامة الطبيعية الب ئة اإلنسان

 والتقال د والعادات المعلومات من كث ر على يحتوي  إنساني فراغ إال هي ما المبنية الب ئة فإن

 بحس  المبنية الب ئة استخدا  تغ  ر في يساهم حقيقي كبعد الزمن إل ها مضافاً  واألفكار

 إيجاد في كب ر بش ل الب ئة هذه وتساهم اإلنسانية، الحيا  لواقع المستمر  االجتماعية التغ رات

 (.Lang, 1987) إلدراكها تسه الً  اإلنسان عند المختلفة األحاسيس

 التصميم بحوث جمعية ل هاإ تش ر كما   نأساس ينأجز  على تحتوي  الب ئية المنظومة هذهو 

 وهما:  Association Research Design Environmental (EDRA)الب ئي

 : Environmental Physical يةئالفيزيا البيئة .1

 ،Thermal الحرارية ،Visual البصرية المصطلحات خال  من وقياسها وصفها نيم  والتي

 األخرى. يةائالف زي والصفات ،Aural الهوائية
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 : Environmental Spatial الفضائية البيئة .2

 والش ل Number والعدد Size القياس مصطلحات خال  من وقياسها وصفها نيم  والتي

Form والنوع Type (.2015 )البياتي، األخرى  الفضا ات ب ن رتباطاتواال 

  المبنية البيئة عناصر .2.2.3.5

 عملية هدافأ  برزأ يمثل لمستخدم ها بالحركة كافية حرية تعطي داخلية فضا ات توف ر نإ

 يةائالف زي بعادواأل الحركة أش ا  المصمم فهم يستوج  مما ،المبنية للب ئة الداخلي التصميم

 يج  للفضا ات الداخلي لتخطيطا يأ نأ ح ث ،للفضا  بعداأل واالستخدامات اإلنسان لجسم

 الصحيحة العالقات وتنظم ل ها،إ الوصو  يؤمن بش ل التصميم ربط عناصر على يحوي  نأ

 جزا األ تلك ربط نأو  الواحد ، الغرفة أو ك ل البناية نطاق على ذلك كانأ سوا  ب نها المالئمة

 عمل من مهماً  عمالً  يبقى تشابك، دون  جهد بأقل بعضها مع تصا واال ب نها الحركة لتأم ن

 إلى: العناصر تلك تصنيف ويم ن   .التصميم

 العمرانية العناصر أولا:

 وفي (،2010 )خضر، المبنية( )الب ئة الناس فيه يعيش الذي الحضري  التكوين عناصر هيو 

 ،الحضري  التخطيط مجا  في ساتالدرا أهم من تعتبر والتي (1960) "ل نش كيفن" دل دراسة

 إلى: العناصر هذه صنف

 س ك العامة، والطرق  الشوارع، مشاه، )شوارع الحركة قنوات وهي :athsP المسارات .1

 العناصر جميع مالحظة على القدر  المستخدم ن من  على تعمل ما وعاد  (،الحديد

 محاور  حو  العناصر هذه أبعاد خال  من البصري  للتكوين والم ونة المحيطة

 (.25) الش ل انظر (،2010 )خضر، المستخدم ن حركة ومسارات
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 Lynch "لينش كيفن" رسمها كما  Baths المسارات (25) الشكل

code/6-source-the-in-https://www.slideshare.net/resmini/groundhogs- :)المصدر

KEVIN_LYNCH_SKETCHES_MNSUEDU) 

 كل نهاية تحدد بح ث جزأين ب ن الفاصلة ودالحد وهي :Edges )الحواف( الحدود .2

 في عل ها يعتمدون  الناس من كث رو  باليابس، الما  التقا  كخط اآلخر وبداية جز 

 البعض بعضها مع العامة المساحات بربط يتعل  فيما وخاصة البصري  التكوين تنظيم

 لالش  انظر (،2010 )خضر، ك ل المدينة أو للمناط  الفاصلة الخطوط وتحديد

(62.) 

 
 Lynch "لينش كيفن" رسمها كما Edges )الحواف( الحدود (62) الشكل

code/6-source-the-in-https://www.slideshare.net/resmini/groundhogs- :)المصدر

KEVIN_LYNCH_SKETCHES_MNSUEDU) 
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 في تكون  متوسطة، أو وكب ر  صغ ر ، وأجزا  قطاعات وهي :istrictsD الحياء .3

 عنصر أنها إال األبعاد ثنائي بصري  امتداد ذات اعتبارها ويم ن المدينة، مجموعها

 مم ز وطابع شخصية لها ي ون  ومم زات خصائ  من يمتلك لما مالحظته يم ن

 (.27) الش ل انظر (،2010 )خضر،

 
 Lynch "لينش كيفن" رسمها كما Districts الحياء (27) الشكل

 (lynch-et/ayaz60/kevinhttps://www.slideshare.n-93521577 :)المصدر

 المشاهد أن إال المرجعية النقاط من آخر نوع وهي :Landmarks المكانية المعالم .4

 )شي  التعريف سهل خارجي، عنصر فهي داخلها، يدخل الن مضطر غ ر )اإلنسان(

 (.28) الش ل انظر (،2010 )خضر، مادي(

 

 Lynch لينش كيفن سمهار  كما Landmarks المكانية المعالم (28) الشكل
 (lynch-https://www.slideshare.net/ayaz60/kevin-93521577 :)المصدر
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 بح ث اإلنسانية التجمعات لنقط ستراتيجيةا أماكن وهي :odeN )البؤر( الجذب نقط .5

 (،2010 )خضر، عناصرها مع والتعايش معها والتعامل ف ها الدخو  لإلنسان يم ن

 (.29) الش ل انظر

 

 Lynch "لينش كيفن" رسمها كما Node )البؤر( الجذب نقط (29) الشكل
 (lynch-https://www.slideshare.net/ayaz60/kevin-93521577 :)المصدر

 المعمارية العناصر ثانياا:

 في )1959أبريل 9 - 1867 يونيو Wrigh Lloyd Frank )8 "رايت لويد فرانك" واعتمد

 وهي: عل ها اعتمد التي العناصر من مجموعة وحدد نقاط عد  على عمارته

 .السما  لخط الموازية المستوية األفقية بالمسطحات هتما اال .1

 .الرأسي االرتفاع من التقل ل خال  من الطبيعية اإلضا   توف ر محاولة .2

 .المبنى لقاعد  واض ال ظهورال .3

 السقف عناصر من كل الندماج وذلك أساسي، عنصرك جدران بوجود االهتما  .4

 .معاً  واألرضية

 واندماجها اإلنساني التناس  على االعتماد خال  من وتوظيفها النوافذ بفتحات االهتما  .5

 .الجدران مع

https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
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 .البنا  في المستخدمة المواد بغ ر الزخرفة وعد  بطبيعتها البنا  مواد استخدا  .6

 وذلك التصميم، في المستقيمة والخطوط البسيطة الهندسية األش ا  على عتماداال .7

 .(2010 )خضر، البعض بعضها مع األجزا  رتباطبا المبنى وحد  لتظهر

 المعمارية المعالجات :ثالثاا 

 بش ل المباني معالم توضي  في دور لها التي المهمة العناصر من المعمارية المعالجات تعتبر

 الكتلب حصرها ويم ن بالمبنى ترتبط التي ا األش  من كث ر المعالجات هذه وتأخذ عا ،

 وخط المعماري، والطابع المبنية، الب ئة داخل المعماري  والتش  ل والملمس، واللون، ،البنائية

 السما .

 المفتوحة والفراغات الطرق عناصر :رابعاا 

 كل هاأن على تعرف الغال  في ولكن تخطيطها، المراد المبنية الب ئة حس  العناصر هذه وتتنوع

 دور وله وبصري  مرئي وي ون  وأدوات عناصر من المبنية الب ئة في وضعه يتم أن يم ن ما

 شب ةو  ،المفتوحة الفراغاتو  ،الخارجية األدراج العناصر: هذه وأهم .المبنية الب ئة إدراك في فعا 

 كانت ا سو  الشوارع أثاثو  ،الخرائطو  ،واإلشارات الكتابية الالفتاتو  ،للب ئة والشوارع الطرق 

 .(2010 )خضر، إعالنات لوحات أو مظللة استراحات أو مقاعد

  



54 

 

 

 الرعاية بيئات بعض في المبنية البيئة وعناصر الطريق إيجاد لنظمة تحليلية دراسة .2.2.4

 العالمية الصحية

Science & Health Oregon  والعلوم للصحة يجامعال أوريغون  مستشفى .2.2.4.1

HSU)(O Hospital University 

 )OHSU( والعلو  للصحة أوريغون  جامعةل تابع مستقل كجز    1974 عا  المستشفى تأسس

 تلك في واألبحاث للصحة الوح د  الجامعة وتعتبر أمري ا. في أوريغون، والية في بورتالند في

 صحة لتحس ن المجتمع وخدمة والتعليم والبحوث المرضى رعاية ب ن تجمع بح ث ،الوالية

 (.30) الش ل انظر ، Oregon أوريغون  والية س ان يعجم ورفاهية

 
 والعلوم للصحة أوريغون  جامعة لمستشفى الرئيسية المبنى واجهة (30) الشكل

 :)المصدر
https://en.wikipedia.org/wiki/Oregon_Health_%26_Science_University_Hospital#/media/File:

PG_Portland,_Oregon.J-OHSU_Hospital_front_) 
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Marquam مبنى في المستشفى ويقع ،رئيسية ampusesC مباني أربعة من الجامعة تتكون 

campus Hill، (.31) الش ل انظر 

 
 والعلوم للصحة أوريغون  جامعة مستشفى فيها يتواجد والتي  campus Hill Marquam مبنى خريطة (31) الشكل

directions-map-hill-12/marquam-2019/https://www.ohsu.edu/sites/default/files- :)المصدر

pdf.20191012) 
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 وترقيمها ترم زها تم الداخلية والفراغات المعمارية الكتل بأن المستشفى خريطة من يتض  كما

 الفرعية المباني أعط ت بح ث وخارجه، المستشفى داخل الب ئية المعلومات نظا  من كجز 

 .مع نة حروف الرئيسي للمبنى التابعة

 الذي المستخد  خاللها من يستطيع األبعاد ثالثية خارطة للمستشفى اإللكتروني الموقع وفر وقد

 إلى للوصو  سيسلكه الذي المسار وتتبع افتراضياً  المباني خال  التجو  الم ان زيار  ينوي 

 الم ان لمستخدمي الم اني اإلدراك من يعزز بالتأك د وهذا متناهية، بدقة يريدها التي الوجهة

 مسار طو  على تلك المستخد  تجربة ولتتبع وناجحة. فع الة طري  إيجاد عملية التاليوب

 المستشفى وخارج داخل Maps Orientation التوج هية الخرائط وضع تم فقد الرحلة،

 (.32) الش ل انظر .الفهم سهلة بسيطة ورسومات مناسبة بارتفاعات

 
 والعلوم للصحة أوريغون  جامعة مستشفى -  Maps Orientation توجيهية خرائط (32) الشكل
science-health-https://www.corbindesign.com/work/healthcare/oregon- :)المصدر

university.html?cat=true) 

 أهمها: عامة، إرشادية قواعد وضع تم فقد ،الطري  إيجاد عملية ولدعم

 للموقع الرئيسية داخلالم من تسلسل في الحروف Parking السيارات مواقف تستخد  .1

 خاص لون  طاب  ولكل ،رمز وقفم كلول ،وقوفهم م ان تذكر على السائق ن  لمساعد

 (.33) لش لا انظر به،
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 والعلوم للصحة أوريغون  جامعة مستشفى -  الطوابق وألوان السيارات مواقف برموز وتعريفية توجيهية لفتات (33) الشكل

science-health-gn.com/work/healthcare/oregonhttps://www.corbindesi- :)المصدر

university.html?cat=true) 

 االختصارات. من بدالً  الكاملة المباني أسما  الستخدا  الموظف ن توجيه يتم .2

 المصعد. ورقم المبنى اسم المصاعد تستخد  .3

 مبان   تربط وماتمعل على Signs Operational العمليات الفتات المصاعد تتضمن .4

 .المستشفى حر  عبر د متعد

 معايير: عدة بأنواعها المستشفى لفتات لتصميم استخدم وقد

 الخاص chemeS olorC األلوان ونظا  OHSU بشعار الخارجية الالفتة تتم ز .1

 م اني كمعلم استخدمت وقد الرئيسية. اخلدالم لتم  ز ،بالمستشفى الخاصة بالهوية

 .مم ز

 ،visibility للرؤية ملفتة standards signage rInterio الداخلية الالفتات معاي ر .2

 التي للمعلومات legibility and contrast واض  تباين األزرق  اللون  يخل  ح ث

  األرض على الالفتات وضع إم انية إلى باإلضافة خالله. من يعرضها

 signs Freestanding  الداخلية الالفتات جميع أن كما الجدار، على تثب تها دون 

Americans The  الخاصة حتياجاتاال لذوي  التصميم معاي ر متطلبات مع اف تتو 

(ADA) Act Disabilities with . 
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primary الرئيسية التقاطعات عند وضعت التي directories الموجهات .3

intersections، الحالي م انه معرفة في المستخد  تساعد. 

 المستشفى. في ود الموج الالفتات أنواع بعض يوض  (43) رقم والش ل

 
 والعلوم للصحة أوريغون  جامعة مستشفى - والتعريفية اإلرشادية الفتاتال من أنواع (34) الشكل

science-health-https://www.corbindesign.com/work/healthcare/oregon- :)المصدر

university.html?cat=true) 
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 System Health ProMedica (PHS)  الصحي بروميديكا نظام .2.2.4.2

 في تول دو في  ، 1986 عا  تتأسس الصحية، للرعاية ةربحي غ ر مؤسسة عن عبار  وهو

and Ohio  وميشغان أوهايو في مقاطعة 27 إلى النظا  ويمتد .أمري ا في أوهايو، والية

Michigan،  (.35) الش ل انظر ،والتعليمية الصحية والمراكز المستشفيات من العديد يضمو 

 
 System Health ProMedica (PHS) الصحي وميديكار ب لنظام الرئيسي المقر (35) لالشك

 (https://en.wikipedia.org/wiki/ProMedica :)المصدر

 أنظمة تعد المؤسسة، في information والمعلومات facilities بالمراف  الخاص النظا  في

 مستشفى، كل داخل المستخدم ن حركة لتنظيم األساسية الوس لة والالفتات الطري  إيجاد

 ثابت نظا  وتصميم مرف  كل تحل ل تم بح ث بها، الخاصة التجارية العالمة على والمحافظة

system consistent حر  مداخل من األساسية، الطري  إيجاد نظا  وعناصر معالم لتحديد 

ildingbu  المباني ومداخل ،السيارات مواقف ،entrances campus رئيسيةال المباني

entrances، الداخلية والمصاعد elevators interior، (.63) الش ل انظر 
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 System Health ProMedica (PHS) الصحي وميديكار ب لنظام التابعة الصحية المراكز إلحدى خريطة (36) الشكل

health-https://www.corbindesign.com/work/healthcare/promedica- :)المصدر

cat=truesystem.html?) 

 كالتالي: الثابت النظا  الهذ اإلرشادية القواعد أهم تصنيف ويم ن

 letter وحرف color بلون  elevator ومصعد entrance مدخل كل تعريف تم .1

 .(83) (،73)  نالش ل انظر ،به خاص

 
System Health ProMedica  الصحي بروميديكا نظام - مختلفين ورمز بلون  الداخلية المصاعد تمييز (37) الشكل

)PHS( 
health-https://www.corbindesign.com/work/healthcare/promedica- :)المصدر

system.html?cat=true) 
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 System Health ProMedica (PHS) الصحي وميديكار ب نظام - الرئيسية الماخل لحد تعريفية لفتة (38) الشكل

health-https://www.corbindesign.com/work/healthcare/promedica- :)المصدر

system.html?cat=true) 

 أعلى في LED مضا  أخضر خط بوجود الرئيسية المداخل الفتات جميع تم  ز تم كما

 بالنظا . الخاصة ويةاله على المحافظة من كجز  ،الالفتة

 أماكن عد  في لنظا ل التابعة الصحية الرعاية بب ئة الخاص Logo الشعار وضع .2

 عملية في مساعد Landmark م اني كمعلم مضا   بارز  بحروف المباني حر  داخل

 (.93) الش ل انظر الطري ، إيجاد

https://www.corbindesign.com/work/healthcare/promedica-health-system.html?cat=true
https://www.corbindesign.com/work/healthcare/promedica-health-system.html?cat=true
https://www.corbindesign.com/work/healthcare/promedica-health-system.html?cat=true
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 الصحي وميديكار ب نظام - Landmark مكاني كمعلم الصحية الرعاية بيئةب الخاص Logo الشعار (93) الشكل

(PHS) System Health ProMedica 
health-https://www.corbindesign.com/work/healthcare/promedica- :)المصدر

system.html?cat=true) 

Exterior and Interior  والخارجية الداخلية الالفتات لتخطيط إرشادية قواعد توضع .3

Signage (.40) الش ل رانظ ،وارتفاعاتها 
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Exterior and Interior  والخارجية الداخلية الالفتات Layout لتخطيط lineseGuid إرشادية قواعد (40) الشكل

Signage  الصحي بروميديكا نظام - وارتفاعاتها (PHS) System Health ProMedica 
althhe-https://www.corbindesign.com/work/healthcare/promedica- :)المصدر

system.html?cat=true) 

 (.41) الش ل ظران ،مضا   مطبوعة الفتات على التوجيه خرائط استخدا  .4
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ProMedica  الصحي بروميديكا نظام - System Wayfinding الطريق إيجاد نظام أدوات من بعض (41) الشكل

(PHS) System Health 
health-are/promedicahttps://www.corbindesign.com/work/healthc- :)المصدر

system.html?cat=true) 
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 system Healthcare Munson الصحية للرعاية مونسون  نظام .2.2.4.3

 شما  في Traverse تراف رس مدينة في  ، 1915 عا  الصحية للرعاية مونسون  نظا  تأسس

 مستشفيات وتسعة الطب  ن، الخبرا  من فريقاً  يضمل ،Michigan ميشيغان

 الصحية المنظمات من وعدد عالمية، جوائز على حائز  hospitals community ةمجتمعي

 (.42) الش ل انظر مقاطعة، 30 في الصحية الخدمات وفروت له، التابعة

 

Munson  الصحية للرعاية مونسون  نظام - Center Medical Munson الصحي مونسون  مركز (42) الشكل

system Healthcare 
 (:center-medical-hospital/munson-providers/my-www.munsonhealthcare.org/for//https :)المصدر

 

 عا  عليه التحس نات بعض وأدخلت  ، 1992 عا  األو  الطري  وإيجاد الالفتات نظا  صمم

 ذلك جان  إلى  ، 1999 عا  جديد من المركز Rebrand هوية بنا   إعاد تم كما  ، 2006

 مع تواصل أفضل إلى للوصو  وذلك التصميم جوان  من جان  كل بتطوير المركز قا 

 والموظف ن. والزوار المرضى

 ك ل للنظا  األساسي المزود Center Medical Munson الطبي مونسون  مركز ويعتبر

 tools visual المرئية األدوات من العديد طريقه عن النظا  طور وقد المتم ز ، البحثية بالموارد
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 وتحس ن المبنى، خال  والتنقل التوجيه عملية تبسيط إلى أدت الطري  يجادإ بنظا  الخاصة

 عا . بش ل المرضى رضا درجة ورفع داخله، واألنشطة العمليات

 واعتبرت بها، خاص مع ن بلون  يتم ز منها كل ،Areas مناط  إلى المركز تقسيم تم

 تجميعية Nodes كنقط استخدمت Landmark م انية كمعالم cores elevator المصاعد

 تم زتو  المناط ، حس  بالحروف رم زهات موت بها، تتصل التي األخرى  للمناط  يةوتوج ه

 دعن الم اني اإلدراك عملية من يحسن مام بع د ، مسافة من نتباهلال ملفتة خضرا  بجداريات

 سبةبالن أما .الستخدامه توج ههم تم الذي المصعد وتذكر تحديد على هميساعدو  المستخدم ن

 (.54) (،44) (،34) األش ا  انظر ،رقيمهات تم فقد المناط  هذه داخل والم ات  للغرف

 
  Center Medical Munson الصحي مونسون  مركز - Signage Operational عمليات لفتة (43) الشكل
 (ehealthcare.html?cat=tru-https://www.corbindesign.com/work/healthcare/munson :)المصدر
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  Center Medical Munson الصحي مونسون  مركز خريطة (44) الشكل

 (healthcare.html?cat=true-https://www.corbindesign.com/work/healthcare/munson :)المصدر

 
  Center Medical Munson الصحي مونسون  مركز - الخضراء بالجدرايات تظهر كما المصاعد (45) الشكل

 (healthcare.html?cat=true-://www.corbindesign.com/work/healthcare/munsonhttps :)المصدر
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 Flooring األرضيات استخدا  هو مونسون  مركز في الطري  إيجاد نظا  م  ز قد ما أهم إن

 أنها كما بها، الخاصة األرضية منطقة لكل كان ح ث ،Areas للمناط  أوالً  كمحددات

 عناصر من وتعتبر عل ها، تثب تها تم التي التوج هية لرموزا خال  من هاتكموج    استخدمت

 (.46) الش ل انظر الب ئة، هذه في إيجابي بش ل اللهااستغ تم التي المبنية الب ئة

 
  Center Medical Munson الصحي مونسون  مركز - حركية ومحددات كموجهات الرضيات (46) الشكل

 (healthcare.html?cat=true-work/healthcare/munson/https://www.corbindesign.com :)المصدر

 

 يم ن App كتطب   تتوافر Maps Orientation التوج هية الخرائط أن إلى اإلشار  من والبد

information  ستعالماتاال م ات  في كمطبوعات تتوافر كما الهاتف، طري  عن تحم له

desks. 

