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 شكر وتقديرشكر وتقدير

 

أسمى آيات الشكر أسمى آيات الشكر   أقدمأقدموقبل أن امض ي وقبل أن امض ي   دراستيدراستيخطو خطواتي األخيرة في خطو خطواتي األخيرة في أأ وأناوأناالبد لي البد لي 

واالمتنان والتقدير واملحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة... إلى الذين واالمتنان والتقدير واملحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة... إلى الذين 

   ""  ....إلى جميع أساتذتنا األفاضل.إلى جميع أساتذتنا األفاضل.  ......والمعرفةوالمعرفةمهدوا لي طريق العلم مهدوا لي طريق العلم 
 
 كن عالما
 
فإن لم فإن لم   كن عالما

،تستطع فكن تستطع فكن 
 
،متعلما
 
  ""  تبغضهمتبغضهم  فإن لم تستطع فالفإن لم تستطع فالالعلماء، العلماء، ع فأحب ع فأحب فإن لم تستطفإن لم تستط  متعلما
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 كان عونا
 
  ونورا يض يء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في طريقي. ونورا يض يء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في طريقي.   رسالتيرسالتيلي في لي في   كان عونا

    

وقدموا لي المساعدات واألفكار وقدموا لي المساعدات واألفكار   ،،زرعوا التفاؤل في دربيزرعوا التفاؤل في دربي  أصدقائي الذينأصدقائي الذينإلى إلى 

  والتقدير.والتقدير.  يشعروا بدورهم بذلك فلهم منا كل الشكر يشعروا بدورهم بذلك فلهم منا كل الشكر   أنأنربما دون ربما دون   والمعلوماتوالمعلومات

  ((قف إلى جانبي فلهم مني كل الشكرقف إلى جانبي فلهم مني كل الشكرو و بالشكر أيضا إلى كل من بالشكر أيضا إلى كل من   أتوجهأتوجه  )كما)كما

  

  ......الباحثالباحث



  ه 

  هداءهداءال ال 
  

    بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

  

من أحمل من أحمل   إلىإلى.. .. ..من علمني العطاء بدون انتظارمن علمني العطاء بدون انتظار  إلىإلى.. .. ..من كلله الله بالهيبة والوقارمن كلله الله بالهيبة والوقار  إلىإلى

 قد حان قطافها بعد ..أسمه بكل افتخارأسمه بكل افتخار
 
 قد حان قطافها بعد .. أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثمارا
 
.. أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثمارا

.. والدي .. والدي ..األبداألبد  إلىإلىطول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد و طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد و 

  ..العزيز العزيز 

  

الغالية الغالية   إلىإلىمن دمها وروحها وعمرها حبا وتصميما ودفعا لغٍد أجمل من دمها وروحها وعمرها حبا وتصميما ودفعا لغٍد أجمل   ييأعطتنأعطتنمن من   إلىإلى

  ..أمي الحبيبةأمي الحبيبة  ......رى األمل إال من عينيهارى األمل إال من عينيهاالتي ال نالتي ال ن

  

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة إلى القلوب الطاهرة الرقيقة من أخذ بيدي... ورسم األمل كل خطوة مشيتها من أخذ بيدي... ورسم األمل كل خطوة مشيتها   إلىإلى

  إخوتي األعزاء.  إخوتي األعزاء.    ......والنفوس البريئة إلى رياحين حياتيوالنفوس البريئة إلى رياحين حياتي

  

  ((هذا العمل... شكري الجزيل وامتنانيهذا العمل... شكري الجزيل وامتناني  نجاز نجاز إإكل من ساعدني في كل من ساعدني في   إلىإلى))  
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 قائمة األشكال والصور

-الفصل قمر 
 الشكل

 الصفحة المحتوى 

0-1 
نموذج جزئي من خريطة مترو أنفاق فيينا، وهي توضح فقط المعلومات 

 األساسية التي يحتاجها المسافرون ألجل التنقل.
13 

0-0 
خريطة جغرافية أقصى اليسار مقابل خريطة عقلية توضح تجربة الرحلة عن 

 ت المميزة التي يستدل بها.يمينها، وفي أقصى اليمين تخطيط ألحد العالما
14 

0-3 
الفتة معلومات خارجية، مدينة اإلسكندرية القديمة، والية فرجينيا، الواليات 

 المتحدة األميركية.
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 18 نماذج لالفتات توجيهية داخلية، حيث تعزز الرموز فيها الرسالة النصية. 0-4

0-5 
 غرفة، وتحوي كتابةرقم ال الفتة تعريفية داخلية إلدارة التسجيل، توضح

 وكتابة بطريقة "بريل". نصية
18 

0-6 

 التوضيحية والصور الكبيرة نموذج الفتة طوارئ داخلية، حيث النصوص
 على العثور في الجميع لمساعدة األلوان وترميز التنبيه ومعّرفات واألضواء

 الطوارئ. وتوجيهات أجهزة
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 31 جهات مختلفة. 5الفتة عمودية تشير إلى  (ب 0-01)



  ي 

 40 .شارع األعمدة أو كاردو، تصوير الباحث 0-00

 41 .المسرح الجنوبي، تصوير الباحث 0-03

 42 .مسرح الشمالي، تصوير الباحثال 0-04

 43 .سبيل الحوريات، تصوير الباحث 0-05

 44 .قوس هادريان، تصوير الباحث 0-06

 45 .معبد أرتميس، تصوير الباحث 0-07

 41 .، تصوير الباحث"الهيبودورم"ميدان سباق الخيل  0-08

 47 .ساحة الندوة، تصوير الباحث 0-09

 48 .ر الباحث، تصويجرش كاتدرائية 0-32
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 (ب 0-38) 
ويالحظ في سوء في التنظيم والتنسيق في توزيع سالل النفايات ووضعها 

 .، تصوير الباحثبجوار الالفتة
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 13 .، تصوير الباحثب(-1الفتة تعريفية رقم ) (ب 0-06)   

 13 .، تصوير الباحث(2الفتة تعريفية رقم ) 0-47

0-48 
طوط المستخدمة وكود الباحث، الفتة الخريطة، موضحًا بها االرتفاعات والخ

 األلوان.
18 

0-49 
الباحث، الفتة االتجاه، موضحًا بها اتجاهات خمسة واالرتفاعات والخطوط 

 المستخدمة وكود األلوان.
19 



  ك 

0-52 
الباحث، الفتة معلومات، موضحًا بها معلومات عن سبيل الحوريات 

 واالرتفاعات والخطوط المستخدمة وكود األلوان.
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عالمة خطر تحذر من السقوط، موضحًا بها األبعاد والخطوط  الباحث،

 المستخدمة وكود األلوان.
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0-50 
تنبه من سقوط الصخور، موضحًا بها األبعاد  اإلنذارالباحث، عالمة 

 والخطوط المستخدمة وكود األلوان.
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0-53 
الباحث، عالمة الحذر تمنع من دخول المنطقة، موضحًا بها األبعاد 

 وط المستخدمة وكود األلوان.والخط
72 
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الباحث، عالمة المالحظة تنبه بأن المنطقة مراقبة بالكاميرات، موضحًا بها 
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 الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية  درجة االستفادة من تطبيق معايير تصميم
 إعداد
 العفيف ىفمحمد حسن مصط
 إشراف

 أحمد حسين إبراهيم وصيفأ.د. 
 الملخص 

الصناعات العالمية حسب تقارير مجلس السياحة العالمي، التي أشارت  أكبرأصبحت السياحة من 

 عام. إلىأن أعداد السياح في تزايد مذهل من عام  إلى

وضاع األوذلك نتيجة استقرار  ،وسطمناطق الجذب السياحي في الشرق األأحد أهم ويعتبر االردن 

 وتوافر العديد من الخدمات السياحية العالجية. ،أهمية االردن الدينية والتاريخية إلىاألمنية اضافة 

مدينة جرش األثرية من تطبيق معايير  نسائحيالتحليل درجة استفادة  إلىن هذه الدراسة تسعى إ

يم الالفتات المنتشرة في أرجاء المدينة، وذلك من خالل تطوير استبانة لتوزيعها على عينة تصم

 :، وذلك لقياسحصاءاستبانة صالحة لإل 390ردنيين والعرب قوامها من السائحين األعشوائية 

 ع مدينة جرش األثرية.أواًل: درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواق

 ة من تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية.ثانيًا: درجة االستفاد

إلى أن ، والتي أشارت فيه حصاء الذي قامت به هيئة تنشيط السياحةاعتمدت الدراسة اإلحيث 

زائر عن شهر سبتمبر  1000ين والعرب الذين زاروا مدينة جرش بلغ حوالي ردنيأعداد السائحين األ

وقد تكرر نفس العدد تقريبًا في نفس الشهر من العام الحالي، وعليه م،  2018عن العام الماضي 

أن يكون مجتمع الدراسة هو زوار مدينة جرش االثرية خالل شهر كامل واعتماد اعتمد الباحث 

المعتمد  Calculator.netفردًا من زوار مدينة جرش األثرية تبعًا لموقع  312عينة الدراسة بـ 

 الدراسة من مجتمع الدراسة. عالميًا في استخالص عينة



  ن 

رشادية في تصميم الالفتات، اعد اإلوقد قام الباحث بعمل تجربة عملية التزم فيها بتطبيق القو 

 ،وتطبيق معايير تصميم الالفتات، واهتم من خالل التجربة بإلقاء الضوء على أحدث التقنيات

عوامل الجوية وتغيرها المفاجئ، وذلك الخامات والطالءات الحديثة الصديقة للبيئة المقاومة لقسوة ال

 تعزيزًا وتعظيمًا الستفادة السياح العرب واألجانب لمدينة جرش األثرية.

  . األثرية مدينة جرش األثرية،المواقع  ،الالفتات تصميم معايير ،الالفتات: ةيالمفتاح الكلمات
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Abstract 

Tourism has become one of the largest global industries according to the reports of the 

World Tourism Council, which indicated that the number of tourists is increasing 

amazing from year to year. 

Jordan is considered one of the most important tourist attractions in the Middle East as a 

result of the stability of the security situation in addition to Jordan's religious and 

historical importance and the availability of many medical tourism services. 

This study seeks to analyze the degree to which the tourists of the ancient city of Jerash 

benefit from applying the criteria for designing signs spread throughout the city, by 

developing a questionnaire to distribute it to a random sample of Jordanian and Arab 

tourists consisting of 390 questionnaires that are valid for statistics, in order to measure: 

First: The degree of application of standards for sign design in the ancient sites of 

Jerash. 

Second: The degree of benefit from applying the criteria for designing signs in the 

ancient sites of Jerash. 

The study adopted the census carried out by the Tourism Revitalization Authority, 

which indicated that the number of Jordanian and Arab tourists who visited the city of 

Jerash reached about 6000 visitors for the month of September from last year 2018 AD, 

and the same number was repeated almost in the same month of the current year, and 

therefore The researcher approved that the study community be visitors to the ancient 

city of Jerash during the whole month, and the study sample was approved by 362 

individuals from the ancient city of Jerash, according to Calculator.net, which is 

internationally accredited in extracting the study sample from the study community. 

The researcher has done a practical experiment in which he committed to applying the 

guiding rules in designing signs, and applying the standards for designing signs, and 



  ع 

interested through the experiment to shed light on the latest technologies, materials and 

modern paints environmentally friendly and resistance to the harsh weather factors and 

sudden change, in order to enhance and maximize the benefit of Arab and foreign 

tourists to the city of Jerash Archaeological. 

Keywords: Design, Signage, Archaeology, Criteria, “Jerash” City. 
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 المقدمةأ. 

تعتبر السياحة من أهم قطاعات االقتصادية في وقتنا الحاضر، وتلعب السياحة دورًا مهمًا في توفير 

فرص العمل وتحسين الدخل القومي للدول باألخص الدول النامية من خالل استقطاب أكبر عدد 

 األثري.  كاني بما يتناسب مع تاريخ وحضارة وثقافة المالسياح كانمن السياح، وعكس صورة الم

فقد أصبحت السياحة أكبر صناعة عالميـًا حـسب تقـارير مجلس السياحة العالمي، حيث تساهم 

كان هناك  2102في عام و  التشغيل،الناتج المحلي اإلجمالي وفرص مـن  %01بأكثر من 

تريليون دوالر أمريكي، أو ما  2نفقون حوالي مليار سائح دولي من جميع أنحاء العالم، ي 0.410

حجم ل، ويقدر بليون دوالر أمريكي يوميًا على السياحة الدولية باستثناء تكـاليف النقـ 5يزيد عن 

 .(2102)الدعجة،  2102مقارنة بعام  %5.4بـ  النمو

أهميته  إلىويعود ذلك أساسًا  .الشرق األوسط أحد أهم مناطق الجذب السياحي في األردن ويعتبر

واالستقرار األمني. ويتمتع األردن بمواصفات أخرى تجعله مقصدًا للسياح والزوار  التاريخية ،الدينية

 .(2102)بظاظو، لسياحة العالجيةا حاء العالم طوال السنة، خاصة فيما يخصأنمن مختلف 

الالفتات في آثار تصميم  تطبيق معايير تحليل درجة استفادة السائح من إلىوتسعى هذه الدراسة 

السياحية في مدينة جرش األثرية،  عقواالم الفتاتجرش، حيث تأتي هذه الدراسة للتركيز على واقع 

 .للباحث حل هذه المشكلة من خالل التجربة العمليةوالعمل على 

 

 

 الدراسة مشكلة ب.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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 على عينة عشوائية من سياح مدينة جرش األثرية Pilot Studyمن خالل دراسة استطالعية 

 ،والتوزيع الجيد معايير تصميم الالفتات،تطبيق  إلى المدينة األثرية مشكلة افتقارللباحث ظهرت 

جوية ومناخية متغيرة رضة لظروف الخامات المتوافقة مع البيئة كونها منطقه مكشوفة ومع استخدامو 

والثقافات يحتم على المصمم  انالبلدتواجد عدد كبير من الزائرين من مختلف  أنما ك ... وقاسية

 ،لمختلف الثقافات واألعراق اإلرشاديةيلتزم بالمقياس المعياري العالمي في تصميم الالفتات  أن

 .لهامة وإرشادهم وتوجيههم إلى وجهتهملمدهم بالمعلومات اوأيضًا لذوي االحتياجات الخاصة، 

 مشكلة الدراسة تكمن تحديدًا في: نإولذا ف

  اإلرشاديةقلة الالفتات. 

 .أخطاء توزيع الالفتات 

 عدم مالئمة خامات الالفتات. 

 .عدم وجود تسلسل في الالفتات لالستدالل على الموقع األثري 

  األثر.بما ال يتناسب مع تاريخ  خاماتهاورداءة الالفتات قدم 

 

 أسئلة الدراسة وفرضياتهاج. 

من  يانتع" األثرية "مدينة جرشمن خالل الدراسة االستطالعية التي قام بها الباحث، اتضح أن 

غير كافية  المقدمةالخدمات  أنفي المواقع األثرية، حيث  اإلرشاديةلخدمات اضعف وغياب 

تناسب مع أهمية مدينة جرش السياحية ت، كما ال ةاألثري معالم جرشإلرشاد السياح الذين يرتادون 

 تها الحضارية والتاريخية على المسـتوى الـوطني واإلقليمي والـدولي.كانوم

 -التالي: تكون على النحو  الدراسة اتفرضي نإوعليه ف
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    الداللة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05 في ) تطبيق درجة

الجنس والعمر يعزى لمتغير  اقع مدينة جرش األثريةالالفتات في مو معايير تصميم 

 .والمؤهل العلمي

    الداللةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05 في ) درجة االستفادة

يعزى لمتغير الجنس  الالفتات في مواقع مدينة جرش األثريةتطبيق معايير تصميم من 

 .والعمر والمؤهل العلمي

 :ينالتالي ن الرئيسيينيالسؤالدراسة تحاول اإلجابة عن هذه ال نإوعليه ف

  ؟الالفتات في مواقع مدينة جرش األثريةتطبيق معايير تصميم درجة ما هي 

  ؟الالفتات في مواقع مدينة جرش األثريةتطبيق معايير تصميم درجة ما هي 

 

 الدراسة أهمية د.

 المصاحبة، والمشكلة الظاهرة ودراسة حثين،البا لدى يالمعرف الجانب ٕاثراء في دراسةال أهمية تكمن

 تصميم معايير تطبيق درجة لقياس دراسة أداة  تصميم خالل من ،حلها على العمل ثم ومن

 تتضمن كما ،الالفتات هذه من السائح استفادة ودرجة ،األثرية جرش مدينة مواقع في الالفتات

 في الدولية المعايير بتطبيق يلتزم بديل الفتات نظام تصميم في للباحث عملية تجربة الدراسة

 الالفتات. تصميم
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 نتائج الدراسة: من الجهات التاليةفيد ستت أنيأمل الباحث و 

 وزارة السياحة واآلثار. .0

 .هيئة تنشيط السياحة .2

 ية جرش الكبرى.بلد .3

 .وكاالت التصميم الوطنية .4

 

 مصطلحاتال تعريف هـ.

 

  :Signageالالفتات 

، ز لتوصيل رسالة إلى مجموعة معينةم أو استخدام العالمات والرمو تصميعملية هي  :اصطالحياً 

 ] The American Heritage Dictionary of the English نوع من الدعوةكغرض التسويق أو بعادًة 

], 2000Language.  
ليصبح  تم توثيق مصطلح الالفتاتوقد  ،مجموعةكأو  ككل Signsعالمات ال اً ضالالفتات تعني أي

 .0221 وحتى العام 0225عام  في أكثر شيوعاً 

قد  أو عالمة مميزة أو كالهما للداللة على شيء معين( صورةعالم )إلوسيلة من وسائل ا :إجرائياً 

الموضوعة فيه. وقد تكون  كانأو أغراض أخرى على حسب الم اإلعالنيكون لغرض اإلرشاد أو 

رة أو االثنين معًا.  مكتوبة أو مصوَّ

 

 

 

https://archive.org/details/americanheritage0000unse_a1o7
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 :Archaeological Sites المواقع األثرية

فيه دليل على النشاط  يوجدالموقع األثري هو مكان )أو مجموعة من المواقع المادية( :  اصطالحياً 

(، contemporary أو معاصر historicأو تاريخي  prehistoricالسابق )إما ما قبل التاريخ 

 من السجل األثري.  اً ه باستخدام علم اآلثار ويمثل جزءوالذي تم التحقيق في

سطح مرئية فوق ال معدومة األطاللقليلة أو ال ذات األطاللالمواقع األثرية بين المواقع  وتتراوح

 التي ال تزال قيد االستخدام. والمنشآت األخرى المباني  وبين، األرض

 

    tourism:السياحة 

السياح عن ستيعاب والترفيه االجذب و العملية و  ؛ياحة هي السفر للمتعة أو العملالس -:اصطالحياً 

 .]Oxford English Dictionary, 2005[ السياحيةجوالت ال إدارةو 

كتشاف، وتشمل السياحة توفير بهدف الترفيه أو التطبيب أو اال من بلد آلخر االنتقال هي :إجرائياً 

  الخدمات المتعلقة بالسفر.

 

 :aphic DesignGr /experimentalnvironmentalE التجريبيالبيئي/التصميم الجرافيكي 

ب المرئية لربط المعلومات وطرق االتصال وإكساب ناهتم بالجو ي هو ذلك العلم الذي: اصطالحياً 

 .(2102)وصيف،  كانتجارب تربط األشخاص بالم إنشاءفكرة  وتعزيزهوية، لمكان ا

لتحسين التجريبي البيئي/التصميم الجرافيكي  التي هي جوهر ،إيجاد الطريق يتمثل في نظم :إجرائياً 

 المكان.بتجربة األشخاص 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1
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هناك عدد من مجاالت الممارسة التي تندرج تحت مصطلح مظلة التصميم الجرافيكي التجريبي أو 

، وتصميم المعارض، وهوية المكانمثل تحديد الطريق،  (EGD)التصميم الجرافيكي البيئي 

 والمساحات العامة، والبحث والتخطيط الرئيسي.
 

 :ndingWayfiإيجاد الطريق 

ظمة المعلومات التي توجه األشخاص عبر البيئة المادية وتعزز فهمهم وتجربتهم أن: هي اصطالحياً 

 .]Arthur, and Passini, 1992[للفضاء 

مرئية الشارات اإل استخدامبواسطة ، كثر تعقيداً األالبيئات المعمارية  فيالناس  هو مساعدة: إجرائياً 

 وجهاتهم. إلىرموز للمساعدة في توجيههم االتجاهات والأسهم مثل الخرائط و 
 

 :Typography التيبوغرافي

عند عرضها.  وجذابة: هو فن وتقنية ترتيب الكتابة لجعل اللغة المكتوبة واضحة اصطالحياً 

، point sizes ، أحجام النقاطselecting typefaces محرفيتضمن ترتيب الكتابة اختيار 

، وتباعد الحروف spacing (leading-line)األسطر  ، تباعدline lengthsأطوال الخطوط 

(spacing (tracking-letterوضبط المسافة بين أزواج الحروف ، kerning ], 2005Bringhurst [.  

: وهو تقنية فنية بصرية في إبداع وتصميم الكلمات والحروف المكتوبة وطريقة تنسيقها إجرائياً 

م عندما يتم عرضها على الجمهور. وتنسيق الحروف وجعلها جذابة ومتناسبة مع فكرة التصمي

يتضمن اختيار نوع الخط الذي يتناسب مع التصميم، وتحديد حجم وسمك الخط والتباعد بين 

الحروف وضبط بين كل حرفين متجاورين، ثم التعديل عليه وعمل إضافة المؤثرات المناسبة التي 

 .(2018)حورية،  ككل اإلعالنتتالءم مع تصميم 
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 حدود الدراسة و.

 مدينة جرش من تطبيق معايير تصميم الالفتات في درجة االستفادة  :ةموضوعي حدود

 .األثرية

  2121-2102 الجامعيالعام  الفصل الدراسي األول من :ةزمنيحدود. 

 المملكة األردنية الهاشمية.  - جرش-آثار جرش  ية:كانحدود م 

 

  محددات الدراسةز. 

 هي: البحث على مجتمع الدراسةميم نتائج تحد من تعقد  التي القيود

  تصميم الالفتاتالتوجهات الحديثة في. 

  خامات وتقنيات جديدة في إنتاج الالفتات الخارجية.استحداث 
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 النظري  األدب أواًل:

 aphic DesignEnvironmental Gr البيئي الجرافيكيالتصميم أ. 

 

( العديد من تخصصات التصميم بما في ذلك التصميم EGDالبيئي ) يتصميم الجرافيكاليشمل 

الجرافيكي والمعماري والداخلي والمناظر الطبيعية والصناعية، وجميعها تهتم بالجوانب المرئية 

 شخاصلربط طرق االتصال وإبالغ الهوية والمعلومات وتشكيل فكرة إنشاء تجارب تربط األ

 بالمكان.
 

 -بالتطورات التالية: تاريخيال هفي سياقالبيئي  يتصميم الجرافيكوقد مر ال
 

  ماكارج"قام إيان ، 0220عام" McHarg"بتعميم نظام ، في كتابه "التصميم مع الطبيعة ،

 "ماكارج"لتحليل طبقات الموقع من أجل تجميع فهم كامل للصفات النوعية للمكان. أعطى 

والطوبوغرافيا، ، وانب النوعية للموقع طبقة، مثل التاريخ، والهيدرولوجيانب من جكل جا

، وما إلى ذلك. أصبح هذا النظام األساس لنظم المعلومات الجغرافية اليوم والغطاء النباتي

(GIS) البيئية، وهي أداة في كل مكان تستخدم في ممارسة تصميم المناظر الطبيعية . 

 بيل موليسون "صاغ  ،0222 عام" Bill Mollison  ديفيد هولمجرين"و" David 

Holmgren الخاصة بنظام لتصميم النظم البيئية البشرية المتجددة.  االستدامة مصطلح

 ، إلخ. Smith، سميث Yeomanن ، يوما Fukuokaأعمال فوكوكا  وقام بتأسيس)
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 قام ديفيد أور ، 0224 عامOrr Davidفي كتابه "األرض في العقل ، Earth in Mind :

، بتجميع سلسلة من المقاالت حول "ذكاء التصميم ليم والبيئة والمستقبل اإلنساني"حول التع

 ودائمة ومرنة وعادلة ومزدهرة.  البيئي واالجتماعي" وقدرته على إنشاء مجتمعات صحية

  ء الكندي جون تود ياعالم األحوصف ، 0224 عامفيJohn Todd  ونانسي جاك تود 

Nancy Jack Todd "في كتابهما "من المدن البيئية إلى اآلالت الحية ،From Eco-

Cities to Living Machines  .مبادئ التصميم البيئي 

 إيكوزابدأ معهد  ،1121 عام Ecosa Institute  شهادة التصميم البيئي منحفي 

Ecological Design Certificate لتصميم كيفية ا، حيث قام بتدريس المصممين

 الطبيعة.  المتوافق مع

 كتب فريتجوف كابرا ،2114 عام Fritjof Capra في كتابه "الروابط المخفية: علم من ،

 The Hidden Connections: A Science for Sustainableأجل العيش المستدام"

Living ،عن علم النظم الحية  كتب مقدمة living systems تطبيق  أخذ في االعتباروي

 social يلفهمنا للتنظيم االجتماع  life scientistsجديد من قبل علماء الحياة التفكير ال

organization . 

  ك. آوسيبيل" قام ،2114في عام" K. Ausebel  بتجميع قصص شخصية جذابة عن

atingperO Nature's "الطبيعة"تعليمات تشغيل كتابه في العالم في  يينالبيئ نمصمميالأشهر 

Instructions [Jensen, 2011]. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Orr
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Todd_(Canadian_biologist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosa_Institute
https://web.archive.org/web/20160303045044/http:/ecosa.org/ecological-design-certificate-program/
https://web.archive.org/web/20160303045044/http:/ecosa.org/ecological-design-certificate-program/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Capra
https://en.wikipedia.org/wiki/Living_systems
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 inding SystemfWayالطريق  يجادإأنظمة ب. 

 -اد الطريق:عريف إيجت

أو  الوجهات التي يقررها، إلى والوصول موقعه تحديد على الشخص قدرة هوإن "إيجاد الطريق" 

 .,1984a]  [Passiniوسلوكياً  إدراكياً  المكانية البيئات في التنقل

ذلك النشاط الذي يقوم  ... "عملية التحقق من موقع الشخص -ويعرفه قاموس أكسفورد على أنه:

 .[Oxford living Dictionaries]"الطريق أو المسار تباعاو قق من موقعه، التخطيط الفرد للتح به

نظم المعلومات التي توجه الناس من خالل البيئة المادية  إلىوبذلك فإن "إيجاد الطريق" يشير 

 وتعزز خبرتهم وفهمهم للفضاء.

  environmental information البيئية على المعلوماتتعتمد "  إيجاد الطريق إن أنظمة "

[Doğu and Erkip ,2000]- أو  المعمارية سواء –المسار  تحديد نشاط أثناء البيئة من نتلقاها التي

 [Passini et al.,1998]. المكانيةمشكلة الالالزمة لحل  الجرافيكية
 

  الطريق: إليجادمراحل العملية األساسية 

بالكائنات التي قد تكون قريبة  هو محاولة تحديد موقع الشخص، فيما يتعلقو  :االتجاه -

 المطلوبة. والوجهة

 الوجهة. إلىهو اختيار مسار االتجاه و  :قرار الطريق -

 الوجهة للتأكد من أن المسار المحدد يتجه نحوالطريق يتم فحص و  :مراقبة الطريق -

 المطلوبة.

