
       

 

 على التلوث البصري للشارع التجاري  الالفتة التجارية مدى تأثير

 مدينة عمان: شارع وصفي التل حالة دراسية

The Impact of the Commercial Signage on Visual 

Pollution of Commercial Street 

Amman City: Wasfi Al Tal Street as a Case Study 

 إعداد 

 إيناس نبيل محمد درادكة

 إشراف

 وائل وليد األزهري الدكتور

 

 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستيراستكمااًل  قدمت هذه الرسالة

 في التصميم الجرافيكي 

 كلية العمارة والتصميم  

 جامعة الشرق األوسط

 9102-أيار
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 ج 
  

 

 



 د 
  

 شكر وتقدير

 ل وقته حتى أحقق هذا اإلنجاز...إلى الذي وهبني ج

 إلى معلمي ومشرفي الفاضل الدكتور وائل األزهري

 إلى الشموع التي ذابت في كبرياء لتميز كل خطوٍة في دربنا...

 وسط...ألالشرق ا جامعة -إلى رسل العلم واألخالق في كلية العمارة والتصميم 

 بيدي في كل خطوٍة خطيُتها... اأخذو إلى أصدقائي الذين 

 زرعوا التفاؤل في دربي وقدموا لي كافة المساعدات والتسهيالت دونإلى من 

 أن يشعروا بدورهم، فلهم مني كل الشكر والعرفان وأخص بالشكر كاًل من:

 عصام أبو عوض  .د

 فيصل العمري  د.

 مروان العالن د.

 د. عمر الكفاوين

 راتيزن العم د.

 وأعضاءً  بشكري الجزيل إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاسةً وأتقدم 

 .لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة

  



 ه 
  

 اإلهداء
 ى الرجال الثالث األهم في حياتيلإ

 .صانعي حياتي في ماضيها وحاضرها ومستقبلها..

بالمشاركة في  إليه وكان يحلمُ  تتحت حمايته إلى ما وصل صلالذي حارب بقوة أل ،إلى أبي

 .لحظات الفرح بهذا اإلنجار لكن القدر آذنه بالرحيل..

 .يزال يصنع حاضري بكل ما أوتي من محبة وشغف وانتماء.. الالذي وسندي إلى زوجي 

 .إلى طفلي ليونيل وهو يكتشف العالم حوله ليصنع معي ومع أبيه مستقبله ومستقبلنا..

 الثمرة بعد أن استكملت نضجها...قّدم هذه أُ  وحباً  إلى ثالثتهم عرفاناً 

 

Овој текст нека биде за моите најмили  

Вие сте мојата сигурност во овој непредвидлив свет...вие го гледате 

најдоброто во мене...верувате во мене...ми помагавте да се 

изградам...вие сте изворот на среќата во голем број денови.                   

  Јас со вас никогаш не се осеќав осамена....не дозволувате да се 

грижам....да бидам тажна... Ви благодарам што сте мојата подршка,ме 

оxрабрувавте да ги надминам тешкотиите...стравот и бевте со мене да 

ги славам своите победи и да  чекорам цврсто низ животот. 

Ви Благодарам за се … тета, дедо, и xани. 
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 فهرس المحتويات 

 الصفحة الموضوع
 أ  ...................................................................العنوان 
 ب ....................................................................تفويض

 ج .........................................................قرار لجنة المناقشة
 د  .............................................................الشكر والتقدير

 ه ....................................................................هداءإلا
 و  ..........................................................فهرس المحتويات
 ط ............................................................قائمة الجداول 

 ي .............................................................شكالألقائمة ا
 س .............................................................قائمة المالحق

 ع .....................................................اللغة العربيةبالملخص 
 ص ..................................................الملخص باللغة اإلنجليزية

 الفصل األول
 وأهميتهاالدراسة  خلفية

 

 2 ....................................................................المقدمة
 3 ............................................................مشكلة الدراسة 
 3 .............................................................أهداف الدراسة

 4 أهمية الدراسة..............................................................
 5 .سؤال الدراسة.............................................................