 المعلومات لتصميم layout مخطط اتباع مت فقد sSignage بالالفتات يتعل  فيما وأما

 انظر ،الطري  إيجاد عملية من تعزز كأدوات الرموز استخدا  يالحظ لم كما ،داخلها والرسائل

 (.74) الش ل
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  Center Medical Munson الصحي مونسون  مركز - الطريق إيجاد أنظمة ضبع (47) الشكل

 (healthcare.html?cat=true-https://www.corbindesign.com/work/healthcare/munson :)المصدر

 

 ب ئات في المبنية الب ئة وعناصر ري الط إيجاد ألنظمة التحل لية الدراسات هذه خال  ومن

 من كث ر في وتختلف تتشابه الثالث الب ئات أن ةالدراس وجدت ثالث،ال الصحية الرعاية

 (1-2) رقم الجدو  في تلخيصها نستطيع الطري ، إيجاد نظا  ومنهجية والعناصر األدوات

 اآلتي:

 

 

 

 

https://www.corbindesign.com/work/healthcare/munson-healthcare.html?cat=true
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  التحليلية( )الدراسات الثالث الصحية الرعاية بيئات في المكاني واإلدراك الطريق إيجاد أنظمة مقارنة (1-2) الجدول
 الباحث( :)المصدر

 المقارنة محاور
  عناصر

 المقارنة محاور
  أوريغون  مستشفى

 لصحيا بروميديكا نظام العلومو  للصحة الجامعي
  مونسون  نظام

 يةالصح للرعاية

 إيجاد نظام
 الطريق

 Wayfinding

System 

 الرموز
Symbols ومناسبة كافية 

 ج د بش ل مدروسة غ ر
 كافية وغ ر

 ومناسبة كافية

 الالفتات
Signages 

 لكن وكافية للنظر ملفتة
 تخطيط إعاد  إلى تحتاج

Layout تصاميمها ودراسة 

 لكن وكافية للنظر ملفتة
 تخطيط إعاد  إلى تحتاج

Layout تصاميمها راسةود 

 كافية وغ ر مناسبة غ ر
 تخطيط إعاد  إلى تحتاجو 

Layout تصاميمها ودراسة 

 Maps الخرائط

 استخدمت وقد ومناسبة كافية
 ثالثية تفاعلية توجيه خرائط
 الموقع على األبعاد

 الخاص االلكتروني
 موجود  والفتات بالمستشفى

 الموقع في

 الحجم، صغ ر  لكنها كافية
 في مضا   رائطخ واستخدمت

 الموقع

 التوجيه خرائط توافرت
 تحم له يم ن App كتطب  

  خرائط وكذلك الهاتف، على
 مطبوعة

 المكانية المعالم
Landmarks كافية غ ر لكن مناسبة كافية غ ر لكن مناسبة 

 )استخدمت وكافية مناسبة
 التذكارية والنص  الجداريات
 واستخدمت الفنية(، واللوحات

 وجهاتكم األرضيات
 بطريقة م انية ومحددات

 ابداعية

 المكاني اإلدراك
 Spatial

Cognition 

 التنقل سهولة
 داخل والتوجه

 البيئة

 المدخل من والوصولية الرؤية
  غ ر المراف  لكافة الرئيسي

 واضحة وغ ر سهلة

 المدخل من والوصولية الرؤية
 سهلة  األقسا  لكافة الرئيسي

 بلون  تم  زها )تم واضحةو 
 بها( خاص زورم

 المدخل من والوصولية الرؤية
 سهلة  األقسا  لكافة الرئيسي

 بلون  تم  زها )تم واضحةو 
 بها( خاص ورمز

 البيئة عناصر
 المبنية

 تش  ل في استخدمت *
 الداخلية والفراغات المباني

 غ ر أش ا  والخارجية
 المعالم. ومحدد  منتظمة

 بألوان األقسا  تم  ز يتم لم *
 مختلفة.

 التي والطرق  الممرات كثر  *
 التنقل. حركة تع  

 تش  ل في استخدمت *
 الداخلية والفراغات المباني
 وواضحة صريحة أش ا 

 تم  زها يم ن المعالم،
 بسهولة.

 األقسا  تم  ز يالحظ لم *
 تم زها بألوان

 الداخلية والممرات الطرق  *
 وغ ر واضحة والخارجية

 والتنقل الحركة تسهل معقد 
 آلخر. نم ا من

 تش  ل في استخدمت *
 الداخلية والفراغات المباني
 وواضحة صريحة أش ا 

 تم  زها يم ن المعالم،
 بسهولة.

 إلى المركز تقسيم تم *
 منها كل Areas مناط 
 بها. خاص مع ن بلون  يتم ز

 المصاعد استخدمت *
 استخدمت م انية كمعالم
 Nodes تجميعية كنقط

 وتم ببعضها المناط  تصلها
 التعرف لتسه ل م زهاتر 

 عل ها.
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King  الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى الدراسية: للحالة تحليلية دراسة .5.2.2

)KAUH( pitalHos University Abdullah 

 عن ويبعد الهاشمية االردنية المملكة شما  الرمثا مدينة في   1994 عا  المستشفى تأسس

 س ان خد وي ،كم 70 بد تقدر مسافة انعم   العاصمة عن ويبعد كم، 20 حوالي إربد مدينة

 انظر ،الشقيقة العربيه والدو  الزرقا ( ،المفرق  ،جرش ،جلون ع ،إربد) الشما  محافظات

 (.48)  لالش

 
 Hospital University Abdullah King (KAUH) الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى (48) الشكل

https://zh- :)المصدر

cn.facebook.com/KAUHJO/photos/a.1625291641083635/2536473536632103/?type=3&theater) 

 

of University Jordan  ةاألردني والتكنولوجيا العلو  عةجام حر  داخل المستشفى هذا يقعو 

(JUST) Technology and Science،   مستشفى ويعتبر الجامعة في الط  كلية وبمحاذا 

  .جامعةالب الرتباطه أيضاً  تعليمية م ز  ذا
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 7 من واحدك COVID-19 كورونا جائحة خال  اختياره تم فقد المستشفى، ألهمية نظراً و 

Jordanian  األردنية الصحة وزار  قبل من testing ختبارواال isolation للعزل مراكز

Health  of Ministry. 

 عةجام تصميم من كجز  Tange Kenzō تانغة كنزو للمعماري  المستشفى تصميم يعود

 اجتماعي محورين: على للمباني التصميمية فكرته في مرتكزاً  ةاألردني والتكنولوجيا العلو 

 (.2018 )الشناق، وأكاديمي

 يتكون  إذ المعماري  لتماثلها إضافة ،تصميمها وحداثة الجامعة لحجم الموقع هذا ختيارا تم وقد

 ،طوابق عد  من م ونة كبسولة وكل ،ومتعامدة متكررة كبسولية وحدات من المباني تصميم

 رابطة وحدات بواسطة ببعضها الوحدات هذه تتصل ح ث ،Wing بجناح طاب  كل يسمى

Connectors بذلك مش الً  واحد، مبنى ضمن ببعضها الوحدات تلك طرب إلى يؤدي مما 

 (،2018 )الشناق، الش ل مربعة Courtyards مفتوحة أفنية في الكبسولية الوحدات تعامد

 (.50) ،(49)  نالش ل انظر
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 من كجزء Hospital University Abdullah King (KAUH) الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى (49) الشكل
 الكبسولية تالوحدا

 :)المصدر
https://web.facebook.com/KAUHJO/photos/p.2223065611306232/2223065611306232/?type=1&

theater) 

 
 في  Hospital University Abdullah King (KAUH) الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى مخطط (50) الشكل

 والتكنولوجيا العلوم جامعة حرم في الكبسولية الوحدات من ءكجز  (1) بالرقم إليها والمشار المظللة المنطقة
 (http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/map/Pages/default.aspx: :)المصدر

 

 تكنولوجيا في صلح الذي السريع التطور لمواكبة المستشفى ومواصفات تصاميم إعداد تم وقد

 طابقاً  عشر خمسة على يحتوي  رئيسي برج من م ون  بنا  صمم ح ث ،المستشفيات بنا 

 واألقسا . والعيادات والوحدات المراكز على تحتوي  ،طواب  ثالث من م ونة ةمنخفض ومبان

 819 الى للزياد  قابلة سريراً  678 تبلغ تشغ لية بقدر  2  (95583) الكلية مساحتها تبلغو 

 .الطوارئ  حالة في سريراً 
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 تشفىللمس المبنية البيئة عناصر تحليل .1.5.2.2

 منها لكل يرمز ،طاب  كل في أقسا  أربعة إلى المستشفى ومراكز ووحدات أقسا  توزيع تم

 متكرر بش ل موزعة الداخلية الفراغات كانت وقد (.5) الملح  انظر ),D C, B, A( باألحرف

 فإن ذلك من الرغم على آخر، إلى فراغ من نتقا لال الداخلية الممرات ب نها تربط ومتعامد،

 وكذلك تشابهها، بسب  المقصود  للوجهات الم اني اإلدراك عملية تعق د على يعمل هذا ارالتكر 

 بمعلم بعضها عن الفراغات تم  ز وعد  المستخد ، ذهن في الذهني وذجالنم نشا إ صعوبة

 األرضيات. في تغ  ر أو مثالً  مم ز م اني

 باقي إلى منها والوصولية يةالرؤ  عزز للمستشفى الرئيسية المداخل وضوح بأن لإلشار  والبد

 (.51) الش ل انظر المستشفى، في األقسا 

 
 Hospital University Abdullah King  الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفىل الرئيسي البهو (51) الشكل

 (m/KAUHJO/?_rdc=1&_rdrhttps://web.facebook.co: :)المصدر

 

 

https://web.facebook.com/KAUHJO/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/KAUHJO/?_rdc=1&_rdr
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 الطريق إيجاد أنظمة تحليل .1.5.2.2

 الفراغات وترقيم رم زت على األولى الدرجة في المستشفى في الطري  إيجاد نظا  اعتمد

 تمتاز الوجهة، لتلك بوصوله المستخد  على للتأك د تعريفية الفتات استخدمت قدو  الداخلية،

 (.52) الش ل انظر منها، بعض في والوضوح والتباين القرا   بسهولة

 
Abdullah King  الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى  - Signs Identification تعريفية لفتات (52) الشكل

 Hospital University 
 الباحث( تصوير :)المصدر

 الى الطري  إيجاد نظا  يفتقر لكن ،كاف   التعريفية الالفتات عدد أن الباحث الحظ وقد

 مسافة من المستخدم ن انتباه لتث ر تكفي ال ف ها المستخدمة االلوان أن كما التوج هية، الالفتات

 بع د .

 فهي لالفتات size and type Font المستخدمة والخطوط layout للتخطيط بالنسبة أما

  األساسية. الالفتات تصميم معاي ر مع تتف  تكن لم أنها ح ث ،أكثر دراسة إلى بحاجة
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 سالمة لضمان المنع والفتات التحذيرية بالالفتات المستشفى نظا  اهتما  إلى اإلشار  من بدوال

 الش ل انظر طريقهم، إيجاد في تجربتهم عن المستخدم ن رضا يعزز وهذا المستخدم ن،

(53.) 

 
 عبدهللا المؤسس الملك مستشفى  - signs prohibitory المنع والفتات Signs Warning تحذيرية لفتات (53) الشكل

 Hospital University Abdullah King  الجامعي
 الباحث( تصوير :)المصدر

 

 في به يقومان الذي التكاملي والدور التوجيه وخرائط اإلرشادية الرموز أهمية من الرغم وعلى

 ضرورية لهما الم ان وحاجة بشد ، لهما يفتقر كان المستشفى أن إال ،الطري  إيجاد عملية



77 

 

 

 كانت سوا  خريطة أية وجود يالحظ فلم للم ان، الفراغي التخطيط في التكرار ضلتعوي

 مثبتة. الفتة أو مطبوعة أو كتطب  

 فنية كلوحات ،Landmarks م انية كمعالم الجمالية العناصر بعض استخدا  لوحظ وقد

 (.54) الش ل انظر للمبنى، األساس وحجر

 
King  الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى  - Landmarks مكانية الممعك الساس وحجر فنية لوحات (54) الشكل

 Hospital University Abdullah 
 الباحث( تصوير :)المصدر
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 السابقة لدراساتا .3.2

 العربية الدراسات :لا أو  .1.3.2

  بعنوان: (2019) ساره ،عبيدات دراسة .1

 نيالحس لمركز الداخلية ئةالبي في والعاملين المرضى على الجرافيكي التصميم دور”

 “للسرطان

 الحس ن مركز مرضى خدمة في الب ئي الجرافي ي التصميم تأث ر مدى بيان إلى الدراسة هدفت

 والنصوص والصور لأللوان الساي ولوجي التأث ر دراسة خال  من ذلك به، والعامل ن للسرطان

 في لمال مته نظراً  التحل لي يالوصف المنهج على الدراسة اعتمدت ح ث المرضى، نفسية في

 اختيارهم تم موظف (141و) مريض (283) من الدراسة ع نة وتكونت الدراسة، هدف تحق  

 (150و) المرضى على استبانة (300) توزيع تم إذ العشوائية، بالطريقة الدراسة جتمعم من

 الموظف ن. على استبانة

 على كب ر تأث ر لها الداخلية الب ئة أن هاأبرز  من كان النتائج، من جملة إلى الدراسة وتوصلت

 الب ئة تحس ن في ملحوظ بش ل تسهم األلوان وأن أيضًا، والعامل ن للمريض النفسية الراحة

 التحف زية الكتابات وأن سرطان،لل الحس ن مركز داخل عامة والعامل ن المرضى لخدمة الداخلية

 توف ر أن كما العالج، على وتحفز رطانللس الحس ن لمركز الداخلية الب ئة تحس ن في تسهم

 مريض باحتياجات كاف   وعي مسألة هي بل تكاليف أي إضافة يتطل  ال مناسبة ب ئة

 الب ئة في واللوحات والنصوص األلوان اختيار عند الساي ولوجي البعد إدراكو  النفسية السرطان

 السرطان. لمراكز الداخلية

 اختيار عند والفس ولوجي الساي ولوجي البعد مراعا   ضرور  أهمها توصيات عد  الدراسة وقدمت

 في فعا  دور من تلعبه لما السرطان، لمراكز الداخلية الب ئة في والصور والنصوص األلوان



79 

 

 

 مريض ته ئة في الجرافي ي التصميم دور من واالستفاد  المرضى، شفا  على التحف ز

 دور من االستفاد  في موسعة ودراسات ببحوث الباحث ن بقيا  التوصية وتم نفسيًا، السرطان

 السرطان. لمراكز الداخلية الب ئة في الجرافي ي التصميم

  بعنوان: (2019) نادين ،عميرة أبو دراسة .2

 “.سطو ال  الشرق  بجامعة البيئي الجرافيكي التصميم من الستفادة درجة”

 الرسو  تغال اس ح ث من الب ئي الجرافي ي التصميم على الترك ز إلى الدراسة هدفت

 جامعة وخارج داخل األشخاص وجهة لم ان للوصو  اإلرشادية والعالمات والرموز التخطيطية

 واألقسا  والدوائر الكليات إلى والوصو  للجامعة الخدمات لتب ن فعال تها وزياد  ،سطو األ الشرق 

 الصحي . بالش ل الجامعة مراف  وتنظيم

 االستفاد  إم انية لمعرفة اإلستداللي الوصفي المنهج ةالباحث استخدمت الدراسة أهداف ولتحق  

 وتوظيف وأبعادها ظروفها خال  من المش لة حددت فقد الجامعة. داخل الب ئي التصميم من

 ومتكامل. دق   علمي بوصف باإلنتها  ب نها العالقات

 عن سطو األ الشرق  جامعة تم ز تصميمية أفكار على للعمل بالتخطيط الدراسة صتأو  وقد

  العمليات. تسهل ذكية أدا   باعتبارها الرقمية الالفتات على كالترك ز الجامعات، من غ رها

 لتسه ل الداخلية والمباني بالممرات الجامعة لكليات كترم ز األلوان باستخدا  أيضاً  توصي كما

 المحاضرات أماكن على للتعرف خرائط ووضع ،واألساتذ  الطلبة قبل من عل ها التعرف

 الصحي . بالش ل واألقسا  لياتوالك
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  بعنوان: (2018) هديل الشناق، دراسة .3

 الجامعات مباني في الطريق إيجاد أنظمة تصاميم اتباعب الفراغ استخدام فعالية مدى”

 “.دراسية كحالة الردنية تكنولوجياوال العلوم جامعة الردنية:

 الجامعات مباني في الطري  يجادإ أنظمة تصاميم استخدا  فعالية زياد  إلى الدراسة هدفت

 من المبنية للب ئة الكامل اإلدراك وتحق   خاص. بش ل والتكنولوجيا العلو  وجامعة عا ، بش ل

 ح ث من الطري  إيجاد أنظمة تصاميم وتطبيقات لرموز اإلدراك جوان  على التعرف خال 

 إيجاد على الجامعة دار وإ المصمم لمساعد  إضافة الجامعة، رواد لجميع الوظيفية فعال تها

 الوصفي المنهج الباحثة استخدمت الدراسة أهداف ولتحق   الجامعات. بتصميم خاص نموذج

 ه ئة أعضا  متضمنة الجامعة رواد من عشوائية ع نة من الدراسة مجتمع ن تكوَّ  وقد المسحي،

 الجامعة. وطلبة التدريس

 أنظمة تصاميم تباعال فعالية وجود سةالدرا نتائج أظهرت ستقصائيةاال االستبانة خال  ومن

 الالفتات استخدا  محور ، الرموز استخدا  )محور الثالث: االستبان رو امح في الطري  إيجاد

 وجا  لى،و األ المرتبة في الرموز استخدا  لصال  كانت إذ الم انية(، المعالم اتباع محور ،

 المحور تضمنه ما وأخ راً  الالفتات، دا استخ يل ها الثانية المرتبة في الم انية المعالم اتباع

 للخرائط. استخدا  من الثاني

 فعا  تصميم تقديم في الجرافي   ن للمصمم ن الها  الدور عن للكشف الدراسة توصلت وقد

 التصميم. عملية من مب ر وقت في إدراجه ينبغي إذ ،الطري  إيجاد عملية يخد  ومف د

 متعارف تصميمي كمصطل  Wayfinding الطري  دإيجا مفهو  بإدراج الدراسة صتأو  وقد

 والبحث العالي التعليم ووزار  األكاديمية بالمؤسسات ممثلة المسؤولة الجهات بدعو  وذلك عليه،

 الجامعات في والمعمارية الجرافي ية التصاميم بمجا  المختص ن القرار وصناع العلمي
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 من لىو األ المراحل في الطري  إيجاد أنظمة تصاميم استراتيجيات بتبني والخاصة، الح ومية

 الطري  إيجادب المتعلقة المش الت لحل والخارجية، الداخلية الجامعات لمراف  الم اني التخطيط

 الجامعات. لرو اد الوصو  وإم انية

  بعنوان: (2010) محمد رسمية خضر، دراسة .4

 .“ فيه الحركة لىع وأثرها الطبي الشفاء معلمج المبنية البيئة عناصر تأثير دراسة ”

 الداخلية الفراغات بوضوح يتعل  ما ب ل تهتم والتي اإلدراك قضية تحل ل إلى الدراسة هدفت  

 قضية تحق   سب ل في الب ئة لهذه الم ونة العناصر دراسة خال  من المبنية للب ئة والخارجية

 البعض بعضها مع اصرالعن تتآلف أن بعد عاد ً  تتم والتي المبنية الب ئة داخل الطري  إيجاد

 داخلها. المبنية الب ئة إدراك عملية يحق  بدوره وهذا معها، المستخد  ويتآلف

 وجود تؤكد الولى الفرضية الدراسة: أسئلة على للرد فرض ت ن الدراسة هذه افترضت دوق

 المبنية الب ئة داخل المبنية الب ئة ادارك عملية إتما  على القدر  لها الفراغ في عناصر

 تمثل فهي لذا اإلدراك عملية على إيجابي أو سلبي سوا  تأث ر لها العناصر وهذه ،للمستشفى

 النظرية األدبية الدراسات خال  من إليه والوصو  عليه التعرف من بد ال جدا مهم عامل

 الثانية الفرضية أما .المستشفيات لب ئة المستخدم ن على تطبيقها تم والتي الم دانية والعملية

 بعضها مع ترتبط المستشفيات في المبنية الب ئة إدراك عملية في تؤثر التي العناصر نأ فهي

 واالجتماعية الثقافية بالخلفيات الرتباطها إضافة ،األبعاد وثالثي ثنائي فراغي بش ل البعض

 المتمثلة اإلدراك عملية على كب ر بش ل يؤثر االرتباط وهذا المستخدم ن من المختار  للع نة

 .الطري  إيجاد مش لة في

 هذه لتطب   المبنية الب ئة على كمثا  غز  قطاع في الطبي الشفا  مجمع اختيار تم وقد

 فإن ذلك إلى إضافة غز . قطاع مستوى  على المجتمع ألفراد خدماتية أهمية من له لما الدراسة
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 خال  من الب ئة بهذه وارتباطهم المستشفيات فراغ مستخدمي فهم تعزيز إلى يهدف البحث

 الصور  وضوح لتحق   والسعي المستشفيات، في العمرانية للب ئة البصرية القيم ورفع تحس ن