 .عندما يتم التعرف على الوجهة وهي :التعرف على الوجهة -
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 إيجاد الطريق" مبادئ "Wayfinding basics:- 

 buildبناءالله دور في إبالغ الناس عن المناطق المحيطة في بيئة  "إيجاد الطريق"إن 

environment  غير المألوفة(، فمن المهم أن تظهر المعلومات في نقاط استراتيجية لتوجيه(

نها بواسطة المعقدة يتم تفسيرها وتخزي اتبيئال ذات يمبانالاالتجاهات الصحيحة. إن  إلىالناس 

 المعرفة فإن وإال، والذاكرة؛ اإلدراك هيكلبالضرورة في  يؤثر للبيئة فالهيكل العام ..الذاكرة البشرية.

 . [Passini, 1996]التوجهي السلوك أشكال من وغيرها لغرض التنقل ستخداماال ستكون قليلة المخزنة
 

 :كون من الخصائص التاليةالفعال على السلوك البشري، ويت "إيجاد الطريق"ويستند نظام 

إنشاء نظام اتصال مرئي شامل وواضح ومتسق ... من خالل اختصار الوقت وعدم التفكير -

 .مع رسائل موجزة

عرض المعلومات ذات الصلة بالمساحة والموقع من خالل  عرض ما هو مطلوب فقط... -

 .navigation pathو/أو مسار التنقل 

العناصر غير الضرورية لخلق بيئة بصرية  لص منالتخأي إزالة المعلومات المفرطة...  -

 (.0)كما هو موضح في شكل  ،[Doğu and Erkip, 2000].. .واضحة تماماً 

 
 .( نموذج جزئي من خريطة مترو أنفاق فيينا، وهي توضح فقط المعلومات األساسية التي يحتاجها المسافرون ألجل التنقل0شكل )

signs-https://www.smashingmagazine.com/underground/ 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/الرسالة.doc
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 الجرافيكية"إيجاد الطريق"  أنظمة طريقة عمل:- 

كيف يحدد الناس اتجاهاتهم؟ كيف يتنقلون؟  وكيف يتذكرون بيئة البناء؟ ولماذا يتعرف الناس على 

موضح في الصور على اليسار، خريطة جغرافية  مكان ما أو يفهمونه أكثر من غيره؟ وكما هو

شكل  ، كما فيوهو ما يعني الواقع مقابل الذاكرة العقلية البشريةمقابل خريطة إدراكية )عقلية(، 

(2.)  

 
، وفي أقصى اليمين تخطيط ألحد العالمات يمينها نعتوضح تجربة الرحلة  مقابل خريطة عقلية اليسار أقصى ( خريطة جغرافية2شكل )

 .المميزة التي يستدل بها
http://designworkplan.com/author/admin/page/2 

 

الخصائص التالية تؤثر على الطريقة التي فإن ،  wayfinding" إيجاد الطريق "عند إنشاء مخطط 

 .بيئة البناءبها فسرت 

 

  Landmarksة المعالم المميز  -

وهذا يعزز  ،إلنشاء بيئة مقروءة، من الضروري وضع عالمة على مساحات و/أو مواقع محددة

وعناصر  المميزةالمعالم  استخدامالتعرف على األماكن، ويلعب دورًا في مراقبة مساحة أكبر. مع 

صورة منطقة سوف تصبح أكثر وضوحًا، وسوف يتم فهمها بفإن ال marking elements التحديد

http://designworkplan.com/author/admin/page/2
http://designworkplan.com/author/admin/page/2
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ذات  مبان، Art Objectsيمكن أن تكون مجسمات فنية ميزة أفضل في الذاكرة البشرية. المعالم الم

أو عناصر  Wayfinding Signsالفتات إيجاد الطرق ، Street Artفن الشارع أعمال شهرة، 

ة الفتة للنظر في التخطيط العام للمدينة أو الحي. هذه العناصر مجتمعة سوف تشكل هوية لمنطق

 .[Golledge, 1991] من وجهة نظر األفراد ( مجهولة)

 

 Orientation  االتجاه/ التوجه -

معرفة أين هو في بيئة البناء وأين تقع الوجهات األخرى. ويكون  إلىمن أجل التنقل، يحتاج المرء 

 آخر. وإذا كان المرء قادرًا على إلىمن الجيد واألجدر معرفة المسافة بواسطة الوقت من مكان 

داخل بيئة البناء، سيكون من األسهل إدراك الوجهات والتنقل عن طريق المعالم  هتوجيه نفس

 . ميزةالم

الخرائط وسيلة قوية  استخدامموقعك. ويعد  إلى، تستخدم الخرائط عادة لإلشارة إيجاد الطريقفي 

في االتجاه  دلةمعتبطريقة خرائط الجدًا للتعبير عن ومراقبة بيئة البناء. ويجب التأكد من عرض 

 .Kaplan, S] بيئة البناء إلىالذي يواجهه المرء، بهذه الطريقة سوف يتمكن بسهولة من ربط نفسه 

1983]. 

 

 Navigationالتنقل   -

 استخداممن خالل فمنطقة معينة، اإلعداد والوجهة.  إلىالتنقل في المرجع المادي ونعني به 

على طول مسارهم نحو الوجهة أو الوجهات التي إشارات االتجاه )الثابتة( يتم إرشاد الناس 

 .[Peponis, 1990] يقصدونها
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 Systems Signage الالفتات أنظمةج. 

وخرائط ، Signs، وتتألف من عالمات أنظمة الالفتات هي أنظمة معلومات موجهة بصرياً 

Maps،  وسهامArrows،  وأنظمة ترميز ألوانcodings systems-color ،ورسوم تصويرية 

Pictograms،  تايبوغرافية وعناصرtypographic elements  .مختلفة 

تستخدم عادة لتوجيه مرور  لكونهااألخرى لعرض المعلومات  األنظمةعن  الالفتاتتختلف أنظمة 

عالمات "العلى الطريق السريع،  road signs "عالمات الطرق "الناس عبر العالم المادي؛ 

السقفية" العالمات "نفاق ومترو األفي  tification signsstation iden" محطةلل التعريفية

overhead signs   الالفتاتفي المطار كلها أمثلة شائعة على أنظمة . 

 إيجادباسم  The act of following a signage systemنظام الالفتات  تباعا عمليةعرف وت

أو  ،ر حلول إيجاد الطريق() تطوي waysigning الطريق إلىاإلشارة  أو ،Wayfinding قيالطر 

من خالل نقاط االستعالمات وجهته من العثور على  الزائرتمكين ) signpostingعالمات ال توزيع

 (.ووضع عالمات أفضل

 يمكن اعتبارها نظام الفتات correlated signsبطة تفي حين أن أي مجموعة من العالمات المر 

signage system مجموعة من العالمات  إلىة ، يستخدم المصطلح عادة لإلشارSigns  ذات

 تصميم وهدف متماسكين. 

بحيث داخل الالفتة  للرمزإلنشاء عرض ذكي  اً كبير  اً جهد يبذل المصممون في كثير من األحيان، 

 . Colors واأللوان Typefaces رفاالمح تجاهالتفاعلية  نساناإلقدرات  يكون متوافقًا مع
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 -:Signage design types البيئيةالالفتات  تصميم أنواع

 

 :البيئية الالفتاتهامة من  هناك أربعة أنواع

 المعلومات  الفتاتInformation signs :"هي "الفتات خارجية عمودية الشكل 

signpole  كما عن المنطقة أو الحي أو المدينة المتجوليتم فيها عرض معلومات تهم ،

  (.3شكل )في  

 
 .األميركيةة، مدينة اإلسكندرية القديمة، والية فرجينيا، الواليات المتحدة ( الفتة معلومات خارجي3شكل )

https://www.alexandriava.gov/news_display.aspx?id=95355 

 

https://www.alexandriava.gov/news_display.aspx?id=95355
https://www.alexandriava.gov/news_display.aspx?id=95355
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 االتجاه  الفتاتDirectional signs: خدم الرمز والنص وهي الفتات داخلية تست

في بيئة  ستراتيجيةاعلى عدة نقاط  وتوضع، هلعثور على وجهتفي ا المتجوللمساعدة 

 (.4شكل ) ، كما فيالبناء

 
 .( نماذج لالفتات توجيهية داخلية، حيث تعزز الرموز فيها الرسالة النصية4شكل )
page.html-signs-http://www.mylobbysigns.com/custom_signs/directional 

 

 التعريف  الفتاتIdentification signs:  ،من خاللها التعريف يتم وهي الفتات داخلية

 (.5... الخ، كما في شكل)المواقع والمرافق العامة قاعة االجتماعات،المواقع الفردية مثل ب

 
 .وكتابة بطريقة "بريل" نصية رقم الغرفة، وتحوي كتابة ( الفتة تعريفية داخلية إلدارة التسجيل، توضح5شكل )

signage-identification-room-compliant-https://www.howardindustries.com/products/ada# 

http://www.mylobbysigns.com/custom_signs/directional-signs-page.html
http://www.mylobbysigns.com/custom_signs/directional-signs-page.html
https://www.howardindustries.com/products/ada-compliant-room-identification-signage
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 التحذير  الفتاتWarning signs : إجراءات  إلىلإلشارة وهي أيضًا الفتات داخلية

 التعليماتالسالمة مثل طرق النجاة من الحرائق، وعدم وجود مناطق للتدخين وغيرها من 

 (.6)شكل ، كما في  في منطقة معينة امسموح بهالأو غير  المسموح

 
 لمساعدة األلوان وترميز التنبيه ومعّرفات واألضواء التوضيحية والصور الكبيرة وذج الفتة طوارئ داخلية، حيث النصوص( نم6شكل )

 .الطوارئ  وتوجيهات أجهزة على العثور في الجميع
1c.htm-4http://idea.ap.buffalo.edu/udny/Section 

  

 

 

http://idea.ap.buffalo.edu/udny/Section4-1c.htm
http://idea.ap.buffalo.edu/udny/Section4-1c.htm
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  -أشهر أنواع العالمات التحذيرية:

 ون فيها وجود خطر قد يتسبب فيتستخدم في الحاالت التي يك :Danger signsعالمات الخطر -

تتميز عالمات الخطورة بخلفية حمراء ذات  إصابة خطيرة أو وفاة إذا لم يتم تجنبها بشكل فعال.

 .(2)شكل ، كما في  المنشأةاألخطار في  كبرفقط أل تخصيصهانص أبيض ويجب 

 
 .عالمات الخطر نموذج تصميم (7شكل )

 

أحد مستويات الشدة التي تنخفض من  عالمات التحذير هي :Warning signs نذارعالمات اإل  -

  عالمات الخطر.

تحتوي العالمات على نص أسود محاط بخلفية برتقالية ويعني وجود خطر جسيم قد يؤدي إلى 

 .(2كما في شكل ) ،اإلصابة أو الوفاة

 
 .نذاراإل عالمات نموذج تصميم (8شكل )
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التحذير، النص األسود ذي الخلفية  تستخدم عالمات : Caution signsعالمات التحذير -

ب في حدوث إصابات بسيطة أو متوسطة إذا لم يتم ، في المواقف الخطرة التي قد تتسبالصفراء

عندما تكون االنزالق تتضمن عالمات الحذر الشائعة عالمات التعثر الخطرة، أو عالمات " تجنبها.

 .(2) شكلكما في  ،رطبة"

 
 .لتحذيرا عالمات نموذج تصميم (9الشكل )

 

ذات النص األبيض  يجب أن تنقل اإلشارات الزرقاء :Notice signsالمالحظات  عالمات  -

على سبيل المثال، قد يتم وضع  معلومات أخرى ال تتعلق بالسالمة وعندما ال يكون هناك خطر.

عالمة "ممنوع التدخين" على الفتة تحذير إذا كانت هناك سوائل قابلة لالشتعال، ولكن عالمة 

كما في  ،لسالمةأسباب تتعلق با إلىمنع التدخين الزرقاء تعني أن اإلجراء المحظور ال يرجع 

 .(01)شكل 

 
 .المالحظات عالمات نموذج تصميم (10شكل )

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.creativesafetysupply.com/signs/caution-signs/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhGg0LALo3Sk2_3Dc4-ziNs-W5n6Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.creativesafetysupply.com/signs/caution-signs/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhGg0LALo3Sk2_3Dc4-ziNs-W5n6Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.creativesafetysupply.com/signs/caution-signs/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhGg0LALo3Sk2_3Dc4-ziNs-W5n6Q
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السالمة هي خلفية  عالمات تعليمات:  Safety instruction signsعالمات تعليمات السالمة -

  خضراء ذات نص أبيض، وهي ذات طبيعة إعالمية ولكنها ال تزال مرتبطة بالسالمة.

 .(10) كما في شكل ،ق باإلسعافات األوليةأكثر أنواع هذه العالمات شيوًعا تتعل

 
 .عالمات تعليمات السالمة نموذج تصميم (11شكل )

signs-warning-https://www.safetysign.com/lifting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.safetysign.com/lifting-warning-signs
https://www.safetysign.com/lifting-warning-signs
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  الالفتات أنظمة تصميم وشروط ومعايير عناصر د.

 

 -:Elements Design Signage الالفتات تصميم ناصرع

 best الوصول إلمكانية اتممارسال أفضل إلى تؤدي التي الالفتات نظام في المرئية العناصر هيو 

practice for accessibility ]2015 January 22nd - 12 Issue Guidelines Design Signage[.  

 :كالتالي هيو 

  اللون color. 

 بوغرافي"التاي الخط" efaceTyp.  

 الصورة  Photo. 

 الرموز Symbol. 

  األسهم التوجيهيةArrows. 

 التنفيذ مواد Excecution Materials.  

 

 -:Signage Design Criteriaتصميم الالفتات معايير 

 مع فقط التعامل يجب وال ، عليها. والحفاظ المرئية االتصاالت إنشاء في مهماً  جانباً  التصميم يعد

 بجميع جيدة دراية لديهم الذين المدربين المحترفين رافيكجال مصممي مع ولكن التصميم، جإنتا

 الالفتات: لتصميم العمل عند مراعاتها يجب مهمة أشياء أربعة يلي فيما المرئي. االتصال جوانب
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 :visibility الرؤية وضوح .1

 الحرف الرتفاع بوصة إلى حتاجست ،عموماً  المشاهدة. لمسافة مناسباً  العالمة حجم يكون  أن يجب

 .(02) كما في شكل ،المشاهدة مسافة من أقدام 01 لكل

 
 جدول يوضح األبعاد القياسية في الالفتات لضمان وضوح الرؤية. (12شكل )

 تكون  أن يجب ،أيضاً  المستهدف. للجمهور تعرض أقصى يمثل موقع في عالمة وضع اأيض يجب

  الليل. أوقات في مرئية المرئي االتصال أشكال من العديد

 الكهربائية العالمات من الحلول وتختلف ،الليلية للمشاهدة اً مثالي حالً  المضاءة الالفتات تبرتعو 

 .cabinets illuminated المضيئة والخزانات الرقمية العرض شاشات إلى LED الـ وعالمات
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 :Readability المقروئية .2

 المقروءة والرسومات العالمات تحتوي  بسهولة. المقصودة رسالتها تنقل بطريقة اإلشارة تنظيم يجب

bolder "جرأة  أكثر خطوط ماطأن"و كبيرة بأحرف عليها التأكيد يتم رئيسية وعبارات كلمات على

typestyles إضافية. وألوان  

 .spacing والتباعد layout خراجباإل وفصلها منطقي بشكل األفكار تجميع يتم أن يجب كما

 هايتوشمول االتصاالت سرعة تعزيز ،الرقمية الملونة الرسومات وخاصة ،الرسومية رللعناص يمكن

 كبير. بشكل

 

 :Legibility الوضوح .3

 العالمة لفعالية األهمية بالغ أمر هو الخطوط نمط اختيار وأن مقروءة العالمة تكون  أن يجب

sign a of effectiveness، (03) كما في شكل.  

 التضحية دون  المطلوبة الصورة لنقل المناسب Font الخط نوع على nsig العالمة وضوح تعتمد

  script النصية الكتابة أنماط من العديد قراءة يصعب ،الفردية الحروف بين التمييز على بالقدرة

 .أكبر رؤية مسافات عبر خاصةً  ،typestyles والتخصصية

 
 في الالفتات. Legibility الوضوح جدول (13شكل )
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 حسب مرتبة ،المجموعات أفضل يلي فيماو  الوضوح. تحسين على يعمل األلوان دتضا عامل

 .(04) كما في شكل ،بعيدة مسافة من الوضوح ترتيب

 :Effects Combination Color األلوان مزيج تأثيرات

 
 جدول يوضح تأثير مزيج األلوان. (14شكل )

elements-center/design-https://image360.com/resource 
 

 :Noticeability المالحظة على القدرة .4

 المشهد في بوضوح الظهور على ستساعدها التي التصميم عناصر بعض العالمة تتضمن أن يجب

changeable  ةالمتغير  والمكونات ،contrast Color األلوان تباين يؤدي أن يمكنو  الطبيعي.

components، والحركة motion، الالوعي الجذب أوو/ التصميم وتفرد subconscious

attraction اً وضوح أكثر العالمة جعل إلى. 

 ظل أو outline خارجي بظل الفروق  تعزيز يمكن ،األلوان في ضعيف تباين وجود ةحال في

 .shadow drop إسقاط

 

 

 

 

 

 

 

https://image360.com/resource-center/design-elements
https://image360.com/resource-center/design-elements
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 -اعاة:عند تصميم الالفتات يجب مر و 
 

 .  Grid Systemتصميم ال ةيشبك .0

 . Using Appropriate Typographyمالئمة"التايبوغرافي" بصورة  استخدام .2

  .Font Useاستخدام الخط  .3

 color Use  اللون  استخدام .4

 .Use Symbol الرمز استخدام .5

 . Sign Height الالفتة ارتفاع .6
 

 -:Grid Systemتصميم ال ةيشبك .1

شبكية التصميم  استخداميتم ، Signage System في نظام واحد معاً عمل تالفتات اللجعل و 

design grid العالمات في أحجام مختلفة، كجزء من عائلة قياس المعلومات وضبط  لتنظيم

 . the sign familyالعالمة 

. وتستند جميع قياسات 2ملم مع تقسيم من  31ة من يقاعدة أساسية للشبك استخدام يمكنكمثال، و 

 .2×  2ل على تقسيم المثا

يتم تجاهلها  حتى اليجب الحرص على عدم إظهار الكثير من المعلومات في عالمة واحدة، 

، كما مسار جيدةمتعددة للحصول على نتائج تحديد عالمات  استخدامبسهولة، وبداًل من ذلك يجب 

 (.05شكل ) في
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 .سات( نموذج شبكية التصميم لتنظيم المعلومات وضبط القيا05شكل )

http://designworkplan.com/wayfinding/introduction.htm 

 

 . Using Appropriate Typographyمالئمةاستخدام "التايبوغرافي" بصورة  .2

الذي يتوافر بأوزان  sans-serifسيريف"  -"سانس تتبع خاصية الـوعادة ما تكون خطوط الالفتات 

 مختلفة مع تصميم بسيط سهل القراءة. 

كبير ونسب عريضة للحرف مع صواعد  X-Heightفهذه الخطوط تمتلك وضوحًا جيدًا مع ارتفاع 

 ascenders هوابط /descenders (06)شكل ، كما في  قراءةالدة و جو لضمان سهولة  ،بارزة 

 .(2102)وصيف، 

 
 .الوضوح يوضح التباعد لزيادة نصي طط( نموذج مخ06شكل )

1c.htm-http://idea.ap.buffalo.edu/udny/Section4 

http://designworkplan.com/wayfinding/introduction.htm
http://designworkplan.com/wayfinding/introduction.htm
http://idea.ap.buffalo.edu/udny/Section4-1c.htm
http://idea.ap.buffalo.edu/udny/Section4-1c.htm
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خط سهل القراءة، فإن ذلك ينعكس على تميز المحرف عند الكثير من الناس بحيث  استخدامعند 

بوضوح. وبالتالي فإن اختيار محرف الالفتات هي واحدة من العوامل يمكن قراءته وفهم الرسالة 

الرئيسية في نجاح عمل نظام تحديد المسار. وعند اختيار محرف لتصميم الفتات / مشروع إيجاد 

 الخصائص التالية: استخدامالطريق فيفضل 

 ."سيريف -سانسيتبع خاصية الـ" تصميم خط واضح وصريح، -

 عليها.شكل رسالة يسهل التعرف  -

 تباعد حروف إيجابي لتعزيز المظهر المرئي. -

 مجموعة من األوزان المختلفة. The Font Familyتضمين عائلة الخط  -

 .أن يحتوي المحرف على ارتفاع كبير لسهولة وجودة القراءة -

 

 -:Font Use الخط استخدام .3

 ...المحرف نوع فسن الفتاتال كل تستخدم أن بد ال البصري، االتساق مستويات أعلى على للحفاظ

 وجه على مصممو  القراءة، وسهل مميز رقيق خط هو، وFrutiger Roman 55 محرف مثالً 

 .wayfinding الطريق إيجاد غراضأل التحديد

 من تقلل ألنها مقتصد بشكل Bold والغامقة Light الفاتحة Frutiger خطوط تستخدم أن يجب

  أخرى. خطوط وأ محارف أي استخدام يجب ال كما .الكتابة وضوح

 يزوآ معيار مع متوافقة بصورة Frutiger الخط لمرافقة  Arrow السهم شكل استخدام تم كما

 أن يجب بحيث .استخدامها( كيفية عن معلوممات إلعطاء الصلبة األسطح على وضعها يمكن جرافيكية رموز )مجموعة 2111
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  في كما، الموضح الهرمي التسلسل استخدامب المناسب النص من قريب وضع في دائماً  السهم يكون 

 .(02) شكل

 

 .الكتابة مع السهم شكل استخدام (02) شكل

 

 -:Use olorC ن اللو استخدام .4

 من هاإلهام أخذت األلوان ومجموعة ة،األساسي عالمةال تطبيقات جميع الموضحة األلوان تستخدم

  .(02) شكل في كما معينة، بنايات لتمييز محددة ألوان مع للمؤسسة التوجيهية المبادئ

 إيجاد وفي ،بيضاء خلفية على دائماً  الرمز يكون  أن يجب بالحياة نابض شعور تعزيز أجل ومن

 توفر والتي ،األسود أو الداكن الرمادي من خلفية على بيضاء المعلومات تكون  أن يجب الطريق

  .اً قوي اً تباين

  .الزائر ليسلكها معينة اً طرق حددي اً نو ل باعتباره فقط ستخدمي أن ينبغي pms 485 ياللون الكود
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 :Color systems األلوان أنظمة -

 إما ؛Manufacture Sign العالمة إنتاج انناسبي إخراجيين ننظامي في األلوان تحديد يتم 

 .(الطباعة) Pantone بصيغة وأ (الطالء) RAL بصيغة

 :Paint Systems الطالء ةنظمأ -

 رقيقال الفيلمي طالءال نظام من تينحزم استخدامب تلون  أن يجب يةوالداخل الخارجية الالفتات جميع

 عالماتال على المع الكيه من أخيرة لمسة مع isocyanate acrylic كريليكاأل يزوسياناتأ

 ،الطالء لهذا األمد طويلة ةيعلافال بسببو  الداخلية. الالفتات على المع غير ورنيشو  ة،الخارجي

 فإن ذلك، إلى باإلضافة ستخدم.ت أن ينبغي ال Coating Powder "الطالء مسحوق " أنظمة فإن

 غير طالء بواسطة تغطيتها وينبغي للتخريب عرضة تكون  ازدحام مناطق في تقع التي عالماتال

 .األلوان تالشي دون  يحول مرئي،

 

 .ألوان جميع تطبيقات العالمة األساسية( 02الشكل )
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 -:Use bolSym الرمز استخدام .5

 الخط لمرافقة تطويرها تم التي الفتاتال مع ستخداملال الرموز من مجموعة (91) شكل عرضي

 Frutiger  ًالرموز .مثال Symbols توضيحية أشكاالً  تستخدم pictograms دولياً  بها معترف 

  .ممكناً  ذلك كان كلما

 للحفاظ متسق بشكل اضعهو  يجب ولكن ،النص محتوى  لتحسين أمكن حيثما الرموز استخدام يجب

 .legibility الوضوح على

 
 .الالفتات مع لالستخدام الرموز من مجموعة( 02شكل )
 الفتاتال في ةستخدمالم الرموز مجموعة جدول

 مرور مسموح .3 المشاة ممنوع .2 .المشاة0
 ذوي  مرور ممنوع .4

 االحتياجات
 مسموح الطريق .5

 للدراجات
 ممنوع ريقالط 6.

 للدراجات
 السيارات قوفمو  .2

 وقوف ممنوع .2
 السيارات

 ذوي  السيارات موقف .2
 االحتياجات

 مراقبة كاميرات .01
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 الحذر .05 التدوير إعادة .04 حافلة .03 .التسليم02 المركبات .مدخل00
 / المعلومات .06

 االستقبال
 ذكر مراحيض .21 للجنسين مراحيض .02 مقهى .02 مطعم .02

 النسائية المراحيض .20
 ذوي  المراحيض .22

 االحتياجات
 يمكن االستحمام .23

 االحتياجات ذوي 
 االستحمام .24

 غيار تبديل غرفة .25
 األطفال

 األولية اإلسعافات .31 عمومي هاتف .22 المقدمة أنشوطه .22 المصاعد .22 الدرج .26

 األثقال رفع .30
 اللياقة وأستودي .32

 البدنية
 الرياضة مشاهدة .35 محاضرات قاعة .34 المعاينة شرفة .33

 ي صخر ال الكهف .41 الجدار تسلق .32 الرياضة صالة .32 سباحة حمام .32 االسكواش مالعب .36
    االجتماعات غرفة .42 بخار غرفة / ساونا .40

 

 

  -:Sign Heightالالفتة  ارتفاع .6

ي مباشر وبطريقة تتسق مع مخطط "إيجاد يجب أن تكون مصممة بشكل أمام الالفتةكما أن 

كما يجب  (21شكل )، كما في  نفس الترتيب في عرض المعلومات استخدامالطريق"، ويجب دائمًا 

 معالتصميم  تطابقعمل عينات من أنواع العالمات المختلفة والتحقق منها في بيئة البناء لضمان 

 . [Passini, 1984b]الفضلىالممارسات 

 

 
 .موذج تصميم الالفتات( ن21شكل )

http://designworkplan.com/author/admin/page/2 

 

http://designworkplan.com/author/admin/page/2
http://designworkplan.com/author/admin/page/2
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 خالل من بصورة أكبر مستخدمال تجربة دمج هي"إيجاد الطريق"  مهمة إلنجاز طريقة إن أفضل

 indicators  graphic( الالفتات) الرسومية واللوحات ،sensorial qualities الحسية الميزات

(signage)، المكانية  الهرمية والتسلسالتspatial hierarchies ... الرسومية فاللوحات 

 الحركة تسلسل تدعم التي المكانية الخصائص جماعي بشكل ستحدد المكانية الهرمية والتسلسالت

 .[Cho, 2016] معاً  بناءال نماذج تجميع خالل من"إيجاد الطريق"  نظام عبر

 فقط تمثل المظهر المرور... كل هذه األشياء وإشارة الشعار المؤسسية، الهوية السهم، الباب،إن "

 والمنتجات األشياء عالم إلىالتي ترمز  خالل العالمات من إلدراكنا الذي تم توحيده وتمييزه

 داخل عالم وأكثر أكثر يعيش ألنه رمزية، أكثر ذلك يصبح بعد وعليه فإن وجودنا. والنشاطات

 األهداف نفسها، مع ليس نشاطاتنا بتجهيز نقوم من خالله Idiographic Worldأيديوجرافي 

 . [Parsons, Alan,2011]"إليها تشيرالتي  العالمات مع ولكن
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  GuidelinesSignage Designتصميم الالفتات  في اإلرشادية القواعد

 .أ(-02) شكل في كما ،الصحيح arrow hierarchy مللسه الهرمي التسلسل يتضح -

 ،دائماً  Standard spacing (leading) النص أسطر بين قياسيال تباعدال تطبيق يجب -

 .أ(-20) شكل في كما

 في تغيير يحدث عندما دائماً  يطبق أن يجب Extended spacing المسافي التباعد -

 .ب(-20) شكل في كما ،المحاذاة 

 اتجاه على اعتماداً  يميناً  أو يساراً  النص سطور في Justify  خاصية اماستخد دائماً  يجب -

 األبجدي. الترتيب حسب ومرتبة السهم

 فرط تجنبل وذلك عالمة،ال في نسبي بشكل ةبيالقر و  ةالمعقول الوجهات قائمة وضع فقط يجب -

 المعلومات.