 5 ..الدراسة..........................................................فرضية 
 6 .حدود الدراسة ............................................................
 7 ..محددات الدراسة.........................................................

 7 .........................................مصطلحات الدراسة...............



 ز 
  

 الفصل الثاني
 دب النظري والدراسات السابقةألا

 

 

 01 ............................................. تاريخية(المبحث األول )مقدمة 
 35 ........................................... البصري(المبحث الثاني )التلوث 

 44 ......................................... التجارية(المبحث الثالث )الالفتات 
 88 ....................................................المبحث الرابع )اإلدراك(

 77 ...........................................................الدراسات السابقة
 الفصل الثالث
 جراءاتهاا  منهجية الدراسة و 
 

 

 017 ..............................................المبحث األول )منهجية الدراسة(
 017 .............................................................منهجية الدراسة
 001 ..............................................................مجتمع الدراسة
 001 ................................................................عينة الدراسة
 000 .................................................................أداة الدراسة

 002 .............................................................متغيرات الدراسة
 003 .أداة الدراسة.........................................................صدق 

 005 ...........................................................الدراسة أداة اتثب
 007 .............................................المستخدمةاألساليب اإلحصائية 

 007 ............................................................إجراءات الدراسة
 007 .......................................لمبحث الثاني )تحليل عينات الدراسة(ا

 056 .التصميمي(.........................................المبحث الثالث )المقترح 
  



 ح 
  

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة التحليلية

 

 075 .................................................نتائج تحليل عينات الدراسة 
 078 ...................................... وصف نتائج الدراسة واختبار الفرضية

 081 .اختبار فرضية الدراسة.....................................................
 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
 

 083 .............................................................نتائج الدراسة 
 084 ..........................................................توصيات الدراسة

 088 ...................................................................المراجع

 

  



 ط 
  

 قائمة الجداول

 الصفحة اسم الجدول رقم الجدول
 002 مقياس لكرت الخماسي 3-0
ستبانة والدرجة الفقرات امعامالت اإلرتباط بين كل فقرة من  3-2

 الكلية لمحورها
004 

 005 (K-Sعتماد على اختبار )الاختبار التوزيع الطبيعي با 3-3
 020-021 0النموذج التحليلي  3-4
 024-023 2النموذج التحليلي  3-5
 027-026 3النموذج التحليلي  3-6
 031-027 4النموذج التحليلي  3-7
 033-032 5النموذج التحليلي  3-8
 036-035 6النموذج التحليلي  3-7
 037-038  7 النموذج التحليلي 3-01
 042-040  8النموذج التحليلي  3-00
 045-044 7النموذج التحليلي  3-02
 048-047 01النموذج التحليلي 3-03
 050-051 00النموذج التحليلي  3-04
 054-053 02النموذج التحليلي  3-05
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياريالتكرارات والنسب المئوية و  4-06

   عينة الدراسة أفراد لوصف إجابات والرتبة
077-081 

 080 نتائج اختبار الفرضية 4-07

 

  



 ي 
  

 ائمة األشكالق

 رقم الفصل
 رقم الشكل 

 الصفحة اسم الشكل

 00 خريطة المملكة األردنية الهاشمية 0-0
 04 م0708 – 0878 عام مناطق مدينة عمان 2-0
 08 مراحل تطور مدينة عَمان 3-2
 21 عمان مدينة في الدائرية الطرق شبكة 4-2
 20 عمان مدينة في الشعاعية الطرق شبكة 5-2
 22 أنظمة الطرق الشبكية في مدينة العقبة 6-2
 24 بعض بيوت حي الشابسوغ الشرقية المالصقة لشارع الجيش 7-2
 28 نظام األروقة 8-2
 31 أسواق مدينة عمان أقدمسوق منكو أحد  7-2
 30 سوق السكر في وسط البلد 01-2
 32 سوق البخارية 00-2
 33 مخطط شارع وصفي التل  02-2
 42 م2116البصري في شارع وصفي التل عام التلوث مظاهر  03-2
الالفتات التجارية عن مبنى  إزالةتنفيذ تعليمات أمانة عمان في  04-2