 .المختلفة المستشفى وفراغات لمراف  الذهنية

 في المتمثلة اإلحصائية البحث منهجية تباعوا الموضوع معطيات دراسة تم أن وبعد

 معاي ر ثالثة وجود إلى التوصل تم فقد المستخدم ن، على توزيعها تم والتي االستبيانات

 والعناصر وعمرانية معمارية عناصر :وهي اإلدراك عملية في المساهمة العناصر لتصنيف

 توصي الدارسة فإن وعليه .المفتوحة الفراغات وعناصر المعماري  التشكيل في المعمارية

 ح ث ،المستخدم ن احتياجات تلبية مع تتناس  منظمة بطريقة العناصر هذه بتوف ر باالهتما 

 الفراغ ووضوح إدراك عملية إنجاز في لتساهم البعض بعضها مع المطلوب بالش ل تتكاتف أنها

 .الفراغ داخل التوجيهو  الحركة تسه ل وبالتالي أفضل بش ل بالمستخد  المحيط

 الطري  إدراك عملية تحق  لم المبنية الب ئة عناصر معظم أن وجد ،الدراسية الحالة دراسة بعد

 في تساعد ال ب نها والعالقات الفراغ في الم ونات ترت   أن ح ث ،المطلوب الش ل على

 قلت المبنية الب ئة إدراك في ساهمت التي العناصر أن كما للمستخدم ن، واضحة رؤية إعطا 

 في عشوائي بش ل المرتبة العناصر مع ارتباطها عند المبنية الب ئة إدراك عملية في كفا تها

 .بالكامل المبنية الب ئة إدراك علمية على سلبي بش ل التأث ر إلى هذا أدى وقد ،الفراغ

 

 

 

 

 



83 

 

 

 الجنبية الدراسات .2.3.2

5. Rooke, C.N., Tzortzopoulos, P.,
 
Koskela,

 
L. J. and Rooke, J.A. 

(2009) study
 
titled: 

“Wayfinding: Embedding knowledge in hospital environments”  

 المبنية اتللب ئ الف زيائية الخصائ  في فةالمعر  من أخرى  أش ا  تضم ن إلى اسةالدر  هدفت

 NHS الوطنية الصحة مةمنظ وفي عا  بش ل المستشفيات اتب ئ في ودمجها

 Foundation  Trust إيجاد أنظمة لتحس ن وذلك ،خاص بش ل المستقلة شبه المحلية 

  الالفتات. إلى الحاجة دون  طريقهم إيجاد في األشخاص تجربة وتعزيز الطري 

 إيجاد مشاكل حل في فشل قد وحدها الالفتات استخدا  بأن القائلة الفرضية من بدأت وقد

 olorC واللون  Landmarks الم انية المعالم استخدا  األش ا  هذه وتتضمن .الطري 

 performance intuitive )بدهيًا( تلقائياً  أدا ً  تتي  التيو  المبنية والب ئة المباني ومالم 

 مع تتف  بطريقة بالم ان الخاصة الرسومية والمعلومات الالفتات على االعتماد دون  لألنشطة

 أهداف ولتحق   .داخلها شخاصاأل وحركة architectural layout للب ئة المعماري  المخطط

 الصور وتحل ل المباشر  المالحظةو  للم ان الشخصية التجربة ون الباحث استخد  الدراسة

 ك ل. والمستخدم ن التدريس ه ئة أعضا  مع والمناقشة

 لتحديد الحالية الب ئة بدراسة ون الباحث قا  لىو األ المرحلة في مرحلت ن: على الدراسة قامت وقد

 وأسباب ووجهاتهم طريقهم األقسا  أو المستشفى يزورون  الذين األشخاص بها يجد التي الطريقة

 الطرق  تحديد في والس ئة الج د  الممارسات صفت لى،و األ المرحلة نتائج وكانت ضياعهم.

 إلى النتائج بتلك تقرير تقديم تم وقد ،المستشفى موقع في اً حالي محدد هو كما الطري  إيجادو 

  فيه. للنظر المستشفى تطوير إعاد  فري 
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 في الطري  إيجاد طرق  لتحس ن استراتيجيات ون الباحث اقترح فقد البحث من الثانية رحلةالم أما

 خال  من اتاالستراتيجي هذه تطوير تم وقد الجديد . أو الحالية المباني في سوا  ،المستشفى

 إلى باإلضافة ،األدبيات من المأخوذ  الج د  ساتالممار  على باالعتماد ،العملية البحوث إجرا 

 .الم داني العمل خال  من تحديدها تم والتي ،المستشفى موقع في محدد  لمشاكل لتحل 

 توظيف في ضعف عن والناجم ن المستخدم ن عند والتوتر رتباكاال إلى النتائج أشارت قدو 

 الم انية المعالم تلعبه قد الذي الدور وأهمية الم ان، في Signs اإلرشادية العالمات

Landmarks المعقدة. البيئات في الطريق إيجاد في 

6. Lewis, K. D. (2010) study, titled: 

“Wayfinding for healthcare environments: A case study and proposed 

guidelines”  

 عياد  مبنى في الحالي الطري  إيجاد نظا  على أبحاث تطب   إلى الدراسة هذه هدفت

 مجا  في ةالمتخصصو  .األمري ية Ames أميس مدينة في Clinic McFarland م فارالند

 طري  إيجاد لنظا  إرشادية وقواعد ،عليه تتحس ناال من مجموعة اقتراحو  ،الصحية الرعاية

  كالتالي: وهي تساؤالت عد  في الدراسة بحثت وقد .عا  بش ل الصحية الرعاية ب ئات في فعا 

  ؟الطري  إيجاد طريقة على الطواب  متعدد  لعياد  المبنية الب ئة تؤثر كيف (1)

  خاللها؟ يتنقلون  الذين م نللمستخد أهمية األكثر الصحية الرعاية ب ئة عناصر هي ما (2)

  ؟الطري  إيجاد في المستخد  تجربة من تنتق  التي الصحية الرعاية ب ئة عناصر هي ما (3)

 الفتاتبال الصحية الرعاية ب ئة في الطري  إيجاد لتجربة الرئيسية القضايا ةالباحث تحدد كما

signage الخرائط في ونق  كافيةال غ ر maps .كتبه الذي األدب تخدا اس تم وقد المتاحة  
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"Moller"و "iniPass" اتتحس نال واقتراح الم ان تحل ل في ةالباحث قبل من أساسي رجعكم 

  .اإلرشادية والقواعد

 وجهة موقع تحديد وهي َمهمة، الدراسة في المشارك ن من ُطل  الدراسة، أهداف ولتحق  

 ع نة تكونت ح ث الموظف ن. من مساعد  أو سابقة توج هات أي دون  العياد  داخل محدد 

 لكل ،مجموعت ن إلى همتقسيم تم ،40 - 18 ب ن أعمارهم تتراوح فرداً  23 من الدراسة

 استطالع تم ،اإلنطالق نقطة إلى والعود  وجهتهم موقع تحديد بعدو  .مع نة وجهة مجموعة

 )سهولة ابعالت المتغ ر ولقياس ،االستبانة أسئلة على االجابة خال  من التجربة حو  رأيهم

 وعدد difficulty واجهتهم التي الصعوبات مدى عن الع نة أفراد سؤا  تم فقد الطري ( إيجاد

 وهي المستقلة المتغ رات بقياس الباحثة قامت كما ،turns wrong الخاطئة المنعطفات

 ،scheme color األلوان مخطط ،lighting اإلضا   ،maps الخرائط ،signage )الالفتات

 الفراغي التخطيط ،staff الموظف ن ،flooring األرضيات ،furnishings شاتالمفرو 

layout space)، إلدخا  فأهدا قائمة إنشا  وتم الناتجة البيانات تحل ل تم ذلك بعد 

 محدد  تحس ن اقتراحات تفص لو  ،ف ها الطري  إيجاد نظا  يخ  فيما العياد  على تحس ناتال

 في الطري  إيجاد أنظمة لتصميم العامة اإلرشادية بالقواعد مةقائ تجميع تم بعدها هدف. لكل

 الصحية. الرعاية ب ئات

 عند signs orientation التوج هية الالفتات وضع أهمية على الدراسة نتائج أكدت وقد

 رقمه، أو الطاب  اسم حو  المعلومات نق  مش لة لحل وذلك طاب  لكل الرئيسية المداخل

 أهم كانت signs الالفتات أن أظهرت كما الب ئة. في للمستخدم ن ةالمتاح الخرائط ونق 

 نظرهم. وجهة من للم ان المستخدمون  بها يتنقل التي العناصر
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7. Bezerra, L. M., Melo, H. F. (2011) study  titled: 

“Wayfinding in Hospital: a case study”  

 إيجاد أنظمة ودور  ر كبال لمبانيا في البشري  التدف  حدوث كيفية فهم إلى الدراسة هدفت

 على ذلك وأثر ،المباني لهذه الداخلية الفراغات ب ن التنقل عملية وتسه ل تعزيز في الطري 

  .للمرضى الشفائية العملية

 هذا أهمية تكمنو  دراسية. كحالة البرازيل في ،Recife ريسيفي مدينة ياتمستشف إحدى تكانو 

 مع دمجها خال  من ،الطري  إيجاد أنظمة لدراسة جديد  ًقاآفا فت  أنه حقيقة في البحث

 في وإشراكها عا ، بش ل واإلدار  الداخلي والتصميم المعمارية كالهندسة األخرى  التخصصات

 .األولى لمراحلا منذ للب ئة التصميمية العملية

 مع ةالشخصي والمقابالت الم دانية األبحاث الباحثان استخد  فقد الدراسة، أهداف ولتحق  

 أن خاللها من تب ن ح ث الع نة، أفراد لىع هاتوزيع تم استبانات وكذلك المستشفى موظفي

 .السن وكبار والبالغ ن األطفا  من غالب تهم

 أهمها: النتائج من للعديد الدراسة توصلت وقد

 تحو  ةأميَّ  حتى أو بصرية أو جسدية معيقات من يعاني الع نة أفراد من الكث ر إن .1

 توصل ذلك خال  من يج ، كما معها والتفاعل الم توبة الالفتات قرا   نوب  ب نهم

 تم نهم للمستخدم ن بسيطة morphology مورفولوجيا إيجاد ضرور  إلى الباحثون 

 كتعزيز أذهانهم، في للموقع بسيطة map cognitive معرفية خريطة إنشا  من

 في تجربتهم تثري  لكي توبة،الم  من بدالً  signaling graphical المرسومة الالفتات

 طريقهم. إيجاد
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 يتم units Spatial م انية وحدات إلى Layout الب ئة تقسيم عتباراال بع ن األخذ .2

 والوظائف والمراف  الخدمات لتجانس وفقاً  بعضها عن منفصلة مناط  ضمن تجميعها

 راتالمم داخل المستخدم ن تدف  حركة دراسة ذلك يتبع المستخدم ن، أنواع وحتى

 نظا  تصميم مع يتكامل وهذا المطلوبة، )وجهاتهم( الداخلية للفراغات توصلهم والتي

 للمساعد  المستخدم ن طل  مش لة وحل ووقتًا، جهداً  وأقل فاعلية أكثر طري  إيجاد

 الموظف ن. من الشفوية

 الصحية المؤسسات داخل الم ونات أهم من كواحد  لب ئةا في الجمالية العناصر أهمية .3

 الخريطة تعزيز في لدورها باإلضافة المستخدم ن، على مباشر بش ل تؤثر التيو 

  لهم. بالنسبة إرهاقاً  أقل الب ئة وجعل لديهم، المعرفية

 الح ويةو  البدنية الصحة عززت الطري  إيجاد أنظمة أن إلى الدراسة خلصت .4

 أن على اً يضمن تنطوي  كونها للمؤسسة، المادي المردود تعزز أنها كما للمستخدم ن،

 في وجهدهم وقتهم وإضاعة ،الطري  إيجاد أنظمةب مرتبطة الموظف ن إنتاجية مش لة

 .مهامهم أدا  من بدالً  المرضى جيهتو 

8. Devlin, A. S. (2014) study, titled: 

“Wayfinding in Healthcare Facilities: Contributions from 

Environmental Psychology”  

 الطري  إيجاد نظمةأ تصاميم في الب ئي النفس لعلم تمساهما على الترك ز إلى الدراسة هدفت

  وهي: أساسية محاور أربعة خال  من

 إيجاد أنظمة في اإلرشادية الالفتات مع يتكامل كجز  للم ان الفراغي التخطيط دور أولا:

  .الطري 
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 مثل الطري  إيجاد أنظمة دراسة في المستخدمة الحديثة الناشئة التقنيات على الترك ز ثانياا:

 ، virtual reality فتراضياال والواقع ، mobile applications المحمولة األجهز  تطبيقات

 التقل دية. األدوات من كفا   أكثر كأدوات ،models computational الحسابية النماذجو 

 البصرية باإلعاقات يتعل  فيما الطري  إيجاد أنظمة تواجه التي التحديات على الترك ز ثالثاا:

  .واإلدراكية

 إيجاد ألنظمة universal healthcare symbols عالمياً  موحد  رموز عن ثالبح رابعاا:

 .ةالصحي الرعاية لب ئات الطري 

 ب ن توتر وجود إلى البحث يش ر ،للم ان الفراغي التخطيطب يتعل  فيما الدراسة خلصت وقد

 خال  من الب ئات هذه مثل في مم ز  معالم خل  ميةوأه ،ناحية من العادية للب ئات الناس فهم

  أخرى. ناحية من ،الم انية المعالم

 وستصب  ،الطري  إليجاد كأدا   االفتراضي الواقع خدا است أهمية تزداد أن المرج  من أنهو 

 .الطري  إيجاد في مساعد  كأدوات متزايد بش ل لتطب  ل قابلة المحمو  الهاتف بيقاتتط

 لدى واإلدراكية البصرية اإلعاقات من كل المستقبلية األبحاث تتضمن أنب دراسةال وتوصي

 الخاصة. اإلحتياجات وذوي  السن كبار

9. Potter, J. S. (2017) study titled: 

“Best Practices for Wayfinding in a Hospital Setting”  

 ،المستشفيات في الطري  إيجاد أنظمة استخدا  في الممارسات أفضل تحديد إلى الدراسة هدفت

 كما ،جمل أو كلمات أي تحوي  وال ورموز صور فقط تعرض التي Signs العالمات وتحديدا

 الصور تستخد  يالت الطري  إيجاد لطريقة والموظف ن األسر  وأفراد المرضى ةباستجا درست

 ب ئة في الطري  إيجاد أنظمة استخدا  يوفره التي يجابياإل المادي والعائد فقط، والرموز
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 رضا في أفضل نتائج إلى للوصو  الطري  إيجاد أنظمة تحس ن س ؤدي كيفو  ،المستشفى

  المستشفى. موظفي

 الحالية المش الت تستكشف أدبياتو  سابقة دراسات بتحل ل الباحث قا  الدراسة أهداف ولتحق  

 تعرض لتيوا ،الكب ر  شفياتالمست داخل الكافية غ ر الطري  إيجاد أنظمة تطرحها التي

 التي المحتملة الممارسات أفضل تقديم تم كما .الطري  إيجاد أنظمة على طويرالت اتإيجابي

 .المستشفى في فاعلية األكثر الطري  إيجاد أنظمة تعزز

10. Mustikawati, T., Yatmo, Y. A., Atmodiwirjo P. (2017) 

study, titled: 
“Reading the Visual Environment: Wayfinding in healthcare facilities”  

 الزوار واستخدا  بحث كيفية دراسة إلى هدفت م دانية تجربة على الدراسة هذه قامت

 ب ئات مراف  داخل طريقهم يجادإل هملتوج ه حولهم من الب ئة في الموجود  الب ئية لمعلوماتل

 .الصحية الرعاية

 (10) لد  )ف ديو( والصور  بالصوت الطري  إيجاد مهمة توث   تم قدف الدراسة أهداف ولتحق  

 كزوار سنة 50 – 23 ب ن أعمارهم وتتراوح ،ذكور منهم (6و) ناثإ منهم (4) مشارك ن

 تبدأ المهمة وكانت ،Indonesia إندونيسيا في Malang ماالنج في عا  لمستشفى افتراض  ن

 الزوار يركز الرحلة أثنا  وفي ،أخ ر  كوجهة له المحدد  بالعياد  وتنتهي الرئيسي المدخل من

 وتحديدها المعلومات عن بالبحث سيقو  منهم كل ح ث ،ةيالب ئ المعلومات قرا   على

 .طريقهم إليجاد واستخدامها

 ب ئات داخل عرضها وطريقة رئيةالم ةيالب ئ المعلومات ترت   أن إلى الدراسة خلصت وقد

 .الطري  إيجاد أنظمة لدعم األساسية الم ونات هو ،الصحية الرعاية
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 الحالية الدراسة وموقع السابقة الدراسات على التعقيب .3.23.

 يلي: ما الباحث الحظ السابقة الدراسات استعراض خال  من

 قضية تحت جميعها تندرج والتي تناولتها التي الفرعية القضايا في السابقة الدراسات تنوعت 

 تفاعل وطريقة الب ئة داخل بشري ال السلوك ودراسة ،المعرفي واإلدراك الطري  إيجاد أنظمة

 المستخد  والمنهج الدراسة ع نة في اختلفت أنها إال األنظمة، هذه أدوات مع األشخاص

 الدراسة. ف ها تمت التي والظروف

 من الطري ، إيجاد أنظمة لدراسة جديد  ورؤى  آفاق فت  في تبحث الدراسات من العديد 

  Devlin (2014) دراسة في ب ئيال النفس كعلم أخرى  تخصصات مع دمجها خال 

 من وهذا ،(2011) وآخرون  Bezerra ةدراس في مستوياتها ب ل اإلدار  توتخصصا

 حل في كفا تها زياد  وبالتالي الطري ، إيجاد ألنظمة التصميمية العملية تعزيز شأنه

 لب ئة.ا داخل المستخدم ن تواجه التي الم انية المش الت

 أنظمة في ودوره للب ئة )الفراغي( الم اني التخطيط عامل يف الدراسات من العديد بحثت 

 وآخرون  Bezerraو (2010) خضرو (2018) الشناق كدراسة الطري  إيجاد

(2011)،  Devlin (2014). 

 قواعد ووضع الطري ، إيجاد ألنظمة وتحس نات اقتراحات الدراسات من العديد قدمت 

Lewis و Potter (2017) كدراسة مةاألنظ تلك تصميم عند يمنللمصم عامة إرشادية

 Rooke (2009.)و (2010)

 في مثالً  كاللون  الطري ، إيجاد أنظمة م ونات من واحد م ون  على الدراسات بعض ركزت 

 .Potter (2017) دراسة في كما الالفتاتو  (2019) عبيدات دراسة
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 دراسة ركزت  Devlin (2014) إيجاد نظمةأ في الحديثة الناشئة التقنيات استخدا  على 

 اإلفتراضي والواقع ، mobile applications المحمولة األجهز  تطبيقات مثل الطري 

virtual reality ،  الحسابية النماذجو models computational، كفا   أكثر كأدوات 

 .التقل دية األدوات من

 في لمستخدمةا األدا   ح ث من السابقة األخرى  والدراسات الحالية الدراسة ب ن تشابه هناك 

 (2019) عبيداتو  ،(2010) خضرو ،(2018) الشناق كدراسة االستبانة وهي الدراسة

 .(2019) عميرة أبوو   ،Lewis (2010)و  ،(2011) وآخرون  Bezerraو و

 الذي المنهج ح ث من السابقة األخرى  والدراسات الحالية الدراسة بين اختالف هناك 

 Lewisو من كالً  دراسة ب نما التحل لي، الوصفي جالمنه وهو الحالية الدراسة ستستخدمه

 التجريبي. المنهج استخدمت (2017) وآخرون   Mustikawatiو (2010)

 التالي: في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة اختلفت وبذلك

Spatial الم اني اإلدراك تحق   في وأثره الطري  إيجاد قضية الدراسة تناولت .1

Cognition خدم ن.المست عند 

 عملية تجربة لتقديم معاً  الطري  إيجاد أدوات جميع تلعبه الذي المتكامل الدور تحل ل .2

 .الشفائية العملية وتعزيز والجهد التوتر تقل ل شأنها من للمستخد  تفاعلية

 في الدراسة أسهبت كما ،الالفتات لتصميم اإلرشادية والقواعد المعاي ر على التأك د .3

 الطري . إيجاد لعملية سيةاألسا العمليات توضي 

 الطري ، إيجاد بأنظمة المعمارية( والمعالجات )العناصر المبنية الب ئة عناصر ربط .4

 المستخدم ن. عند للب ئة الم اني اإلدراك تحق  مدى تقيس بدورها والتي
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 ومقارنتها الطري  إيجاد أنظمة ف ها تطب  التي الدراسية الحاالت من عدد تحل ل .5

 الدراسة. نتائج ودعم دق   بش ل األنظمة هذه لتفس ر كأدا   الحالية، ةالدراس بالحالة
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 الثالث الفصل

 وإالجراءات( )الطريقة الدراسة منهجية
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 فدددي المتبعدددة واإلجدددرا ات الدراسدددة فدددي الباحدددث اعتمددددها التدددي الطريقدددة الثالدددث الفصدددل تنددداو 

 اآلتي: النحو على وهي تطبيقها،

 سةالدرا منهج .1.3

 وصددف لغددرض الوصددفي المددنهج اسددتخدا  تددم إذ التحل لددي، الوصددفي المددنهج الدراسددة اسددتخدمت

 تطب ددد  خدددال  مددن الصدددحية الرعايدددة لب ئددات الم ددداني اإلدراك تحقددد  درجددة حدددو  الع ندددة إجابددات

 استخدا  تم كما دراسية، كحالة الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى الطري : إيجاد أنظمة

 خددال  مدن الصدحية الرعايدة لب ئدات الم داني اإلدراك تحقدد  درجدة قيداس لغدرض حل لديالت المدنهج