 االتجاه. عالمات في االختصارات استخدام ينبغي ال -

 ظرف أي تحتو  ،خارجيةال عالماتال في تستخدم أن يمكن الدليل في حددةالم الشعارات فقط -

 االتجاه. الفتات في األخرى  الشعارات دمج يجب

  عالمة. نوع كل مع باتساق الحروف ارتفاع يطبق أن يجب -

 في فقط هااستخدام أو ها،تجنب يجب واحد قصير سطر بعد تمتد التي المعلومات سطور -

 .]January 22nd - 12 Issue Guidelines Design Signage 2015[استثنائية. ظروف
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 .مختلفة جهات 2 إلى تشير عمودية الفتة أ(-20) شكل

 مختلفة جهات 2 وتوضح ،العمودية الفتةال اتجاهات جدول
 اليسار إلىو للخلف عودة .4 اليسار إلى .3 واليسار األمام إلى .2 األمام إلى مباشرة .1
 اليمين إلىو للخلف العودة .8 اليمين إلى .7 واليمين األمام إلى .6 األمام إلى مباشرة .5

 

 
 .مختلفة جهات 5 إلى تشير عمودية الفتة ب(-20) شكل

 مختلفة جهات 5 وتوضح العمودية، الالفتة اتجاهات جدول

 الجامعة استقبال قاعة الرئيسية قاعةال
 الزوار سيارات مواقف

C – A 
 الكسندرأ قفوم

 الزوار تسيارا مواقف

J – D 
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 جرش األثرية السياحة في مدينةهـ. 

 :مقدمة 

أحد   كونها نيةروماالمبراطورية اإل درة، وهي عمان كيلومترًا شمال 42جرش على بعد مدينة تقع  

حتى يومنا  تم الحفاظ عليها جيداً  التيو أكبر وأكثر مواقع للهندسة المعمارية الرومانية خارج إيطاليا 

ومسارح وساحات عامة  ،مرتفعة على التاللو معابد عالية تزخر بو  ،ال تزال شوارعها مرصوفةو ، هذا

 في حالة استثنائية.ال تزال وأسوار المدينة  والنوافيرالحمامات و  ،واسعة

الحديث، مما يشير العصر الحجري  إلىوجد علماء اآلثار أنقاض مستوطنات يعود تاريخها وقد 

المنطقة كانت  فقد، هذا ليس مستغرباً و  ،عام 6511أكثر من منذ هذا الموقع شغل  ساناإلنأن  إلى

مدينة جرش إمدادات من المياه على مدار العام،  تمتلكا ، حيثمناسبة بشكل مثالي للسكن البشري 

تازة للمناطق المنخفضة مناخًا معتداًل ورؤية مم امتر يمنحه 511في حين أن ارتفاعها البالغ 

 .بها المحيطة

 تاريخ جرش: 

 والتقاليدمزيج من العالم اليوناني الروماني لحوض البحر األبيض المتوسط إن مدينة جرش هي 

  .العربي الشرق  في القديمة

اسم  ون أطلق السكان األوائل العرب/ السامي ،اسم المدينة نفسه يعكس هذا التفاعلإن في الواقع، 

Garshu إلىاالسم العربي السابق فقد قاموا بتحوير الرومان أما  قريتهم.لى ع Gerasa وذلك في ،

، قام السكان العرب والشركس في المستوطنة الريفية 02وفي نهاية القرن  العصر الهيليني.

 العربية. جرش إلىالرومانية  Gerasaالصغيرة بتحويل 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/jordan/amman/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhi1dWkXdw1cfsJxMYljBCk6xD3LJw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/jordan/amman/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhi1dWkXdw1cfsJxMYljBCk6xD3LJw
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في القرن الرابع قبل  اإلسكندر األكبر أياملتصبح مدينة كبيرة إال لم تبدأ بالتطور ن جرش إ

باسم جراسا، بعصرها  وخالل فترة الحكم الروماني، تمتعت جرش، التي كانت تعرف ،الميالد

 الذهبي.

  القرن الثاني أو أوائل القرن األول قبل الميالد. إلىجرش  إلىترجع أول إشارة تاريخية معروفة 

، أشار إليها على األرض المقدسة ، وهو مؤرخ منJosephus "جوزيفوس" إلىنسب هذه اإلشارة ت

لحفظه  كنزه ،elphiaPhilad "فيالدلفيا" طاغية ،Theodorus "ثيودوروس" نقلأنها المكان الذي 

 . Zeus of Temple the معبد زيوس في

 Alexander  "ألكساندر جانسيوس" جيوش جرش أمام "ثيودوروس" خسربعد ذلك بفترة قصيرة،  

Jannceus هو كاهن ديني.، و 

، في Pompey Emperor "بومبي"إمبراطور  ، غزاسوريا بعد فترة وجيزة من سيطرة روما على

جلب هذا  .داخل التحالف قبل الميالد، مدينة جرش باعتبارها واحدة من المدن الكبرى  63عام 

 Nabataean لتجارة مع اإلمبراطورية النبطية جرش وازدهرت ا إلىفوائد اقتصادية كبيرة 

 Empire البتراء المتمركزة في. 

المملكة النبطية الغنية   Trajan Emperor "تراجان"اإلمبراطور  بعد الميالد، ضم 016في عام 

جرش، والتي تمتعت  إلىوات التي تدفقت ثر الزيادة تداول  إلىوقد أدى ذلك  وشكل مقاطعة عربية.

  بنشاط البناء.

تم جلب الجرانيت من أماكن بعيدة مثل مصر، وتم إعادة بناء المعابد القديمة وفقًا ألحدث أشكال 

 الهندسة المعمارية.

في   Hadrian Emperor "هادريان"اإلمبراطور  تلقت المدينة دفعة أخرى في المكانة مع زيارة

بلغ  في الطرف الجنوبي من المدينة. قوس النصر الكبير ضيفها، رفع المواطنون  لتكريمو  م.022

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/holyland/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjNvFBBVdWfND8_SRGHWhl-zwC7kQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/holyland/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjNvFBBVdWfND8_SRGHWhl-zwC7kQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/jordan/amman/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhi1dWkXdw1cfsJxMYljBCk6xD3LJw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/jordan/amman/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhi1dWkXdw1cfsJxMYljBCk6xD3LJw
https://atlastours.net/jordan/amman/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/jordan/jerash-map/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjkI3URT7X5awLCEzT_XG-ODncABw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/jordan/jerash-map/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjkI3URT7X5awLCEzT_XG-ODncABw
https://atlastours.net/jordan/jerash-map/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/syria/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhjisqu5d50e2DazVbCXrk5oXLUBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/syria/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhjisqu5d50e2DazVbCXrk5oXLUBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/jordan/petra/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjtGgkSgPWdmadd-silUABLmwV9VQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/jordan/petra/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjtGgkSgPWdmadd-silUABLmwV9VQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/jordan/jerash-map/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjkI3URT7X5awLCEzT_XG-ODncABw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/jordan/jerash-map/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjkI3URT7X5awLCEzT_XG-ODncABw
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Roman مستعمرة رومانية في بداية القرن الثالث، عندما تم منحها برتبة تهازدهار جرش ذرو 

Colony.  

كانت  .في ذلك الوقت نسمة 21،111جرش عدد سكان  بلغ"،  العصر الذهبي خالل هذا "و 

مركز اإلداري والمدني والتجاري والثقافي لهذا المجتمع، في حين أن غالبية هي الالمدينة القديمة 

 مواطني المدينة كانوا يعيشون على الجانب الشرقي من وادي جرش.

العديد  تم بناءبحلول منتصف القرن الخامس، أصبحت المسيحية الديانة الرئيسية في المنطقة، و 

هذه ويمكن رؤية العديد من بقايا  -في جرش من الحجارة المأخوذة من المعابد الوثنية  من الكنائس

 الكنائس اليوم.

، ميالدي 636اإلسالمي عام  والفتح ،ميالدي 604غزو الفارسي عام لل تعرضت مدينة جرش

حيث فقدت م في إلحاق أضرار جسيمة بالمدينة، 242ببت سلسلة من الزالزل في عام تس وقد

 .نسمة 4111 إلىسكانها  وتناقص أهميتها،

 في عام احتى إعادة اكتشافهة مهجور  ت، وظلةمأهولالر المدينة غيوصف الصليبيون جرش ب

ر ألماني، ، مسافSeetzen Jasper Ulrich "أولريش جاسبر سيتزن "صادف  ، عندمام0216

كانت المدينة القديمة مدفونة بالكامل تقريبًا في الرمال،  .قاضاألنجزء صغير من على وتعرف 

من خالل سلسلة من الحفريات، بدأت  تدريجياً  اتم الكشف عنه رائعة.بطريقة حافظ عليها  وهو ما

  ، وتستمر حتى يومنا هذا.م0225عام 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/jordan/jerash-map/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjkI3URT7X5awLCEzT_XG-ODncABw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/jordan/jerash-map/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjkI3URT7X5awLCEzT_XG-ODncABw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://atlastours.net/jordan/jerash-map/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjkI3URT7X5awLCEzT_XG-ODncABw
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  المعالم األثرية في مدينة جرشأهم: 

  

 (،Cardo maximus: )بالالتينية: Colonnaded Street ودشارع األعمدة أو كار  -

شكل  كما في ر،مت 211 هيبلغ طولو  ،ألف عمود تكون مني رئيسي في آثار جرش هو شارعو 

(22). 

 

 
 .، تصوير الباحثشارع األعمدة أو كاردو (22شكل )
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ويتسع  ،مدينة جرش فيضخم األ رحمسال هو: Theater South المسرح الجنوبي -

 (.23شكل ) كما في ،متفرج 50111 - 30111لحوالي 

تم تصميم قد و  كما كان في فترة بنائه،بصورة ممتازة  والزالفي القرن األول الميالدي،  أنشأ 

ه في المناسبات الفنية استخداميتم اليوم و جميع زواياه.  من ليخرج الصوت مميز نظام صوتي

  الثقافية، كمهرجان جرش.و 

 

 
 .، تصوير الباحثالمسرح الجنوبي (23شكل )
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عام في في القرن الثاني الميالدي،  بناءه : تمTheater North المسرح الشمالي -

 مميز تم تصميم نظام صوتيو  (24شكل ) كما في ،متفرج 30111يتسع لحوالي و م. 065

 الزالي، والذي المسرح الجنوبكنظام الصوتي الموجود في جميع زواياه  من ليخرج الصوت

 . المتنوعة اليوم في المناسبات الثقافية والفنية ويستخدم، بنائه كما كان في فترةبصورة ممتازة 

 
 .، تصوير الباحثالمسرح الشمالي (24شكل )
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 المميزرخام ال تم بناءه من هو حوض :nymphaeum The Jerash سبيل الحوريات -

تزين أعاله زخارف هندسية رائعة ، و يزين الرخام الجزء السفلي من واجهاته .من طابقينويتكون 

لحوريات الماء في أواخر القرن الثاني  تم تصميمهابناء نوافير مياة اليضم ، كما التكوين

 (.25شكل ) كما في ،الميالدي

يثير خياالت  -م  020عام  إنشائه في الذي تم - "نمفيوم" السبيل المعروف باسم والزال 

 .الزائر والسائح

 
 .، تصوير الباحثسبيل الحوريات (25شكل )

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nymphaeum
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 Hadrian`s البوابة الجنوبية أو قوس النصر )قوس هادريان( أو بوابة هادريان -

Gate : وهية جرش، يعد من أشهر معالم مدينو  ،في الجهة الجنوبية من المدينةتقع البوابة 

بزيارة  تفاالً أقيمت اح (26شكل )كما في  ،متراً  00بوابة ذات ثالثة أقواس ارتفاعها الحالي 

 م. 031 -م  022اإلمبراطور الروماني هادريان للمدينة في شتاء سنة 

 
 .، تصوير الباحثقوس هادريان (26شكل )
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معبد  ، وهوني الميالديفي القرن الثا إنشائه تم: Temple of Artemis معبد أرتميس -

شكل  كما في ،جرش التاريخيةاألثرية في مدينة معالم ال أهم ، ويعتبر منلهة الحارسة للمدينةاآل

(22.) 

 

 
 .، تصوير الباحثمعبد أرتميس (22شكل )
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 ة فيوسيرك روماني يلخ ساحةهي  :Hippodrome "الهيبودورم"ميدان سباق الخيل  -

 (28شكل ) كما في ،الخيل والعربات ذات الحصانين أو األربعةستعمل لسباق تو  ،جرش آثار

جات مرفوعة ر كون من ثالث مدتت، (U)على شكل حرف  هيو  ،جانب قوس هادريانبقع وت

 .على أقبية وجدارين

 

 
 .، تصوير الباحثالهيبودورم""ميدان سباق الخيل  (22شكل )
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جرش،  آثارفي وسط تقع  ي ساحة مفتوحة شكلها بيضاو هي  :Oval Forum ساحة الندوة -

شكل  كما في ،تستعمل في الوقت الحالي لالحتفاالت الثقافية والفنية محاطة بأعمدة يونانيةو 

(22.)  

 
 .، تصوير الباحثساحة الندوة (22شكل )
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ذات بوابة حجرية ضخمة غنية  كنيسةهي  :Jerash Cathedralجرش  كاتدرائية -

وكانت في ( 31شكل ) كما في ،الدينية في جرش أجمل البنايات وتعد منبصور منحوتة 

عيد أ وقد  ،قيم في القرن الثاني الميالديأي الذي انالروم Dionysus "ديونيسوس"األصل معبد 

 بناؤه ككنيسة بيزنطية في القرن الرابع. 

 

 
 .، تصوير الباحثكاتدرائية جرش (31شكل )
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قلب  إلىن البركتين لنقل المياه الروما بنا :the Two pools of Jerash بركتا جرش -

، بالمياه األثرية المصادر الرئيسية لتزويد مدينة جرش أهمأحد  ، وتعتبر بركتا جرشالمدينة

 ويحيط أنابيب فخارية وقنوات حجرية،عبر سوار المدينة األثرية أداخل تتدفق مياه وكانت ال

شكل  في كما ،ومان بقدوم الربيعحتفاالت الر ال اً مقر وقد اعتبرتا  ،بالبركتين مدرج من الحجر

(30.) 

 

 
 .بركتا جرش (30شكل )

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu0NSj29_lAhV
-DKuwKHVrJDQQQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.albayan.ae%2Fone

-1.1612845&psig=AOvVaw225QK9t0Ybl4-17-03-suitcase%2F2012-world%2Fcorrespondents
lNxvrjbaB&ust=1573477658034548 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu0NSj29_lAhVDKuwKHVrJDQQQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.albayan.ae%2Fone-world%2Fcorrespondents-suitcase%2F2012-03-17-1.1612845&psig=AOvVaw225QK9t0Ybl4-lNxvrjbaB&ust=1573477658034548
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu0NSj29_lAhVDKuwKHVrJDQQQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.albayan.ae%2Fone-world%2Fcorrespondents-suitcase%2F2012-03-17-1.1612845&psig=AOvVaw225QK9t0Ybl4-lNxvrjbaB&ust=1573477658034548
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu0NSj29_lAhVDKuwKHVrJDQQQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.albayan.ae%2Fone-world%2Fcorrespondents-suitcase%2F2012-03-17-1.1612845&psig=AOvVaw225QK9t0Ybl4-lNxvrjbaB&ust=1573477658034548
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu0NSj29_lAhVDKuwKHVrJDQQQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.albayan.ae%2Fone-world%2Fcorrespondents-suitcase%2F2012-03-17-1.1612845&psig=AOvVaw225QK9t0Ybl4-lNxvrjbaB&ust=1573477658034548
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 الالفتات في مدينة جرش األثريةواقع تحليل و. 

نحاء العالم والثقافات  أعدد كبير من الزائرين من مختلف  ة في مدينة جرشثريلم األايقصد المع

من الضروري توفير نظام الفتات معلوماتية وتوجيهية للسائح الذي يقوم بزيارة تلك و  ،واألعراق

في مدينه جرش الموجودة بتحليل واقع الالفتات الباحث  قوميلهذا السبب سوف األماكن األثرية، و 

تناسب جميع ثقافات وأعراق السياح  يكل ،ةلعالمياالالفتات ومطابقتها مع معايير تصميم  ،ةثرياأل

 ة ويسر.ههم بكل سهوليوجتو ثر الخالد  لم لكي يستمتعوا بهذا األاالمع ههذ ن الذين يرتادو 

مدينه جرش قع االعالمات اإلرشادية في مو و  الالفتاتقع في وامشكلة  وقد الحظ الباحث وجود

 التوزيع الجيد لالفتات،وأخطاء  ،العالمية معايير تصميم الالفتاتفتقارها لال نظراً وذلك  ة،األثري

وأخطاء  مالئمة،"التايبوغرافي" بصورة  استخداموأخطاء  الالفتات عن األرض، اترتفاعاأخطاء و 

لمتوافقة مع البيئة كونها منطقه مكشوفة ومعرضة لظروف جوية االحديثة و الخامات  استخدام

 .ومناخية متغيرة وقاسية

وربط  والتوجيهتتمثل في التوضيح  البيئيةومعروف لدى العامة والخاصة أن وظيفة الالفتات 

 ستعادتها لتسهيل حركته في الفضاء المحيط.االمتجول بتجربة المكان وتذكر المعلومات و 

توضح جميع المواقع األثرية داخل نطاق المدينة، وكذا  -توفير خريطة شاملة لذا فمن المهم 

في مدخل  -ليها في كل موقع من المواقع األثرية إ واإلشارةتوضيح المعالم األثرية وتسميتها 

لمدينة جرش قبل قوس مدينة جرش يصطدم بالخريطة الرئيسية  إلى هتوجالموالسائح  المدينة.

باقي المواقع األثرية، وقد نفذت كغالبية  إلىدي ؤ انبي على الطريق المفي وضع ج (هادريان)

رتفاع يعتبر ا، وعلى كثير المنحنيات ومدهون بطالء بني داكنسميك طار أسطواني إالالفتات ب
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، مئوية 41الخلف بدرجة  إلىنشاء، بل تنحني جيد بالنسبة للقراءة، غير أن الالفتة غير عمودية اإل

تشير  Labelمعدنية صغيرة  رقعةأسود، ومثبت عليه ار معدني ومدهون بطالء ومثبت بداخله إط

 .(32شكل ) كما في ،التي تم االستفادة منها في تنفيذ الالفتات USAIDالمعونة األمريكية  إلى

 
.، تصوير الباحثخريطة اثار جرشالفتة موقع وشكل مثال ( 23شكل )  

مع مع درجة واحدة من اللون الزهري، والذي قد تغير درجات الرمادي  استخداميغلب على الالفتة 

طالءات شفافة مقاومة للعوامل  استخداممرور الزمن نتيجة العوامل الجوية القاسية ونتيجة عدم 

ظهور تلفيات في الخريطة تمثلت في تالشي األلوان وظهور تشققات  إلى، األمر الذي أدى الجوية

 .(33شكل )كما في  ،تة تبدو فقيرة من الناحية اللونية، لذا فالالفوتكسير في منتصف الخريطة
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غير المائل والمائل في جميع الالفتات بنسختيه  Calibri"كالبري" نوع الخط  استخدامتوحيد تم وقد 

  المنتشرة في مواقع مدينة جرش األثرية باللغتين اإلنجليزية والفرنسية.

 

 
.، تصوير الباحثالفتة خريطة اثار جرش (33شكل )  

 

عملية التنفيذ والخامات المستخدمة وارتفاع الالفتة والخطوط  تم توحيدي لم هأن ويضيف الباحث

تقتصر  األخرى الالفتات المعلوماتية كما أن في جميع النماذج المنتشرة أمام األثر، المستخدمة 

 .على شرح األثر نفسه بطريقة موجزة ومختصرة

 

النماذج  بشكل كبير أصابها التلف التي Information signsالمعلومات الفتات ومن أمثلة  

 -:التالية
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 .(34شكل ) ، كما فيThe Church of Marianosكنيسة ماريانوس الفتة  -

 
 .، تصوير الباحثالفتة كنيسة ماريانوس (34شكل )

 

 .(35شكل ) ، كما فيThe Hippodromeميدان السباق الفتة  -

              
 .، تصوير الباحثلسباقميدان ا الفتة (35شكل )



 54  

 

 .(36شكل ) ، كما فيMacellum سوق المواد الغذائية الرئيسي -

 
 .، تصوير الباحثسوق المواد الغذائية الرئيسي (36شكل )
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-الية:النماذج التبشكل بسيط  تالشي األلوانأصابها التي الفتات المعلومات ومن أمثلة   

 .(32شكل ) ، كما فيThe southern necropolisالفتة المقبرة الجنوبية  -

 
 .، تصوير الباحثالفتة المقبرة الجنوبية (32شكل )

 

 .(32شكل )، كما في The Oval Plazaالساحة البيضاوية الفتة  -

 
 .، تصوير الباحثالفتة الساحة البيضاوية (أ - 32شكل )
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 .، تصوير الباحثالالفتة بجوارها ضعسالل النفايات وو توزيع في التنظيم والتنسيق في ويالحظ في سوء  (ب - 32شكل )

 

 .(32شكل )، كما في Altars and oraclesالمذابح ووسطاء الوحي الفتة  -

 
 .، تصوير الباحثالمذابح ووسطاء الوحي الفتة (32شكل )
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 .(41شكل )، كما في The Nymphaeumسبيل الحوريات الفتة  -

 
 .، تصوير الباحثسبيل الحورياتالفتة  (41شكل )

 

 

 The Propylaeum of the Sanctuary of Artemisالبوابة الضخمة لمعبد أرتيمس ة الفت -

 .(40شكل )، كما في 

 
 .، تصوير الباحثالفتة البوابة الضخمة لمعبد أرتيمس (40شكل )
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المنتشرة في أرجاء عديدة في مواقع مدينة جرش  Directional signs الفتات االتجاهأما 

معايير بعدم االلتزام نظر الباحث على الكثير من األخطاء التصميميه و تنطوي من وجهة ، األثرية

 .تصميم الالفتات

 -األخطاء في التالي: تتمثلحيث  

 .في أماكن غير مناسبةو  ،بشكل عشوائي غير مدروستوزيع الالفتات  .0

 الحديثة المقاومة للظروف المناخية القاسية. والخامات، للطالءاتافتقار الالفتات  .2

 يد قياسات الالفتات.توحعدم  .3

ومنها ما هو مثبت على  األرض)منها ما هو مثبت على  عدم توحيد ارتفاعات الالفتات .4

 .قاعدة أسمنتية(
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 -ومن أمثلة الفتات االتجاه النماذج التالية:

 .(42شكل )، كما في (0رقم )اتجاه الفتة  -

 

 

 .(، تصوير الباحث0الفتة اتجاه رقم ) (42شكل )
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 .(43شكل ) ، كما في(2اتجاه رقم )الفتة  -

 
 .(، تصوير الباحث2الفتة اتجاه رقم ) (43شكل )

 

 .(44شكل ) ، كما في(3الفتة اتجاه رقم ) -

 
 .(، تصوير الباحث3الفتة اتجاه رقم ) (44شكل )



 60  

 

 .(45شكل ) ، كما في(4الفتة اتجاه رقم ) -

 
 .(، تصوير الباحث4الفتة اتجاه رقم ) (45شكل )

 

موزعة في أرجاء مدينة جرش  Identification signsالتعريف  الفتات عدد من كما يوجد

دامغ من وجهة نظر الباحث على عدم تطبيق أي معايير تذكر في تصميم وتنفيذ  األثرية، وهي دليل

يسترشد بها المصممون  Guidelinesوعدم االلتزام بوضع إرشادات توجيهية  ،الالفتات التعريفية

 ئمون على وضع النظام اإلرشادي الكامل.والمنفذون القا
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 -ما بينها من حيث:بينًا في اختالفاً قليلة إذا ما قورنت بسابقتيها، وهي تختلف فالالفتات التعريفية 

 أنواع الخطوط المستخدمة  -

 اللون المستخدم  -

 الخامات الذي نفذت بها هذه الالفتات. -

 

 -لية:النماذج التاالالفتات التعريفية، نسوق ومن أمثلة 

 .(46شكل ) ، كما في(0رقم ) تعريفيةالفتة  -

 
 .أ(، تصوير الباحث-0الفتة تعريفية رقم ) أ( - 46شكل )
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 .ب(، تصوير الباحث-0الفتة تعريفية رقم ) (ب - 46شكل )

 

 .(42شكل )، كما في (2رقم ) تعريفيةالفتة  -

 
 .(، تصوير الباحث2الفتة تعريفية رقم ) (42شكل )

 

أثراً يذكر في كل أرجاء المواقع  فال  نكاد نلحظ لها Warning signsالتحذير  العالماتأما 

 جرش. مدينةاألثرية في 
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 تجربة الباحث العمليةز. 

تنطلق تجربة الباحث العملية من أساسيات العمل على رأب الصدع في تصميم الالفتات بجميع 

اء مدينة جرش األثرية، بما ال يتناسب أنواعها التي أشرنا إليها آنفًا، والتي تظهر بوضوح في أرج

 ذلك. إلىكما سبق أن أشرنا  مع قيمة المعلم األثري 

تطبيق معايير تصميم  إلىوقد رأى الباحث أن نظام الالفتات في أرجاء مدينة جرش األثرية يفتقر 

ن موقع ، األمر الذي ال يساهم بشكل مؤثر في توجيه السائح في أرجاء المدينة، وانتقاله مالالفتات

 آخر بناًء على فاعلية الالفتات التوجيهية. إلى

كما الحظ الباحث أن غالبية الالفتات يعتريها التلف بسبب اإلهمال وقسوة الظروف الجوية وعدم 

 حداثة المواد والخامات التي نفذت بها هذه الالفتات على اختالف أنواعها وأحجامها.