    الطري . إيجاد أنظمة تطب  

 الدراسة مجتمع .2.3

 علددى وهددم ،الجددامعي هللا عبددد المؤسددس الملددك مستشددفى مسددتخدمي مددن ةالدراسدد مجتمددع يتكددون 

 :التالي (1-3) رقم الجدو  في موض  هو ماك فئات

 العمل امأي الفئة وصف #
 أسبوعياا 

 اإلحصائية
 اليومية

 410 7 )منومين( الداخليين المرضى عدد متوسط  .1
 2460 7 الداخليين المرضى زوار عدد متوسط .2
 1500 5 الخارجية العيادات زوار عدد متوسط .3
 3000 5 الخارجية العيادات زوار مرافقي عدد متوسط .4
 3000 7 معمله رأس على الموظفين عدد متوسط .5
 1200 7 الطب طالب عدد متوسط .6
 1000 5 التمريض طالب عدد متوسط .7
 500 5 الخرى  التخصصات من طالبال عدد متوسط .8
 200 5 مالية لمور المراجعين عطاءات، على المقدمين الموردين، .9

 300 5 المتدربين غير من الوقت لقضاء المستشفى حرم يدخلون  طالب .10
 13570 العام لمتوسطا مجموع
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 هللا عبد المؤسس الملك مستشفى مستخدمي من الدراسة لمجتمع اليومية اإلحصائية :(1-3) جدولال
 2019/2020 لعام للمستشفى السنوي  للتقرير وفقاا  الجامعي

 الدراسة ةعين .3.3

 مدن أبريدل شدهر خدال  الجدامعي هللا عبدد المؤسس الملك مستشفى مستخدمي من عشوائية ع نة

 قددا  فقددد وعليدده واإلداري، الطبددي الكددادر مددن ظف نمددو وال والددزوار بالمرضددى تتمثددل 2020 عددا ال

 مددن االنتهددا  وبعددد ،docs Google علددى الموجددود االسددتبانة بددرابط الع نددة أفددراد تزويدددب الباحدث

 (370) المسددددتج ب ن عدددددد أن للباحددددث تبدددد ن لإلجابددددة، الع نددددة ألفددددراد الممنوحددددة المحدددددد  المددددد 

 اإلحصائي للتحل ل صالح تها لعد  استبانة (20) استبعاد تم االستبانات تدق   وبعد  ،مستج 

 عدددددد فدددإن وعليددده المطلوبدددة، بالطريقددددة ف هدددا الدددوارد  األسدددئلة بعددددض علدددى اإلجابدددة عدددد  بسدددب 

 الجدددو  فددي موضدد  هددو كمددا اسددتبانة، (350) بلغددت اإلحصددائي للتحل ددل الصددالحة االسددتبانات

   : اآلتي (2-3) رقم

 للتحليل ةالصالح اناتالستب نسبة للتحليل الصالحة ناتاالستب عدد المحصلة اناتالستب عدد
370 350 %94.6 

 اإلحصائي للتحليل والصالحة المحصلة الستبانات عدد (:2-3) الجدول

 الدراسة ةعين خصائص وصف .3.3.1

 أفرادها توزيع تم ،تبانةاس (350) البالغة النهائية الدراسة ع نة تحديد من نتها اال بعد

   اآلتي: النحو وعلى ،والوظيفية الشخصية خصائصهم حس 

  :الجنس متغير حسب الدراسة عينة توزيع .أ

 متقاربة الدراسة ع نة أن (،3-3) بالجدو  الوارد  الجنس بمتغ ر الخاصة المعطيات توض 

 مئوية ةوبنسب ذكر (178) عددهم بلغ فقد الذكور لفئة بالنسبة الجنس، ح ث من
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 يد  هذاو  (،49.1%) مئوية وبنسبة أنثى (172) اإلناث عدد بلغ ح ن في ،(%50.9)

  . الجنس ح ث من متقارب الدراسة مجتمع أن على

 % المئوية النسبة التكرار الفئات الشخصية الخاصية

 الجنس
 50.9 178  كور
 49.1 172 اإلناث

 100% 350 المجموع

 الجنس متغير حسب الدراسة عينة توزيع :(3-3) الجدول

 عمرال متغير حسب الدراسة عينة توزيع .ب

 أن بالدراسة، للمشمول ن بالعمر والمتعلقة التالي، (4-3) رقم الجدو  معطيات من تب ن

 مئوية وبنسبة فرداً  (227) عددهم بلغ إذ سنة، 30 - 21 فئة من هم األفراد أغل 

 في الدراسة، ع نة ألفراد العمر لفئات األخرى  المئوية النس  من أعلى وهي (،%64.9)

 فرداً  (27) عددهم بلغ اذ ،سنة 20 - 15 فئة هي العمر فئات في نسبة أدنى كانت ح ن

 (.7.7%)  مئوية وبنسبة

 % المئوية النسبة التكرار الفئات الشخصية الخاصية

 العمر

 7.7 27 سنة 20 - 15
 64.9 227 سنة 30 - 21
 13.1 46 سنة 40 - 31
 14.3 50 فأكثر سنة 41

 100% 350 المجموع

 عمرال رمتغي حسب الدراسة عينة توزيع :(4-3) الجدول

 

 



97 

 

 

 :الزيارة سبب متغير حسب الدراسة عينة توزيع .ج

 والمشمول ن الزيار  سب  بمتغ ر والمتعلقة التالي، (5-3) رقم الجدو  معطيات توض 

 فرداً  (214) عددهم بلغ إذ ،المرافق ن أو الزوار فئة من هم األفراد أغل  نأ بالدراسة،

 وهذا ،الزيار  سب  لفئات األخرى  المئوية النس  من أعلى وهي (،61.1%) مئوية وبنسبة

 مئوية نسبة أدنى كانت ح ن في والمرافق ن، الزوار من غالب تهم الدراسة مجتمع أن على يد 

 مئوية وبنسبة أفراد (01) عددهم بلغ إذ اإلداري، الكادر فئة هي الزيار  سب  لفئات

(%2.9.) 

 % المئوية النسبة التكرار الفئات الشخصية الخاصية

 الزيارة سبب

 29.4 103 مريض
 61.1 214 مرافق / زائر

 6.6 23 الطبي الكادر
 2.9 10 اإلداري  الكادر

 %100 350 المجموع

 الزيارة سبب متغير حسب الدراسة عينة توزيع :(5-3) الجدول

 :اتالزيار  عدد متغير حسب الدراسة عينة توزيع .د

 والمشمول ن الزيارات عدد بمتغ ر والمتعلقة التالي، (6-3) رقم الجدو  معطيات توض 

 وبنسبة فرداً  (142) عددهم بلغ إذ مرات، 3 – 1 فئة من هم األفراد أغل  أن بالدراسة،

 ح ن في ،ياراتالز  عدد لفئات األخرى  المئوية النس  من أعلى وهي (،40.6%) مئوية

 فرداً  (74) عددهم بلغ إذ مرات، 9 – 4 فئة هي الزيارات عدد لفئات مئوية نسبة أدنى كانت

 (.21.1%) مئوية وبنسبة
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 % المئوية النسبة التكرار الفئات الشخصية الخاصية

 الزيارات عدد

 40.6 142 مرات 3 – 1
 21.1 74 مرات 9 – 4
 38.3 134 فأكثر مرات 10

 %100 350 وعالمجم

 الزيارات عدد متغير حسب الدراسة عينة توزيع :(6-3) الجدول

 الدراسة أداة .4.3

 اإلدراك تحق  درجة وقياس وصف إلى تهدف والتي الدراسة هذه إجرا  أغراض لتحق  

 الملك مستشفى الطري : إيجاد أنظمة تطب   خال  من الصحية الرعاية لب ئات الم اني

 جمع لغرض مصادر عد  مدتاعت قد الدراسة فإن ،دراسية كحالة جامعيال هللا عبد المؤسس

 كاآلتي: وهي ،البيانات
 :الولية المصادر .أ

 الدراسة أدا   خال  من عل ها الحصو  تم التي بالبيانات المصادر من النوع هذا ويتمثل 

 لبياناتا لجمع أدا   تعتبر االستبانة هذهو  الدراسة، محاورل وفقاً  تصميمها تم التي (االستبانة)

 على بنا  وذلك ،المقترح الدراسة أنموذج متغ رات كافة تغطي ح ث الدراسة جرا إل الالزمة

 يتم وسوف الدراسة، بموضوع العالقة ذات السابقة والدراسات النظري  اإلطار في ورد ما

 الالحقة. )ج( الفقر  في ووضوحاً  تفص الً  أكثر بش ل الدراسة أدا   على الضو  تسليط

  :الثانوية لمصادرا .ب

 م تبات في المتوفر  المصادر خال  من عل ها الحصو  تم التي المعلومات وهي

 )الكت  ذلك مثا  السابقة للدراسات األدبية المراجع خال  من وكذلك ،األردنية الجامعات
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 الدكتورا (، وأطروحات الماجست ر، ورسائل والدوريات، والنشرات اإلدارية واألبحاث والتقارير

 الدراسة، بموضوع المتعلقة نترنتاإل شب ة على المنشور  المعلومات على االعتماد وكذلك

 الرعاية لب ئات الم اني اإلدراك مجا  في تبحث التي المعلومات التحديد وجه على منها

 الطري . إيجاد أنظمة تطب   خال  من الصحية

 : الستبانة .ج

 الصحية الرعاية لب ئات الم اني اإلدراك تحق  درجة قياس لغرض الدراسة أدا   تصميم تم

 كحالة الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى الطري : إيجاد أنظمة تطب   خال  من

 س تم إذ وأهدافها، وأسئلتها الدراسة مش لة تناولتها التي المحاور كافة تغطي بح ث ،دراسية

 بصيغتها االستبانة على  للحصو  التالي، المبحث في الدراسة أدا   تصميم مراحل توضي 

 النهائية.

 الدراسة أداة تصميم مراحل ..3.41

 (االستبانة) الدراسة أدا   تصميم تم وأهدافها، وأسئلتها الدراسة مش لة تحديد من االنتها  بعد

 وقد المقترح، الدراسة أنموذج في الوارد  المتغ رات على الضو  يسلط بما فقراتها وصياغة

 اآلتية: األجزا  على النهائي بش لها األدا   شملت

 عبدهللا المؤسس الملك مستشفى مستخدمي لألفراد والوظيفية الشخصية الخصائص .أ

  اإلداري. والكادر الطبي والكادر والمرافق ن والزوار المرضى من الجامعي

 (. الزيارات عدد الزيار ، سب  العمر، )الجنس، بد الخصائ  هذه تتمثلو 

     .الطري  إيجاد أنظمة تباعا في المستقل المتغ ر مثلت وقد :المستقل رالمتغي .ب

  الصحية. الرعاية لب ئات الم اني اإلدراك في التابع المتغ ر ويتمثل التابع: المتغير ج.
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 فقدر  (34) مدن ون تتكد النهائيدة بصدورتها الدراسدة أدا   أصبحت فقد تقدم، ما على وتأسيساا 

 المؤسددس الملددك مستشددفى مسددتخدمي إلددى ةوالموجهدد ،(3) رقددم الملحدد  فددي موضدد  هددو كمددا

 .اإلداري  والكادر الطبي والكادر والمرافق ن والزوار المرضى من الجامعي عبدهللا

 الستبانة مقياس اختيار .2.4.3

 يعتبر لكونه الدراسة، إجرا  لغرض التدريج خماسي Scale Likert لي رت مقياس اعتماد تم

 هفهم لسهولة ،الدراسة ع نة أفراد استجابات ل لوتح لوصف استخداماً  المقاييس أكثر من

 استجابتهم مدى عن لالختبار الخاضعة الدراسة ع نة أفراد يش ر ح ث درجاته، وتوازن 

 موض  هو كما المذكور، لمقياسا وف  الدراسة متغ رات فقرات من فقر  كل حو  وموافقتهم

 :اآلتي (7-3) الجدو  في

 بشدة ارضعأ عارضأ محايد موافق بشدة موافق
 درجة (1) درجتان (2) درجات (3) درجات (4) درجات (5)

 الدراسة أداة تصميم في الباحث اعتمده الذي التدريج خماسي ليكرت مقياس :(7-3) الجدول

 اإلدراك تحقددد  درجدددة وقيددداس تحل دددل علدددى الموافقدددة درجدددة لتحديدددد مقيددداس باعتمددداد الباحدددث وقدددا 

 ثالثدددة إلدددى مقسدددم ،الطريددد  إيجددداد أنظمدددة تطب ددد  خدددال  مدددن الصدددحية الرعايدددة لب ئدددات الم ددداني

 (5) للمقيداس قيمدة أعلدى ب ن الفرق  حاصل خال  من القطع درجة احتساب تم ح ث مستويات،

 النحدددو علدددى محسدددوبة القطدددع درجدددة نأ أي مسدددتويات، ثالثدددة علدددى مقسدددوماً  (1) فيددده قيمدددة وأقدددل

 :اآلتي

𝟏. 𝟑𝟑 =
الحد األدنى للمقياس(𝟏) − الحد األعلى للمقياس(𝟓)

عدد الفئات المطلوبة (𝟑)
 

  اآلتي: (8-3) الجدو  في ماك االتفاق لدرجة الثالثة المستويات تصب  وبذلك
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 مرتفع اتفاق مستوى  متوسط اتفاق مستوى  ضعيف اتفاق مستوى 
1 – 2.33 2.34 - 3.67 3.68 - 5 

 الحسابية للمتوسطات النسبية الهمية مستويات تقسيم :(8-3) الجدول

 الداة صدق .5.3

 مجموعة على عرضها تم الدراسة، ألدا   Validity Face الظاهري  الصدق من التحق  لغرض

 من الصحية الرعاية لب ئات الم اني اإلدراك في والمعرفة الخبر  ذوي  من والمح م ن الخبرا  من

 فبهد التطبيقي واإلحصا  العلمي البحث ومنهجية ،الطري  إيجاد أنظمة تطب   خال 

 عدد بلغ وقد القياس، في وموضوعية دقة أكثر األدا   يجعل بما خبراتهم، من االستفاد 

 تح يم من الرئيس الهدف وأن ،(2) مرق الملح  في موض  هو كما مح م ن (5) المح م ن

 ومدى ،المقترح الدراسة أنموذج متغ رات إلى الفقرات انتما  من التحق  هو الدراسة أدا  

 المح م ن، مالحظات جميع االعتبار بع ن األخذ تم وقد اللغوية، الناحية نم الفقرات صالحية

 وإضافة منها، اآلخر البعض وحذف االستبانة في الوارد  الفقرات بعض صياغة تعديل تم إذ

 فقر  (34) من النهائية بصورتها االستبانة تكونت بح ث الدراسة، محاور لبعض أخرى  فقرات

 .(1) مرق الملح  في موض  هو كما

 الداة ثبات .6.3

 ألفددددددا( )كرونبدددددداخ بددددددد المتمثددددددل الثبددددددات معامددددددل اسددددددتخدا  تددددددم الدراسددددددة، أدا   ثبددددددات مددددددن للتحقدددددد 

(Alpha Cronbach's،) قيدداس أجددل مددن الدراسددة لمتغ ددرات الثبددات معددامالت لحسدداب وذلددك  

  ،(97.5%) الكليدددددة لدددددألدا   الثبدددددات نسددددبة بلغدددددت ح دددددث (،االسددددتبانة لفقدددددرات الدددددداخلي )االتسدددداق

 .ذلك يوض  (9-3) رقم والجدو 
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 ألفا كرونباخ الفقرات عدد الرئيسية المتغيرات
 95.7% 20 الطريق إيجاد أنظمة تباعا
 95.2% 14 الصحية الرعاية لبيئات المكاني اإلدراك

 97.5% 34 ككل المقياس

 (تبانةالس لفقرات الداخلي )التساق الدراسة أداة ثبات اختبار نتائج :(9-3) الجدول

 الدراسة متغيرات .7.3

     .الطري  إيجاد أنظمة إتباع :المستقل رالمتغي

 الصحية. الرعاية لب ئات الم اني اإلدراك التابع: المتغير

 اإلحصائية المعالجات .8.3

 الحاسبة إلى إدخالها تم للدراسة، المطلوبة المتغ رات بيانات جمع عملية من االنتها  بعد

 بعض تطب   تم إذ الدراسة، أسئلة عن باإلجابة المتعلقة النتائج على  للحصو  اإللكترونية

 معالجة بهدف (،SPSS) االجتماعية للعلو  اإلحصائية الحز  في المتوافر  اإلحصائية األسال  

 تي:كاآل وهي اإلحصائية، األسال   بعض استخدا  تم ح ث إحصائياً  البيانات

  الوصفية: اإلحصائية الساليب .1

 (.Percentages) المئوية والنس  (Tables Replication) التكرارية  الجداو  .أ

 .(Mean Arithmetic) الحسابي المتوسط .ب

 .(Deviation Standard) المعياري  االنحراف .ج

 .(Coefficient Alpha Cronbach's) ألفا كرونباخ معامل .د

 التحليلية: اإلحصائية الساليب .2

Smirnov-Kolmogorov eSampl-One ) سم رنوف - كولموكروف اختبار .أ

Test.) 
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 (.Test-T Sample -One) واحد  لع نة (T) اختبار .ب

 (.KMO : Olkin- Meyer -Kaiser( الع نة سح  طريقة مة مال اختبار .ج

 .(VIF- Factors Inflation Variance) التباين تضخم عوامل اختبار .د

 .)Regression Linear Multiple) المتعدد الخطي االنحدار تحل ل .ه

 

 الدراسة إجراءات .39.

 يلي: بما الدراسة إجرا ات وتتلخ 

 مستشفى إلى األوسط الشرق  جامعة من مهمة تسه ل كتاب على الحصو  •

 (.5) رقم الملح  انظر الجامعي، المؤسس عبدهللا الملك

 (.االستبانة) الدراسة أدا   عل ها طبقت لتيا الع نة اختيار •

 البيانات. جمع في المستخدمة (االستبانة) الدراسة أدا   وصياغة إعداد •

 مجموعة على عرضها خال  من (،االستبانة) األدا   وثبات صدق من التحق  •

 المختص ن. األساتذ  من

 موقعال على هاوضع خال  من وذلك الع نة أفراد على االستبانة تطب   •

 المشمول ن على االستبانة وضع عملية سب  وقد ،docs Google اإللكتروني

 أن على التأك د وتم إمالئها، عملية قبل الدراسة أهداف ي توض بالدراسة

 البحث لغايات وهي تامة بسرية ستعامل عل ها الحصو  س تم التي المعلومات

 .فقط العلمي

 إدخا و  االستبانات جمع تم ،االستبانة  لىلم المحدد الوقت من االنتها  بعد •

 معالجتها لغرض كترونيةاإلل الحاسبة إلى اإلحصائي للتحل ل الصالحة البيانات

 الدراسة. أسئلة عن باإلجابة علقةالمت النتائج على والحصو  إحصائياً 
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 في التوصيات ومناقشة الرابع الفصل في الحصو  تم التي النتائج عرض •

 النهائي. بش لها الرسالة وتعديل الخامس الفصل
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 الرابع الفصل

  للبيانات اإلحصائي التحليل
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 مقدمة 4.1

 خددددال  مددددن الناتجددددة لبياندددداتل اإلحصددددائي التحل ددددل نتددددائج رضعدددد الرابددددع الفصددددل تندددداو 

 االجتماعيدددددة للعلدددددو  اإلحصدددددائية الحدددددز  فدددددي المتدددددوفر  اإلحصدددددائية األسدددددال   بعدددددض اسدددددتخدا 

)SPSS،)  إجابدات وتق ديم لقيداس درجدات (5) أصدل مدن (3) البدالغ االختبدار معيدار اعتماد تمو 

  : كاآلتي الدراسة هذه نتائج رضع تم قدو  ،سةالدرا ع نة أفراد

  الدراسة أسئلة على اإلجابة تائجن 2.4

 أنظمة تطبيق درجة هي ما" نصه الذي ،الول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج :أولا 

 "الجامعي؟ هللا عبد المؤسس الملك مستشفى بيئة في الطريق إيجاد

 لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم ،التساؤل هذا على لإلجابة

 اآلتي: النحو على كانت ح ث حد ، على محور كل فقرات على الدراسة ع نة أفراد

 الرموز باستخدام الطريق إيجاد :أولا 

 المتوسط الفقـــرات ت
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

 الهمية
 النسبية

 مستوى 
 التقييم

 مدروسة بطريقة موزعة اإلرشادية الرموز .1
 متوسطة 1 1.41904 2.9743 المستشفى. مستخدمي لمساعدة

2. 
 المقصود المكان إلى يشير اإلرشادي الرمز

 متوسطة 2 1.23541 2.9686 واضحة. بصورة

 داخل المستخدمة اإلرشادية الرموز .3
 متوسطة 7 1.33313 2.7686 واإلدراك. الفهم بسهولة تمتاز المستشفى

 المستشفى داخل اإلرشادية الرموز نألوا .4
 متوسطة 5 1.32671 2.8971 والوضوح. بالتباين تمتاز

 داخل المستخدمة اإلرشادية الرموز ألوان .5
 انتباهي. تلفت المستشفى

 متوسطة 4 1.42236 2.9257

 وجهة من مناسب اإلرشادية الرموز حجم .6
 متوسطة 6 1.43668 2.7886 نظري.
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7. 
 المستخدمة اإلرشادية وزالرم ارتفاعات

 من  مناسبة الرض عن المستشفى داخل
 نظري. وجهة

 متوسطة 3 1.25120 2.9571

 متوسطة - 1.327 2.897 العام المتوسط

 الرموز باستخدام الطريق إيجاد لفقرات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات :(1-4) الجدول
(350=N) 

 لفقدرات العدا  الحسدابي المتوسدط أن (،1-4) رقدم لجددو ا فدي الدوارد  النتدائج مدن يتض 

 العا  الحسابي المتوسط أن وتب ن (،1.327) قدره معياري  بانحراف (2.897( بلغ المحور  هذا

 ع ندددة تقدددديرات نأ لدددىإ النتيجدددة هدددذه وتدددد  المتوسدددط، ومسدددتوى  حددددود ضدددمن جدددا  المحدددور لهدددذا

 )متوسدطة(، كاندت المحدور هدذا فقدرات ق ديمت مسدتوى  بدأن يعندي وهدذا )متوسدطة(، كاندت  الدراسدة

 عبددددهللا المؤسدددس الملدددك مستشدددفى ب ئدددة فدددي الطريددد  إيجددداد أنظمةةةة تطبيةةةق درجةةةة نأ يعندددي وهدددذا

 متوسطة. كانت الرموز الستخدا  بالنسبة الجامعي

 ومفادها: (1) الفقر  بأن النتائج ب نت فقد المحور، هذا فقرات بوصف يتعل  فيما أما

 علدى حصدلت قدد المستشدفى(، مستخدمي لمساعد  مدروسة بطريقة موزعة ةاإلرشادي )الرموز

 (2.974) بلددددغ حسددددابي بمتوسددددط الدراسددددة ع نددددة تق دددديم أولويددددات سددددلم فددددي (الولــــى) المرتبددددة

 اإلرشددادية )الرمددوز ومفادهددا: (3) رقددم الفقددر  جددا ت حدد ن فددي (،1.419) معيدداري  وانحددراف

 مددن والخيــرة (الســابعة) بالمرتبددة واإلدراك( مالفهدد بسددهولة تمتدداز المستشددفى داخددل المسدتخدمة

 كما (،1.333) معياري  وانحراف  (2.768) بلغ حسابي بمتوسط الدراسة، ع نة نظر وجهة

  .الساب  الجدو  في المحور هذا راتفق أما  مؤشر هو

 الالفتات باستخدام الطريق إيجاد ثانياا:

 المتوسط الفقـــرات ت
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

 لهميةا
 النسبية

 مستوى 
 التقييم

 متوسطة 5 1.41986 2.9657 المستشفى داخل اإلرشادية الالفتات عدد .1
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 نظري. وجهة من كاف  

2. 
 مدروسة بطريقة موزعة اإلرشادية الالفتات

 المستشفى مستخدمي وتوجيه لمساعدة
 المقصودة. لوجهاتهم

 متوسطة 3 1.28342 3.0200

 داخل الموزعة ديةاإلرشا الالفتات تمتاز .3
 متوسطة 6 1.31741 2.8286 القراءة. بسهولة المستشفى

 اإلرشادية الالفتات في المستخدمة اللوان .4
 متوسطة 3 1.34235 3.0200 والوضوح. بالتباين تمتاز المستشفى داخل

5. 
 اإلرشادية الالفتات في المستخدمة اللوان

 متوسطة 4 861.396 2.9914 انتباهي. تلفت المستشفى داخل

 المستشفى داخل اإلرشادية الالفتات حجم .6
 متوسطة 2 1.23182 3.1457 نظري. وجهة من مناسب

 المستخدمة اإلرشادية الالفتات ارتفاعات .7
 متوسطة 7 1.25152 2.6400 نظري. وجهة من مناسبة المستشفى داخل

8. 
 الالفتات صنع في المستخدمة الخامات

 مناسبة شفىالمست داخل اإلرشادية
 نظري. وجهة من السريع للتلف ومقاومة

 متوسطة 1 .88502 3.5200

 متوسطة - 1.152 3.016 العام المتوسط

 الالفتات باستخدام الطريق إيجاد لفقرات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات :(2-4) الجدول
(350= N) 

 لفقدرات العدا  الحسدابي المتوسدط أن (،2-4) رقدم الجددو  فدي الدوارد  النتدائج مدن يتض 

 العا  الحسابي المتوسط أن وتب ن (،1.152) درهق معياري  بانحراف (3.016( بلغ المحور  اهذ

 ع ندددة تقدددديرات أن إلدددى النتيجدددة هدددذه وتدددد  المتوسدددط، ومسدددتوى  حددددود ضدددمن جدددا  المحدددور لهدددذا

 ،(متوسدطة) تكاند رالمحدو  هدذا فقدرات تق ديم مسدتوى  بدأن يعندي وهدذا (،متوسدطة) كاندت  الدراسدة

 هللا عبددد المؤسددس الملددك مستشددفى ب ئددة فددي الطريدد  إيجدداد أنظمةةة تطبيةةق درجةةة أن يعنددي وهددذا

   متوسطة. كانت الفتاتال ستخدا ال بالنسبة الجامعي

 ومفادها: (8) الفقر  بأن النتائج ب نت فقد المحور، اهذ فقرات بوصف يتعل  مافي أما

 للتلدف ومقاومدة مناسدبة المستشدفى داخدل اإلرشدادية تداتالالف صدنع فدي المسدتخدمة الخامات)
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 ع نددة تق دديم أولويددات سددلم فددي (الولــى) المرتبددة علددى حصددلت قددد (،نظددري  وجهددة مددن السددريع

 الفقددر  جددا ت حدد ن فددي (،885.0) معيدداري  وانحددراف (520.3) بلددغ حسددابي بمتوسددط الدراسددة

 مددن مناسددبة المستشددفى داخددل ةالمسددتخدم اإلرشددادية الالفتددات ارتفاعددات) ومفادهددا: (7) رقددم

 بلغ حسابي بمتوسط ،الدراسة ع نة نظر وجهة من والخيرة (السابعة) بالمرتبة نظري( وجهة

 الجددو  فدي المحدور هدذا فقدرات أمدا  مؤشر هو كما (،1.251) معياري  وانحراف  ،(640.2)

 .الساب 

 المكانية والمعالم الخرائط باستخدام الطريق إيجاد ثالثاا:

 المتوسط ـــراتالفق ت
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

 الهمية
 النسبية

 مستوى 
 التقييم

1 

    وجود لحظت بالمستشفى تجوالي خالل
 Landmarks المكانية المعالم بعض

 مثالا. فنية كـاللوحات
 متوسطة 5 1.25412 2.6371

2 

 في Landmarks المكانية المعالم وجود
 لمكانل الطريق إيجاد في يفيد المستشفى

 داخله. المقصود
 متوسطة 4 .96744 3.3600

3 
 وجود لحظت بالمستشفى تجوالي خالل
 مرتفعة 2 .89997 4.4514 إرشادية. Maps خرائط

4 

 مرجعاا  Maps الخرائط اعتماد أفضل
 المراكز إلى للوصول وجهتي لتحديد

 المستشفى. داخل والعيادات والوحدات
 متوسطة 3 1.21147 3.3771

5 

 إلكترونية تنقل أنظمة توفير فكرة أؤيد
 إليصالك توجيه كدليل يعمل App كتطبيق

 )المراكز المستشفى داخل وجهتك إلى
 والعيادات(. والوحدات

 مرتفعة 1 1.07450 4.4600

 متوسطة - 1.077 3.657 العام المتوسط

 الخرائط باستخدام الطريق إيجاد لفقرات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات (3-4) الجدول
 المكانية والمعالم

(350=N) 
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  هدددذا لفقدددرات العدددا  الحسدددابي المتوسدددط أن (،3-4) رقدددم الجددددو  فدددي الدددوارد  النتدددائج مدددن يتضددد 

 العددا  الحسددابي المتوسددط أن وتبدد ن (،1.077) قدددره معيدداري  بددانحراف ،(3.657( بلددغ المحددور

 ع ندددة تقدددديرات نأ لدددىإ النتيجدددة هدددذه وتدددد  المتوسدددط، ومسدددتوى  حددددود ضدددمن جدددا  المحدددور لهدددذا

 (،متوسدطة) كاندت المحدور هدذا فقدرات تق ديم مسدتوى  بدأن يعندي وهدذا (،متوسدطة) كاندت  الدراسدة

 هللا عبددد المؤسددس الملددك مستشددفى ب ئددة فددي الطريدد  إيجدداد أنظمةةة تطبيةةق درجةةة نأ يعنددي وهددذا

     متوسطة. كانت الم انية والمعالم الخرائط الستخدا  بالنسبة الجامعي

 )أؤيدد ومفادهدا: (5) رقدم الفقدر  بدأن النتدائج ب ندت فقد المحور، هذا فقرات بوصف يتعل  فيما أما

 داخدل وجهتدك إلدى إليصالك توجيه كدل ل يعمل App كتطب   إلكترونية تنقل أنظمة توف ر فكر 

 أولويددات سددلم فددي (الولــى) المرتبددة علددى حصددلت قددد والعيددادات(، والوحدددات )المراكددز المستشددفى

 جا ت ح ن في (،1.074) معياري  وانحراف (4.460) بلغ حسابي بمتوسط الدراسة ع نة تق يم

 الم انيددددة المعددددالم بعددددض وجددددود الحظددددت بالمستشددددفى تجددددوالي )خددددال  ومفادهددددا: (1) رقددددم الفقددددر 

Landmarks الدراسدة ع ندة نظدر وجهدة مدن والخيـرة (الخامسة) بالمرتبة (مثالً  فنية لوحاتكد، 

 هددذا راتفقدد أمددا  مؤشددر هددو كمددا (،1.254) معيدداري  وانحددراف (2.637) بلددغ حسددابي بمتوسددط

 .الساب  الجدو  في المحور

 اإلدراك تحقق درجة هي ما" نصه الذي الول، السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج :ثانياا 

 "؟ المستخدمين نظر وجهة من الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى لبيئة المكاني

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم ،التساؤل هذا على بةلإلجا

 اآلتي: النحو على كانت ح ث حد ، على محور كل فقرات على الدراسة ع نة أفراد لتقديرات

 المستشفى داخل والتوجه التنقل سهولة أولا:
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 الفقـــرات ت
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

 الهمية
 النسبية

 ستوى م
 التقييم

 متوسطة 1 1.62332 3.2743 دائم. شبه أو دائم بشكل للمستشفى أ هب .1

 للوصول شخص أي من لالستفسار أحتاج .2
 متوسطة 3 1.55877 2.9943 مرة. لول إليه للذهاب أرغب الذي للمكان

3. 
 معين مكان عن استفساري  حال في

 للمكان والوصول الوصف تتبع أستطيع
 لة.بسهو  المطلوب

 متوسطة 4 1.56951 2.9714

 الرئيسي المدخل من والوصولية الرؤية .4
 متوسطة 2 1.61024 3.0771 وواضحة. سهلة المستشفى أقسام لكافة

 داخل تنقلي عند بالسهولة أشعر .5
 المستشفى.

 متوسطة 6 1.29220 2.4114

6. 
 المستشفى ومراكز ووحدات أقسام توزيع

 أرجائه في التنقل على مستخدميه يساعد
 بسهولة.

 متوسطة 5 1.28274 2.9114

 متوسطة - 1.452 2.939 العام المتوسط

 داخل والتوجه التنقل سهولة لفقرات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات (4-4) الجدول
 المستشفى

(350=N) 

  هددذا قددراتلف العددا  الحسددابي المتوسددط أن (،4-4) رقددم الجدددو  فددي الددوارد  النتددائج مددن يتضدد 

 العددا  الحسددابي المتوسددط أن وتبدد ن (،1.452) قدددره معيدداري  بددانحراف (2.939( بلددغ المحددور

 ع نددة تقددديرات نأ لددىإ النتيجددة هددذه وتددد  ،المتوسددط ومسددتوى  حدددود ضددمن جددا  حددورالم لهددذا

 ،(متوسدطة) كاندت المحدور هدذا فقدرات تق ديم مسدتوى  بدأن يعندي وهدذا (،متوسطة) كانت الدراسة

 الجددامعي هللا عبددد المؤسددس الملددك مستشددفى لب ئددة الم دداني اإلدراك تحقدد  درجةةة نأ ييعندد وهددذا

 .المستخدمين نظر وجهة من متوسطة كانت المستشفى داخل والتوجه التنقل لسهولة بالنسبة

 ومفادهددا: (1)  رقدم الفقدر  بدأن النتدائج ب ندت فقدد المحدور، هدذا فقدرات بوصدف يتعلد  فيمدا أمدا

 سدددلم فدددي (الولـــى) المرتبدددة علدددى حصدددلت قدددد دائدددم(، شدددبه أو دائدددم لبشددد  للمستشدددفى )أذهددد 
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 في (،1.623) معياري  وانحراف (3.274) بلغ حسابي بمتوسط الدراسة ع نة تق يم أولويات

 بالمرتبدة (المستشدفى داخدل تنقلدي عندد بالسدهولة )أشدعر ومفادهدا: (5) رقدم الفقدر  جدا ت ح ن

 وانحدراف (2.411) بلدغ حسدابي بمتوسدط دراسدة،ال ع ندة نظدر وجهدة مدن والخيرة (السادسة)

 .الساب  الجدو  في المحور هذا فقرات أما  مؤشر هو كما (،1.292) معياري 

 ( الداخلية المعمارية والمعالجات العناصر ) المبنية البيئة عناصر ثانياا:

 المتوسط الفقـــرات ت
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

 الهمية
 النسبية

 مستوى 
 التقييم

 شعرت مرة لول المستشفى زرت عندما .1
 متوسطة 3 1.39893 3.0029 الحركة. وسهولة بـالثقة

 من جميلة للمستشفى الداخلية الفضاءات .2
 نظري. وجهة

 متوسطة 6 1.34021 2.8571

 متوسطة 8 1.33101 2.7343 لي. واضحة الخارجية المستشفى مداخل .3

4. 
 قةمتناس المستشفى في القسام ألوان

 متوسطة 7 1.30028 2.7800 ومنسجمة.

5. 
 للمستشفى الداخلية الممرات من النتقال

 سهل والوحدات والعيادات القسام إلى
 وواضح.

 متوسطة 4 1.36165 2.9086

6. 
 مبنى في الداخلية الفضاءات توزيع

 وواضح معروف عام بشكل المستشفى
 اإلستخدام.

 متوسطة 5 1.31194 2.9029

7. 
 لمبنى الداخلية الفضاءات لتشكي في

 أشكال استخدام تم عام بشكل المستشفى
 المعالم. ومحددة صريحة هندسية

 متوسطة 1 1.23401 3.3686

8. 
 الطرق  من كثير المستشفى في يوجد

 مكان من والتنقل الحركة تسهل والممرات
 .آلخر

 متوسطة 2 1.21737 3.3286

 متوسطة - 1.307 2.985 العام المتوسط

 )العناصر المبنية البيئة عناصر لفقرات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات (5-4) دولالج
 الداخلية( المعمارية والمعالجات
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(350=N) 

  اهدددذ لفقدددرات العدددا  الحسدددابي المتوسدددط أن (،5-4) رقدددم الجددددو  فدددي الدددوارد  النتدددائج مدددن يتضددد 

 لهدذا العا  الحسابي المتوسط أن وتب ن (،1.307) درهق معياري  بانحراف (2.985( بلغ المحور

 الدراسددة ع نددة تقددديرات أن إلددى النتيجددة هددذه وتددد  المتوسددط، ومسددتوى  حدددود ضددمن جددا  المحددور

 يعندي وهدذا ،(متوسدطة) تكان المحور هذا فقرات تق يم مستوى  بأن يعني وهذا (،متوسطة) كانت

   بالنسددددبة الجددددامعي هللا عبددددد المؤسددددس الملددددك مستشددددفى لب ئددددة الم دددداني اإلدراك تحقدددد  درجةةةةة أن

 نظةر وجهةة مةن متوسطة كانت (الداخلية المعمارية والمعالجات العناصر) المبنية الب ئة عناصرل

   .المستخدمين

 ومفادهددا: (7) رقددم الفقددر  بددأن النتددائج ب نددت فقددد المحددور، اهددذ فقددرات بوصددف يتعلدد  مددافي أمددا

 هندسدددية أشددد ا  اسدددتخدا  تدددم عدددا  لبشددد  المستشدددفى لمبندددى الداخليدددة الفضدددا ات تشددد  ل فددي)

 ع نددة تق دديم أولويددات سددلم فددي (الولــى) المرتبددة علددى حصددلت قددد (،المعددالم ومحدددد  حةصددري

 الفقددر  جددا ت حدد ن فددي (،234.1) معيدداري  وانحددراف (368.3) بلددغ حسددابي بمتوسددط الدراسددة

 مدددن يـــرةوالخ (الثامنـــة) بالمرتبدددة (لدددي واضدددحة الخارجيدددة المستشدددفى مدددداخل) ومفادهدددا: (3)

 كمدا (،1.331) معيداري  وانحدراف  (734.2) بلدغ حسدابي بمتوسدط ،الدراسدة ع ندة نظر وجهة

 .الساب  الجدو  في المحور هذا فقرات أما  مؤشر هو

  الدراسة ببيانات اصةخال اتختبار ال نتائج 3.4

 الطبيعي التوزيع خاصية بد والمتمثلة البيانات خصائ  بعض من التحق ب الباحث قا 

(Distribution rmalNo،)  البيانات تجانس خاصيةو (Homogeneity) تجانسها، عد  من 

 (Adequacy Sampling) الدراسة متغ رات بيانات وكفاية المعاينة أسلوب مالئمة وخاصية
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 من المستقلة المتغ رات ب ن (Multicollinearity) الخطي عددالت ظاهر  وجودو  ،عدمها من

 اآلتي:ك هيو  وجودها، عد 

 Distribution Normal الطبيعي التوزيع خاصية اختبار .أ

 الواحد  للع نة (سم رنوف – كولموكروف) اختبار نتائج إلى (،6-4) رقم جدو ال يش ر

(Test Smirnov-Kolmogorov)  الطبيعي التوزيع خاصية من للتحق ( Normal

Distribution،) تخضع دراسةال متغ رات بيانات أن من التحق  خالله من يتم والذي 

 .عدمه من الطبيعي للتوزيع

 سميرنوف - كولموكروف الدراسة متغيرات
(Smirnov-Kolmogorov) 

 عدد
 المشاهدات

(N) 

 الدللة
 اإلحصائية

(.Sig) 
 .342 350 1.761 الطريق إيجاد أنظمة إتباع

 .321 350 1.650 الصحية الرعاية لبيئات المكاني اإلدراك

 للتحقق (Test Smirnov-Kolmogorov) سميرنوف - كولموكروف اراختب نتائج :(6-4) الجدول
 الطبيعي التوزيع خاصية من

 تخضـــع المتغ دددرات جميدددع بياندددات بدددأن السددداب ، (6-4) الجددددو  فدددي الدددوارد  النتدددائج مدددن يتبددد ن

 اإلحصةةةائية الداللةةةة قددديم ذلدددك يددددعم مدددا أنو  (،Distribution Normal) الطبيعـــي للتوزيـــع

(.Sig) سدم رنوف -مدوكروفكول الختبار (Test Smirnov-Kolmogorov) أكبدر وجميعهدا 

  (.α = 0.05) المعنوية مستوى  من

 Homogeneity البيانات تجانس خاصية اختبار .ب

 تجانس خاصية من للتحق  الواحد  للع نة (t) اختبار نتائج إلى (7-4) رقم الجدو  يش ر

(Homogeneity) اتجانسه عد  من الدراسة متغ رات بيانات. 
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 الدراسة متغيرات
 (t) قيمة

 المحسوبة
 الحرية درجات

(.df) 
 قيمة معنوية
(t) 

 0.000 349 78.772 الطريق إيجاد أنظمة إتباع
 0.000 349 60.987 الصحية الرعاية لبيئات المكاني اإلدراك

 الدراسة بيانات تجانس من للتحقق الواحدة للعينة (t) اختبار نتائج :(7-4) الجدول

 بالتجانس تتصف الدراسة متغ رات بيانات أن (،7-4) الجدو  في المب نة النتائج من يتض 

 إن وكذلك الدراسة، اتلمتغ ر  المحسوبة (t) االختبار معيار قيم ذلك يؤكد ما إنو  ،العالي

 (.α = 0.05) المعنوية مستوى  من أقل هي (Sig.) اإلحصائية الداللة قيم جميع

 Adequacy Sampling معاينةال أسلوب مالئمة خاصية اختبار .ج

 بيانات وكفاية المعاينة أسلوب مال مة خاصية اختبار نتائج (،8-4) رقم الجدو  يوض 

 كافية البيانات أن من بالتحق  المتعلقة ،(Adequacy Sampling) الدراسة متغ رات

 KMO - Olkin-Meyer) مقياس استخدا  تم وقد اإلحصائي، التحل ل ألغراض

-Kaiser( كاآلتي: النتائج هذهو  الغرض، لهذا 

 لعامليا التحليل نتائج اإلحصائية المؤشرات
 .629 (KMO) مقياس

 0.000 (Sig.) اإلحصائية الدللة

 متغيرات بيانات وكفاية المعاينة أسلوب مالءمة من للتحقق (KMO) اختبار نتائج (:8-4) الجدول
 الدراسة

 المعتمدد المعايندة أسدلوب مالئمدة تحقد  إلى (،8-4) الساب  الجدو  في المب نة النتائج تش ر

 قيمدة ذلك يؤيد ما إنو  ،اإلحصائي التحل ل ألغراض لمختار ا الدراسة متغ رات بيانات وكفاية

 مدن أكبدر أي (0.5) النصدف مدن أكبدر وهدي ،(.6290) البالغة (KMO) االختبار مقياس
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 (Sig.) اإلحصددددددائية لددددددةالدال قيمددددددة وإن ،الدراسددددددة أنمددددددوذج متغ ددددددرات بيانددددددات مددددددن (%50)