تقديم تجربة عملية جديدة تستفيد من سلبيات  ىإلهذه المعوقات مجتمعة معًا حدت بالباحث 

نفذت بها الالفتات، ووضع تصور جديد ينطلق من االلتزام التصميم وقصور المواد والخامات التي 

 -باألساسيات التالية:

 االلتزام بتطبيق معايير تصميم الالفتات لضمان تحقق أقصى قدر من استفادة السائح. .0

 د والخامات الحديثة المقاومة للعوامل الجوية القاسية.االلتزام باالستفادة من الموا .2

  .الصديقة للبيئةااللتزام باالستفادة من المواد والخامات  .3

 (RoHS). الناتجة من إعادة التدوير استخدام المواد الخطرة االلتزام باستبعاد .4

 عدد الفاينيلالمواد ذات الحساسية المحتملة على البيئة، مثل الكلوريد متااللتزام باستبعاد   .5

(PVC) polyvinyl chlorideومثبطات االشتعال المعالجة بالبروم ، Brominated 

flame retardants (BFRs)والبيريليوم ، beryllium واألنتيمون ، antimony . 
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هذه النقاط األساسية الخمسة هي ما اعتمدها الباحث لتطوير نظم الالفتات في أرجاء مدينة جرش 

من معلومات عن المعلم األثري، وما توفره استفادة السائحين فيما توفره الالفتات  األثرية، لتعظيم

 العالمات التحذيرية إلىإضافة  وما توفره من تعريفات تفيد السائح، إتباعهاالواجب التجاهات عن ا

 أو عالمات الخطر أو الحذر.

 

 الباحث التي تم التقيد بها في تجربة الضوابط:-  

 جميع الالفتات والعالمات التحذيرية في التجربة.لسق موحد نالتقيد بتصميم  -

 كل عالمة. خطورةفي العالمات التحذيرية حسب  األلوانكود التقيد بوضع  -

، الالفتات لتصميمالعالمات حسب المعايير العالمية لالفتات و لالمعيارية التقيد بالقياسات  -

 .(36ص – 23ص) فيوالموضحة 

 الالفتات والعالمات التحذيرية في التجربة.بجميع  ةدمالمستخ وطع الخطا نو أتوحيد  -

 توحيد الرموز المستعملة في الفتات االتجاه. -

 .ةاألثري المدينةإنشاء تصميم كامل للعالمات التحذيرية التي ال يوجد لها أثر في  -
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 :الخامات التي سوف يتم تنفيذ التجربة بها-  

 :ف يتم الطباعة عليهاو المواد التي س

 ةبقو متع تتو  مقاومة للتآكل ألنهااأللمنيوم  ألواح اختيارتم  : Aluminumمنيوماأللو 

على الرغم من أنها رقيقة وخفيفة الوزن جد في باقي الخامات األخرى او تة ال توصالب

مع البيئة كونها منطقه مكشوفة ومعرضة لظروف جوية ومناخية  تتناسبأنها  إال، نسبياً 

 .متغيرة وقاسية

 

 :الالفتات عليها ثبيتألعمدة التي سوف يتم تالقواعد وا

قوي ومتين ومتعدد  الفوالذ المقاوم للصدأ :Stainless Steel الفوالذ المقاوم للصدأ

 يتم صهرهامصنوع من خلط الحديد والكربون بنسب مناسبة و  ،األجل طويل االستخدام،

ي إضافة الكروم تؤد، خرى تمنحها صفات خاصةمواد أ ةأضافويتم درجة حرارة عالية، ب

 .إنتاج الفوالذ المقاوم للصدأ، وهو مقاوم بدرجة عالية للتآكل إلى

 

 الطالء ةنظمأ Paint Systems :التي سوف يتم تنفيذ التجربة بها-  

يتم وضع الطالء على شكل مسحوق جاف على  : Powder coatingمسحوق الطالء 

ثم  ،تروستاتيكيًا مع السطحالمسحوق إلك يلتصقو  ،سطح معدني، باستخدام مسدس الرش

 .حراريًا إلنتاج طبقة صلبة معالجتهيتم 
 

 :Powder coating مسحوق الطالء ميزات

 .األمد طويلو أللوان تالشي ال مقاوم -
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  .ومضاد لألشعة فوق البنفسجية قاوم للتآكل والخدوشوم طقسقاوم ألي م -

 .خالي من التلوث تقريباً  عهذا النو  ال يتم اســـتخدام أي من المذيبات، مما يجعل تطبيق -

 معايير والجودة العالية.الاستخدام هذه التقنية للمنتجات ذات يتم  -
 

 الطباعة طريقة Printing Method  التي سوف يتم تنفيذ التجربة بها:-  

 .eco solvent Ink الصديقة للبيئةالمذيبات  استخدام أحبار .1

لطباعـــة التصـــميم  outdoorsارجيـــة المخصـــص للطباعـــة الخ vinylل" انـــايڤاســـتخدام خامـــة " .2

 .فوقها

 .اينال" يتم لف الخامةڤبعد طباعة التصميم على خامة " .3

 .عالقةأو شوائب أي أتربة للتخلص من  اينال"ڤيتم مسح وجه خامة " .4

 .اينال" المطبوعة تحت مكبس حراري لتثبيت اللون ڤيتم إدخال خامة " .5

تصــلح  األلمونيــوميتــه علــى خامــة صــلبة مثــل رفيــع و مــرن للغايــة، فيجــب تثباينــال" ڤ" الـــ وألن .1

 .Lamination، وهذه العملية تسمى التصفيح للالفتات

حتـــى ال  tapeباســـتخدام شـــريط الصـــق  األلمونيـــوميـــتم تثبيـــت التصـــميم المطبـــوع علـــى خامـــة  .7

 اينال" أثناء التثبيت الحراري الثاني.ڤتتحرك خامة "

 Computer numericalالـتحكم العـددي قطع التصميم المطبوع والمصفح باستخدام قاطعة  .8

control  CNC).) 

لحماية التصميم كخطوة نهائية من  Vernish الالمعة يوصي الباحث بإضافة طبقة الورنيش .2

 العوامل الجوية القاسية والمتقلبة.
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 تجربة الباحث العملية

 
  Map sign الفتة الخريطة

 

 

 الرتفاعات والخطوط المستخدمة وكود األلوان.موضحًا بها ا ،الفتة الخريطة، الباحث (42شكل )
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 Directional signs الفتات االتجاه

 

 
 موضحًا بها اتجاهات خمسة واالرتفاعات والخطوط المستخدمة وكود األلوان.، الفتة االتجاه، الباحث (42شكل )
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 Information signs الفتات المعلومات

 

 
 بها معلومات عن سبيل الحوريات واالرتفاعات والخطوط المستخدمة وكود األلوان. ، موضحاً معلومات الفتة ،الباحث (51شكل )
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 Danger signsعالمات الخطر

 
 ، موضحًا بها األبعاد والخطوط المستخدمة وكود األلوان.تحذر من السقوط خطر ، عالمةالباحث (50شكل )

 
 Warning signsعالمات اإلنذار 

 
 تحذير تنبه من سقوط الصخور، موضحًا بها األبعاد والخطوط المستخدمة وكود األلوان.الباحث، عالمة  (52شكل )
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 Caution signs عالمات التحذير

 
 الباحث، عالمة الحذر تمنع من دخول المنطقة، موضحًا بها األبعاد والخطوط المستخدمة وكود األلوان. (53شكل )

 
 Notice signsعالمات المالحظات   

 
 لباحث، عالمة المالحظة تنبه بأن المنطقة مراقبة بالكاميرات، موضحًا بها األبعاد والخطوط المستخدمة وكود األلوان.ا (54شكل )
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 Safety instruction signsعالمات تعليمات السالمة 

 
 مة وكود األلوان.الباحث، عالمة تعليمات السالمة تنبه لخطر انزالق القدم، موضحًا بها األبعاد والخطوط المستخد (55شكل )
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 الدراسات السابقة ثانيًا:

 :العربيةالدراسات  .أ

 -:بعنوان  (2017دراسة عناد، دينا ) .0

 "القيم الجمالية للتصميم الجرافيكي البيئي الرقمي"

 :إلىهدفت الدراسة 

  التعرف على القيم الجمالية للتصميم الجرافيكي البيئي الرقمي وتقديم مقترح إعادة تصميم

 . تضمن قيمة جمالية بيئيةملصق ي

 .إيجاد تبادلية تفاعلية بين البيئة والتصميم 

 وتسهل معرفة  ،بها االستفادة إلىتدفع المتلقي  جيدة،ق بيئة إرشادية وتوجيهية يتحق

 الغامض. 

 اإلسهام في التعرف على القيم الجمالية للتصميم البيئي الرقمي . 

 توصيات الدراسة:

  الحديثة والمختلفة لتحقيق تصميم جرافيكي  قنياتالت تخداماسيجب على المصمم دراسة و

 بداع والحداثة . يتسم بالقيم الجمالية واإل

  العناصر البيئية الشكلية ذات الدالالت الرمزية المتوافقة مع  استخدامضرورة االعتماد على

 .مضمون الفكرة
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 -:بعنوان  (2018دراسة ياسين، إياس ) .2

 "االته الوظيفية في الفضاء الداخلي التصميم الجرافيكي واشتغ"

 :توضيح إلىهدفت الدراسة 

 أسلوب التايبوغرافي في تعزيز األداء الوظيفي للمنجز داخل الفضاء. استخدام 

 جعل النص المحدد متسيد على بقية  ،الحروف بأحجام مختلفة وبحاالت متعددة استخدام

 العناصر.

  تنوع في  فيوالخلفية التصميم أض ستخدمةالمإظهار حالة التباين اللوني بين العناصر

 الفضاء الداخلي.

  األساليب التصميمية في تحقيق البعد األدائي والوظيفي للمنجز. استخدامأسهم التعدد في 

  في  كاناعتمدت البنية العامة للمنجزات التصميمية في الفضاء الداخلي على السيادة سواء

 الشكل أو في اللون.   

 توصيات الدراسة:

 األساليب التصميمية الجرافيكية تسهم في تحقيق البعد الوظيفي للفضاء. استخدامعدد ت 

  جسم التصميم وتعد عنصر تكوين تنوع في  إلى أدى التيبوغرافي حجماالختالفات في

 جذب للمتلقي.

 الداخلي.عزز الهوية البصرية للفضاء  يةالرموز الدالة على الفكرة التصميم استخدام  

 وأماكن مميزة  بإحجامظهاريه للصور والرسوم لها أهمية كبيرة إذا ما استخدمت التقنيات اال

 داخل البينة التصميمية للفضاء.



 26  

 

 -:بعنوان  (2009دراسة عبد الحق، جمال  ) .3

 "توزيع وتخطيط الخدمات والمرافق السياحية في مدينة أريحا"

  :إيضاح إلىهدفت الدراسة 

 وكذلك التخطيط السياحي بكافـة  ،وطني بالتنمية السياحيةتزايد االهتمام العالمي والعربي وال

  .شكالهأمستوياته و 

  ها المحافظـة علـى البيئـة الثقافيـة أنسياسة تخطيطية تنموية جيدة مـن شـ تباعاأهمية

 .واالجتماعية واالقتصادية

  تبقى صالحة لألجيال القادمة أنالمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية على. 

 همية التاريخية والحضارية والسياحية التي تتمتع بها مدينة أريحا. األ 

 توصيات الدراسة :

  المقترحة التي تضمنتها هذه الدراسة اإلستراتيجيةضرورة تبني. 

 صياغة خطة وطنية للسياحة في فلسطين عامة، وفي أريحا خاصة. 

 رشاد السـياحي، ضرورة وجود متخصصين في العمل السياحي مثل إدارة السياحة أو اإل

 .ويمكن للجامعات الفلسطينية القيام بهذا الدور

  واعهاأناالهتمام بنوعية الخدمات السياحية التي تقدمها المؤسسات السياحية على اختالف. 

  ضرورة الترويج السياحي الداخلي والخارجي لمنطقة الدراسة وكافة المناطق السياحية في

 .فلسطين

 حلية الحرفية واليدوية، وترويجها في األماكن السياحيةتشجيع وإقامة الصناعات الم. 

  تطويرها.و العربيـة فـي مجـال صـناعة السـياحة و  خبراتالو محلية الخبرات الاالستفادة من 
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 -:بعنوان  (2015دراسة قبول، فريدة ) .4

 "أيقونية في الالفتة السياحية  لسانيةدراسة "

 :إلىهدفت الدراسة 

 ذب السائحالالفتة لج دراسة تصميم.  

 .البحث عن ميزات الالفتة اللغوية واأليقونية 

 وكيـف يـتم التنسـيق بينهمـا فـي ،معرفـة الوظيفـة التـي تقــوم بهـا كـل مـن اللغـة واأليقونـة 

 الالفتة.

 توصيات التالية: إلىوقد توصلت الدراسة 

  النظرة  من نتباهب االجذ إلىالدقة في اختيار مكونات الالفتة للناظر العابر، فهي تعمد

 .األولى للمتلقي

  وأشكال وخطوط. ألوانالتنسيق بين مختلف الدالالت من  

 بشكل متوازي، العتماد األيقونة على المشابهة  ناالعبارة والصورة في الالفتة يتواجد

 للموضوع.
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 -:بعنوان  (2007دراسة عجعج، لبنى ) .5

 لس""تخطيط وتنمية السياحة التراثية في محافظة ناب

 :إلىهدفت الدراسة 

المحافظة ومحيطها يحوي  أندراسة الواقع الحالي لقطاع السياحة التراثية في محافظة نابلس، حيث 

من مواقع تاريخية ودينية ومنشآت عظيمة مثل "البلدة القديمة"  يبهمخزونًا تراثيًا هائاًل لما تزخر 

ستغالل هذه الثروة على ا( ولكـن لم يتم الخ.والمواقع األثرية مثل )سبسطية، تل بالطة، المساجد، ..

صعيد السياحة التراثية كمدخول اقتصادي للمحافظة لما لها من دور كبير في تطوير قطاعات 

مواقع مهملة  إلىأخرى مرتبطة بهذا المجال، وقد آلت هذه المواقع المهمـة فـي المحافظة ومحيطها 

ناجمًا عن  كانوكل ذلك  اإلنسانيها مـن قبل مع مرور الزمن وتداعت، عدا عن االعتداءات عل

 عدم وجود خطة تنموية شاملة لتطوير هذا القطاع والعمل على ديمومته.

  يـات والفـرص المتاحـة( لتطـوير كاناإلم)المعيقات( ونقاط القوة )تحديد نقاط الضعف

 السياحة التراثية في محافظة نابلس.

  ربط قطاع السياحة و  ،اثية في محافظة نابلسالتعرف على الواقع الحالي للسياحة التر

 .بالقطاعات االقتصادية والتنموية األخرى 

 .تحديد دور وأهمية قطاع السياحة التراثية في محافظة نابلس 

  :التاليةالنتائج  إلىتوصلت الباحثة قد و 

  مع الحفـاظ علـى  ،المناطق القديمة في محافظة نابلس إعماروضع خطة طوارئ إلعادة

 ت التاريخية واألثرية والمعالم الحضارية المختلفة.آة التراثية والثقافية للمواقع والمنشالقيم

  السياحية.في المواقع  يمبانالمراعاة االعتبارات الخاصة بتصميم 
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 ودعم فاعليته كوجود مادي ورمزي وعنصر جـذب  ،إبراز المعلم األثري في المدينة القديمة

 ة والسياحية.شطة التنمية الثقافينوركيزة أل

 .زيادة الدعم الحكومي لقطاع السياحة في المحافظة 

  بإشـغالها مـن قبـل النـوادي  ،التراثية في المحافظـة يمبانالتوظيف واستغالل مختلف

 والجمعيـات الثقــافية واالجتماعية والمؤسسات العلمية البحثية.

  ذلك أهمية المحافظـة علـى العمل على رفع درجة الوعي السياحي بين المواطنين، بما في

  التاريخية والمناطق األثرية في بالدنا. يمبانال

 

 -:بعنوان  (2019) خالد، أحمددراسة  .6

 " عجمانلجامعة  اإلرشاديةثروبولوجيا التصميم لتعزيز فاعلية النظم أنوظيف ت "

 :إلىالدراسة  تهدف

 ثروبولوجيا التصميم لتصميم أنالقواعد الجرافيكية و  فيأهم آراء الباحثين والمصممين  توضيح

 .اإلرشاديةالنظم 

   اإلسهام في االرتقاء بالهوية البصرية لدى الجمهور. دراسة درجة 

 نظام إرشاد مرتكز على القواعد التصميم الجرافيكية إنشاء دراسة. 

  الوظيفي والجمالي للمؤسسات مما  جانبالتحقيق في ثروبولوجيا التصميم أنم اسهدراسة إ

 .وية المؤسسية الناجحةيحقق اله

  ثروبولوجيا نثروبولوجيا المدن األأنثروبولوجيا الثقافية االجتماعية و نعلم األاستعراض

 ،كعلم مهتم ومتخصص في دراسة الثقافة والمجتمع يبهلتعريف ، واالحضرية بإيجاز
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ثروبولوجيا التصميم بصفة عامة والتصميم الجرافيكي للنظم أنوتوضيح كيفية ارتباطهم ب

 .بصفة خاصة لفهم ثقافة مجتمع المستخدمين اإلرشادية

 :النتائج التالية إلىخلصت الدراسة  كما

 وتقضي على  كانللم االنتماءمي روح نوت اإلرشاديةثروبولوجيا التصميم تزيد فاعلية النظم أن

 .ي والتصميميكاناالغتراب الم

   تساعد على تنمية الثقافة البصرية اإلرشاديةالنظم. 

   تصميمات عصرية متوافقة  إلىرشادية تهدف إم ظالتصميم تسهم في ابتكار ن ابولوجيأنثرو

 العالمية.مع الثقافة المحلية و 
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 الدراسات األجنبية: .ب

 

7. WATERSON, P. study (2012) titled: - 
Developing safety signs for children on board trains 

 ألهداف التالية:تحقيق ا إلىتهدف الدراسة الحالية 

  سنوات من العمر على  10-4واع الحوادث التي تشمل األطفال بين أنو  انتشارتحديد مدى

 .بريطانيامتن القطارات في 

  اإلرشاديةالعالمات بسنوات فيما يتعلق  10-5تقييم مستويات الفهم لألطفال من عمر 

 الحالية على متن القطارات.

 توصيل رسائل السالمة لألطفال. لجديدة والفعالة فيتصميم وتقييم مجموعة من العالمات ا 

  كانبسيطة قدر اإلم  اإلرشاديةالحفاظ على اللغة المستخدمة في العالمات. 

 النتائج التالية: إلىوقد خلصت الدراسة 

  كلمات  معاني سنوات لم يتمكنوا من فهم 9-8األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  أنوجد

سنوات لم يتمكنوا من شرح  10-9الذين تتراوح أعمارهم بين  فالواألط ،مثل كلمة تحذير

 مثل كلمة عرقلة. دقيق لبعض  الكلمات

 الحد األدنى من الكلمات، وتجنب الكلمات المجردة حيث لم يتعامل األطفال مع  استخدام

بعض المفاهيم بشكل سلس لعدم ارتباطها مع محيطهم مثل كلمة مقعد حيث فضلوا 

 .رسيكلمة ك استخدام
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  أنثبت  حيث ،وذلك لتعزيز رسالة السالمة ،الرسوم التوضيحية حيثما أمكن استخدام 

وسيلة فعالة للغاية لتوصيل معلومات السالمة لألطفال في  يعدالصور التوضيحية  استخدام

األطفال أكثر قدرة على شرح رسالة السالمة في العالمات التي استخدم  كانحيث  ،الدراسة

 حي.فيها رسم توضي

 الرموز مثل رمز صح أو  استخدام أنحيث وجد  األطفال،الحروف التي تناشد  استخدام

تكون هذه  أنويجب  .لألطفالوسيلة فعالة لنقل السلوك اآلمن وغير اآلمن  كان ،خطأ

 .الرموز كبيرة بدرجة كافية فيما يتعلق بالصورة للمساعدة في فهم رسالة السالمة

  تكوين روابط  إلىاألطفال الصغار يميلون  أنة السالمة وجد لتعزيز رسال لواناألاستخدم

الخلفية الزرقاء أكثر فاعلية من أي  أنعلى سبيل المثال، وجد األطفال ، فلواناألقوية مع 

األزرق يتناقض مع رمز الصح   ن اللو  نلون آخر في تسليط الضوء على السالمة، أل

شخصيات األبطال  استخدامتم ًا لجعلها تبدو أكثر وضوحو  ،األخضر والخطأ األحمر

األطفال أكثر استجابة لعالمات  كانحيث  :للمساعدة في نقل رسالة السالمة لألطفال

السلوك  إلىالسالمة التي شملت شخصية البطل، لتعزيز رسالة السالمة من خالل اإلشارة 

على سبيل المثال عالمات التمسك بالمقابض التي شملت رسوم مثل البطل  ،الصحيح

شخصيتهم  أناألطفال، فقد شعر األطفال  انتباهأكثر للنظر، واجتذبت الفتة ت كانالخارق 

 .ارتبطت بشخصية البطل الخارق 
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8. Ma Rui study (2015) titled: - 

"Visual Guidance: A Universal Wayfinding Symbol System 

Prototype For Art Museums 

 :إلىهدفت هذه الدراسة 

  نظام الرمز في تصاميم تحديد المسار داخل فراغ المتاحف الفنية من خالل  داماستخأهمية

 .تطويرو بحث و بحوث واسعة النطاق تضمنت عمليات تحليل 

  مساعدة الزوار في التعرف على نظام الرمز أثناء زيارتهم للمتاحف الفنية للحصول على

 .االتجاهاتالمعلومات و 

  بشكل خاص على الرموز يعتمد ار في المتاحف نظام تصميم دولي إليجاد المس إنشاء

 .الحركات الفنيةأو  الجغرافية المناطق وفق المصنفةالخاصة باألعمال الفنية 

  بواسطة ها ز من أجل إظهار تناسقو رممن الإضافة تطوير تصميم رسوم متحركة لمجموعة

 .  After Effectبرنامج  استخدام

م رموز ذات دالالت متعلقة بالمتاحف يلتقي ، المسحي -اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي 

 ثمانيةمكون من  مبدئي قامت الباحثة بتصميم نموذجحيث  ،بصرية إرشاداتالفنية من خالل 

توزيعها و ، أفضل الرموز الختيار ستبانةاالأداة  فيها استخدمت، (2014 – 2013)رموز في الفترة 

تعليقات مفيدة من و  إيجابيةحصول على ردود فعل لل ،شخص داخل المتحف 17مقابلة تضمنت في

 التعديالت على التصاميم بناءً  وإجراءمن ثم جمع النتائج و  ،زوار المتحف سواء البالغين أو األطفال

 استخداممن  قدمت هذه الدراسة كطريقة أخرى لنقل المعلومات بدالً  وقدعلى تلك المقترحات. 

النتائج تمثلت نتائجها بجدول عرض فيه تقييم  عدد من إلىتوصلت الدراسة و  ،النص فقط

 . ستبانةاال أسئلةاختيارهم للرموز وفق و  األشخاص
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9. Foltz, Mark study (1998) titled: - 
"Designing Navigable Information Spaces" 

، من خمسة معارض والمتاحفعينة الدراسة نت تكو ، حيث إيجاد المسار الفتاتتم التركيز على 

  .واشنطن في الواليات المتحدة األمريكيةو ي والية بوسطن تقع فو 

 :إلقاء الضوء على إلىهدفت الدراسة وقد 

 المواقع األخرى هوية لكل موقع يميزه عن  إنشاء طريقة  . 

 جعل األماكن ذات صورة راسخة في الذهن.و  ،يالمعالم كدليل توجيه إنشاء 

 المسار.  إيجادفي  هميتهاألالخرائط  استخدام 

 :أهمها عدد من النتائج إلىوصلت الدراسة وت

 لتــوفير مجموعــة مـن األدوات المفاهيميــة لتصــميم مســاحة  جمـعجميـع مبــادئ التصــميم تت أن

  .نتقالاالمعلومات تسهل عملية 

 نظرة بيئية. استخدامب، مفيد من خالل محتوى الفراغ توفير مسار 

 

10. Bert de Vries and Pierre Bikai study (1993) titled: - 
"Archaeology in Jordan  "  

 -:إلىهدفت هذه الدراسة 

 شطة نم تقارير شاملة عن األيتقد ، معنشرة إخبارية سنوية حول علم اآلثار في األردن تقديم

 decemberمن ) الفترة تم إجراؤه فيال تشمل هذه األنشطة العمل الميداني الذي  ية.الجار 
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وتفسيرية جديدة في  مخبريهأعمال  فحسب، بل وأيضاً  (October 1992إلى 1991

 .مشاريع سابقة في هذا المجال

 األبحاث األثرية التي أجراها في المملكة الهاشمية  1993النشرة اإلخبارية عام  قدمت

 .باحثون من أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا واألردن نفسها

  تمويل نشر "اآلثار في األردن" فيتم AJA (1992)في عام  ، كما(1993)عام جزئيا ،

 .ات السخية المتطابقة من الجمعية األردنية في واشنطن العاصمةنامن خالل اإلع

 :النتائج التالية إلىوقد خلصت الدراسة 

التي أجريت في األردن ذات أهمية خاصة، والتي تمتد على مساحة جغرافية واسعة  األبحاثتعتبر 

 :هو األبحاثه أهم ما يميز هذ أنللغاية. 

 ناالقليل معروف في بعض األحي أني مهمة للغاية، على الرغم من مبانمواقع و  وجود 

  .خارج منطقتهم المحلية

  التدهور عمليةوجود الظروف البيئية التي تسرع.  

 المواد التقليدية وتقنيات البناء استخداماستمرار التسوية البدوية واإلبداعية، ب.  

 ية، ولكل منها خصائصها الخاصة ومنهجية وجود العديد من البعثات األثرية األجنب

 التدخل. 

  بعد االستطالع العام، اخترنا بعض المناطق التي يمكن اعتبارها "مراصد" مميزة إلجراء

تحليل منهجي ومتكرر مع مرور الوقت، بهدف تحديد معايير تشخيص موثوقة صالحة 

 البياناتمن تحليل  على مجموعة واسعة أيضاليس فقط في الحاالت الفردية ولكن تنطبق 

لكن تدهور األوضاع و ، قد تعتبر الحالة العامة للتنسيق كافية، نالتي تم جمعها حتى اآل
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ة المنتظمة للمواقع يثير القلق ناالصي إلىاالفتقار  أن، حيث أيضاً  كبيراً  المحلية يثير قلقاً 

 في األردن. 

  ًن الميزات القديمة، والتي تبدو على االستبدال الواسع لعدد م ركزت التدخالت األكثر شيوعا

ة نا، فقط برامج واسعة النطاق ومنسقة من "الصيتماماً في معظم الحاالت غير مبررة 

حد من مخاطر العمليات تالعادية" مسبوقة بتدابير استباقية يمكن تجنب أو على األقل 

 المستقبل.  هر فيظت أنالتي يمكن التنكسية 

مشاريع علمية  ،غير أن هناكاً الماضي القديم تقريب في باً ائاالهتمام بهذه الجهود غ كانلقد و 

 .للتراث الثقافي للمملكة خطيراً  تشكل تهديداً  تعمل على منع المعوقات التيفي األردن،حديثة 

 

11. Wang, Tzung-Hui and Tzeng, Szu-yu study (2009) titled: - 
"Measurement of Informational Graphic and Sign Systems 

Design" 

 -:إلىهدفت هذه الدراسة 

 بمثابـة رابـط مرئـي ومكـاني وثيـق بـين وأنظمة العالمات ةالجرافيكيالمعلومات أنظمة  اعتبار 

 المستخدمين والمكتبات. 