 .(α = 0.05) المعنوية مستوى  من أقل لها ةبالمحسو 

  الدراسة فرضيات اختبار نتائج 1.3.4

 اختبار إجرا  باإلم ان أصب  الذكر، اآلنفة البيانات خصائ  من حق الت تم أن بعد

 كاآلتي: هيو  ،الدراسة اتفرضي

 فـي )α ≥ 0.05( الدللـة ى مسـتو  عنـد إحصـائية دللـة  و أثـر يوجـد األوليى: الفرضيية

 الجـامعي هللا عبـد المؤسـس الملـك مستشـفى بيئـة فـي الطريـق إيجـاد أنظمـة تطبيـق درجة

 .الزيارة وسبب والعمر الجنس لمتغير تعزى 

 Multiple) المتعدد الخطي االنحدار تحل ل استخدا  تم ،الولى فرضيةال صحة والختبار

Analysis Regression Linear،) األتي النحو لىع  موض هو كما: 

  الجنس متغير أولا:

 (9-4) رقددم الجدددو  فددي  موضدد  وهدد كمددا ، المتعدددد الخطددي االنحدددار تحل ددل اسددتخدا  تددم

  اآلتي:

 بيئة في الطريق إيجاد أنظمة تطبيق درجة
 الجنس ومتغير المستشفى

 معامالت
 (( النحدار

 الخطأ
 المعياري 

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الدللة
 اإلحصائية

 .5.520 277. 19.928 000 (0) الثابت لحدا
 بيئة في الطريق إيجاد أنظمة تطبيق درجة

 .000 7.291 .176 1.284 الجنس لمتغير تعزى  المؤسس الملك مستشفى

 .000 = (F) معنوية 53.161 = المحسوبة (F) قيمة

 [ 2.31= (α = 0.05) ويةالمعن مستوى عند ،(95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة ] 

 مستشفى بيئة في الطريق إيجاد أنظمة تطبيق لدرجة ،المتعدد الخطي النحدار تحليل ئجنتا (:9-4) الجدول
 الجنس لمتغير تعزى  الجامعي هللا عبد المؤسس الملك
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  يأتي: ما (،9-4) رقم الجدو  في الوارد  النتائج من يتض 

 )F( قيمدة ذلدك دعميد مدا إنو  المتعددد، لخطديا االنحددار نمدوذج صدالحية ثبوت أكدت .أ

 البالغددة (Sig). اإلحصددائية الداللددة قيمددة إن وكددذلك ،(53.161) والبالغددة المحسددوبة

 الفرضددية قبــول تددم عليدده ،(α = 0.05) المعنويددة مسددتوى  مددن أقددل هددي (0.000)

α ≥ ) الداللددة مسددتوى  عنددد إحصددائية داللددة ذو أثددر يوجددد أندده أي ،(1H) البديلددة

 عبد المؤسس الملك مستشفى ب ئة في الطري  إيجاد أنظمة تطب   درجة في (0.05

    .الجنس لمتغ ر تعزى  الجامعي هللا

 إيجداد أنظمدة تطب د  لمتغيـر () االنحددار لمعدامالت اإلحصدائية الداللة ثبوت ب نت .ب

 لهدا، المحسدوبة )t( قديم ذلدك دعمي ما إنو  ،المؤسس الملك مستشفى ب ئة في الطري 

 وفدي ،) = 0.05) المعنويدة مسدتوى  مدن أقدل (Sig). اإلحصدائية الداللدة قديم أنو 

 داللددة ذو أثددر يوجددد أندده أي ،(1H) البديلددة الفرضددية قبددو   تددم السددابقة النتددائج ضددو 

 الطريد  إيجداد أنظمدة تطب د  درجدة فدي (α ≥ 0.05) الداللدة مسدتوى  عندد إحصدائية

     .الجنس لمتغ ر عزى ت الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى ب ئة في

 العمر متغير ثانياا:

 (10-4) رقم الجدو  في  موض  وه كما ،المتعدد الخطي االنحدار تحل ل استخدا  تم

 اآلتي:

 بيئة في الطريق إيجاد أنظمة تطبيق درجة

 العمر ومتغير المستشفى

 معامالت

 (( االنحدار

 الخطأ

 المعياري

 (t) قيمة

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 .6.908 286. 24.174 000 (0) الثابت الحد

 بيئة في الطريق إيجاد أنظمة تطبيق درجة

 العمر لمتغير تعزى المؤسس الملك مستشفى
225. 115. 18.951 000. 

 .000 = (F) معنوية 38.066 = المحسوبة (F) قيمة
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 [ 2.31= (α = 0.05) ويةالمعن مستوى عند،(95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة ]

 بيئة في الطريق إيجاد أنظمة تطبيق لدرجة ،المتعدد الخطي النحدار تحليل نتائج (:10-4) الجدول
 العمر لمتغير تعزى  الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى

 

  يأتي: ما (،10-4) رقم الجدو  في الوارد  النتائج من يتض 

 )F( قيمدة ذلدك دعميد مدا إنو  المتعددد، الخطدي االنحدار نموذج صالحية ثبوت أكدت .أ

 البالغدة (Sig). اإلحصدائية الداللدة قيمدة إن وكدذلك ،(38.066) والبالغدة المحسوبة

 الفرضدية قبـول تدم عليده ،) = 0.05) المعنويدة مسدتوى  مدن أقدل هدي (0.000)

α ) الداللدددة مسدددتوى  عنددددد إحصدددائية داللدددة ذو أثددددر يوجدددد أنددده أي ،(1H) البديلدددة

 المؤسدس الملدك مستشدفى ب ئدة فدي الطريد  إيجداد أنظمدة تطب د  درجدة في (≥0.05

    .العمر لمتغ ر تعزى  الجامعي هللا عبد

 إيجداد أنظمدة تطب د  لمتغيـر () االنحدار لمعامالت اإلحصائية الداللة ثبوت ب نت .ب

 لهدا، المحسوبة )t( قيم ذلك دعمي ما إنو  ،المؤسس الملك مستشفى ب ئة في الطري 

 وفدي ،) = 0.05) المعنويدة مسدتوى  مدن أقدل (Sig). اإلحصدائية الداللدة مقدي أنو 

 داللددة ذو أثددر يوجددد أندده أي ،(1H) البديلددة الفرضددية قبددو  تددم السددابقة النتددائج ضددو 

 الطريد  إيجداد أنظمدة تطب د  درجدة فدي (α ≥ 0.05) الداللدة مسدتوى  عند إحصائية

 العمر. لمتغ ر عزى ت الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى ب ئة في

  الزيارة سبب متغير ثالثاا:

 (11-4) رقددم الجدددو  فددي موضدد  وهدد كمددا ،المتعدددد الخطددي االنحدددار تحل ددل اسددتخدا  تددم

  اآلتي:

 بيئة في الطريق إيجاد أنظمة تطبيق درجة
 الزيارة سبب ومتغير المستشفى

 معامالت
 (( النحدار

 الخطأ
 المعياري 

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الدللة
 إلحصائيةا
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 .6.917 2.74 25.224 000 (0) الثابت الحد
 بيئة في الطريق إيجاد أنظمة تطبيق درجة

 سبب لمتغير تعزى  المؤسس الملك مستشفى
 الزيارة

283. 141. 4.008 004. 

 .000 = (F) معنوية 16.032 = المحسوبة (F) قيمة

 [  2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى عند ،(95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة ]

 بيئة في الطريق إيجاد أنظمة تطبيق لدرجة ،المتعدد الخطي النحدار تحليل نتائج (:11-4) الجدول
 الزيارة سبب لمتغير تعزى  الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى

 

  يأتي: ما (،11-4) رقم الجدو  في الوارد  النتائج من يتض 

 )F( قيمدة ذلدك دعميد مدا إن المتعددد، الخطدي االنحددار نمدوذج الحيةصد ثبدوت أكدت .أ

 البالغدة (Sig). اإلحصدائية الداللدة قيمدة إن وكدذلك ،(16.032) والبالغدة المحسوبة

 الفرضدية قبـول تدم عليده ،) = 0.05) المعنويدة مسدتوى  مدن أقدل هدي (0.000)

α ≥ ) الداللددة ى مسددتو  عنددد إحصددائية داللددة ذو أثددر يوجددد أندده أي ،(1H) البديلددة

 المؤسددس الملددك مستشددفى ب ئددة فددي الطريدد  إيجدداد أنظمددة تطب دد  درجددة فددي (0.05

 الزيار . سب  لمتغ ر تعزى  الجامعي هللا عبد

 إيجداد أنظمدة تطب د  لمتغيـر () االنحدار لمعامالت اإلحصائية الداللة ثبوت ب نت .ب

 لهدا، المحسدوبة )t( قديم ذلدك دعميد ما إن ،المؤسس الملك مستشفى ب ئة في الطري 

 وفدي ، ) = 0.05) المعنويدة مسدتوى  مدن أقل (Sig). اإلحصائية الداللة قيم أنو 

 داللددة ذو أثددر يوجددد أندده أي ،(1H) البديلددة الفرضددية قبددو   تددم السددابقة النتددائج ضددو 

 الطريد  إيجداد أنظمدة تطب د  درجدة فدي (α ≥ 0.05) الداللدة مسدتوى  عند إحصائية

 الزيار . سب  لمتغ ر تعزى  الجامعي هللا عبد لمؤسسا الملك مستشفى ب ئة في
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 درجة في )α ≥ 0.05(الدللة مستوى  عند إحصائية دللة  و أثر يوجد :الثانية الفرضية

 نظر وجهة من الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى لبيئة المكاني اإلدراك تحقق

 .الزيارة وسبب والعمر الجنس لمتغير تعزى  المستخدمين

Multiple ) المتعدد الخطي االنحدار تحل ل استخدا  تم ،ثانيةال فرضيةال صحة ختباروال

Analysis Regression Linear،) اآلتي النحو على موض  هو كما:  

  الجنس متغير أولا:

 (12-4) رقددم الجدددو  فددي موضدد  وهدد كمددا ،المتعدددد الخطددي االنحدددار تحل ددل اسددتخدا  تددم

  اآلتي:

 لبيئة المكاني اإلدراك تحقق درجة
 الجنس ومتغير المستشفى

 معامالت
 (( النحدار

 الخطأ
 المعياري 

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الدللة
 اإلحصائية

 .5.182 332. 15.631 000 (0) الثابت الحد
 لبيئة المكاني اإلدراك تحقق درجة

 الجنس ومتغير المستشفى
952. 211. 4.518 000. 

 .000 = (F) ويةمعن 20.415 = المحسوبة (F) قيمة

 [ 2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى  عند ،(95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة ]
 الملك مستشفى لبيئة المكاني اإلدراك تحقق لدرجة المتعدد، الخطي النحدار تحليل نتائج (:12-4) الجدول

 الجنس لمتغير تعزى  المستخدمين نظر وجهة من الجامعي هللا عبد المؤسس
 

  يأتي: ما (،12-4) رقم الجدو  في الوارد  النتائج من يتض 

 )F( قيمدة ذلدك دعميد مدا إن المتعددد، الخطدي االنحددار نمدوذج صدالحية ثبدوت أكدت .أ

 البالغدة (Sig). اإلحصدائية الداللدة قيمدة إن وكدذلك ،(20.415) والبالغدة المحسوبة

 الفرضدية قبـول تدم عليده ،) = 050.) المعنويدة مسدتوى  مدن أقدل هدي (.0000)

)α ≥ الداللددة مسددتوى  عنددد إحصددائية داللددة ذو أثــر يوجددد أندده أي ،(1H) البديلددة
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 هللا عبدددد المؤسدددس الملدددك مستشدددفى لب ئدددة الم ددداني اإلدراك تحقددد  درجدددة فدددي 0.05(

  الجنس. لمتغ ر تعزى  المستخدم ن نظر وجهة من الجامعي

ــــر () نحددددداراال لمعددددامالت اإلحصددددائية الداللددددة ثبددددوت بدددد نت .ب  اإلدراك تحقدددد  لمتغي

 لهددا، المحسددوبة )t( قدديم ذلددك دعميدد مددا إن ،المؤسددس الملددك مستشددفى لب ئددة الم دداني

 وفدي ،) = 0.05) المعنويدة مسدتوى  مدن أقدل (Sig). اإلحصدائية الداللدة قديم أنو 

 داللددة ذو أثــر يوجددد أندده أي ،(1H) البديلددة الفرضددية قبددو  تددم السددابقة النتددائج ضددو 

 لب ئدة الم داني اإلدراك تحقد  درجدة فدي )α ≥ 0.05(الداللدة مسدتوى  عندد إحصدائية

 تعددددزى  المسدددتخدم ن نظددددر وجهدددة مدددن الجددددامعي هللا عبدددد المؤسددددس الملدددك مستشدددفى

   .الجنس لمتغ ر

   العمر متغير ثانياا:

 (13-4) رقددم الجدددو  فددي موضدد  وهدد كمددا ،المتعدددد الخطددي االنحدددار تحل ددل اسددتخدا  تددم

  اآلتي:

 المستشفى لبيئة المكاني اإلدراك قتحق درجة
 العمر ومتغير

 معامالت
 (( النحدار

 الخطأ
 المعياري 

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الدللة
 اإلحصائية

 .6.198 329. 18.850 000 (0) الثابت الحد
 المستشفى لبيئة المكاني اإلدراك تحقق درجة

 .193 1.305 .133 .173 العمر ومتغير

 .193 = (F) معنوية 1.702 = المحسوبة (F) قيمة

 [ 2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى  عند ،(95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة ]
 الملك مستشفى لبيئة المكاني اإلدراك تحقق لدرجة المتعدد، الخطي النحدار تحليل نتائج (:13-4) الجدول

 العمر لمتغير تعزى  مينالمستخد نظر وجهة من الجامعي هللا عبد المؤسس
 

  يأتي: ما (،13-4) رقم الجدو  في الوارد  النتائج من يتض 
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 قيمدة ذلدك دعميد مدا إن المتعددد، الخطدي االنحددار نمدوذج صدالحية ثبدوت عد  أكدت .أ

)F( اإلحصددددائية الداللددددة قيمددددة إن وكددددذلك ،(1.702) والبالغددددة المحسددددوبة .(Sig) 

 رفـض تدم عليده ،) = 0.05) معنويدةال مسدتوى  مدن أكبدر هديو  (.1930) البالغدة

ـــول (1H) البديلدددة الفرضدددية  ذو أثدددر يوجدددد ال أنددده أي ،(0H) العدميدددة الفرضدددية وقب

 الم داني اإلدراك تحقد  درجدة فدي (α ≥ 0.05) الداللدة مسدتوى  عندد إحصائية داللة

 تعدزى  المسدتخدم ن نظدر وجهدة مدن الجدامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى لب ئة

       .رالعم لمتغ ر

 اإلدراك تحقدد  لمتغيـر () االنحددار لمعدامالت اإلحصدائية الداللدة ثبدوت عدد  بد نت .ب

 لهددا، المحسددوبة )t( قدديم ذلددك دعميدد مددا إنو  ،المؤسددس الملددك مستشددفى لب ئددة الم دداني

 وفدي ،) = 0.05) المعنويدة مسدتوى  مدن أكبر (Sig). اإلحصائية الداللة قيم أنو 

 العدميدددة الفرضدددية وقبـــول (1H) البديلدددة الفرضددية رفـــض تدددم  السدددابقة النتدددائج ضددو 

(0H)، الداللدة مسدتوى  عندد إحصدائية داللدة ذو أثدر يوجدد ال أنده أي (0.05 ≤ α) 

 الجددامعي هللا عبددد المؤسددس الملددك مستشددفى لب ئددة الم دداني اإلدراك تحقدد  درجددة فددي

    العمر. لمتغ ر تعزى  المستخدم ن نظر وجهة من

  الزيارة سبب متغير ثالثاا:

 (14-4) رقددم الجدددو  فددي موضدد  وهدد كمددا ،المتعدددد الخطددي االنحدددار تحل ددل اسددتخدا  تددم

  اآلتي:

 المستشفى لبيئة المكاني اإلدراك تحقق درجة
 الزيارة سبب ومتغير

 معامالت
 (( النحدار

 الخطأ
 المعياري 

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الدللة
 اإلحصائية

 .5.802 313. 18.533 000 (0) الثابت الحد
 المستشفى لبيئة المكاني اإلدراك تحقق درجة

 .007 2.722 .161 .438 الزيارة سبب ومتغير
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 .007 = (F) معنوية 7.408 = المحسوبة (F) قيمة

 [ 2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى  عند ،(95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة ]
 الملك مستشفى لبيئة المكاني اإلدراك تحقق لدرجة المتعدد، الخطي النحدار تحليل نتائج (:14- 4) الجدول

 الزيارة سبب لمتغير تعزى  المستخدمين نظر وجهة من الجامعي هللا عبد المؤسس

  يأتي: ما (،14-4) رقم الجدو  في الوارد  النتائج من يتض 

 )F( قيمدة ذلدك دعميد مدا إن المتعددد، الخطدي االنحددار نمدوذج صدالحية ثبدوت أكدت .أ

 البالغددة (Sig). اإلحصددائية الداللددة قيمددة إن وكددذلك ،(7.408) والبالغددة المحسددوبة

 الفرضدية قبـول تدم عليده ،) = 0.05) المعنويدة مسدتوى  مدن أقدل هدي (0.000)

)α  الداللدددة مسدددتوى  عندددد إحصدددائية داللدددة ذو أثـــر يوجدددد أنددده أي ،(1H) البديلدددة

 هللا عبددد المؤسددس الملددك تشددفىمس لب ئددة الم دداني اإلدراك تحقدد  درجددة فددي ≥0.05(

     .الزيار  سب  لمتغ ر تعزى  المستخدم ن نظر وجهة من الجامعي

ــــر () االنحدددددار لمعددددامالت اإلحصددددائية الداللددددة ثبددددوت بدددد نت .ب  اإلدراك تحقدددد  لمتغي

 لهددا، المحسددوبة )t( قدديم ذلددك دعميدد مددا إن ،المؤسددس الملددك مستشددفى لب ئددة الم دداني

 وفدي ،) = 0.05) المعنويدة مسدتوى  مدن أقدل (Sig.) اإلحصدائية الداللدة قديم أنو 

 داللددة ذو أثــر يوجددد أندده أي ،(1H) البديلددة الفرضددية قبددو  تددم السددابقة النتددائج ضددو 

 لب ئدة الم داني اإلدراك تحقد  درجدة فدي )α ≥ 0.05( الداللدة مسدتوى  عندد إحصائية

 تعددددزى  المسدددتخدم ن نظددددر وجهدددة مدددن الجددددامعي هللا عبدددد المؤسددددس الملدددك مستشدددفى

 .الزيار  سب  لمتغ ر
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  مقدمة

 ألسددئلة اإلحصددائي التحل دل خددال  مدن ال هددا التوصدل تددم التددي النتدائج مناقشددة الفصدل هددذا يتنداو 

 الدراسة. هذه نتائج ضو  في التوصيات إلى إضافة وفرضياتها الدراسة

 الطريـق إيجـادما هي درجةة تطبيةق أنظمةة  الول الدراسة بسؤال ةالمتعلق النتائج مناقشة أولا:

 هللا الجامعي؟ في بيئة مستشفى الملك المؤسس عبد

  :محاور عد  األو  الدراسة سؤا  ويتضمن

  الرموز باستخدام الطريق إيجاد :الول المحور

 مستشدفى ب ئدة فدي الطريد  إيجداد أنظمة تطبيق رجةبد األو  ؤا سبال المتعلقة النتائج أظهرت

 الطريددد  إيجددداد وهدددو األو  المحدددور حدددو  تتمحدددور والتدددي الجدددامعي هللا عبدددد المؤسدددس الملدددك

 أنظمةةة تطبيةةق درجةةة نأ ،الدراسددة ع نددة أفددراد نظددر وجهددة مددن تقددديرات إلددى الرمددوز باسددتخدا 

 الرمددوز السددتخدا  بالنسددبة الجددامعي عبدددهللا المؤسددس الملددك مستشددفى ب ئددة فددي الطريدد  إيجدداد

 فدي المتواجددين مدن متوسدط وعددد فئة وجود يعني وهذا ،(متوسطة / ةإيجابي) متوسطة كانت

 وإيجدداد للتعددرف الموجددود  الرمددوز يسددتخدمون  الجددامعي عبدددهللا المؤسددس الملددك مستشددفى ب ئددة

  .المستشفى ب ئة في الطري 

 مدروســة بطريقــة موزعــة اإلرشــادية الرمــوز" أن علددى تدن  والتددي (1) رقددم فقددر ال توكاند

 نظددددددر فددددددي (متوسددددددطة / ةإيجابيدددددد) ةإيجابيدددددد األكثددددددر "المستشــــــفى مســــــتخدمي لمســــــاعدة

 فدددي تددنقلهم خدددال  طددريقهم إيجددداد عمليددة تعزيدددز علددى سددداعدهم قددد بددددوره هددذاو  ،المسددتخدم ن

 فقر ال وكانت اإلرشادية، الرموز طري  عن الرحلة مسار طو  على حركتهم وتتبع المستشفى

 تمتـــاز المستشـــفى داخـــل المســـتخدمة اإلرشـــادية زالرمـــو " أن علدددى تدددن  والتدددي (3) رقدددم

 غ ددر الرمددوز حجددم ي ددون  وقددد ،ة(يجابيدداإل تددوفر )مددع ةإيجابيدد األقددل "واإلدراك الفهــم بســهولة
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 ومدن النتيجة، هذه في أسهم قد (6) رقم الفقر  عن اإلجابة نتائج إليه أشارت والذي المناس 

 ،رسمها أسلوب وتبسيط المستخدمة وزالرم لتلك الجمهور إفها  تسه ل على العمل يج  هنا

 المسدتهدفة للع ندة العمريدة الفئدةب الخاصدة الديموغرافيدة البياندات وتحل ل دراسة من نجد ح ث

 كب در بشد ل مسداعد عامدل الرمدوز هدذه وتعتبدر ،العمدر كبدار مدن بهدا بأس ال نسبة هناك أن

 بمشداكل لإلصدابة عرضة األكثر كونهم يقصدونها التي لوجهاتهم وتوج ههم الفراغات إلدراك

 تلددك حددو  المسددتخدم ن وعددي زيدداد  ويم ددن الالفتددات. قددرا   مددن تم ددنهم ال ةأميَّدد أو بصددرية

 مثاًل. التفاعلية الالفتات خال  من مستشفى ب ئة في المستخدمة الرموز

 محدور فدي الددرجات توسدط إلدى أدت التي النتائج ذهه اله تعزى  أخرى  أسباب هناكو 

 وبح دم والزيدارات، للعمدل غالب تها في للمستشفى المستخدمة الفئات أن يه ،الرموز استخدا 

 رموزال تلك الستخدا  حاجة هناك تكون  ال وبالتالي لهم، مألوفاً  الم ان يجعل الزيارات تكرار

 مر . ألو  المستشفى يستخد  كمن

 الالفتات باستخدام الطريق إيجاد : الثاني المحور

 مستشددفى ب ئددة فددي الطريدد  إيجدداد أنظمةةة تطبيةةق رجةةةبددد األو  سددؤا بال المتعلقددة النتددائج أظهددرت

 الطريدددد  إيجدددداد وهددددو الثدددداني المحددددور حددددو  تتمحددددور والتددددي الجددددامعي هللا عبددددد المؤسددددس الملددددك

 أنظمةةةة تطبيةةق درجةةة نأ ،الدراسددة ع نددة أفددراد نظدددر وجهددة مددن تقددديرات إلددى الالفتددات باسددتخدا 

 الالفتددات السددتخدا  بالنسددبة الجددامعي عبدددهللا سالمؤسدد الملددك مستشددفى ب ئددة فددي الطريدد  إيجدداد

 ب ئددة فددي المتواجدددين مددن متوسددط عدددد وجددود يعنددي وهددذا ،(متوسددطة / ةإيجابيدد) متوسددطة كانددت

 الطريد  وإيجداد للتعدرف الموجدود  الالفتدات يسدتخدمون  الجدامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى

  .المستشفى ب ئة في
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 اإلرشـادية الالفتـات صـنع فـي المستخدمة الخامات" أن علدى تن  والتي (8) رقم فقر ال توكان

 نظدر فدي ةإيجابيد األكثدر "نظـري  وجهـة مـن السـريع للتلـف ومقاومـة مناسـبة المستشـفى داخـل

 مددن الالفتددة خامددة أن علددى يددد  وهددذا ،الدراسددة ع نددة تق دديم أولويددات سددلم فدديو  الدراسددة ع نددة أفدراد

 بددوره وهذا للمستخد ، إيصالها المراد والرسائل الب ئية المعلومات إيضاح في تسهم التي المعاي ر

 الالفتـات ارتفاعات" أن علدى تن  والتي (7) رقم فقر ال وكانت الطري . إيجاد عملية في يساعد

 ةإيجابيد األقدل "نظـري  وجهـة مـن مناسـبة الرض عـن المستشـفى داخـل المسـتخدمة اإلرشادية

 ،الدراسدة ع ندة تق ديم أولويدات سدلم فديو  المسدتهدفة راسدةالد ع نة أفراد نظرب (ةيجابياإل توفر )مع

 يع دد  مددا وهددو للمسددتخدم ن، الطبيعددي الرؤيددة مجددا  فددي أبددداً  تقددع ال الالفتددات أن علددى يددد  وهددذا

 بشد ل تحملهدا التدي المعلومدات قدرا   دون  وتحدو  ب نها والتنقل الفراغات لهوية األشخاص تعرف

 (.3) رقم الفقر  عن اإلجابة نتائج إليه أشارت والذي واض 

 توجيده فدي دور مدن لهدا لمدا الطري  إيجاد أنظمة عناصر أهم من اإلرشادية الالفتات عنصر إن

 (1) رقدم الفقدر  عدن اإلجابدة نتدائج أشدارت قددف ،سدوا  حدد علدى وخارجه الفراغ داخل المستخدم ن

 حاجدددة إلدددى "نظـــري  وجهـــة مـــن كـــاف   المستشـــفى داخـــل الالفتـــات عـــدد" أن علدددى تدددن  والتدددي

 أنواعها. ب ل الالفتات عدد لزياد  المستشفى ب ئة مستخدم ن

 المكانية والمعالم الخرائط باستخدام الطريق إيجاد :الثالث المحور

 مستشددفى ب ئددة فددي الطريدد  إيجدداد أنظمةةة تطبيةةق رجةةةبددد األو  بالسددؤا  المتعلقددة النتددائج أظهددرت

 الطريدددد  إيجددداد وهدددو الثالدددث لمحدددورا حدددو  تتمحددددور والتدددي ،الجدددامعي هللا عبدددد المؤسدددس الملدددك

 درجةةة نأ ،الدراسددة ع نددة أفددراد نظددر وجهددة مددن تقددديرات إلددى الم انيددة والمعددالم الخددرائط باسددتخدا 

 الستخدا  بالنسبة الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى ب ئة في الطري  إيجاد أنظمة تطبيق

 فقددد المحددور، هددذا يخدد  فيمددا ار اإلشدد مددن والبددد ،(متوسددطة / ةإيجابيدد) متوسددطة كانددت الخددرائط
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 المستشدفى لب ئدة الخدرائط وإضدافة الم انيدة، المعدالم فدي المم ندة التحسد نات حو  استطالعاً  كان

 تمامًا. تستخد  لم كونها

 كتطبيــق إلكترونيــة تنقــل أنظمــة تــوفير فكــرة أؤيــد" أندده علددى تددن  والتددي (5) رقددم فقددر ال توكاندد

App والوحــــدات )المراكــــز المستشــــفى داخــــل وجهتــــك إلــــى إليصــــالك توجيــــه كــــدليل يعمــــل 

 أولويدات سدلم فديو  الدراسدة ع ندة أفدراد نظدر فدي (متوسدطة / ةإيجابي) ةإيجابي األكثر "(والعيادات

 من فإن ،المستشفى المعقد  المبنية الب ئات من المستشفى ب ئة أن خصوصاً  ،الدراسة ع نة تق يم

 ذهنيدداً  للمبنددى شددامل تصددور تكددوين إلكترونيددة أو مطبوعددة كانددت سددوا  التوج هيددة الخددرائط شددأن

  أرجائه. في بالتنقل أكبر بثقة واإلحساس

 وجــود لحظــت بالمستشــفى تجــوالي خــالل" أندده علددى تددن  والتددي (1) رقددم فقددر ال إلددى وبددالنظر

 (ةيجابيدداإل تددوفر )مددع ةإيجابيدد بأقددل حظ ددت فقددد "مــثالا  فنيــةال وحاتـاللكــ المكانيــة المعــالم بعــض

 افتقدار علدى يدد  وهدذا ،الدراسة ع نة تق يم أولويات سلم فيو  المستهدفة الدراسة ع نة أفراد نظرب

 إلدددى منهدددا للتحدددرك المسدددتخدم ن إل هدددا يلجدددأ مرجعيدددة تجميدددع كنقددداط مم دددز  م انيدددة لمعدددالم الب ئدددة

 فدي الع ندة أفدراد إليده يشد ر مدا وهدو معد ن، م دان علدى بهدا سدتدال اال أو بهدا، المحيطة الفراغات

 ب ئددددة داخددددل الطريدددد  إليجدددداد المعددددالم تلددددك بأهميددددة اعتقددددادهم فددددي (2) رقددددم الفقددددر  عددددن همإجددددابت

  المستشفى.
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 المكــاني اإلدراك درجةةة هةي مةةا" نصـه: والــذي الثــاني الدراسـة بســؤال المتعلقـة النتــائج مناقشـة

 "؟ المستخدمين نظر وجهة من الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى لبيئة

 محاور: عد  الثاني لدراسةا سؤا  ويتضمن

 المستشفى داخل والتوجه التنقل سهولة :الول المحور

 المؤسدس الملدك مستشدفى لب ئدة الم داني اإلدراك درجةةب الثداني بالسدؤا  المتعلقدة النتدائج أظهرت

 سدهولة وهدو األو  المحدور حدو  تتمحدور والتدي المسةتخدمين نظةر وجهة من الجامعي هللا عبد

 سدلم فديو  الدراسدة ع نة أفراد نظربو  المهتم ن تقديرات أن إلى ،المستشفى اخلد والتوجه التنقل

 مستشددفى لب ئددة الم دداني اإلدراك درجةةة نأ يعنددي (،متوسددطة / ةإيجابيدد) كانددت تق دديمال أولويددات

 كانددددت المستشددددفى داخددددل والتوجدددده التنقددددل لسددددهولة بالنسددددبة الجددددامعي هللا عبددددد المؤسددددس الملددددك

 .تخدمينالمس نظر وجهة من متوسطة

 أنده علدى تدن  والتدي الدراسدة ع ندة أفراد نظر في ةإيجابي األكثر (1) رقم فقر ال تكان قدو 

ـــم بشـــكل للمستشـــفى أ هـــب" ـــم شـــبه أو دائ  المستشدددفى تلبيدددة علدددى يدددد  األمدددر وهدددذا ،"دائ

 وذلددك ،محدددود  تكددون  لمستشددفىل ارتيددادهم نسددبة فددإن ذلددك جاندد  إلددى الجميددع، الحتياجددات

  وظيفتهم. بح م بذلك ملزمون  فإنهم ،واإلدراي بيالط الكادر بخالف

ـــد بالســـهولة أشـــعر" أن علدددى تدددن  والتدددي (5) رقدددم فقدددر ال إلدددى وبدددالنظر ـــي عن  داخـــل تنقل

 المسددتهدفة الجمدداه ر نظددرب (ةيجابيدداإل تددوفر )مددع ةإيجابيدد األقددلب حظ ددت التدديو  "المستشــفى

 ومراكددز ووحدددات لألقسددا  غدديالفرا  التخطدديط أن نجددد ،الدراسددة ع نددة تق دديم أولويددات سددلم فدديو 

 إدراكهددددم عمليددددة أعدددداق ممددددا بسددددهولة، أرجائدددده فددددي بالتنقددددل مسددددتخدميه يسدددداعد لددددم المستشددددفى

 ك ل. الطري  إيجاد عملية على والتأث ر يقصدونها التي لوجهاتهم
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 المسددتخدم ن، نظددر وفددي عددا  بشدد ل المحددور فقددرات علددى اإلجابددة نتددائج خددال  ومددن أندده كمددا

 للمستشددفى الرئيسددية المددداخل مددن للمبدداني الوصددو  وإم انيددة الرؤيددا وضددوح مدددى نسددبة فددإن

 بشد ل بده المحيطدة الرئيسدية باألقسدا  الرئيسدي المددخل ارتبداط علدى يدد  وهدذا مرتفعدة، كانت

 للوصددو  مددا شددخ  أي نمدد لالستفسددار المسددتخدم ن حاجددة مدددى النتددائج أظهددرت كمددا ج ددد.

 تدداخل إلدى يدؤدي بددوره والدذي المبداني ماتاسدتخدا وضدوح قلدة علدى يد  وهذا وجهاتهم، إلى

 المستخدم ن. لدى اإلدراكية المعلومات في

 (الداخلية المعمارية والمعالجات العناصر) المبنية البيئة عناصر :الثاني المحور

 المؤسدس الملدك مستشدفى لب ئدة الم داني اإلدراك درجةةب الثداني بالسدؤا  المتعلقدة النتدائج أظهرت

 والخدداص الثدداني المحددور حددو  تتمحددور والتددي المسةةتخدمين نظةةر وجهةةة مةةن الجددامعي هللا عبددد

 المهتمدد ن تقددديرات أن إلددى ،(الداخليددة المعماريددة والمعالجددات العناصددر) المبنيددة الب ئددة بعناصددر

 درجة نأ يعني ،(متوسطة / ةإيجابي) كانت تق يمال أولويات سلم فيو  الدراسة ع نة أفراد نظروب

 والتوجه التنقل لسهولة بالنسبة الجامعي هللا عبد المؤسس الملك مستشفى ةلب ئ الم اني اإلدراك

 .المستخدمين نظر وجهة من متوسطة كانت المستشفى داخل

 لمبنــى الداخليــة الفضــاءات تشــكيل فــي" أندده علددى تددن  والتددي (7) رقددم فقددر ال تكاندد قدددو 

 ةإيجابيد األكثر "مالمعال ومحددة حةصري هندسية أشكال استخدام تم عام بشكل المستشفى

 الحقيقدي التشد  ل تحديدد علدى المسدتخدم ن قددر  على يد  وهذا ،الدراسة ع نة أفراد نظر في

 بعضدها مدع المبندى أجدزا  ارتبداط عمليدة في تا  وضوح ظهور يعني وهذا ،الداخلية للفراغات

 مددع شددرمبا بشدد ل هددذه رتبدداطاال عمليددة لعالقددة ونظددراً  ،الددداخلي الفراغددي تكوينهددا فددي الددبعض

 كثيـر المستشـفى فـي يوجـد" أنده علدى تن  والتي (8) رقم الفقر  نتائج جا ت فقد الممرات،
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 الفقدر  فدي اإلجابدة نتدائج تددعم "آلخـر مكـان من والتنقل الحركة تسهل والممرات الطرق  من

 (.7) رقم

 دقد "لـي واضـحة الخارجيـة المستشـفى مـداخل" أن على تن  التيو  (3) رقم فقر ال إلى وبالنظر

 عددد  علددى يددد  وهددذا الدراسددة، ع نددة أفددراد نظددر فددي ة(يجابيدداإل تددوفر مددع) ةإيجابيدد أقددلب حظ ددت

 في مهم كعنصر والظهور للتأك د المداخل حاجة بها المحيطة الممرات مع المباني ترابط وضوح

 للمبنى. الخارجية الواجهات في المعماري  التش  ل

 عناصدددر أهدددم أحدددد هدددي ندددىللمب الداخليدددة اغددداتالفر  داخدددل المسدددتخدمة األلدددوان أن اعتبدددار وعلدددى

 أن علدى تدن  والتدي (4) رقدم الفقدر  علدى اإلجابة نتائج أظهرت فقد ،للمباني المعماري  التش  ل

 لتم  زهدددا تفتقدددر الداخليدددة الفراغدددات بدددأن "،ومنســـجمة متناســـقة المستشـــفى فـــي القســـام ألـــوان"

 وتم  زها. إدراكها عملية من كجز  باأللوان
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 تالتوصيا

 أمور: بعد  توصي الدراسة فإن فرضياتها، ونجاح الدراسة، نتائج من تقد  ما على بنا ً 

 عمليدددة فدددي الجمدددالي البعدددد جانددد  إلدددى Functionality الدددوظيفي البعدددد علدددى الترك دددز .1

Environment Built  المبنيددددة الب ئدددة وعناصددددر الطريدددد  إيجددداد أنظمددددة تصدددميم

 Elements المعقددد  الب ئددات فددي nvironmentE Complex وب ئددات عددا ، بشدد ل 

 تدددأث ر مدددن لددده لمدددا خددداص، بشددد ل Environments Healthcare الصدددحية الرعايدددة

 للمستخدم ن. النفسية لراحةا على مباشر

 المهندددددس دور جاندددد  إلددددى Designer Graphic يالجرافي دددد مصددددممال دور تكامددددل .2

 العامدة دار اإل وحتدى Designer Interior الدداخلي والمصدمم Architect المعمةاري

 مثاليدة Experience Wayfinding طريد  إيجداد وتجربدة شدفائية ب ئدة لتدوف ر للم دان

 الجوان . جميع من مدروسة

 الرعايدددة لبئيدددة الطريددد  إيجددداد نظدددا  لتحدددديث المعدددالم واضدددحة منهجيدددة وضدددع ضدددرور  .3

 تباألدوا كتفا اال وعد  النظا  هذا في التطورات ومواكبة ،مستمر دوري  بش ل الصحية

 عا . بش ل والمنظومة للمستخدم ن الب ئية المعلومات عرض في التقل دية

 team System Wayfindingالطريد  إيجداد بأنظمة متخص  فري  هناك  ون ي أن .4

 كثدد  عددن النظددا  هددذا مويقددي    ويتددابع ريطددو    الصددحية الرعايددة ب ئددات مددن ب ئددة كددل داخددل

 منها. المعقد  اتالب ئ في خصوصاً  احتياجاته ب افة بتزويده ويقو 

 أدوات جميددع تشددمل الصددحية الرعايددة لب ئددات موحددد  Guidlines رشدداديةإ قواعددد وضددع .5

 األلدددوان ونظدددا  الرمدددوز مدددن Tools System Wayfinding الطريددد  إيجددداد نظدددا 

 تعمديمب المعنية والجهات الصحة وزار  وإلزا  ،الم انية والمعالم التوجيه وخرائط والالفتات
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 هددذه فددي اإلداريددة األنظمددة مددع بالتعدداون  الصددحية الرعايددة ب ئددات ميددعج فددي النظددا  هددذا

 .فعال تها وتق يم تطبيقها لضمان الب ئات

 تجربدةو  الخاصدة حتياجداتاال ذوي  تجربدة مدع وتنددمج تنسدجم طري  إيجاد أدوات ابتكار .6

 توصدددي كمدددا واألميدددة، الرؤيدددة ومشددداكل الشددديخوخة آثدددار مدددن يعدددانون  الدددذين السدددن كبدددار

 ب ئددات داخددل بهددم خاصددة outesR مسددارات بتددوف ر الددداخل  ن والمصددمم  ن نالمعمدداري 

 وجهدًا. توتراً  أقل تجربة لهم تتي  الصحية الرعاية

 فدددي للطدددالب سدددوا  مدددواقعهم، ب افدددة الطريددد  إيجددداد بأنظمدددة وعيالددد زيددداد  علدددى العمدددل .7

 ظف نمددو للو  متدددرب نلل أو األنظمددة، تلددك فيدده سرَّ دَ تُدد مسددتقل مسدداق بتخصددي  الجامعددات

 الدورية. والتوعوية التعريفية الدورات خال  من التصميم شركات في

 ب ئددات فددي Maps Orientation Electonic اإللكترونيددة التوجيدده خددرائط اسددتخدا  .8

 Maps Orientation 3D األبعدداد ثالثيددة كخددرائط أشدد الها، ب افددة الصددحية الرعايددة

 الهدداتف علددى Apps تطبيقددات وأ بالب ئددة الخدداص اإللكترونددي الموقددع فددي متاحددة تكددون 

 System Positioning Global (GPS) المواقدع تحديدد بنظدا  مباشدر بشد ل يدرتبط

 توجيده خدرائط حتدى أو ،Route مسدار خدال  مدن يقصدها التي للوجهة المستخد  يوجه

 نفسه. الموقع في Maps Interactive تفاعلية

 فدي الطريد  إيجداد أنظمدة مجدا  فدي المماثلدة الدراسدات مدن مزيدد   بدإجرا  الباحث يوصي .9

 خداص، بشد ل للمستشدفيات والتحس ن روالتطوي االهتما  وزياد  ،الصحية الرعاية ب ئات

 .عا  بش ل المبنية  ئاتوللب
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 (1) رقم الملحق

 التحكيم قبل الستبانة

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 : بعنوان بحثية دراسة أجري  ،ملحم( بني أمجد )حمز  الباحث أنا

 الملك مستشفى :الطريق إيجاد أنظمة تطبيق خالل من الصحية الرعاية لبيئات المكاني اإلدراك تحقق "درجة

 "دراسية كحالة الجامعي عبدهللا المؤسس

 الشدرق  جامعدة مدن الجرافي دي التصدميم تخصد  فدي الماجسدت ر درجدة علدى الحصدو  لمتطلبات استكماالً  وذلك

 رأي دم إلبددا  االسدتبيان هدذا الباحدث يقدد  المجدا  هدذا في النظري  األدب مراجعة وبعد األردن(، )عمان، األوسط

 مجا  في أهمية من لرأي م ولما المجا ، هذا في المتم ز  والعملية العلمية رتكمخب خال  من مصداق تها مدى في

 حالدة فدي الحقدل فدي )صـح( ووضدع المدذكور  الفقدرات صدالحية فدي مالحظداتكم إبددا  يرجدو الباحث فإن البحث،

 )خطــأ( ووضدع الفقر ، ووضوح للمجا ، وانتمائها اللغوية، الصياغة ناحية من مناسبتها ح ث من الفقر  صالحية

 أو والمقترحدات التعديالت بعض بزياد  مقترحاتكم إبدا  الباحث يرجو كما صالحة، غ ر أنها حالة في الحقل في

 مناسبًا. ترونه بما تعديلها أو ببعض دمجها أو حذفها،

 رئيسية. محاور ثالثة من مكونة الستبانة أن علماا 

 اإلستجابة على واإلمتنان الش ر جزيل ولكم

 

 المحترم                                                                           سم:ال

  التخصص:

 العمل: مكان

 الكاديمية: الرتبة

 الباحث                                                                                   

 ملحم بني أمجد حمزة
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 الشخصية: تالبيانا أولا:
 العمر: .1

 سنة 20 - 15 .1
 سنة 30 - 21 .2
 سنة 40 - 31 .3
 سنة 41 من أكبر .4

  : المحكم رأي
 

 :الجنس .2
 ذكر .1
 أنثى .2

  : المحكم رأي
 

 :المستشفى في وجودك سبب ما .3
 مريض .1
 مراف  أو زائر .2
 الكدددادر مدددن العدددامل ن ذلدددك يشدددمل ) موظدددف .3