  العوامــل التاليــة: الموقــع ، المحتــوى ، اللــون ، نمــط الخــط واإلضــاءة والحجــم والشــكل تحديــد

 والمواد. 

  اسـتخدمنا التحقـق مـن فقـد  ،األدب ونتائج المقابلـة العلميـة بين صلةالاالستبيان على اعتماد

تطبيــق  اســتخدام، تــم إجــراء تحليــل عامــل التأكيــد بوأخيــراً ، صــحة المحتــوى إلنشــاء األســئلة

أداة التقيـــيم  إلـــىكـــان الهـــدف هـــو تحويـــل المقيـــاس المتقـــدم ،  LISREL 8.72البرنـــامج
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 إلــى اســتناداً  .الفهــرس الشــامل المقــّيم اماســتخدالموجهــة نحــو النتــائج. تــم تشــكيل المقيــاس ب

 . Grund و Bruhn صيغة

  نمـــوذج القيـــاس و العوامـــل المحســـوبة ومؤشـــرات القيـــاس الشـــاملة للعينـــات المختلفـــة  رقمنـــة

 .عالمة التأهيليةالكمعايير للتحسين نظام 

 النتائج التالية: إلىخلصت الدراسة  وقد

 ـــات الجامعـــة هـــي مصـــدر معلومـــات أساســـي. مـــ ن الضـــروري أن يكـــون المســـتخدمون مكتب

 المعلومات التي يحتاجونها.  إلىوأمناء المكتبات قادرين على الوصول بسهولة وبسرعة 

  المعلوماتيــة للمســتخدمين  األدلـةمكتبـة معلومــات الرسـم ونظــم عالمـة هــي واحــدة مـن أفضــل

 وأمناء المكتبات في المكتبات الجامعية. 

 ( التــي تــؤثر علــى 28عــة )بمــا فــي ذلــك عناصــر القيــاس فــي البحــث وجــدنا أن العوامــل األرب

( البيئيـة 4( االتساق المنهجـي )3( وظائف العرض )2( جماليات تخطيط )1عالمة نظم: )

  .إضاءة

 العالمة. هناك عوامل معقدة كامنة وذات صلة في أنظمة 

   يمكـــن تقيـــيم مزايـــا  عبـــر قيـــاس مؤشـــرات العوامـــلو  ،يبهـــكـــل مســـتخدم لديـــه معيـــار خـــاص

 يوب كل عامل، وبالتالي تحسين جودة خدمة المكتبات. وع

  ،المحتملــين  األشـخاصيـوفر هـذا البحــث أداة قيـاس فعالـة لتصــميم أنظمـة تسـجيل المكتبــات

 من مستخدمي المكتبة. 

  نمذجــة القيــاس التــي شــيدناها نأمــل أن تكــون بمثابــة إشــارة بنــاءة للمهنيــين فــي تصــميم نظــام

 ن الدراسات. ألكاديميين في مزيد ماتسجيل 
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  نمذجة القياس فـي البحـث للمتابعـة طويلـة المـدى لمتطلبـات  استخداممن جهة أخرى، يمكن

 المستخدمين، وللتنفيذ عند إعادة تصميم األقسام الداخلية للمكتبة. 

 

12. Howard, Anderson Russell study (1972) titled: - 
"Graphic signage as a means of identifying public areas and 

services" 

 :إلىالدراسة  هذه هدفت

  تحديـد  التـي تحـل محـل الكلمـات والعبـارات الوصـفية فـي الجرافيكيـةإنتاج سلسلة من الرموز

  .الثقافية والدولية المشاركةاألنشطة والخدمات التي تنطوي على 

 ويجعـل فة مألو الغات غير الل التي تسببهامشاكل تحديد الهوية  على للتغلبالرموز  استخدام

 من الممكن للجميع تحديد النشاط أو الخدمة.

 :النتائج التالية إلىخلصت الدراسة  وقد

  ًحـد كبيـر  إلـىهـذا الموقـف يرجـع .. حـد مـا إلـى ومتقطعـاً  كان نمو الالفتات الرسـومية بطيئـا

  .لوائح وقيود موحدة إلىواالفتقار  الواسع ستخدام، االالمشاركينمجموعة متنوعة من  إلى

 االبتكارات التكنولوجية أتاحت للناس الحصول على المزيد من المال والمزيد من وقـت  دةزيا

 الدولية والتجارة ينفر اسمتوفير الفتات بصرية دولية لراحة اللالحاجة  إلىمما أدى الفراغ 

 التواصــــــل الــــــدولي تكمــــــن وراء المفهــــــوم الــــــذي بــــــدأه مارشــــــال ماكلوهــــــان  إلــــــىالحاجــــــة  إن

Marshall McLuhan لة.لوسيلة هي الرساا 
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13. Al Saad, Saad study (2014) titled: - 
"The Conflicts between Sustainable Tourism and Urban 

Development in the Jerash Archaeological Site (Gerasa), Jordan" 

 -إلقاء الضوء على: إلى الدراسة تهدف

 أنيمكن ية التي الجذب السياحي الرئيس ذاتوالمراكز التاريخية  ةالثقافيو  يةمواقع التراثال 

 .التنمية الحضرية والسياحية إلىتؤدي 

 تناقضها مع  إلىتشويه أصالتها ونزاهتها وأهميتها باإلضافة  إلى يؤدي سوء إدارة السياحة

 .أبعاد السياحة المستدامة )األثرية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية(

 ة المستدامة والتنمية الحضرية ظاهرة بشكل متزايد في معظم مواقع النزاعات بين السياح

التراث الثقافي في األردن، وخاصة تلك الموجودة في المناطق الحضرية مثل موقع جرش 

 ة.األثري

 -:النتائج التالية إلىوقد خلصت الدراسة 

  مشاريع أوجه القصور في  لمعالجةيجب تنفيذ إطار السياحة الحضرية المستدامة بسرعة

 حدود الموقع األثري بوضوح.  وتحديدالتنمية الحضرية والسياحية 

  جميع أصحاب المصلحة في مراحل التخطيط  جانبتعزيز المشاركة الكاملة والتعاون من

والتنفيذ لمشروعات التنمية الحضرية والسياحية، وتعزيز الوعي السياحي واألثري بين جميع 

ألراضي حول موقع جرش األثري واالستفادة من نقاط أصحاب المصلحة، وتمويل مصادرة ا

تعزيز وتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية والسياحية  في االتفاق بين أصحاب المصلحة

 .المستدامة في جرش
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14. Kim Nanhee study (2009) titled: - 
"Guidelines, identity and competing needs: The effect of signage 

design guidelines on uniformity and variety in urban retail 

business districts" 

 -:إلى البحثهدف 

  توصيل هوياتهم  ة ألصحاب األعمال والمناطق الحضرية فيياالحتياجات التنافسدراسة

 .العمالء المحتملينلكل الرسومية الخاصة 

   واألدلة الموجزة تطبيق إرشادات التصميم  درجة تأثيردراسةGuidelines  د كيأتعلى

 .الهوية

 -النتائج التالية: إلىوقد خلصت الدراسة 

  تتحكم إرشادات التصميم في عوامل التصميم إلنشاء الجودة المنهجية )الموحدة( لهذه
 المناطق. 

 وهوية موحدة  الوحدةفي إنتاج للغاية فعالة تكون  المحكمتصميم ال ذات المبادئ التوجيهية ،
 للمنطقة ككل. 

  الوحدةUnity  مكان داخل المنطقة. بالشعور المفيدة في خلق كانت 

 بالوحدة والشخصية تعطي المنطقة شعوراً عالمة التجزئة في المناطق الحضرية  ةنظمأ. 

  وحتى  ة، غير متناسقمضطربة تكون متنوعة الجر االفتات المت فإننظمة، تطبيق األبدون
 .اً فوضوييضحى  االنطباع للمنطقة

  إلىجذب الزوار  إلى تؤديو  للسعادة، مصدراً تكون موحدة الأو المنطقة هوية المجتمع  إن 
 محتملون.العمالء في النهاية هم اللزوار فاالمنطقة، 
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15.  Montello Daniel R., Sas Corina study (2006) titled: - 
" Human Factors of Wayfinding in Navigation " 

 هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على:

 البيئة داخلنحو الهدف المنسقة  ة التنقل، ومكوناته في العثور على الطرق والحركةبني. 

  بالضرورة هذه القضايا يؤدي  إلىاالنتباه بالتنقل، و مجموعة العوامل البشرية ذات الصلة

تحسينات في تصميم التقنيات والبيئات وإجراءات التدريب التي تزيد من سهولة ودقة  إلى

 .التنقلمة راحة وسالو وكفاءة 

  العوامل المتعلقة بعلم النفس البشري، مثل التوجه، االنتباه، وتلقائية مهام العثور على

وضع و تعقيد التخطيط  ،الوصول البصري ، مثل التمايز :البيئةبالمهام؛ العوامل المتعلقة 

ل مثل تصميم عرض المعلومات في أنظمة التنق :العالمات؛ والعوامل المتعلقة بالتكنولوجيا

 السيارة. في

 -النتائج التالية: إلىكما خلصت الدراسة 
  ًبالبحث األساسي إذا كان ذلك مطلوباً  أن تصميم التطبيقات يجب أن يكون مستنيرا. 

  حد كبير في  إلى قيتم تجاهل قضية االختالفات الفردية فيما يتعلق بتوجيه سلوك الطر

 .تطوير التطبيقات

  تر والمهارات المكانية تؤثر بشكل كبير على أداء اختالفات الجنس، تجربة الكمبيو إن

 .قيالطر  أنظمة إيجاد

  وقراءة  ،ستخدامقابلية االعن واسعة النطاق ق إجراء دراسات يطر ال إيجادتتطلب تطبيقات

بعض أنظمة  استخدامحد كبير دون تدريب إضافي محدد، و  إلىالخريطة يمكن أن تنفذ 

 .مهارات محددة علىتتطلب التدريب المكانية( )المهارات   VEsالمالحة في السيارة و
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 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية

 

 (2017دراسة عناد، دينا ) .1

تعرف على القيم الجمالية ، للتبادلية تفاعلية بين البيئة والتصميم بإنشاء الحاليةاهتمت الدراسة 

، عادة تصميم ملصق يتضمن قيمة جمالية بيئيةللتصميم الجرافيكي البيئي الرقمي وتقديم مقترح إ 

 . الطريقوتسهل معرفة  ،بها االستفادة إلىتدفع المتلقي  جيدة،ق بيئة إرشادية وتوجيهية يتحقل

 

 (2018دراسة ياسين، إياس ) .2

، أسلوب التايبوغرافي في تعزيز األداء الوظيفي للمنجز داخـل الفضـاء بدراسة الحاليةاهتمت الدراسة 

جعــــل الــــنص المحــــدد متســــيد علــــى بقيــــة و  ،الحــــروف بأحجــــام مختلفــــة وبحــــاالت متعــــددة ســــتخدامال

 .وخلفية التصميم المستخدمةحالة التباين اللوني بين العناصر  ظهارإل العناصر

 

 (2009دراسة عبد الحق، جمال  ) .3

مية التن علىاع سياسة تخطيطية تنموية جيدة مـن شـأنها المحافظـة تبإب الحاليةاهتمت الدراسة 

المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية و  ،شكالهأالتخطيط السياحي بكافـة مستوياته و و  ،السياحية

 .على أن تبقى صالحة لألجيال القادمة

 

 (2015قبول، فريدة )دراسة  .4

معرفـة الوظيفـة التـي تقــوم بهـا و  ،تصميم الالفتة لجذب السائح يةبمعرفة كيف الحاليةاهتمت الدراسة 

 التنسـيق بينهمـا فـي الالفتة. يةل مـن اللغـة واأليقونـة، وكيـفكـ
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 (2007دراسة عجعج، لبنى ) .5

تحديد نقاط الضعف )المعيقات( ونقاط القوة بالقضايا والمشاكل المتعلقة اهتمت الدراسة الحالية ب

حالي للسياحة التعرف على الواقع ال، و )اإلمكانيـات والفـرص المتاحـة( لتطـوير السياحة التراثية

 .ربط قطاع السياحة بالقطاعات االقتصادية والتنموية األخرى و  ،التراثية في محافظة نابلس

 

 (2112) خالد، أحمددراسة  .6

راسة ، ودالتصميم الجرافيكية معاييرإنشاء نظام إرشاد مرتكز على  دراسةاهتمت الدراسة الحالية ب

أهم آراء الباحثين والمصممين في  ، وتوضيحلقيعند المتالهوية البصرية  تعزيزاإلسهام في رجة د

 .تصميم النظم اإلرشاديةالمستخدمة في القواعد الجرافيكية وأنثروبولوجيا التصميم 

 

7. WATERSON, P. study (2012)  

 ،الحفاظ على اللغة المستخدمة في العالمات اإلرشادية بسيطة قدر اإلمكانب هتمت الدراسة الحاليةا 

تقييم و  ،توصيل رسائل السالمة لألطفال وعة من العالمات الجديدة والفعالة فيتصميم وتقييم مجمو 

العالمات اإلرشادية الحالية على متن بسنوات فيما يتعلق  01-5مستويات الفهم لألطفال من عمر 

 القطارات.

 

8. Ma Rui study (0215) 

يعتمد بشكل خاص على شاء نظام تصميم دولي إليجاد المسار في المتاحف الدراسة بإن ههذهتمت ا 

 استخدامو  ،الرموز الخاصة باألعمال الفنية المصنفة وفق المناطق الجغرافية أو الحركات الفنية

 .نظام الرمز في تصاميم تحديد المسار داخل فراغ المتاحف
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9. Foltz, Mark study (1998)  

الخرائط  استخدامو  إنشاء هوية لكل موقع يميزه عن المواقع األخرى.اهتمت الدراسة الحالية ب

   .هميتها في إيجاد المسارأل

 

10. Bert de Vries and Pierre Bikai study (1993)  

م تقارير شاملة يتقد ، معنشرة إخبارية سنوية حول علم اآلثار في األردن تقديمالدراسة ب ههذاهتمت 

  ية.عن األنشطة الجار 

 

11.  Wang, Tzung-Hui and Tzeng, Szu-yu study (0229)  

بمثابـة رابـط مرئـي التـي تكـون  الجرافيكيـة وأنظمـة العالمـاتالمعلومـات  أنظمـةبالدراسـة  ههـذ اعتبرت

نمــوذج القيــاس والعوامـــل المحســوبة ومؤشـــرات  رقمنـــهو  ،المســتخدمين والمكتبــات ومكــاني وثيــق بـــين

 .اتعالمالالقياس الشاملة للعينات المختلفة كمعايير لتحسين نظام 

 

12.  Howard, Anderson Russell study (1972)  

التــــي تحــــل محــــل الكلمــــات والعبــــارات  الجرافيكيــــةإنتــــاج سلســــلة مــــن الرمــــوز الدراســــة ب هــــذهاهتمــــت 

  .مألوفةالغات غير الل التي تسببهامشاكل تحديد الهوية  على للتغلباستخدام الرموز ، و الوصفية

 

13.  Al Saad, Saad study (2014)  

الجــذب الســياحي  ذاتوالمراكــز التاريخيــة  ةالثقافيــو  يــةقــع التراثمواال الضتتوء علتتى الدراستتة هتتذهلقتتت أ

النزاعـات حيـث أظهـرت الدراسـة أن ، التنميـة الحضـرية والسـياحية إلـىيمكـن أن تـؤدي ية التـي الرئيسـ

فــي معظــم مواقــع التــراث  مــع مــرور الوقــت تزايــدتبــين الســياحة المســتدامة والتنميــة الحضــرية ظــاهرة 

  ة.صة موقع جرش األثريالثقافي في األردن، وخا
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14.  Kim Nanhee study (2009)  

 Guidelinesواألدلة الموجزة تطبيق إرشادات التصميم  دراسة درجة تأثيرب اهتمت الدراسة الحالية

 .د الهويةكيأتعلى 

 

15.  Montello Daniel R., Sas Corina study (2006) 

المنسقة موجهة و الق والحركة يور على الطر بنية التنقل، ومكوناته في العث جإنتاالدراسة ب هاهتمت هذ

 ة المكانية.البيئ داخلنحو الهدف 

 

 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 

 والبحث العالي التعليم وزارة بها نادت التي العلمي البحث أولويات أحد تبنيب الحالية الدراسة تتميز

 وضع إلى الباحث عمد حيث األردن، في السياحة وتعزيز بدعم االهتمام وهو أال باألردن، العلمي

 السائح حركة تسهيل على للعمل األثرية، جرش مدينة مواقع في ةيالسياح الالفتات لمشكالت حلول

درجة و  ،الالفتات تصميم معايير تطبيقدرجة  لقياس استبانة تطوير خالل منف ،األثرية المعالم بين

ذلك لدراسة و  ،األثرية جرش مدينة مواقع في الالفتات تصميم معايير تطبيقاستفادة السائح من 

ثم  ،الخ والتوزيع واالرتفاعات... أخطاء التصميمإضافة إلى  ،الالفتات تصميمغياب معايير مشكلة 

في تصميم  القواعد اإلرشادية تطبق ،تجربة عملية للباحثطرح من خالل ل المشكلة العمل على ح

 قيمة مع يتوافق بشكل - الباحث نظر وجهة من – الالفتاتتصميم معايير و ،الالفتات البيئية

 األثري. المعلم
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  الفصل الثالثالفصل الثالث  

  منهجية الدراسة الطريقة واإلجراءاتمنهجية الدراسة الطريقة واإلجراءات
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هـي علـى المتبعـة فـي تطبيقهـا، و  الطريقة المعتمـدة فـي الدراسـة واإلجـراءات الثالث تناول الفصل

 :النحو اآلتي

 

 البحث المستخدم منهج .أ

ـــيالدراســـة المـــنهج  تاســـتخدم إذ تـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي لغـــرض وصـــف  ،الوصـــفي التحليل

درجــة االســتفادة مــن تطبيــق معــايير تصــميم الالفتــات فــي مواقــع مدينــة   حــول المبحــوثيناســتجابات 

درجة تطبيق معـايير تصـميم الالفتـات  قياسكما تم استخدام المنهج التحليلي لغرض ، األثريةجرش 

 .األثريةجرش  في مواقع مدينة

مــن خــالل تنفيــذ تجربــة عمليــة بديلــة لالفتــات الموجــودة فــي ، شــبه التجريبــيالمــنهج  تاســتخدموتــم 

 الموقع األثري.

 

 عينة الدراسةمجتمع الدراسة و  .ب

  الباحــث قــام حيــث األثريــة، جــرش مدينــة فــي والعــرب األردنيــين الســياح مــن الدراســة مجتمــع يتكــون 

 اءهــانت وعنــد المبحوثــة، العينــة إلجابــة محــدد وقــت مــنح وتــم مجتمــع، علــى اســتبانة (134) بتوزيــع

 ،اســتبانة (124) المسـتردة االسـتبانات عــدد نأ تبـين االسـتبانات، بجمـع الباحــث قـام المحـدد، الوقـت

 عـدم بسـبب اإلحصـائي للتحليـل صـالحيتها لعـدم اتاسـتبان (13) استبعاد تم االستبانات تدقيق وبعد

 اإلحصـائي للتحليـل الصـالحة االسـتبانات عـدد نفـإ وعليـه ،فيهـا الـواردة ئلةاألسـ بعـض علـى اإلجابة

 اآلتي: (1-3) رقم الجدول في موضح هو كما ،ةاستبان (321) تبلغ



 22  

 

 للتحليل اإلحصائي والصالحةالمحصلة عدد االستبانات ( 1-3الجدول )

الصالحة  االستباناتعدد  المحصلة االستباناتعدد 

 للتحليل

 للتحليل ةالصالح ناتاالستبانسبة 

 

421 321 88.1% 

  

، تــم توزيــع أفرادهــا حســب ســائح (321نتهــاء مــن تحديــد عينــة الدراســة النهائيــة البالغــة )االوبعــد 

 وعلى النحو اآلتي:   ،خصائصهم الشخصية والوظيفية

 

 : المبحوثين حسب متغير الجنستوزيع  - 1

فئـة هـم مـن  األفـرادأن أغلب  (،3-2) جدولالواردة بالالجنس المعطيات الخاصة بمتغير  توضح

 186  ، فـي حـين بلـغ عـدد اإلنـاث (52.3%)ذكـر وبنسـبة مئويـة  214عـددهم  إذ بلـغ الـذكور

  .غالبيتهم من الذكورمجتمع الدراسة  يدل على أن، هذا ( 47.7%أنثى وبنسبة مئوية )

 الجنسحسب  األفراد توزيع( 3-2الجدول )

 النسبة المئوية % كرارالت الجنس الشخصية الخاصية

 الجنس

 52.3 214 ذكور

 42.2 026 اإلناث

 100% 321 المجموع
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 :مبحوثين حسب متغير العمرالتوزيع   -2

أن أغلـب لمشـمولين بالدراسـة، ل  بـالعمرالمتعلقـة و  التـالي، (3-3تبين من معطيات الجدول رقـم )

ـــغ ) اذا ســـنة، 35أقـــل مـــن  إلـــى 25فئـــة أقـــل مـــن  هـــم مـــن األفـــراد ـــة ( فـــرد 020بل  وبنســـبة مئوي

 .ألفراد عينة الدراسة لفئات العمر المئوية األخرى  النسب(، وهي أعلى من %31)

 العمرحسب األفراد توزيع ( 3-3الجدول )

 النسبة المئوية % التكرار           فئات العمر الشخصية الخاصية

 العمر

 

 26.9 015 سنة 25أقل من 

 31 020 سنة 35أقل من  – 25من 

 30.5 002 سنة 45أقل من  – 35من 

 8.3 32 سنة 55من  أقل – 45من 

 3.3 03 سنة فأكثر 55

 100% 321 المجموع

 

 :العلمي هلالمؤ  متغير حسب مبحوثينالتوزيع  -3

ــــات الجــــدول رقــــم ) توضــــح ــــالي،( 3-4معطي لمشــــمولين ل العلمــــي المؤهــــل المتعلقــــة بمتغيــــرو  الت

وبنســـبة ( فـــرد 032عـــددهم ) إذ بلـــغ حملـــة البكـــالوريوس فئـــة هـــم مـــن فـــراداألأن أغلـــب  بالدراســـة،

وهـذا يــدل علــى  ،المئويــة األخـرى ألفــراد عينـة الدراســةالنسـب (، وهــي أعلـى مــن 35.4%) مئويـة

 غالبيتهم من حملة الدرجة الجامعية األولى.أن مجتمع الدراسة 
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 العلمي هلالمؤ حسب  األفراد توزيع( 3-4الجدول )

 النسبة المئوية % التكرار العلمي المؤهلفئات  الشخصية الخاصية

 العلمي هللمؤ ا

 24.2 22 ثانوية
 35.4 032 بكالوريوس
 06.2 66 دبلوم عالي

 05.0 52 ستيرجما
 6.2 24 دكتوراة 

 0.5 6 رخل اهمؤ 
 321 100% 

 

 : المبحوثين حسب متغير الجنسية األصليةتوزيع  -4

 يحملــون  األفــرادأن أغلــب  (،3-5) الــواردة بالجــدولالجنســية صــة بمتغيــر المعطيــات الخا توضــح

عـــدد مـــن  ، فـــي حـــين بلـــغ(67.7%)وبنســـبة مئويـــة  فـــرد 264عـــددهم  إذ بلـــغ الجنســـية العربيـــة،

 .(32.3%وبنسبة مئوية ) فرد126  يحملون الجنسية األردنية

 الجنسحسب  األفراد توزيع( 3-5الجدول )

 النسبة المئوية % التكرار الجنسية الشخصية الخاصية

 الجنسية األصلية
 32.3 026 أردني
 67.7 264 عربي

 100% 321 المجموع
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 أداة/أدوات الدراسة .ج

درجـة االسـتفادة مـن تطبيـق  وصـف وقيـاس إلـىلتحقيق أغراض إجـراء هـذه الدراسـة والتـي تهـدف 

لسـياح األردنيـين والعـرب فـي ة اهـمـن وج األثريـةمعايير تصميم الالفتات فـي مواقـع مدينـة جـرش 

 :كاآلتيمصادر لغرض جمع البيانات، وهي عدة  تقد اعتمد دراسةفإن ال ،مدينة جرش األثرية
 :يةاألولالمصادر  أواًل:

بالبيانــــات التــــي تــــم الحصــــول عليهــــا مــــن خــــالل أداة الدراســــة  هــــذا النــــوع مــــن المصــــادر تمثــــليو 

الدراســـة، وأن هـــذه االســـتبانة تعتبـــر أداة لجمـــع  حـــاورم إلـــى وفقـــاً  )االســـتبانة( التـــي تـــم تصـــميمها

 بنــاءً حيــث تغطــي كافــة متغيــرات أنمــوذج الدراســة المقتــرح وذلــك الدراســة  إلجــراءالالزمــة  البيانــات

بموضــوع الدراســة، وســوف يــتم  عالقــةمــا ورد فــي اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة ذات ال علــى

 الالحقة. في الفقرة ووضوحاً  يالً أداة الدراسة بشكل أكثر تفص تسليط الضوء على

 : المصادر الثانوية ثانيًا:

الجامعــات  مكتبــات وهــي المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــالل المصــادر المتــوفرة فــي

المراجع األدبية للدراسات السابقة مثال ذلك )الكتب والتقارير واألبحاث كذلك من خالل ة و ردنياأل

علــى  تمــادعاالالــدكتوراه(، وكــذلك  روحــات، ورســائل الماجســتير، وأطورياتوالنشــرات والــداإلداريــة 

 .بموضوع الدراسة المتعلقةالمعلومات المنشورة على شبكة االنترنت 

 االستبانة: ثالثًا:

درجــة االســتفادة مــن تطبيــق معــايير تصــميم الالفتــات فــي  تصــميم أداة الدراســة لغــرض قيــاس تــم

كافــة المحــاور التــي تناولتهــا مشــكلة الدراســة وأســئلتها  بحيــث تغطــي، األثريــةمواقــع مدينــة جــرش 
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فــــي المبحــــث التــــالي، للحصــــول علــــى  لدراســــةامراحــــل تصــــميم أداة وأهــــدافها0 إذ ســــيتم توضــــيح 

 .ةالنهائي صيغتهاستبانة بالا

 مراحل تصميم أداة الدراسة:

)االســـتبانة( اســـة أداة الدر نتهـــاء مـــن تحديـــد مشـــكلة الدراســـة وأســـئلتها وأهـــدافها0 تـــم تصـــميم االبعـــد 

وقد شملت  ،المتغيرات الواردة في أنموذج الدراسة المقترح يسلط الضوء علىوصياغة فقراتها بما 

 : األداة بشكلها النهائي على األجزاء اآلتية

    .األثريةرش جين والعرب في مدينة ردنياأل السياح لألفرادالخصائص الشخصية والوظيفية 

الجنسـية ، العلمـي هـلالمؤ ، الجـنس، العمـر) بــ للمبحوثينظيفية الشخصية والو تتمثل الخصائص 

 . (األصلية

 

 متغيرات الدراسة .د

  :المتغير المستقل

 الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية. معايير تصميمق تطبي في المستقل تمثل المتغير

 المتغير التابع:

 تات في مواقع مدينة جرش األثرية.الالف معايير تصميمتطبيق درجة  في التابع ويتمثل المتغير

( فقـرة كمـا 41ها النهائيـة تتكـون مـن )ورتفقـد أصـبحت أداة الدراسـة بصـ ،تقـدمعلـى مـا  وتأسيساً 

ين والعـــرب فـــي مدينـــة جـــرش ردنيـــالســـياح األ إلـــىوالموجهـــة  ،3)هـــو موضـــح فـــي )الملحـــق رقـــم 

 الباحث القيام بما يأتي: نبغي ب، إذ ياألثرية
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 ةإجراءات الدراس .ه

 اختيار مقياس االستبيان: -1

الدراسـة، لكونـه يعتبـر  إجـراء( خماسي التدريج لغـرض Likert Scaleتم اعتماد مقياس ليكرت )

، لسـهولة فهمـة وتـوازن عينة الدراسـةلوصف وتحليل استجابات أفراد  من أكثر المقاييس استخداماً 

دى اسـتجابتهم ومـوافقتهم حـول الخاضـعة لالختبـار عـن مـ عينـة الدراسـةدرجاته، حيث يشير أفراد 

 :على النحو اآلتيكل فقرة من فقرات متغيرات الدراسة وفق المقياس المذكور، و 

 ( خماسيLikert Scaleمقياس ليكرت )( 6-3)الجدول 

 أعارض بشدة أعارض محايد موافق موافق بشدة

 ( درجة1) ( درجتان2) ( درجات3) ( درجات4) ( درجات5)

 

درجـــة االســـتفادة مـــن  قيـــاسو  د مقيـــاس لتحديـــد درجـــة الموافقـــة علـــى تحليـــلوقـــام الباحـــث باعتمـــا

ثالثة مستويات، حيـث  إلى، مقسم األثريةالالفتات في مواقع مدينة جرش تطبيق معايير تصميم 

قيمـة فيــه  أقـل( و 5تـم احتسـاب درجـة القطــع مـن خـالل حاصـل الفــرق بـين أعلـى قيمـة للمقيــاس )

 3/  5-1)})محسوبة على النحو اآلتـي أي إن درجة القطع  ( مقسوما على ثالثة مستويات،1)

 اآلتي: لدرجة االتفاق ك وبذلك تصبح المستويات الثالثة ،{1.33= 

 لدرجة االتفاق المستويات الثالثة( 7-3)الجدول 

 مرتفع اتفاق مستوى  متوسط اتفاقمستوى  ضعيف اتفاقمستوى 

2.33 – 1 3.67 - 2.34 5 - 3.68 
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 اة: صدق األد -  2

عرضــــها علــــى تــــم ألداة الدراســــة،  (Face Validity)لتحقــــق مــــن الصــــدق الظــــاهري غــــرض ال

ومنهجيــة البحــث العلمــي بهــدف االســتفادة مــن مجموعــة مــن الخبــراء والمحكمــين مــن ذوي الخبــرة 

 (8خبــــراتهم0 بمــــا يجعــــل األداة أكثــــر دقــــة وموضــــوعية فــــي القيــــاس0 وقــــد بلــــغ عــــدد المحكمــــين )

الهـدف الـرئيس مـن تحكـيم أداة الدراسـة هـو  نأ، و  2))الملحـق رقـمفـي  كمـا هـو موضـح ينمـمحك

متغيــرات أنمــوذج الدراســة المقتــرح ومــدى صــالحية الفقــرات مــن  إلــىالتحقــق مــن انتمــاء الفقــرات 

االعتبـار جميـع مالحظـات المحكمـين، إذ تـم تعـديل صـياغة  بعـينخـذ األوقد تـم  ،الناحية اللغوية

ســتبانة وحــذف الــبعض اآلخــر منهــا، وإضــافة فقــرات أخــرى لــبعض بعــض الفقــرات الــواردة فــي اال

كمــا هــو موضــح فــي ( فقــرة 41االســتبانة بصــورتها النهائيــة مــن ) كونــتمحــاور الدراســة، بحيــث ت

 (.1)الملحق رقم 

   

 ثبات األداة: 3-

للتحقـــــــق مـــــــن ثبـــــــات أداة الدراســـــــة، تـــــــم اســـــــتخدام معامـــــــل الثبـــــــات المتمثـــــــل بــــــــ)كرونباخ ألفـــــــا( 

(Cronbach's Alpha وذلــك لحســاب معــامالت الثبــات لمتغيــرات الدراســة ،) قيــاس  مــن أجــل

،  (79.8%)االتســـــاق الـــــداخلي لفقـــــرات االســـــتبانة(، حيـــــث بلغـــــت نســـــبة الثبـــــات لـــــألداة الكليـــــة )

  ( يوضح ذلك: 3-8والجدول رقم )
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 انة(نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة )االتساق الداخلي لفقرات االستب (3-8الجدول )

 كرونباخ ألفا الفقراتعدد  المتغيرات الرئيسية

 72.3% 21 درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية

 81.6% 21 ة جرشدرجة االستفادة من تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدين

 79.8% 41 المقياس ككل
 

 اإلجراءات المنفذة: 4-

من صياغة أداة الدراسة )االستبانة( والتحقـق مـن صـدقها وثباتهـا، تـم توزيعهـا  اءنتهاال تم نأبعد 

علــى  ةوقــد ســبق عمليـة توزيــع االســتبان، األثريـةين والعـرب فــي مدينــة جــرش ردنيــالســياح األ علـى

وتـم التأكيـد علـى أن المعلومـات  ،إمالئهـاالمشمولين بالدراسة توضيح أهـداف الدراسـة قبـل عمليـة 

 وقـد تــم جمــع ،لحصـول عليهــا ســتعامل بسـرية تامــة وهـي لغايــات البحــث العلمـي فقــطالتـي ســيتم ا

مباشــرة بعــد ملئهــا مــن قبــل المشــمولين بالدراســة0 بعــدها تــم إدخــال البيانــات الصــالحة  تااالســتبان

والحصــول علــى النتــائج  الحاســبة اإللكترونيــة لغــرض معالجتهــا إحصــائياً  إلــىللتحليــل اإلحصــائي 

  .بة عن أسئلة الدراسةالمتعلقة باإلجا

 

 التصميم اإلحصائي المستخدم في الدراسة .و

الحاســـبة  إلـــىدراســـة0 تـــم إدخالهـــا للالمطلوبـــة  لمتغيـــراتانتهـــاء مـــن عمليـــة جمـــع بيانـــات االبعـــد 

االلكترونيـــة للحصـــول علـــى النتـــائج المتعلقـــة باإلجابـــة عـــن أســـئلة الدراســـة0 إذ تـــم تطبيـــق بعـــض 

(، بهدف معالجة SPSSرة في الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )فااألساليب اإلحصائية المتو 

 تي:وهي كاألحيث تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية،  البيانات إحصائياً 
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 األساليب اإلحصائية الوصفية:  1-

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

 .(Arithmetic Mean) المتوسط الحسابي  -

 .(Standard Deviation) االنحراف المعياري   -

 .(Cronbach's Alpha Coefficient)معامل كرونباخ ألفا   -

 األساليب اإلحصائية التحليلية: 2-

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

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

 (.-KMO) Meyer -Olkin Kaiser :اختبار مالئمة طريقة سحب العينة   -

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

 .Multiple Linear Regression)) تحليل االنحدار الخطي المتعدد  -
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  الفصل الرابعالفصل الرابع

  التحليل اإلحصائيالتحليل اإلحصائي
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 الدراسةعرض نتائج 

 مقدمةأ. 

تنــاول الفصــل الرابــع عــرض نتــائج التحليــل اإلحصــائي للبيانــات الناتجــة مــن خــالل اســتخدام بعــض 

وتم اعتمـاد معيـار (،  (SPSSاألساليب اإلحصائية المتوافرة في الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

بالسياح  المتمثلةنة الدراسة ( درجات لقياس وتقييم إجابات أفراد عي5( من أصل )3االختبار البالغ )

 وقد تم عرض نتائج هذه الدراسة كاآلتي: ، األردنيين والعرب في مدينة جرش األثرية

 

 اإلجابة على أسئلة الدراسةتائج ن ب.

 : السؤال األول

 ؟ األثريةالالفتات في مواقع مدينة جرش تطبيق معايير تصميم درجة ما هي  

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات ب تــم حســا التســاؤل،هــذا  علــىلإلجابــة 

درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات فـي مواقـع السياح األردنيين والعرب في مدينة جرش األثرية ل

 وعلى النحو اآلتي: األثريةمدينة جرش 
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ير تصميم درجة تطبيق معاي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات( 4-1الجدول )

 (N=390) األثريةالالفتات في مواقع مدينة جرش 

 الفقـــرات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

األهمية 

 النسبية

مستوى 

 التقييم

0 
أرى أن توزيع الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية 

 يحقق الفائدة المرجوة بالنسبة للسائح
 متوسطة 4 1.47437 2.7949

2 
في العثور على الالفتات في أرجاء يوجد سهولة 

 مدينة جرش األثرية
 متوسطة 5 1.30282 2.7333

3 
موقع الخريطة العامة لمعالم مدينة جرش األثرية 

 مناسب للسياح والزائرين
 ضعيفة 03 1.38723 2.3367

4 
 Information تتوافق ارتفاعات الفتات المعلومات 

Signs  المقاييس الموجودة أمام المعلم السياحي مع
 العالمية

 ضعيفة 06 1.09846 2.0821

5 
 Directional تتوافق ارتفاعات الفتات االتجاه 

Signs  الموزعة في أرجاء مدينة جرش األثرية مع
 المقاييس العالمية

 ضعيفة 02 93531. 1.9026

6 
 Identification  تتوافق ارتفاعات الفتات التعريف

Signs   ش األثرية مع الموزعة في أرجاء مدينة جر
 المقاييس العالمية

 ضعيفة 02 1.25198 2.0256

2 
كافية   Warning Signsيوجد الفتات تحذير 

 وموزعة في أرجاء مدينة جرش األثرية
 ضعيفة 21 1.11682 1.5769

2 
تتسم المعلومات المكتوبة والبيانات والخرائط المتوفرة 

 أمام المعلم األثري بالوضوح
 توسطةم 01 1.51198 2.5231

2 
 Characters تتسم ارتفاعات حروف الكتابة

Height  في الفتات مدينة جرش باالتساق 
 متوسطة 2 1.65909 2.5436

01 
المستخدم في الالفتة   Font Typeيتسم نوع الخط

 الواحدة من الفتات االتجاه بمالءمته للمعلم األثري 
 ضعيفة 04 1.54169 2.3179
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00 
المستخدمة  Typography Sizeيتسم حجم الكتابة 

 في الفتات االتجاه بمالءمتها للمعلم األثري 
 متوسطة 3 1.69934 2.8795

02 
 Arrows Sizeيوجد نسق موحد في حجم األسهم 

 المستخدمة في الالفتة الواحدة من الفتات االتجاه
 متوسطة 2 1.73751 2.5538

03 
  Layoutيوجد نسق موحد في اإلخراج الفني

في تصميم  Grid Systemلشبكة وتطبيق نظام ا
 الفتات مدينة جرش األثرية

 متوسطة 02 1.58219 2.4026

04 

 Symbols يوجد نسق موحد في استخدام الرموز 
Color Code وشفرة األلوان  ات المستخدمة في الفت 

 االتجاه
 متوسطة 6 1.64944 2.6692

05 
يوجد نسق موحد في قواعد الفتات مدينة جرش 

 يث الخامة أو االرتفاع عن األرضاألثرية من ح
 متوسطة 0 1.61540 3.1000

06 
تتناسب الخامات المعدنية التي نفذت بها الفتات 

 مدينة جرش األثرية مع روح العصر
 متوسطة 2 1.81196 3.0462

02 
يتناسب اإلطار المعدني الداخلي في الفتات مدينة 

 جرش األثرية مع القيمة التاريخية لألثر
 ضعيفة 05 1.43840 2.1256

02 
تفي الطالءات المعدنية التي نفذت بها الفتات مدينة 

جرش األثرية بالغرض، وتقاوم تغيرات الطقس 
 القاسية

 متوسطة 00 1.57759 2.4410

02 
تتسم الخامات الطباعية التي نفذت بها تصاميم 

الفتات مدينة جرش األثرية بالحداثة ومقاومة العوامل 
 لقاسيةالجوية المتغيرة وا

 متوسطة 2 1.48092 2.5308

21 
 Content أجد تطبيق واع إلرشادات محتوى 

Guidelines المصمم بها يلتزم الالفتات تصميم 
 الوطني

 ضعيفة 02 1.36580 1.9410

 متوسطة  1.54 2.41 المتوسط العام 
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 اهـــذ اتلفقـــر المتوســـط الحســـابي العـــام أن (، 4-1) رقـــم النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول يتضـــح مـــن

مـن  أقـلالعـام  (، وتبين أن المتوسـط الحسـابي1.54دره )قبانحراف معياري  ((2.41بلغ السؤال 

كانـت  السـياح األردنيـين والعـرب  تقديرات أن  إلىوتدل هذه النتيجة  ،(3معيار االختبار البالغ )

ة بــــين الضــــعيف) تكانــــ هــــذا الســــؤالفقــــرات   تقيــــيم مســــتوى  (، وهــــذا يعنــــي بــــأنإيجابيــــةغيــــر )

 األثريةدرجة تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش  وهذا يعني ان ،والمتوسطة(

  بين الضعيفة والمتوسطة.

  ومفادها:( 15فقد بينت النتائج بأن الفقرة ) السؤال، اهذ فقرات ما يتعلق بوصففيأما 

و االرتفـــاع عـــن يوجـــد نســـق موحـــد فـــي قواعـــد الفتـــات مدينـــة جـــرش األثريـــة مـــن حيـــث الخامـــة أ)

  الســياح األردنيـين والعــرب( فـي ســلم أولويـات تقيـيم ىاألولــ(، قـد حصـلت علــى المرتبـة )األرض

 ومفادهــا:( 7(، فــي حــين جــاءت الفقــرة )1.61( وانحــراف معيــاري )3.10بمتوســط حســابي بلــغ )

ـــات تحـــذير ) ـــة  Warning Signsيوجـــد الفت ـــة جـــرش األثري ـــة وموزعـــة فـــي أرجـــاء مدين  (كافي

، بمتوسـط السياح األردنيين والعرب في مدينـة جـرشمن وجهة نظر  واألخيرة (العشرينتبة )بالمر 

فـــي  الســـؤالكمـــا هـــو مؤشـــر أمـــام فقـــرات هـــذا (، 1.11) وانحـــراف معيـــاري  (1.57حســـابي بلـــغ )

مـــن  أقـــل الســـؤالالمتوســـطات الحســـابية لفقـــرات هـــذا غالبيـــة وبينـــت النتـــائج أن  ،الجـــدول الســـابق

مســتوى تقيــيمهم ل الســياح األردنيــين والعــرب وهــذا يعنــي إن تقــديرات ،(3لبــالغ )معيــار االختبــار ا

بــــين ) تكانــــ الســــؤال (، أي أن مســــتوى تقيــــيم فقــــراتإيجابيــــةغيــــر  كانــــت ) الســــؤالفقــــرات هــــذا 

درجــة تطبيــق معــايير تصــميم الالفتــات فــي مواقــع مدينــة ن أ، وهــذا يعنــي (متوســطةالضــعيفة وال

ح األردنيـــين والعـــرب فـــي مدينـــة الســـيا جهـــة نظـــرمـــن و المتوســـطة بـــين الضـــعيفة و  األثريـــةجـــرش 

  .جرش
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 : السؤال الثاني

 ؟ األثريةالفتات مواقع مدينة جرش استفادة السائح من ما هي درجة 

المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لتقـــديرات تـــم حســـاب ، هـــذا التســـاؤل علـــىلإلجابـــة 

الفتـات مواقـع مدينـة اسـتفادة السـائح مـن  درجـةرش األثريـة لالسياح األردنيـين والعـرب فـي مدينـة جـ

 وعلى النحو اآلتي: األثريةجرش 

استفادة السائح من  درجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (4-2الجدول )

 (N=390) األثريةالفتات مواقع مدينة جرش 

 الفقـــرات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

همية األ

 النسبية

مستوى 

 التقييم

 توسطةم 2 1.81001 3.0385 أجد أن عدد الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية كاف 1

2 
يتسم العثور على الالفتات الموزعة في أرجاء مدينة جرش 

 األثرية بالسهولة واليسر
 ضعيفة 06 1.27694 2.3026

3 
رش األثرية أستفيد من موقع الخريطة العامة لمعالم مدينة ج

 في مدخل المدينة
 متوسطة 6 1.45792 2.6308

4 
 Information أجد أن ارتفاعات الفتات المعلومات

Signs الموجودة أمام المعلم السياحي مناسبة 
 متوسطة 2 1.60737 2.6101

5 
  Directional أجد أن ارتفاعات الفتات االتجاه  

Signs ناسبةالموزعة في أرجاء مدينة جرش األثرية م 
 توسطةم 2 1.64986 2.5821

1 
 Identification أجد أن ارتفاعات الفتات التعريف 

Signs  الموزعة في أرجاء مدينة جرش األثرية مناسبة 
 متوسطة 04 1.33296 2.3538

7 
 أجد الفتات تحذير

Warning Signs كافية في أرجاء مدينة جرش األثرية 
 ضعيفة 21 1.45796 2.0179

8 
المعلومات والبيانات والخرائط المتوفرة أمام المعالم أستفيد ب

 األثرية في مدينة جرش
 متوسطة 2 1.55882 2.4744
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9 
أجد الكتابات الموجودة في الفتات المعلومات والفتات 

 التعريف واضحة وسهلة القراءة
 متوسطة 05 1.39460 2.3487

10 
المستخدم في الفتات  Typography Sizeحجم الكتابة 

 تجاه مناسب وموحداال
 متوسطة 00 1.30685 2.4103

11 
المستخدم في الالفتة الواحدة من   Font Typeنوع الخط

 الفتات االتجاه موحد
 ضعيفة 02 1.45428 2.2372

12 
المستخدمة في الالفتة  Arrows Sizeحجم األسهم 

 الواحدة من الفتات االتجاه موحد
 متوسطة 03 1.35322 2.3571

13 
المستخدم في الالفتة الواحدة من   Layoutالفنياإلخراج 

 الفتات االتجاه موحد
 ضعيفة 02 1.31527 2.2653

14 
عدم إكمال  إلىكثرة  المعلومات في الالفتات، تضطرني 

 قراءتها
 متوسطة 02 1.52504 2.3699

15 
يوجد نسق موحد في قواعد الفتات مدينة جرش األثرية من 

 األرضحيث الخامة أو االرتفاع عن 
 ضعيفة 02 1.41162 2.2194

11 
الخامات المعدنية التي نفذت بها الفتات مدينة جرش 

 تتناسب مع روح العصر األثرية
 متوسطة 3 1.54153 2.9311

17 
اإلطار المعدني الداخلي في الفتات مدينة جرش األثرية 

 يتناسب مع القيمة التاريخية لألثر
 متوسطة 4 1.53892 2.7474

18 
لطالءات المعدنية التي نفذت بها الفتات مدينة تسهم ا

 جرش األثرية، في مقاومة تغيرات الطقس القاسية
 متوسطة 0 1.73505 3.1122

19 
تسهم الخامات الطباعية  التي نفذت بها تصاميم الفتات 
مدينة جرش األثرية، في مقاومة العوامل الجوية المتغيرة 

 والقاسية
 متوسطة 5 1.50998 2.6786

20 
تتعاظم درجة االستفادة من تصميم الالفتات في مواقع 
مدينة جرش األثرية بسبب االلتزام بمعايير التصميم 

 العالمية
 متوسطة 01 1.15914 2.4592

 متوسطة - 1.46 2.544 المتوسط العام 
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 اهـــذ لفقـــراتالمتوســـط الحســـابي العـــام أن (، 4-2) رقـــم النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول يتضـــح مـــن

مـن  أقـلالعـام  (، وتبين أن المتوسـط الحسـابي1.46دره )قبانحراف معياري  ((2.54بلغ  السؤال

كانـت  األردنيـين والعـرب السـياح تقـديراتأن  إلـىوتـدل هـذه النتيجـة  ،(3معيـار االختبـار البـالغ )

بــــين الضــــعيفة ) تكانــــ هــــذا الســــؤالتقيــــيم فقــــرات  مســــتوى  (، وهــــذا يعنــــي بــــأنإيجابيــــةغيــــر )

بــين  األثريــةالفتــات مواقــع مدينــة جــرش اســتفادة الســائح مــن  درجــة ذا يعنــي أنوهــ ،والمتوســطة(

 الضعيفة والمتوسطة.

تســـهم ) ومفادهـــا:( 02فقـــد بينـــت النتـــائج بـــأن الفقـــرة ) ا الســـؤال،هـــذ فقـــرات مـــا يتعلـــق بوصـــففيأمـــا 

(، لقاسية، في مقاومة تغيرات الطقس ااألثريةالطالءات المعدنية التي نفذت بها الفتات مدينة جرش 

السـياح األردنيـين والعـرب فـي مدينـة جـرش ( في سلم أولويـات تقيـيم ىاألولقد حصلت على المرتبة )

( 7(، فــــي حــــين جــــاءت الفقــــرة )1.73( وانحــــراف معيــــاري )3.11بمتوســــط حســــابي بلــــغ )األثريــــة 

تبـة بالمر  ( كافية في أرجاء مدينـة جـرش األثريـة Warning Signs تحذير جد الفتاتأ ) ومفادها:

، بمتوســط الســياح األردنيــين والعــرب فــي مدينــة جــرش األثريــةمــن وجهــة نظــر  واألخيــرة (العشــرين)

فـي الجـدول  السـؤالكما هو مؤشـر أمـام فقـرات هـذا (، 1.45) وانحراف معياري  (2.01حسابي بلغ )

ختبـار مـن معيـار اال أقـل السـؤالالمتوسطات الحسابية لفقـرات هـذا غالبية وبينت النتائج أن  ،السابق

فقـرات  مستوى تقييمهمل السياح األردنيين والعرب في مدينة جرش ن تقديراتأوهذا يعني  ،(3البالغ )

بــــين الضــــعيفة ) تكانــــ الســــؤال (، أي أن مســــتوى تقيــــيم فقــــراتإيجابيــــةغيــــر كانــــت ) الســــؤالهــــذا 

بـــين  ةاألثريـــالفتـــات مواقـــع مدينـــة جـــرش اســـتفادة الســـائح مـــن  درجـــة ،  وهـــذا يعنـــي أن(والمتوســـطة

 الضعيفة والمتوسطة. 
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 "خاصــــية التوزيــــع الطبيعــــي" التحقق مــــن بعــــض خصــــائص البيانـــات والمتمثلــــة بـــــبــــقـــام الباحــــث 

(Normal Distribution،)  و( خاصية تجانس البياناتHomogeneity ،من عدم تجانسـها )

( Sampling Adequacy) الدراسـة وخاصـية مالئمـة أسـلوب المعاينـة وكفايـة بيانـات متغيـرات

 مــنبــين المتغيــرات المســتقلة  (Multicollinearityالخطــي )عــدد الت ظــاهرة وجــودو  ،مــن عــدمها

 اآلتي:كعدم وجودها، و 
 

 (Normal Distributionالتوزيع الطبيعي: ) اختبار خاصية .1

ـــــى(، 4-3رقـــــم ) جـــــدوليشـــــير ال  للعينـــــة الواحـــــدة "ســـــميرنوف -كولمـــــوكروف اختبـــــار"نتـــــائج  إل

(Kolmogorov-Smirnov Test )للتحقـــــــق مـــــــن خاصـــــــية التوزيـــــــع الطبيعـــــــي (Normal 

Distribution ،) التحقـق مـن أن بيانـات متغيـرات الدراسـة تخضـع للتوزيـع والذي يتم من خالله

 الطبيعي من عدمه:
 

( Kolmogorov-Smirnov Test) "سميرنوف -كولموكروف اختبار"نتائج  (4-3الجدول )
 للتحقق من خاصية التوزيع الطبيعي

 ت الدراسةمتغيرا

سميرنوف  -كولموكروف

(Kolmogorov-

Smirnov) 

عدد 

المشاهدات 

(N) 

الداللة اإلحصائية 

(Sig.) 

درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات 
 في مواقع مدينة جرش األثرية

1.772 390 .353 

درجة االستفادة من درجة إسهام 
تطبيق معايير تصميم الالفتات في 

 مواقع مدينة جرش
1.661 390 .332 
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تخضــع للتوزيــع ( الســابق، أن بيانــات جميــع المتغيــرات 4-3النتــائج الــواردة فــي الجــدول )يتبــين مــن 

( الختبــار .Sig) (، أن مــا يــدعم ذلــك قــيم الداللــة اإلحصــائيةNormal Distribution) الطبيعــي

وجميعها أكبـر مـن مسـتوى المعنويـة  (Kolmogorov-Smirnov Testسميرنوف ) -كولموكروف

(α = 0.05 .) 

 

 Homogeneityاختبار خاصية تجانس البيانات:  .2

للتحقـــق مـــن خاصـــية تجـــانس  للعينـــة الواحـــدة (tنتـــائج اختبـــار ) إلـــى (4-4)رقـــم يشـــير الجـــدول 

(Homogeneity بيانات )من عدم تجانسها: متغيرات الدراسة 

 اسةالدر  للتحقق من تجانس بيانات للعينة الواحدة( tنتائج اختبار ) (4-4الجدول )

 متغيرات الدراسة
( tقيمة )

 المحسوبة

درجات الحرية 

(df.) 

قيمة  معنوية

(t) 

درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات في 

 مواقع مدينة جرش األثرية
45.470 389 0.000 

درجة إسهام درجة االستفادة من تطبيق معايير 

 تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش
57.039 389 0.000 

تتصــب بالتجــانس الدراســة متغيــرات أن بيانــات  (،4-4فــي الجــدول ) المبينــةنتــائج يتضــح مــن ال

المحسوبة لمتغيرات الدراسة، وكذلك جميـع قـيم  (tإن ما يؤكد ذلك قيم معيار االختبار )و ، العالي

 (.α = 0.05من مستوى المعنوية ) أقل( هي .Sigالداللة اإلحصائية )
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 Sampling Adequacy: اختبار خاصية مالئمة أسلوب المعاينة .3

ـــائج اختبـــار خاصـــية مال5-4)رقـــم يوضـــح الجـــدول  بيانـــات  كفايـــةمـــة أســـلوب المعاينـــة و ء(، نت

بيانات كافية ألغـراض الالمتعلقة بالتحقق من أن  ،(Sampling Adequacyمتغيرات الدراسة )

لهــذا  - KMO Meyer - Olkin - (Kaiser) ، وقــد تــم اســتخدام مقيــاس التحليــل اإلحصــائي

 اآلتي:كالغرض، و 

 

 (KMO)نتائج اختبار ( 5-4الجدول )

 التحليل ألعاملي نتائج المؤشرات اإلحصائية

 0.521 (KMO) مقياس
 0.000 (.Sig)الداللة اإلحصائية 

 

وكفايــة  المعتمــد مالئمــة أســلوب المعاينــةتحقــق  إلــى(، 4-5النتــائج المبينــة فــي الجــدول ) تشــير

ن مــا يؤيــد ذلــك قيمــة مقيــاس وأ ،اإلحصــائيرة ألغــراض التحليــل لمختــاا متغيــرات الدراســة بيانــات

( من 50%أي أكبر من ) (0.5وهي أكبر من النصف ) ،(0.580البالغة ) (KMO)االختبار 

مــن  أقــلالمحســوبة لهــا  (.Sig)الداللــة اإلحصــائية ن قيمــة أ، و الدراســةمتغيــرات أنمــوذج  بيانــات

 .(α = 0.05مستوى المعنوية )

مـــن خصـــائص البيانـــات اآلنفـــة الـــذكر، أصـــبح باإلمكـــان إجـــراء اختبـــار  حقـــقتن تـــم الأوبعـــد 

 كاآلتي:، و الدراسة وفرضياتها الفرعية ةفرضي
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 فرضيات الدراسةنتائج اختبار 

 نتائج اختبار الفرضية األولىج. 