 ( اإلداري  أو الطبي

  : المحكم رأي
 

 قســـم أي فـــي شـــفىالمست فـــي موظـــف كنـــت إ ا .4
 تعمل؟

 الطبي الكادر .1
 اإلداري  الكادر .2
 ذلك غ ر .3

  : المحكم رأي
 

 مــن المستشــفى فيهــا زرت التــي المــرات عــدد كــم .5
 قبل؟

 مرات 3 – 1 .1
 مرات 9 – 4 .2
 فأكثر مرات 10 .3

  : المحكم رأي
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 إيجاد أنظمة تطبيق درجة الول: المحور ثانياا:
 الرموز باستخدام الطريق إيجاد : أولا  - الطريق

Symbols 

 
 بطريقـة موزعـة اإلرشـادية الرمـوز أن تعتقـد هـل .1

 ؟ المستشفى مستخدمي لمساعدة مدروسة
 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 المـادي الشـكل إلـى يشـير اإلرشـادي الرمـز هـل .2
 ؟ واضحة بصورة المقصود

 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 المستشـفى لداخـ المستخدمة اإلرشادية الرموز هل .3
 ؟ اإلدراك بسهولة تمتاز

 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 تمتـاز المستشفى داخل اإلرشادية الرموز ألوان هل .4
 ؟ والوضوح بالتباين

 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 داخــــل المســـتخدمة اإلرشـــادية الرمـــوز ألـــوان هـــل .5
 ؟ المستخدم انتباه تلفت المستشفى

 نعم .1

 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 مــن مناســب اإلرشــادية الرمــوز حجــم أن تعتقــد هــل .6
 ؟ نظرك وجهة

 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 اإلرشـــــــادية الرمـــــــوز ارتفاعـــــــات أن تعتقـــــــد هــــــل .7
 ؟ مناسبة المستشفى داخل المستخدمة

 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 إيجاد أنظمة تطبيق درجة الول: للمحور تابع
 الالفتات باستخدام الطريق إيجاد : ثانياا  - ريقالط

Signage 

 
 المستشـــفى داخـــل اإلرشـــادية الالفتـــات عـــدد هـــل .1

 ؟ نظرك وجهة من كاف
 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

ــات أن تعتقــد هــل .2  بطريقــة موزعــة اإلرشــادية الالفت
 المستشــفى مســتخدمي وتوجيــه لمســاعدة مدروســة
 المقصودة؟ لوجهاتهم

 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3
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  : المحكم رأي
 

ــــاز هــــل .3 ــــات تمت  داخــــل الموزعــــة اإلرشــــادية الالفت
 ؟ القراءة بسهولة المستشفى

 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

ــات فــي المســتخدمة اللــوان هــل .4  اإلرشــادية الالفت
 ؟ والوضوح بالتباين تمتاز المستشفى داخل

 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

ــات فــي المســتخدمة اللــوان هــل .5  اإلرشــادية الالفت
 المستخدم؟ انتباه تلفت المستشفى داخل

 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 المستشـــفى داخـــل اإلرشـــادية الالفتـــات حجـــم هـــل .6
 ؟ كنظر  وجهة من مناسب

 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 المســــتخدمة اإلرشــــادية الالفتـــات ارتفاعــــات هـــل .7
 ؟ بةمناس المستشفى داخل

 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 الالفتــــات صــــنع فــــي المســــتخدمة الخامــــات هــــل .8
 ومقاومــــة مناســــبة المستشــــفى داخــــل اإلرشــــادية

 ؟ السريع للتلف
 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 
 إيجاد أنظمة تطبيق درجة الول: للمحور تابع

 الخرائط باستخدام الطريق إيجاد : ثالثاا  - الطريق
apsM المكانية Landmarks 

 
 وجــــود لحظـــت هـــل بالمستشـــفى تجوالـــك لخـــال  .1

 فنييية لوحيية كييـ Landmarks المكانيــة المعــالم

 ؟ مثالً 
 نعم .1
 ال .2
 لذلك أنتبه لم .3

  : المحكم رأي
 

 Landmarks المكانيـة المعـالم وجود تعتقد هل .2

 للمكـان الطريـق إيجـاد فـي يفيد قد المستشفى في
 ؟ داخله المقصود

 نعم .1
 ال .2
 شي  في تساھم ال .3

  : المحكم رأي
 

 وجــــود لحظـــت هـــل بالمستشـــفى تجوالـــك خـــالل .3
 ؟ إرشادية Maps خرائط

 نعم .1
 ال .2
 لذلك أنتبه لم .3
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  : المحكم رأي
 

 لتحديـد مرجعـاا  Maps الخـرائط اعتماد تفضل هل .4
 والعيـادات والوحـدات المراكـز إلى للوصول وجهتك

 ؟ المستشفى داخل
 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 كتطبيـق إلكترونيـة تنقل أنظمة توفير مع أنت هل .5
App وجهتــك إلــى إليصــالك توجيــه كــدليل يعمــل 
 ؟ والعيادات( والوحدات )المراكز المستشفى داخل

 نعم .1
 ال .2
 شي  في تساھم ال .3

  : المحكم رأي
 

 
 اإلدراك تحقق درجة الثاني: المحور : ثالثاا 

 اخلد والتوجه التنقل سهولة : أولا  - المكاني
 المستشفى

 بشكل: يكون  للمستشفى  هابك هل .1
 دائم .1
 دائم شبه .2
 إليه الحاجة حس  .3

  : المحكم رأي
 

 للوصــول شــخص أي مــن لالستفســار تحتــاج هــل .2
 مرة؟ لول إليه الذهاب ترغب الذي للمكان

 نعم .1
 ال .2
 دائماً  ليس .3

  : المحكم رأي
 

 تسـتطيع هـل معـين مكان عن استفسارك حال في .3
ــــــع ــــــان والوصــــــول الوصــــــف تتب ــــــوب للمك  المطل

 بسهولة؟
 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 لكافـة الرئيسـي المـدخل من والوصولية الرؤية هل .4
 ؟ وواضحة سهلة المستشفى أقسام

 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

  ؟ المستشفى داخل تنقلك عند بالسهولة تشعر هل .5
 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 الملـك مستشـفى ومراكـز ووحـدات مأقسـا توزيع هل .6
 علـى مسـتخدميه يسـاعد الجامعي عبدهللا المؤسس

  ؟ بسهولة أرجائه في التنقل
 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 : ثانيا   - المكاني اإلدراك الثاني: المحور تابع

 والمعالجات العناصر) المبنية البيئة عناصر

 ( الداخلية المعمارية

 : بـ شعرت هل مرة لول تشفىالمس زرت عندما .1
 الحركة وسهولة الثقة .1
  الم ان وغرابة الضياع .2
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 عادي شعور .3

  : المحكم رأي
 

 الملــك لمستشــفى الداخليــة الفضــاءات فــي رأيــك مــا .2
  ؟ معيالجا عبدهللا المؤسس

  س ئ .1
 عادي .2
 جم ل .3
 فخم .4

  : المحكم رأي
 

 عبــــدهللا المؤســــس الملــــك مستشــــفى مــــداخل هــــل .3
  لمستخدمين؟ل اضحةو  الخارجية الجامعي

 نعم .1
 ال .2
 ما حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 هي: هل المستشفى في القسام للوان بالنسبة .4
 متشابهة .1
  مختلفة .2
 ومنسجمة متناسقة .3
 متنافر  .4
 عادية .5

  : المحكم رأي
 

 إلـى للمستشـفى الداخليـة الممـرات مـن اإلنتقـال هل .5
  ضح؟ووا سهل الوحداتو  والعيادات القسام

 نعم .1
 ال .2
 ام حد إلى .3

  : المحكم رأي
 

 مبنــــى فـــي الداخليـــة الفضـــاءات لتوزيـــع بالنســـبة .6
 هي: هل عام بشكل المستشفى

 ومعروفة واضحة .1
 االستخدا  واضحة وغ ر مبهمة .2
 توزيددددددع علدددددى التعدددددرف يم دددددن مدددددا حدددددد إلدددددى .3

 ف ها الفراغات
 ذلك أالحظ لم .4

  : المحكم رأي
 

 المستشــفى لمبنــى الداخليــة الفضــاءات تشــكيل فــي .7
 عام: بشكل

 صريحة هندسية أش ا  استخدا  تم .1
 المعالم محدد  غ ر المستخدمة األش ا  .2
 منتظمة وغ ر منتظمة ب ن ما متنوعة .3
 انتباهي تستترع   لم .4

  : المحكم رأي
 

 هـل والممرات الطرق  من كثير المستشفى في يوجد .8
 هي:
 آلخر م ان من والتنقل الحركة تسهل .1
 ما حد إلى .2
 شي  في تساھم ال .3

  : المحكم رأي
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 (2) رقم الملحق

 لالستبانة المحكمين الساتذة سماءبأ قائمة

 

 اإلســـــــــــــــــــــــــــم ت
 الرتبة

 الجامعة التخصص الكاديمية

 اليرموك جامعة الداخلي التصميم مشارك أستا  عبيدات محمد إسالم د. .1
 البتراء جامعة الجرافيكي التصميم مشارك أستا  البسيوني صالح نهى د. .2
 البتراء جامعة الجرافيكي التصميم مشارك أستا  عمر الصادق عبد خيري  محمد د. .3
 الردنية الجامعة الجميلة الفنون  مساعد أستا  العباس بكر حمدم د. .4
 اليرموك جامعة الجرافيكي التصميم أستا  الخولي إيناس د. .5
 فيالدلفيا جامعة اخليالد التصميم مساعد أستا  عبيدات محمد سيف د. .6
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 (3) رقم الملحق

 النهائية ابصورته الستبانة
 فقط للتوثيق النسخة وهذه Docs Google موقع على إلكترونياً  وزعت االستبانة *

 

 ـة المستبين/ عزيزتي / عزيزي 

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 : بعنوان م دانية دراسة بإجرا  الباحث يقو 

 الملك مستشفى الطريق: إيجاد أنظمة تطبيق خالل من الصحية الرعاية لبيئات المكاني دراكاإل تحقق "درجة

 " دراسية كحالة الجامعي عبدهللا المؤسس

 والوجهددة الطريدد  إيجدداد مشدد لة بدراسددة و عددا ، بشدد ل االردن فددي الصددحي الواقددع علددى للتعددرف الدراسددة تهدددف إذ

 قبدل مدن الددائم اسدتخدامها فدي أهمية من المباني لهذه لما خاص، ش لب للمستشفيات المبنية الب ئات في المطلوبة

 عناصددر أهددم علددى التعددرف طريدد  عددن ذلددك وسدد تم والمرضددى، الخاصددة االحتياجددات ذوي  مددن وخصوصدداً  روادهددا

 فددي مسددتخدم ها، قبددل مددن إدراكهددا وسددهولة المبنيددة الب ئددة م ونددات وضددوح فددي تسدداهم التددي الطريدد  إيجدداد أنظمددة

 العناصددر هددذه علددى التعدرف االسددتبانة هددذا خدال  مددن وسدد تم .إربدد فددي الجددامعي عبددهللا المؤسددس لددكالم مستشدفى

 الب ئة. هذه مستخدمي رؤية على بنا اً 

 ب ئددة داخددل ووجهتددك الطريدد  إيجدداد فددي تجربتددك مددع يتناسدد  مددا واختيددار االسددتبانة فقددرات قددرا   ىيرجدد

 د .مساع توضيحية كعناصر الصور بعض وسأرف  المستشفى،

 اإلستجابة على واإلمتنان الش ر جزيل ولكم

 

 الباحث                                                                                     

 ملحم بني أمجد حمزة
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 ية:الشخص البيانات لا:أو 
 

 العمر: .1
 سنة 20 - 15 .5
 سنة 30 - 21 .6
 سنة 40 - 31 .7
 سنة 41 من أكبر .8

 :الجنس .2
 ذكر .3
 ثىأن .4

 :المستشفى في وجودك سبب ما .3
 مريض .4
 مراف  أو زائر .5

 الكدددادر مدددن العدددامل ن ذلدددك يشدددمل ) موظدددف .6

 ( اإلداري  أو الطبي

ـــت إ ا .4 ـــي المستشـــفى فـــي موظـــف كن  قســـم أي ف
 تعمل؟

 الطبي الكادر .4
 اإلداري  الكادر .5
 ذلك غ ر .6

 مــن المستشــفى فيهــا زرت التــي المــرات عــدد كــم .5
 قبل؟

 مرات 3 – 1 .4
 مرات 9 – 4 .5
 كثرفأ مرات 10 .6

 

 Symbols الرموز باستخدام الطريق إيجاد : لا أو  - الطريق إيجاد أنظمة تطبيق درجة ل:وال  المحور ثانياا:

 

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الرقم
 موافق
 بشدة

 أعارض محايد موافق
 أعارض
 بشدة

1.  
 مستخدمي اعدةلمس مدروسة بطريقة موزعة اإلرشادية الرموز

 .المستشفى
     

      واضحة. بصورة المقصود المكان إلى يشير اإلرشادي الرمز .2

3. 
 الفهم بسهولة تمتاز المستشفى داخل المستخدمة اإلرشادية الرموز

 واإلدراك.
     

      والوضوح. بالتباين تمتاز لمستشفىا داخل اإلرشادية الرموز ألوان .4
      انتباهي. تلفت المستشفى داخل تخدمةالمس إلرشاديةا الرموز ألوان .5
      نظري. وجهة من مناسب اإلرشادية زالرمو  حجم .6

7. 
 عن المستشفى داخل المستخدمة اإلرشادية الرموز ارتفاعات

 نظري. وجهة من  مناسبة الرض
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 Signage تاتالالف باستخدام الطريق ادإيج : نياا ثا - الطريق جادإي أنظمة طبيقت درجة ل:وال  للمحور تابع

 

 Maps الخرائط باستخدام الطريق إيجاد : ثالثاا  - الطريق إيجاد أنظمة تطبيق درجة ل:وال  للمحور تابع

 Landmarks المكانية والمعالم

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الرقم
 موافق
 بشدة

 أعارض محايد موافق
 أعارض
 بشدة

      نظري. وجهة نم كاف   لمستشفىا داخل اإلرشادية الالفتات عدد  .1

2. 
 هوتوجي دةلمساع دروسةم بطريقة موزعة اإلرشادية الالفتات

 المقصودة. وجهاتهمل المستشفى خدميمست
     

      لقراءة.ا بسهولة فىالمستش اخلد ةالموزع اإلرشادية الالفتات تمتاز .3

4. 
 متازت لمستشفىا داخل اإلرشادية لالفتاتا في المستخدمة اللوان

 والوضوح. بالتباين
     

5. 
 لفتت المستشفى خلدا اإلرشادية لالفتاتا في المستخدمة اللوان

 انتباهي.
     

      نظري. وجهة نم مناسب لمستشفىا خلدا اإلرشادية الالفتات حجم .6

7. 
 عن لمستشفىا اخلد لمستخدمةا اإلرشادية الالفتات ارتفاعات هل

 نظري. جهةو  من  مناسبة الرض
     

8. 
 فىالمستش داخل اإلرشادية الالفتات صنع يف المستخدمة الخامات

 ظري.ن وجهة من لسريعا للتلف مةأو ومق اسبةمن
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 ىالمستشف داخل والتوجه التنقل ولةسه : لا أو  - المكاني اإلدراك تحقق درجة الثاني: المحور : ثالثاا 

 

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الرقم
 موافق
 بشدة

 أعارض يدمحا موافق
 أعارض
 بشدة

1.  
 المكانية المعالم بعض وجود لحظت بالمستشفى تجوالي خالل

Landmarks مثالا. فنية كـاللوحات 
     

2. 
 ادإيج في يفيد المستشفى في Landmarks المكانية المعالم وجود

 داخله. المقصود للمكان الطريق
     

      إرشادية. apsM خرائط وجود لحظت بالمستشفى تجوالي خالل .3

4. 
 إلى للوصول وجهتي لتحديد مرجعاا  Maps الخرائط اعتماد فضلأ

 المستشفى. داخل والعيادات لوحداتوا المراكز
     

5. 
 كدليل يعمل App كتطبيق إلكترونية تنقل أنظمة توفير فكرة أؤيد

 والوحدات )المراكز ىالمستشف داخل وجهتك إلى إليصالك توجيه
 والعيادات(.

     

 موافق الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الرقم
 أعارض أعارض محايد موافق بشدة

 بشدة
      دائم. شبه أو دائم بشكل للمستشفى أ هب  .1

 أرغب الذي للمكان للوصول شخص أي من رلالستفسا حتاجأ .2
 مرة. لول  إليه للذهاب

     

3. 
 والوصول فالوص تتبع ستطيعأ معين مكان عن استفساري  حال في

      بسهولة. المطلوب للمكان

 المستشفى أقسام افةلك الرئيسي المدخل من والوصولية الرؤية .4
      وواضحة. سهلة

      المستشفى. داخل تنقلي عند ولةالسهب شعرأ .5

 على يهمستخدم يساعد مستشفىال ومراكز ووحدات أقسام توزيع .6
      بسهولة. أرجائه في التنقل
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 (الداخلية المعمارية والمعالجات العناصر) المبنية البيئة عناصر : ثانياا  - المكاني اإلدراك الثاني: المحور تابع

 

  

 موافق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةالفقــــــــــــــ الرقم
 بشدة

 أعارض أعارض محايد موافق
 بشدة

      الحركة. وسهولة بـالثقة شعرت مرة لول  المستشفى تزر  عندما  .1
      نظري. وجهة من جميلة لمستشفىل الداخلية الفضاءات .2
      لي. واضحة الخارجية مستشفىال مداخل .3
      .ومنسجمة متناسقة المستشفى في لقساما ألوان .4

5. 
 والعيادات امالقس إلى للمستشفى الداخلية الممرات من اإلنتقال

      وواضح. سهل والوحدات

 معروف عام بشكل المستشفى مبنى في الداخلية الفضاءات توزيع .6
      اإلستخدام. وواضح

 تم  عام بشكل ىالمستشف لمبنى لداخليةا الفضاءات تشكيل في .7
 المعالم. ومحددة حةصري هندسية أشكال استخدام

     

8. 
 الحركة تسهل  والممرات الطرق  من كثير فىالمستش في يوجد

      آلخر مكان من والتنقل
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 (4) رقم الملحق

Abdullah King الجامعي عبدهللا المؤسس الملك مستشفى في المرضى أجنحة

(KAUH) Hospital University 
 

 (1-) التسوية طابق
 (GF) الرضي الطابق

 والنسائية( والتخدير العامة والجراحة والباطنية البولية والمسالك والجلدية األطفا  )عياد  وتشمل الخارجية العيادات *
 الموظف ن وكفت ريا والبقالة األمن وم ت  المرضى شؤون  وم ت  الطبية والسجالت الرئيسية الص دلية *

 (1) لولا الطابق
 والمختبرات المتوسطة العناية ووحد  واإلنعاش العمليات صاالت *

 الوظيفي والعالج والع ون  واألذن والعظا  والكيماوي  الكلى وغس ل والتنظ ر القل  )عياد  وتشمل الخارجية العيادات *
 الف زيائي( والفح  الد  وبنك والتنفسية والنفسية الطبيعي والعالج

 الخدمات طابق
 الس ري  وعياد  الم تبة *

 الضوئية والمعالجة والفك ن والوجه الفم جراحة *
 العامة واإلدارة الطبية المختبرات (2) الثاني الطابق

A أنسجة مختبر  C  العامة اإلدار 
B وراثية مختبرات D   البشرية الموارد وإدار  المالية اإلدا 

 والتوليد النسائية قسم (3) الثالث الطابق
A وثالثة( ثانية )درجة وتول د نسائية C خداج( حث ثة عناية( 
B أولى( )درجة وتول د نسائية D والد  غرف 

 الطفال قسم (4) الرابع الطابق
A وثالثة( أولى )درجة أطفا  جراحة C  الحث ثة العناية وحد 
B وثانية( أولى درجة) أطفا  باطني D ت نوالرئ القل  إلنعاش التدريبي المركز 

 العامة الجراحة قسم (5) الخامس الطابق
A نسا  عامة جراحة C رجا  عامة جراحة 
B ونسا ( )رجا  عامة جراحة D وأطفا ( ونسا  )رجا  عامة جراحة 

 العامة الجراحة قسم (6) السادس الطابق
A نسا  خاصة جراحة C رجا  خاصة جراحة 
B ونسا ( )رجا  عامة جراحة D أولى درجة ونسا ( جا )ر  خاصة جراحة 

 الطباء مكاتب (7) السابع الطابق
A  وأعصاب( أطفا  )جراحة أطبا  م ات C  باطني( أطبا  م ات( 
B األطبا  س ن D األطبا  س ن 

 الطباء مكاتب (8) الثامن الطابق
A الح وية للتقنيات هيا األم ر  مركز C  الجراحة( )قسم أطبا  م ات 
B الح وية للتقنيات ياه األم ر  مركز D  نسائية( أطبا  م ات( 

 (9) التاسع الطابق
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A  الحث ثة العناية وحد ICU C  النفسية األمراض وحد 
B  التمريض دائر D  الدوائية الدراسات وحد 

 (10) العاشر الطابق
A ورابعة( ثانية )درجة نسا  باطني C وثالثة( ثانية )درجة رجا  باطني 
B أولى( )درجة باطني D  والد  األورا  وحد 

 (11) عشر الحادي الطابق
A  المتوسطة القلبية العناية وحد C  للقل  الحث ثة العناية وحد 
B  التاجية العناية وحد D القل  قسطر  مختبر 

 (12) عشر الثاني الطابق
A  العظمي النخاع زراعة وحد C  اإلنجاب على المساعد  وحد 
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 (4) رقم الملحق

 المهمة تسهيل كتاب

 