01H:  الداللــة ال يوجـد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنـد مســتوى (α ≤ 0.05 ) تطبيــق فــي درجــة

األثرية يعـزى لمتغيـر الجـنس والعمـر والمؤهـل الالفتات في مواقع مدينة جرش  معايير تصميم

 .العلمي

ــــة فرضــــية الالوالختبــــار صــــحة  ــــفرعي  ، تــــم اســــتخدام تحليــــل االنحــــدار الخطــــي المتعــــددىاألول

(Multiple Linear Regression Analysisكما هو موضح ،)  :على النحو اآلتي 

 رقـم فـي الجـدولو موضـح هـ، كمـا نحدار الخطي المتعددتم استخدام تحليل اال: متغير الجنس

 ( اآلتي: 6-4)

نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد، لدرجة تطبيق معايير تصميم الالفتات  (4-6الجدول )

 في مواقع مدينة جرش األثرية ومتغير الجنس

 

متغيرات تطبيق معايير تصميم 

 الالفتات

 الداللة اإلحصائية المحسوبة (t)قيمة  ي الخطأ المعيار  (( معامالت االنحدار

 985 .256 3.845 .006. (0)الحد الثابت 
تطبيق معايير تصميم الالفتات 

 ومتغير الجنس
2.540 .164 15.467 .000 

 618.    =(R)معامل التحديد المعدل  381.=(2R)معامل التحدبد 
 000.=  (F)معنوية  39.215المحسوبة =  (F)قيمة 

 } 2.31( =a=0.05(0 عند مستوى المعنوية )95.5المقام )جدولية بدرجتي حرية البسط و ( الFقيمة ){
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 (، ما يأتي: 4-6)رقم يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

ــــ أنو ثبــــوت صــــالحية نمــــوذج االنحــــدار الخطــــي المتعــــدد،  أكــــدت  .1 ــــك قيمــــة دعممــــا ي  (F) ذل

 (0.000)البالغة  (Sig).لة اإلحصائية ن قيمة الدالأوكذلك ، (39.215)المحسوبة والبالغة 

 وقبـول، (01H) فرضـية العـدم رفـض، عليـه تـم ) 0.05 =)مـن مسـتوى المعنويـة  أقـلهـي 

 (α ≤ 0.05)يوجد أثر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ، أي (11H)الفرضية البديلة 

عـــزى لمتغيـــر ي األثريـــةفـــي درجـــة تطبيـــق معـــايير تصـــميم الالفتـــات فـــي مواقـــع مدينـــة جـــرش 

 .الجنس

تطبيــق بعــد التغيــر فــي ، أن (381.)البالغــة  R)2( قيمــة معامــل التحديــد المعــدل يتبــين مــن  .2

تفسـر  بشكل عام في النمـوذج الداخل األثريةمعايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش 

 .( من التغيرات%32ما نسبته )

تطبيــــق معـــايير تصــــميم  لمتغيـــر ()ثبـــوت الداللــــة اإلحصـــائية لمعـــامالت االنحــــدار  بـــينت .3

قــيم أن المحســوبة لهــا، و  (t)ذلــك قــيم  دعمإن مــا يــ، األثريــةالالفتــات فــي مواقــع مدينــة جــرش 

وفــي ضــوء النتــائج ،  = 0.05))مــن مســتوى المعنويــة  أقــل (Sig).الداللــة اإلحصــائية 

وجــد أثــر يومفادهــا:  (11H)الفرضــية البديلــة  وقبــول، H)01(فرضــية العــدم  رفــضالسـابقة تــم 

فــي درجــة تطبيــق معــايير تصــميم  (α ≤ 0.05)ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

 .يعزى لمتغير الجنس األثريةالالفتات في مواقع مدينة جرش 
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 رقــم فــي الجــدولو موضــح هــ، كمــا تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي المتعــدد : متغيــر العمــر

 ( اآلتي: 7-4)

درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات ل االنحدار الخطي المتعدد، نتائج تحليل (4-7الجدول )

 العمرمتغير و في مواقع مدينة جرش األثرية 

متغيرات تطبيق معايير تصميم 
 الالفتات

معامالت 
 (( االنحدار

الخطأ 
 المعياري 

 (t)قيمة 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 1.768 .187 9.435 .000 (0)الحد الثابت 
ايير تصميم الالفتات تطبيق مع

 000. 17.424 074. 1.290 ومتغير العمر

 663.= (R)معامل التحديد المعدل  439.= (2R) معامل التحدبد
 000.=  (F)معنوية  313.601المحسوبة =  (F)قيمة 

  2.3}( =0a=0.05 عند مستوى المعنوية )(95.5المقام )( الجدولية بدرجتي حرية البسط و Fقيمة ){
 

 (، ما يأتي: 4-7)رقم ن النتائج الواردة في الجدول يتضح م

 (F)ذلــــك قيمـــــة  دعمثبــــوت صــــالحية نمــــوذج االنحــــدار الخطـــــي المتعــــدد، إن مــــا يــــ أكــــدت  .0

البالغــــــة  (Sig).وكــــــذلك إن قيمــــــة الداللــــــة اإلحصــــــائية ، (313.601المحســــــوبة والبالغــــــة )

، (01H) ة العـدمفرضـي رفض، عليه تـم )0.05=)من مستوى المعنوية  أقل( هي 0.000)

 ≥ αيوجد أثر ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )، أي (11H)الفرضية البديلة  وقبول

يعـــزى  األثريـــة( فـــي درجـــة تطبيـــق معـــايير تصـــميم الالفتـــات فـــي مواقـــع مدينـــة جـــرش 0.05

 العمر.لمتغير 
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تطبيــق د بعــالتغيــر فــي (، أن .439البالغــة ) R)2( قيمــة معامــل التحديــد المعــدل يتبــين مــن  .2

تفسـر  بشكل عام في النمـوذج الداخل األثريةمعايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش 

 .من التغيرات (%44)ما نسبته 

ـــر ()ثبـــوت الداللـــة اإلحصـــائية لمعـــامالت االنحـــدار  بـــينت  .3 تطبيـــق معـــايير تصـــميم  لمتغي

قــيم أن محســوبة لهــا، و ال (t)ذلــك قــيم  دعمإن مــا يــ، األثريــةالالفتــات فــي مواقــع مدينــة جــرش 

. وفــي ضــوء النتــائج  = 0.05))مــن مســتوى المعنويــة  أقــل (Sig).الداللــة اإلحصــائية 

يوجـد أثــر ومفادهـا:  (11H)الفرضـية البديلـة  وقبــول، H)01(فرضـية العـدم  رفـضالسـابقة تـم 

فــي درجــة تطبيــق معــايير تصــميم ( α ≤ 0.05)ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

 العمر.يعزى لمتغير  األثريةفي مواقع مدينة جرش  الالفتات

 في الجـدولو موضح ه، كما تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد: المؤهل العلميمتغير 

 ( اآلتي: 4-8) رقم

درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات في ل نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد،( 4-8الجدول )
 .المؤهل العلميو ية مواقع مدينة جرش األثر 

تطبيق معايير تصميم  متغيرات 
 الالفتات

معامالت 
 (( االنحدار

 الخطأ المعياري 
 (t)قيمة 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 2.369 .184 12.844 .000 (0)الحد الثابت 
تطبيق معايير تصميم الالفتات 

 المؤهل العلمي ومتغير
.959 .066 14.427 .000 

 591.= (R)معامل التحديد المعدل  349.= (2R)معامل التحدبد 
 000.=  (F)معنوية  212.024المحسوبة =  (F)قيمة 

  2.31}( =0a=0.05 عند مستوى المعنوية )(95.5المقام )( الجدولية بدرجتي حرية البسط و Fقيمة ){
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 (، ما يأتي: 4-8)رقم يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

 (F)ذلــــك قيمـــــة  دعمج االنحــــدار الخطـــــي المتعــــدد، إن مــــا يــــثبــــوت صــــالحية نمــــوذ أكــــدت  .0

البالغــــــة  (Sig).وكــــــذلك إن قيمــــــة الداللــــــة اإلحصــــــائية ، (212.024المحســــــوبة والبالغــــــة )

 فرضــية العــدم رفــض، عليــه تــم ) 0.05 =)مــن مســتوى المعنويــة  أقــل( هــي 0.000)

(01H) ،الفرضـــية البديلــــة  وقبــــول(11H) ئية عنــــد مســــتوى يوجــــد أثــــر ذو داللـــة إحصــــا، أي

 األثريةفي درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش ( α ≤ 0.05)الداللة 

 .المؤهل العلمي يعزى لمتغير

تطبيــق بعــد التغيــر فــي (، أن .349البالغــة ) R)2( قيمــة معامــل التحديــد المعــدل يتبــين مــن  .2

تفسـر  بشكل عام في النمـوذج خلالدا األثريةمعايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش 

 .( من التغيرات%35ما نسبته )

ـــر ()ثبـــوت الداللـــة اإلحصـــائية لمعـــامالت االنحـــدار  بـــينت  .3 تطبيـــق معـــايير تصـــميم  لمتغي

قــيم أن المحســوبة لهــا، و  (t)ذلــك قــيم  دعمإن مــا يــ، األثريــةالالفتــات فــي مواقــع مدينــة جــرش 

وفــي ضــوء النتــائج  ، = 0.05))عنويــة مــن مســتوى الم أقــل (Sig).الداللــة اإلحصــائية 

يوجــد أي ومفادهــا: ( 11H)الفرضــية البديلــة  وقبــول، H)01(فرضــية العــدم  رفــضالســابقة تــم 

فـي درجـة تطبيـق معـايير تصـميم  (α ≤ 0.05)أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة 

 .المؤهل العلمي يعزى لمتغير األثريةالالفتات في مواقع مدينة جرش 

 



 023  

 

 الثانيةنتائج اختبار الفرضية  . د

20H:  الداللـةال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى (α ≤ 0.05)  درجـة االسـتفادة فـي

األثرية يعزى لمتغير الجنس والعمر الالفتات في مواقع مدينة جرش تطبيق معايير تصميم من 

 .والمؤهل العلمي

ــــة فرضــــية الالوالختبــــار صــــحة  ــــفرعي ــــم اســــتخىاألول ــــل االنحــــدار الخطــــي المتعــــدد، ت  دام تحلي

(Multiple Linear Regression Analysisكما هو موضح ،)  :على النحو االتي 

 رقـم فـي الجـدول و موضـح هـ، كمـا تـم اسـتخدام تحليـل االنحـدار الخطـي المتعـدد: متغير الجنس

 ( اآلتي: 9-4)

مـــن تطبيـــق معـــايير تفادة االســـ درجـــةل نتـــائج تحليـــل االنحـــدار الخطـــي المتعـــدد، (4-9الجـــدول )

  .متغير الجنسو   األثريةتصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش 

 

متغيرات االستفادة من تطبيق 

 معايير تصميم الالفتات

معامالت 

 (( االنحدار

الخطأ 

 المعياري 

 (t)قيمة 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 4.342 .294 14.758 .000 (0)الحد الثابت 
تطبيق معايير  مناالستفادة 

تصميم الالفتات في مواقع مدينة 
 جرش األثرية ومتغير الجنس

1.781 .189 4.137 .000 

 21.6= (R)معامل التحديد المعدل  42.= (2R)معامل التحدبد 
 000.= (F)معنوية  02.002المحسوبة =  (F)قيمة 

 2.31}( =a=0.05المعنوية )0 عند مستوى (95.5المقام )( الجدولية بدرجتي حرية البسط و Fقيمة ){
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 (، ما يأتي: 4-9)رقم يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

 (F)ذلــــك قيمـــــة  دعمثبــــوت صــــالحية نمــــوذج االنحــــدار الخطـــــي المتعــــدد، إن مــــا يــــ أكــــدت  .0

البالغـــــــة  (Sig).وكـــــــذلك إن قيمـــــــة الداللـــــــة اإلحصـــــــائية ، (02.002المحســـــــوبة والبالغـــــــة )

 فرضــية العــدم رفــض، عليــه تــم ) 0.05 =)ويــة مــن مســتوى المعن أقــل( هــي 0.000)

(02H) ،الفرضـــية البديلــــة  وقبــــول(12H) يوجــــد أثــــر ذو داللـــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى ، اي

فــي درجــة االســتفادة مــن تطبيــق معــايير تصــميم الالفتــات فــي مواقــع  (α ≤ 0.05)الداللــة 

 .يعزى لمتغير الجنس األثريةمدينة جرش 

االســتفادة بعــد التغيــر فــي (، أن .42البالغــة ) R)2( د المعــدلقيمــة معامــل التحديــ يتبــين مــن  .2

 بشـكل عـام فـي النمـوذج األثريـةمن تطبيق معايير تصـميم الالفتـات فـي مواقـع مدينـة جـرش 

 .( من التغيرات%42تفسر ما نسبته )

االستفادة من تطبيق معـايير  لمتغير ()ثبوت الداللة اإلحصائية لمعامالت االنحدار  بينت  .3

أن المحسوبة لها، و  (t)ذلك قيم  دعمإن ما ي، األثريةالالفتات في مواقع مدينة جرش  تصميم

. وفـي ضـوء النتـائج  = 0.05))مـن مسـتوى المعنويـة  أقـل (Sig).قـيم الداللـة اإلحصـائية 

يوجـد أثــر  ومفادهـا: (12H)الفرضـية البديلـة  وقبــول، H)02(فرضـية العـدم  رفـضالسـابقة تـم 

في درجـة االسـتفادة مـن تطبيـق معـايير  (α ≤ 0.05)ند مستوى الداللة ذو داللة إحصائية ع

 .يعزى لمتغير الجنس األثريةتصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش 
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 رقــم فــي الجــدولو موضــح هــ، كمــا تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي المتعــدد: العمــرمتغيــر 

 ( اآلتي: 10-4)

من تطبيق معايير تصميم االستفادة  درجةل لخطي المتعدد،نتائج تحليل االنحدار ا (4-10دول )الج
 العمرمتغير و  األثريةالالفتات في مواقع مدينة جرش 

متغيرات االستفادة من تطبيق معايير 

 تصميم الالفتات

معامالت 

 (( االنحدار
 الخطأ المعياري 

 (t)قيمة 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 4.450 .224 19.907 .000 (0)الحد الثابت 

من تطبيق معايير تصميم االستفادة 
الالفتات في مواقع مدينة جرش 

 العمرمتغير و األثرية 
.454 .088 5.142 .000 

 253.(= Rمعامل التحديد المعدل ) 064.=(2Rمعامل التحدبد )

 000.( = Fمعنوية ) 21.438( المحسوبة = Fقيمة )
 2.31} ( =a=0.05(0 عند مستوى المعنوية )95.5م )المقا( الجدولية بدرجتي حرية البسط و Fقيمة ){

 (، ما يأتي: 4-10)رقم يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

 (F) ذلـــــك قيمـــــة دعمثبـــــوت صـــــالحية نمـــــوذج االنحـــــدار الخطـــــي المتعـــــدد، إن مـــــا يـــــ أكــــدت  .0

البالغـــــــة  (Sig).وكـــــــذلك إن قيمـــــــة الداللـــــــة اإلحصـــــــائية ، (26.432المحســـــــوبة والبالغـــــــة )

 فرضــية العــدم رفــض، عليــه تــم ) 0.05 =)مــن مســتوى المعنويــة  أقــلهــي  (0.000)

(02H) ،الفرضـــية البديلــــة  وقبــــول(12H) يوجــــد أثــــر ذو داللـــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى ، اي

فــي درجــة االســتفادة مــن تطبيــق معــايير تصــميم الالفتــات فــي مواقــع  (α ≤ 0.05)الداللــة 

 .عمرنة جرش األثرية يعزى لمتغير المدي
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االسـتفادة بعـد التغيـر فـي (، أن .064البالغـة ) R)2( قيمة معامل التحديد المعـدل ن منيتبي  .2

 بشـكل عـام فـي النمـوذج األثريـةمن تطبيق معايير تصـميم الالفتـات فـي مواقـع مدينـة جـرش 

 .( من التغيرات%6تفسر ما نسبته )

من تطبيق معـايير  االستفادة لمتغير ()ثبوت الداللة اإلحصائية لمعامالت االنحدار  بينت  .3

أن المحسوبة لها، و  (t)ذلك قيم  دعمإن ما ي، األثريةتصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش 

. وفـي ضـوء النتـائج  = 0.05))مـن مسـتوى المعنويـة  أقـل (Sig).قـيم الداللـة اإلحصـائية 

أثـر  يوجـد  ومفادهـا: (12H)الفرضـية البديلـة  وقبـول، H)02(فرضـية العـدم  رفضالسابقة تم 

في درجـة االسـتفادة مـن تطبيـق معـايير  (α ≤ 0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .عمرنة جرش األثرية يعزى لمتغير التصميم الالفتات في مواقع مدي

 في الجـدول و موضحهكما  ،المتعددتم استخدام تحليل االنحدار الخطي : المؤهل العلميمتغير 

 ( اآلتي: 4-11) رقم

من تطبيق معايير االستفادة  درجةل نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد، (4-11)الجدول 
 .المؤهل العلمي متغيرو  األثريةتصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش 

متغيرات االستفادة من تطبيق معايير 
 تصميم الالفتات

معامالت 
 (( االنحدار

الخطأ 
 المعياري 

 (t)قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 ئيةاإلحصا

 4.521 .204 22.203 .000 (0)الحد الثابت 

من تطبيق معايير تصميم االستفادة 
الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية 

 المؤهل العلمي متغيرو 
.394 .073 5.372 .000 

 263.(= Rمعامل التحديد المعدل ) 069.=(2Rمعامل التحدبد )

 000.( = Fمعنوية ) 28.855( المحسوبة = Fقيمة )
  2.31} ( =a=0.05(0 عند مستوى المعنوية )95.5( الجدولية بدرجتي حرية البسط و المقام )Fقيمة ){
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 (، ما يأتي: 4-11)رقم يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

 (F)ذلــــك قيمـــــة  دعمثبــــوت صــــالحية نمــــوذج االنحــــدار الخطـــــي المتعــــدد، إن مــــا يــــ أكــــدت  .0

البالغـــــــة  (Sig).إن قيمـــــــة الداللـــــــة اإلحصـــــــائية وكـــــــذلك ، (22.255المحســـــــوبة والبالغـــــــة )

 فرضــية العــدم رفــض، عليــه تــم ) 0.05 =)مــن مســتوى المعنويــة  أقــل( هــي 0.000)

(02H) ،الفرضـــية البديلــــة  وقبــــول(12H) يوجــــد أثــــر ذو داللـــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى ، أي

مواقــع فــي درجــة االســتفادة مــن تطبيــق معــايير تصــميم الالفتــات فــي  (α ≤ 0.05)الداللــة 

 .المؤهل العلمييعزى لمتغير  األثريةمدينة جرش 

االسـتفادة بعـد التغيـر فـي (، أن .069البالغـة ) R)2( قيمة معامل التحديد المعدل يتبين من  .2

 بشـكل عـام فـي النمـوذج األثريـةمن تطبيق معايير تصـميم الالفتـات فـي مواقـع مدينـة جـرش 

 .( من التغيرات%7تفسر ما نسبته )

االستفادة من تطبيق معـايير  لمتغير ()الداللة اإلحصائية لمعامالت االنحدار ثبوت  بينت  .3

أن المحسوبة لها، و  (t)ذلك قيم  دعمإن ما ي، األثريةتصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش 

. وفـي ضـوء النتـائج  = 0.05))مـن مسـتوى المعنويـة  أقـل (Sig).قـيم الداللـة اإلحصـائية 

يوجد أثر ذو  ( ومفادها:21Hالفرضية البديلة ) وقبول، H)02(العدم  فرضية رفضالسابقة تم 

فــي درجــة االســتفادة مــن تطبيــق معــايير  (α ≤ 0.05)داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

 .المؤهل العلمييعزى لمتغير  األثريةتصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش 
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  الفصل الخامسالفصل الخامس

  صياتصياتمناقشة نتائج الدراسة والتومناقشة نتائج الدراسة والتو
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 مقدمة أ. 

يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها من خالل التحليل اإلحصائي ألسئلة 

 التوصيات في ضوء نتائج هذه الدراسة. إلىالدراسة وفرضياتها إضافة 

 

 نتائجمناقشة ب. 

 أواًل: مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول

 ؟الالفتات في مواقع مدينة جرش األثريةتطبيق معايير تصميم درجة ما هي  

 

درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش لالنتائج المتعلقة بالسؤال األول  أظهرت

السياح األردنيين  تقديراتأن  إلىوتدل هذه النتيجة متوسطة،  إلى بدرجة منخفضة كانت هاأن األثرية

درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش حول  (إيجابيةغير كانت ) والعرب

يوجد الفتات تحذير وكان فقرة السؤال األكثر سلبية في نظر السياح األردنيين والعرب أنه"  األثرية

Warning Signs  ويعزى ذلك لعدم توفر الالفتات كافية وموزعة في أرجاء مدينة جرش األثرية "

يع الصحيح والمنظم لها وبالتالي كاف في مدينة جرش األثرية وكذلك عدم التوز  التحذيرية بشكل

نعدامها في بعض المناطق األخرى، هذه الالفتات التحذيرية وا إلىفتقار بعض الجهات في المدينة ا

فتقارهم للمعلومة الصحيحة حول المكان وبالتالي عدم الرضا عن إرباك السياح وا إلىوهذا سيؤدي 

 والشعور بنقص الخدمات في مدينة جرش األثرية.الخدمة 

يوجد نسق موحد في قواعد الفتات مدينة جرش األثرية أما بالنسبة لفقرة السؤال األقل سلبية فهي "

 ".من حيث الخامة أو االرتفاع عن األرض
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 وهذا ما يفسره عدم وجود نسق واحد وموحد لالفتات الموجودة في مدينة جرش األثرية من حيث نوع

الالفتة مما يؤثر على الشكل العام ويشتت االنتباه عن  وارتفاعالالفتة أو حجم الالفتة أو حتى طول 

في المرة األولى أو في بداية دخولهم لمدينة  رأوهاالالفتات من حيث توقع السياح لرؤية الالفتة كما 

وعدم التنظيم الموجود  نطباع للسياح بعدم الترتيب، وبالتالي فشل التوقع مما يعطي اجرش األثرية

الالفتات الموجودة لتوقعهم المسبق بوجود نسق معين لتصميم الالفتات  إلىوبالتالي عدم االنتباه 

وتوحيدها ضمن قواعد معينة من حيث الخامة واالرتفاع عن األرض وبالتالي عدم الثقة في الالفتات 

 األخرى الموجودة.

درجة تطبيق معايير تصميم ن هناك ضعف كبير في جابات جميعها أوبالتالي نجد من خالل اإل

   .الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية

للتعامل مع الالفتات من حيث إعطاء  قد تعزى هذه النتيجة في بعض الحاالت لعدم الخبرة الكافية

األكفاء ذوي الخبرة وتكليف عمل الالفتات ألشخاص من غير ذوي االختصاص، والمصممين 

األكاديمي  لجانبمن ا المصممين أو شركات التصميم والمنفذين وربما عدم تأهيل بعض، الكافية

 . خطاء بسبب نقص الخبرة الكافيةأبالشكل الصحيح، وفي بعض الحاالت يرتكب المصممين 

تطبيق في محور  هانخفاضاو الدرجات  توسط إلىوتعزى أسباب أخرى لهذه النتائج التي أدت 

هو قلة اهتمام المصممين بعمل رسوم يدوية  في مواقع مدينة جرش األثريةمعايير تصميم الالفتات 

لهام المصمم التي من شأنها إ ،استرسال األفكار عقلي يعمل علىمخزون  خلقسكتش( لا) سريعة

 إليجاد الوحدة والتوازن...الخ(.
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 الثاني: مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة ثانياً 

  ؟األثريةالفتات مواقع مدينة جرش ائح من استفادة السما هي درجة 

 األثريةالفتات مواقع مدينة جرش استفادة السائح من  درجة الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  أظهرت

السياح األردنيين  تقديراتأن  إلىوتدل هذه النتيجة متوسطة،  إلى بدرجة منخفضة كانت هاأن

 األثريةالفتات مواقع مدينة جرش ادة السائح من استفدرجة حول  (إيجابيةغير كانت ) والعرب 

 تحذير جد الفتاتأ" وكان فقرة السؤال األكثر سلبية في نظر السياح األردنيين والعرب أنه
Warning Signs وهذا ينطبق تماًما مع ما جاء في السؤال كافية في أرجاء مدينة جرش األثرية  "

 يةتحذير ال فتاتاللا إلىة جرش األثرية تفنقر األول وتأكيًدا على صحة نتائجه حيث أن مدين
Warning Signs وبالتالي سيفتقد السائح لوجود  في أرجاء مدينة جرش األثرية والموجودة كافيةال

المناطق السياحية األثرية هذه الالفتات وكما هو معروف أن السائح في معظم المدن السياحية و 

عدم شعور  إلىعلى تلك الالفتات التحذيرية وهذا بدوره سيؤدي  اً إن لم يكن مطلق اً يعتمد اعتمادًا كبير 

السائح باألمان وعدم الثقة بالمكان وبالتالي عدم الرضا عن الخدمات المقدمة وعدم الرضا عن 

 المكان بشكل عام.

تسهم الطالءات المعدنية التي نفذت بها الفتات مدينة "أما بالنسبة لفقرة السؤال األقل سلبية فهي 

 ".، في مقاومة تغيرات الطقس القاسيةاألثريةجرش 

وهذا ما يفسره عدم وضوح الالفتات الموجودة في مدينة جرش األثرية والتي تأثرت بفعل العوامل 

الجوية وتغيرات الطقس القاسية مما يؤثر على جماليتها و وضوحها للسياح وبالتالي عدم تمكنهم 

للسائح وبالتالي إعطاء االنطباع برخص المكان وعدم  من قراءتها بالشكل الصحيح والواضح والمريح

 جدية الالفتة وعدم التنظيم الموجود.
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استفادة السائح من  وبالتالي نجد من خالل االجابات جميعها أن هناك ضعف كبير في درجة

   .األثريةالفتات مواقع مدينة جرش 

عامل مع الالفتات من حيث إعطاء للت قد تعزى هذه النتيجة في بعض الحاالت لعدم الخبرة الكافية

وتكليف عمل الالفتات ألشخاص من غير ذوي االختصاص، وعدم وجود بعد نظر لدى المنفذين 

 .المسئولينأو 

 في محور درجة هانخفاضاو الدرجات  توسط إلىتعزى أسباب أخرى لهذه النتائج التي أدت قد و 

   .األثريةالفتات مواقع مدينة جرش استفادة السائح من 

ومنها الناحية المالية والدعم المقدم من الحكومة لمدينة جرش األثرية، وعدم االطالع على التجارب 

 في المدن األثرية لديها. اً ة في بالد العالم المتقدمة وخصوصاألخرى الموجود

 

 التوصياتج. 

وهبة ، لصقل مضرورة اطالع المصممين المعنيين بتصميم الالفتات على تجارب الدول المتقدمة -1

 المصممين، وزيادة مهارة العاملين على تنفيذ الالفتات.

تها ومراجعلتصميم الالفتات،  Guidelinesالقواعد اإلرشادية  إعدادالعمل على ضرورة  -2

  .ذات جودةو  صديقة للبيئةبحيث تكون ، القواعدباستمرار الستخالص أفضل 

استخالص و ، Signage System Standardsمعايير تصميم الالفتات  إعدادب االهتمامضرورة  -3

 العالمية. بحيث تكون ذات جودة وضمن المعايير أفضل الممارسات، 

 المهاراتصقل وتطوير  بهدف ،لالفتاتا وتنفيذتصميم  ًا فييات األكثر تطور برمجال االستفادة من -4

 .الواجب توافرها لدى المصممين والمنفذين



 033  

 

 

 

 

 

 

 

  المراجـــعالمراجـــع

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 034  

 

 يةلعربالمصادر ا أ.

توظيف أنثربولوجيا التصميم لتعزير فاعلية النظم اإلرشادية لجامعة ، (2102)أحمد، خالد  .0
 .002، ص جامعة عجمان، اإلمارات العربية المتحدة، عجمان

السياحة الدينية.. موروث متجدد ومستدام يدعم األردن (، 2102)بظاظو، إبراهيم  .2
 .00ص  ،عمان، األردن ، جريدة الرأي األردنية، المعاصر

 .66-64، ص ، دار زهران، األردنصناعة السياحة (،1997) توفيق، ماهر عبد العزيز .3

تأثير اتجاهات التايبوغرافي الحديثة على تصميم اإلعالن التجاري (، 2102) حورية، براء .4
 .00-01رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، ص  ،في األردن

 .42 ص ،األردن ،رالدستو  جريدة ،األردني قتصاداال على السياحة أثر ،(2102) الدعجة، هايل .5

. توزيع وتخطيط الخدمات والمرافق السياحية في مدينة أريحا ،(2009)  عبد الحق، جمال .6
 .22-22، ص )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية، نابلس: فلسطين

رسالة نابلس،  تخطيط وتنمية السياحة التراثية في محافظة، (2112)عجعج، لبنى  .2
 .4، ص ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

)بحث منشور(،  القيم الجمالية للتصميم الجرافيكي البيئي الرقمي ،(2017) ، ديناعناد .2
 .05، ص ،  جامعة بغداد، المجلة األردنية للفنون، بغداد،  العراق01، مجلد3العدد

رسالة ماجستير في  ونية في الالفتة السياحية،دراسة لسانية أيق، (2105)قبول، فريدة  .2
  .22، ص الجزائر العربية، جامعة محمد خيضر، سكرة،اآلداب، قسم اللغة 

 

، التصميم الجرافيكي واشتغاالته الوظيفية في الفضاء الداخلي(، 2102) ياسين، إياس .01
  ISSN 1819-5229 (Print).،21األكاديمي، العدد  مجلة

 
 

، دور التصميم الجرافيكي في بناء انظمة "إيجاد الطريق"، مجلة (2112وصيف، أحمد ) .00
 .3دراسات، الجامعة األردنية، ص



 035  

 

 األجنبية المصادر ب.

12. Bert de Vries, Pierre Bikai (1993), Archaeology in Jordan, 

American Journal of Archaeology, Vol. 97, No. 3, pp. 457-

520. 

13. Bringhurst, Robert (2005), The Elements of Typographic Style, 

version 3.1. Canada: Hartley & Marks,. p. 32. 

14. Cho, Young Ju (2016), Understanding the relationship between 

signage and mobile map for indoor wayfinding, Iowa State 

University, p.23. 

15. Doğu, U. and Erkip, F. (2000), Spatial Factors Affecting 

Wayfinding and Orientation: A Case Study in a Shopping 

Mall, Environment and Behavior, 32 (6), 731-755. 

16. Foltz, Mark A. (1998), Designing Navigable Information Spaces, 

Master Thesis, Washington University, St. Louis, USA,  p.23. 

17. Jensen, Carsten (2011), Environmental Effect Analysis (EEA) – 

Principles and structure, Department of Technology, Kalmar 

Institute of Technology, SE-391 82 Kalmar, Canada , p.113. 

18. Golledge, R. G. (1991), Cognition of physical and built 

environments, In T. A. Garling and W. Evans (Eds.), 

Environment, Cognition and Action: An Integrated Approach. 

New York: Oxford University Press, (pp. 35-62). 

19. Kaplan, S. (1983), A Model of Person – Environment Compatibility, 

Environment and Behavior, 15 (3), )pp.311-332). 



 036  

 

20. Karsenty, Guy (2004), International trade statistics, WTO`s own 

printing facilities, p.42. 

21. Kim Nanhee (2009), Guidelines, identity and competing needs: The 

effect of signage design guidelines on uniformity and variety 

in urban retail business districts, Iowa State University, )pp. 

60-63). 

22. Ma, Rui (2015), Visual guidance: A universal wayfinding symbol 

system prototype for art museums, Rochester Institute of 

Technology, New York, USA. P.13. 

23. Meggs, Philip B. and Purvis, Alston W. (2005), Meggs’ History of 

Graphic Design, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New 

Jersey, USA., P.9. 

24. Montello, D.R. and Sas, Corina (2006), Human Factors of 

Wayfinding in Navigation, In: International Encyclopedia of 

Ergonomics and Human Factors, CRC Press/Taylor & Francis, 

Ltd., )pp. 203-208(. 

25. Parsons, Alan (2011), Uncovering the hidden complexities in the 

wayfinding user experience: Development of explanatory 

models, Iowa State University, Ames, Iowa, p.124. 

26. Passini, R. (1984a), Way-finding in Architecture, New York: Van 

Nostrand Reinhold, p  24 . 

27. Passini, R. (1984b), Spatial Representations: A Wayfinding 

Perspective, Journal of Environmental Psychology, 4, )pp.  

153-164(. 



 032  

 

28. Passini, R. and Arthur, P. (1992), Wayfinding–People, Signs, and 

Architecture, McGraw-Hill, New York.Waterson, P. 112. 

29. Passini, R. (1996), Wayfinding Design: Logic, Application and Some 

Thoughts on Universality, Design Studies, 17, 319-331. 

30. Passini, R., Rainville, C., Marchand, N., and Joanette, Y. (1998), 

Wayfinding and Dementia: Some Research Findings and a New 

Look at Design, Journal of Architectural and Planning Research, 

15 (2), )pp. 133-151). 

31. Peponis, J., Zimring, C., and Choi, Y. K. (1990), Finding the 

Building in Way-finding, Environment and Behavior, 22,  ) pp.  

555-590). 

32. Russel, l Howardm Anderson (1972), graphic signage as a means 

of identifying public areas and services, Iowa State University, 

pp.) 14, 18). 

33. Al Saad, Saad (2014), The Conflicts between Sustainable Tourism 

and Urban Development in the Jerash Archaeological Site (Gerasa), 

Jordan, The United Arab Emirates, Abu Dhabi, )pp.  58-61(.  

34. Wang, Tzung-Hui and Tzeng, Szu-yu (2009), Measurement of 

informational graphic and sign systems design, National 

Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, 68, )pp. 

177-186). 

35. WATERSON, P. (2012), Developing safety signs for children on 

board trains, Loughborough University, England, p.  51 . 

 



 032  

 

 الدورياتج. 

 

36. The American Heritage Dictionary of the English Language (2000), 

Fourth ed., Houghton Mifflin Company. 

37. "tourism", Oxford English Dictionary )2005(, 3rd ed., Oxford 

University Press.  

38. Tourism Highlights Edition.  

39. World Tourist Organization )2004(. 

40. Signage Design Guidelines (2015), Issue 12 - 22nd January. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/americanheritage0000unse_a1o7


 032  

 

 اإللكترونية المواقع. د

 
41. https://en.oxforddictionaries.com/definition/wayfinding 

42. https://segd.org/article/what-environmental-graphic-design-egd 

43. https://segd.org/what-wayfinding 

44. https://en.wikipedia.org/wiki/Typography 

45. https://segd.org/article/what-environmental-graphic-design-egd 

46. https://segd.org/what-wayfinding 

47. https://en.wikipedia.org/wiki/Typography 

48. https://en.wikipedia.org/wiki/Signage_systems 

49. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Jordan 

50. https://atlastours.net/jordan/jerash/ 

51. https://www.youtube.com/watch?v=XI4h9O0P-vQ 

52. https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeological_site 

53. https://image360.com/resource-center/design-elements 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/wayfinding
https://segd.org/article/what-environmental-graphic-design-egd
https://segd.org/what-wayfinding
https://en.wikipedia.org/wiki/Typography
https://segd.org/article/what-environmental-graphic-design-egd
https://segd.org/what-wayfinding
https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeological_site


 041  

 

 

 

 

 

 

  ققــــــالحالحــــالمالم

 

 

 

 

 



 040  

 

 (1الملحق رقم )

 استبانة الخبراء

 
 -:يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

 الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية درجة االستفادة من تطبيق معايير تصميم 

 

 الشرق  جامعة من الجرافيكي التصميم تخصص في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  وذلك

 إلبداء االستبانة هذه الباحث يقدم المجال، هذا في النظري  األدب مراجعة وبعد ، األردن( - عمان ) األوسط

 أهمية من لرأيكم ولما المجال، هذا في المتميزة والعملية العلمية خبرتكم خالل من مصداقيتها مدى في رأيكم

 (√) عالمة ووضع المذكورة الفقرات صالحية في مالحظاتكم إبداء يرجو الباحث فإن يهوعل البحث، مجال في

 ووضوح للمجال وانتمائها اللغوية، الصياغة ناحية من مناسبتها حيث من الفقرة صالحية حالة في الحقل في

 بزيادة حاتكممقتر  إبداء الباحث يرجو كما صالحة، غير أنها حالة في الحقل في (×) عالمة وضع و الفقرة،

 مناسبًا. ذلك ترون  بما تعديلها أو ببعض دمجها أو حذفها، أو والمقترحات التعديالت بعض

علماً  أن االستبانة تتكون  من محورين رئيسيين، وأن اإلجابة ستكون  وفقاً  لمقياس )ليكرت الخماسي( 

 وهو )أوافق بشدة، أوافق، محايد، أعارض، أعارض بشدة( وتفضلوا بقبول وافر االحتر ام والتقدير.

 

 

 الباحث  

 محمد حسن مصطفى العفيف
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 :محاور االستبانة

 

 البيانات الشخصيةأواًل: 

 

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

 

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

 

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

 

 ………………………………………………………………… - :األكاديمية الرتبة
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 أمثلة على الالفتات الموجودة بالموقع األثري في الوقت الحالي
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لها أثراً يذكر في كل أرجاء المواقع نلحظ نكاد  فال Warning signsالتحذير  العالماتأما 

 جرش. مدينةاألثرية في 



 046  

 

 مواقع مدينة جرش األثرية درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات في المحور األول:ثانيًا: 

 درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية

 الفقرات الرقم
الانتماء الفقرة للمج الصياغة اللغوية  وضوح الفقرة 

التعديل 
 مناسبة المقترح

غير 
 مناسبة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

مدينة جرش األثرية أرى أن توزيع الالفتات في مواقع   1
 يحقق الفائدة المرجوة بالنسبة للسائح

       

يوجد سهولة في العثور على الالفتات في أرجاء   2
 مدينة جرش األثرية

       

موقع الخريطة العامة لمعالم مدينة جرش األثرية   3
 مناسب للسياح والزائرين

       

 

4  
 Information  المعلوماتالفتات  تتوافق ارتفاعات

Signs أمام المعلم السياحي مع المقاييس  الموجودة
 العالمية

       

5  
 Directional االتجاه الفتات  تتوافق ارتفاعات

Signs  الموزعة في أرجاء مدينة جرش األثرية مع
 المقاييس العالمية   

       

6  
 Identification  التعريفالفتات  تتوافق ارتفاعات

Signs   مدينة جرش األثرية مع الموزعة في أرجاء
 المقاييس العالمية   

       

7  
 يوجد الفتات تحذير

Warning Signs في أرجاء مدينة  كافية وموزعة
 جرش األثرية  

       

 

 المتوفرة الخرائطوالبيانات و  المكتوبة المعلوماتتتسم   8
 بالوضوح  أمام المعلم األثري 

       

 Characters الكتابةتتسم ارتفاعات حروف   2

Height  في الفتات مدينة جرش باالتساق 
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المستخدم في الالفتة   Font Typeيتسم نوع الخط  11
 الواحدة من الفتات االتجاه بمالءمته للمعلم األثري 

       

المستخدمة  Typography Sizeيتسم حجم الكتابة   11
 في الفتات االتجاه بمالءمتها للمعلم األثري 

       

 Arrows Sizeسق موحد في حجم األسهم يوجد ن  12
 المستخدمة في الالفتة الواحدة من الفتات االتجاه

       

13  
وتطبيق   Layoutيوجد نسق موحد في اإلخراج الفني

في تصميم الفتات  Grid Systemنظام الشبكة 
 مدينة جرش األثرية

       

14  
 Symbolsيوجد نسق موحد في استخدام الرموز 

المستخدمة في الفتات  Color Codeوشفرة األلوان 
 االتجاه

       

 

يوجد نسق موحد في قواعد الفتات مدينة جرش   15
 األثرية من حيث الخامة أو االرتفاع عن األرض 

       

تتناسب الخامات المعدنية التي نفذت بها الفتات   16
 مدينة جرش األثرية مع روح العصر 

       

لي في الفتات مدينة يتناسب اإلطار المعدني الداخ  17
 جرش األثرية مع القيمة التاريخية لألثر

       

تفي الطالءات المعدنية التي نفذت بها الفتات مدينة   18
 جرش األثرية بالغرض، وتقاوم تغيرات الطقس القاسية

       

12  
تتسم الخامات الطباعية التي نفذت بها تصاميم 

العوامل  الفتات مدينة جرش األثرية بالحداثة ومقاومة
 الجوية المتغيرة والقاسية

       

21  
 Content أجد تطبيق واع إلرشادات محتوى 

Guidelines المصمم بها يلتزم الالفتات تصميم 
 الوطني

       



 042  

 

 درجة االستفادة من تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية :ور الثانيحالمثالثًا: 

 تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش األثريةدرجة االستفادة من 

 الفقرات الرقم
 الصياغة اللغوية

انتماء الفقرة 
 للمجال

 وضوح الفقرة
التعديل 
 المقترح

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

أجد أن عدد الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية   1
 كاف 

       

يتسم العثور على الالفتات الموزعة في أرجاء مدينة   2
 جرش األثرية بالسهولة واليسر

       

أستفيد من موقع الخريطة العامة لمعالم مدينة جرش   3
 األثرية في مدخل المدينة 

       

 

 Information  المعلوماتالفتات  أجد أن ارتفاعات  4

Signs أمام المعلم السياحي مناسبة الموجودة 
       

5  
  Directional   االتجاهالفتات  أجد أن ارتفاعات

Signs  الموزعة في أرجاء مدينة جرش األثرية
 مناسبة   

       

6  
 Identification  التعريفالفتات  أجد أن ارتفاعات

Signs   الموزعة في أرجاء مدينة جرش األثرية
 مناسبة   

       

7  
 أجد الفتات تحذير

Warning Signs فية في أرجاء مدينة جرش كا
 األثرية  

       

 

أمام  المتوفرة الخرائطوالبيانات و بالمعلومات  ستفيدأ  8
 في مدينة جرش المعالم األثرية

       

أجد الكتابات الموجودة في الفتات المعلومات والفتات   2
 التعريف واضحة وسهلة القراءة
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 الباحث  

 محمد حسن مصطفى العفيف

في  المستخدم Typography Sizeحجم الكتابة   11
 الفتات االتجاه مناسب وموحد

       

المستخدم في الالفتة الواحدة   Font Typeنوع الخط  11
 من الفتات االتجاه موحد

       

المستخدمة في الالفتة  Arrows Sizeحجم األسهم   12
 الواحدة من الفتات االتجاه موحد

       

المستخدم في الالفتة الواحدة   Layoutاإلخراج الفني  13
 فتات االتجاه موحدمن ال

       

 عدم إلىتضطرني  ،الفتاتفي اللمعلومات ا  كثرة  14
 قراءتها إكمال 

       

 

يوجد نسق موحد في قواعد الفتات مدينة جرش   15
 األثرية من حيث الخامة أو االرتفاع عن األرض 

       

الخامات المعدنية التي نفذت بها الفتات مدينة جرش   16
 روح العصر  تتناسب مع األثرية

       

اإلطار المعدني الداخلي في الفتات مدينة جرش   17
 األثرية يتناسب مع القيمة التاريخية لألثر

       

تسهم الطالءات المعدنية التي نفذت بها الفتات مدينة   18
 جرش األثرية، في مقاومة تغيرات الطقس القاسية

       

12  
اميم تسهم الخامات الطباعية  التي نفذت بها تص

الفتات مدينة جرش األثرية، في مقاومة العوامل 
 الجوية المتغيرة والقاسية

       

21  
تصميم الالفتات في مواقع  تتعاظم درجة االستفادة من

بسسب االلتزام بمعايير التصميم  مدينة جرش األثرية
 العالمية 
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 (2) رقم الملحق

 

 االستبانة المحكمين األساتذة ماءبأس قائمة

 الجامعة االختصاص االسم ت

 األوسط الشرق  جامعة الجرافيكي التصميم وائل وليد األزهري د.     .1

 األوسط الشرق  جامعة الجرافيكي التصميم وائل عبد الصبور عبد القادر د.     .2

 األوسط الشرق  جامعة الجرافيكي التصميم الجبوري يستار حمادد.      .3

 األوسط الشرق  جامعة الجرافيكي التصميم العمرات إبراهيم خليل د. يزن     .4

 الزيتونة جامعة الجرافيكي التصميم د. عادل محمد عمر     .5

 الزيتونة جامعة الجرافيكي التصميم د. عالء جميل الشرع     .6

 جدارا جامعة الجرافيكي التصميم حسان عرسان الرباعيإ /أ.د     .7

 جدارا جامعة الجرافيكي التصميم لد العجلونيد. عمر خا     .8
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 (3الملحق رقم )

 النهائية بصورتها العينة استبانة

 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

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

 :تحية طيبة وبعد

الثمـين  مـن وقـتكم جـزءاً المتواضـع  ح هـذا المجهـودمـن هـذه االسـتبانة، آمـالً  حضـرتكم  دأضـع بـين أيـ

لكــم حســـن  وأقـــدر ،الفقــرات الـــواردة فيهــا علـــىاإلجابــة  والدقــة فـــي ةموضـــوعيالحيــاد وال مـــنكم وراجيــاً 

 كم.تعاون

 اً جزءتعد هي و  ،الدراسة مدى اإلجابة على أسئلةقياس صميم هذه االستبانة هو إن الغرض من ت

جامعة الشرق  -كلية العمارة والتصميم بلجرافيكي التصميم افي من متطلبات نيل درجة الماجستير 

 -والرسالة بعنوان:األوسط، 

 الالفتات في مواقع مدينة جرش األثريةدرجة االستفادة من تطبيق معايير تصميم 

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

 يساعد في نجاح هذه الدراسة ويثري جانبها العملي، علماً  وهو مايفي، عملكم الوظعلمكم الغزير و 

 بأنه سيتم التعامل مع إجاباتكم ومعلوماتكم بسرية تامة لغايات البحث العلمي.
 

 االحترام والتقدير وافروتفضلوا بقبول 
 

 الباحث  

 محمد حسن مصطفى العفيف
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 الشخصية البيانات -:أوال

 

 : المربع المناسب ( في يرجى وضع إشارة )

 

 

 :الجنس( 1

   أنثى                        ذكر                      

 

 :العمر( 2

   سنة   45أقل من  –   35   سنة 35أقل من  –  25سنة           25أقل من 

   سنة فأكثر                                            55 سنة   55أقل من  – 45

 

 :المؤهل العلمي( 3

               دبلوم عالي                   بكالوريوس ثانوية عامة               

 أي مؤهل علمي آخر                     ه دكتورا                 ماجـستـيـر  

 

 :الجنسية األصلية( 4 

  نبي               أج                 عربي                  أردني الجنسية
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 درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية المحور األول:ثانيًا: 
 درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية

 فقراتال الرقم
وافق أ

 بشدة
 أعارض محايد أوافق

 أعارض
 بشدة

1.  
ينة جرش األثرية يحقق الفائدة أرى أن توزيع الالفتات في مواقع مد

 المرجوة بالنسبة للسائح
     

 يوجد سهولة في العثور على الالفتات في أرجاء مدينة جرش األثرية  .2
     

3.  
موقع الخريطة العامة لمعالم مدينة جرش األثرية مناسب للسياح 

      والزائرين

 

4.  
 Information Signs  المعلوماتالفتات  تتوافق ارتفاعات

      أمام المعلم السياحي مع المقاييس العالمية الموجودة

5.  
الموزعة في  Directional Signs االتجاه الفتات  تتوافق ارتفاعات

 أرجاء مدينة جرش األثرية مع المقاييس العالمية   
     

6.  
  Identification Signs  التعريفالفتات  تتوافق ارتفاعات

 ثرية مع المقاييس العالمية   الموزعة في أرجاء مدينة جرش األ
     

7.  
 يوجد الفتات تحذير

Warning Signs في أرجاء مدينة جرش األثرية   كافية وموزعة      

 

8.  
أمام المعلم  المتوفرة الخرائطوالبيانات و  المكتوبة المعلوماتتتسم 

 بالوضوح  األثري 
     

9.  
الفتات في   Characters Height الكتابةتتسم ارتفاعات حروف 

      مدينة جرش باالتساق

11.  
المستخدم في الالفتة الواحدة من   Font Typeيتسم نوع الخط

 الفتات االتجاه بمالءمته للمعلم األثري 
     

11.  
المستخدمة في الفتات  Typography Sizeيتسم حجم الكتابة 

 االتجاه بمالءمتها للمعلم األثري 
     

12.  
المستخدمة في  Arrows Sizeيوجد نسق موحد في حجم األسهم 

      الالفتة الواحدة من الفتات االتجاه

13.  

وتطبيق نظام الشبكة   Layoutيوجد نسق موحد في اإلخراج الفني
Grid System في تصميم الفتات مدينة جرش األثرية 
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 درجة تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية

 فقراتال الرقم
وافق أ
 شدةب

 أعارض محايد أوافق
 أعارض
 بشدة

14.  
يوجد نسق موحد في استخدام الرموز   Symbols وشفرة األلوان  

Color Code المستخدمة في الفتات االتجاه        

 

15.  
يوجد نسق موحد في قواعد الفتات مدينة جرش األثرية من حيث 

 الخامة أو االرتفاع عن األرض 
     

16.  
ي نفذت بها الفتات مدينة جرش األثرية تتناسب الخامات المعدنية الت

 مع روح العصر 
     

17.  
يتناسب اإلطار المعدني الداخلي في الفتات مدينة جرش األثرية مع 

 القيمة التاريخية لألثر
     

18.  
تفي الطالءات المعدنية التي نفذت بها الفتات مدينة جرش األثرية 

 بالغرض، وتقاوم تغيرات الطقس القاسية
     

19.  
الخامات الطباعية التي نفذت بها تصاميم الفتات مدينة جرش  تتسم

      األثرية بالحداثة ومقاومة العوامل الجوية المتغيرة والقاسية

21.  
 تصميم  Guidelines Contentأجد تطبيق واع إلرشادات محتوى 

 الوطني المصمم بها يلتزم الالفتات
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 ستفادة من تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش األثريةدرجة اال :ور الثانيحالمثالثًا: 
 درجة االستفادة من تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية

 فقراتال الرقم
وافق أ

 بشدة
 أعارض محايد أوافق

 أعارض
 بشدة

1.  
 أجد أن عدد الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية كاف 

     

2.  
سم العثور على الالفتات الموزعة في أرجاء مدينة جرش األثرية يت

 بالسهولة واليسر
     

3.  
أستفيد من موقع الخريطة العامة لمعالم مدينة جرش األثرية في 

 مدخل المدينة 
     

 

4.  
 Information Signs  المعلوماتالفتات  أجد أن ارتفاعات

 أمام المعلم السياحي مناسبة الموجودة
     

5.  
الموزعة  Directional  Signs   االتجاهالفتات  أجد أن ارتفاعات

 في أرجاء مدينة جرش األثرية مناسبة   
     

6.  
  Identification Signs  التعريفالفتات  أجد أن ارتفاعات

 الموزعة في أرجاء مدينة جرش األثرية مناسبة   
     

7.  
 أجد الفتات تحذير

Warning Signs مدينة جرش األثرية   كافية في أرجاء 
     

 

8.  
في  أمام المعالم األثرية المتوفرة الخرائطوالبيانات و بالمعلومات  ستفيدأ

 مدينة جرش
     

9.  
أجد الكتابات الموجودة في الفتات المعلومات والفتات التعريف 

 واضحة وسهلة القراءة
     

11.  
 المستخدم في الفتات االتجاه Typography Sizeحجم الكتابة 

 مناسب وموحد
     

11.  
المستخدم في الالفتة الواحدة من الفتات   Font Typeنوع الخط

 االتجاه موحد
     

12.  
المستخدمة في الالفتة الواحدة من  Arrows Sizeحجم األسهم 

 الفتات االتجاه موحد
     

13.  
المستخدم في الالفتة الواحدة من الفتات   Layoutاإلخراج الفني

      االتجاه موحد

      قراءتها إكمال  عدم إلىتضطرني  ،الفتاتفي اللمعلومات ا  كثرة  .14
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 درجة االستفادة من تطبيق معايير تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش األثرية 

وافق أ فقراتال الرقم
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
 أعارض
 بشدة

 

15.  
يوجد نسق موحد في قواعد الفتات مدينة جرش األثرية من حيث 

 لخامة أو االرتفاع عن األرض ا
     

16.  
تتناسب  الخامات المعدنية التي نفذت بها الفتات مدينة جرش األثرية

 مع روح العصر 
     

17.  
اإلطار المعدني الداخلي في الفتات مدينة جرش األثرية يتناسب مع 

      القيمة التاريخية لألثر

18.  
ينة جرش األثرية، تسهم الطالءات المعدنية التي نفذت بها الفتات مد
 في مقاومة تغيرات الطقس القاسية

     

19.  
تسهم الخامات الطباعية  التي نفذت بها تصاميم الفتات مدينة جرش 

 األثرية، في مقاومة العوامل الجوية المتغيرة والقاسية
     

21.  
تصميم الالفتات في مواقع مدينة جرش  تتعاظم درجة االستفادة من

      بمعايير التصميم العالمية بسسب االلتزام  األثرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث  

 محمد حسن مصطفى العفيف
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 (4الملحق رقم )
 (1رقم ) كتاب تسهيل المهمة
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 (0كتاب تسهيل المهمة رقم )
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 (3كتاب تسهيل المهمة رقم )
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 (5الملحق رقم )
 

 لقطة شاشة لموقع حساب عينة الدراسة
 

 