 الرواق
42 

 47 دوار باريس ،ويبدةلصالون سامي في جبل ال 05-2
 48 وسط البلد، شارع الرضا ،المعرض األهلي 06-2
 48 وسط البلد، شارع األمير محمد  اس،دبّ  07-2
 47 ستوديو جورج، جبل عمان، شارع المطران 08-2
 52 كريلك في مدينة عمانألالفتة تجارية مصنوعة من مادة ا 07-2
 53 ( في مدينة عمانخارجية )كشافضاءة إالفتة مضاءة ب 21-2



 ك 
  

 53 ضاءة داخلية في مدينة عمانإالفتة مضاءة بوحدات  20-2
 54 داخليةالنيون الضاءة إالفتة تجارية باستخدام  22-2
 55 الفتة تجارية مصنوعة من مادة الفليكس فيس 23-2
 56 على مادة الفينيل وعةبالفتة مط 24-2
 Alucobond 57 الفتة مصنوعة من مادة الكوبوند 25-2
 62 صفات وخصائص اللون 26-2
 63 تدرج القيمة اللونية للون األحمر 27-2
 RGB Color System  64 نظام اللون الضوئي 28-2
 CMYK Color System  65 نظام اللون الطباعي 27-2
 Grayscale Color System  66   الرمادية نظام الدرجات اللونية 31-2
 PANTONE  67 نظام األلوان الجاهزة بانتون 30-2
 McDonald’s  67شعار سلسلة مطاعم ماكدونالد 32-2
 STAEDTLER  67شعار شركة ستادلر للقرطاسية 33-2
 UNESCO  71شعار منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 34-2
 Facebook  71شبكة التواصل االجتماعي فيس بوكشعار  35-2
 WWF  70شعار المنظمة الدولية للحفاظ على الطبيعة 36-2
 Starbucks  70 بكسشعار شركة ستار  37-2
 73 فتات التجاريةلالاستخدام الصور داخل ا 38-2
 74 فتات التجاريةلالاستخدام الرسوم داخل ا 37-2
 77 الخطوط ذات النهايات التزينيةالفتة تجارية باستخدام  41-2
 77 الفتة تجارية تستخدم خط من غير نهايات تزينية 40-2
 Avant Garde  78خط افانت جارد 42-2
 006 فراد عينة الدراسةأالتوزيع الطبيعي الجابات  43-3
 022 حد المطاعم الموجودة داخل مبنى الرواقالفتة تجارية أل 44-3
 022 حد المطاعم من خارج مبنى الرواقتجارية ألموقع الفتة  45-3



 ل 
  

 025 محال مواد البناء داخل مبنى الرواق أحدالفتة تجارية تبين  46-3
 025 محال مواد البناء من خارج مبنى الرواق أحدالفت تجارية تظهر  47-3
 028 محال المجوهرات داخل مبنى الرواق أحدالفتة تجارية تبين  48-3
 028 محال المجوهرات من خارج مبنى الرواق أحدالفتة تجارية تظهر  47-3
 030 محال بيع األلبسة داخل مبنى الرواق أحدالفتة تجارية تبين  51-3
محال بيع األلبسة من خارج محل  أحدموقع الفتة تجارية تظهر  50-3

 الرواق
030 

 034 محال تأجير السيارات داخل الرواق أحدالفتة تجارية تبين  52-3
موقع الفتة تجارية تظهر أحد محال تأجير السيارات من خارج  53-3

 مبنى الرواق
034 

 037 محال بيع البن داخل مبنى الرواق أحدالفتة تجارية تبين  54-3
 037 حد محال بيع البن من خارج مبنى الرواقوقع الفتة تجارية أل 55-3
 041 محال الصرافة داخل مبنى الرواق أحدالفتة تجارية تبين  56-3
 041 حد محال الصرافة من خارج مبنى الرواقموقع الفتة تجارية أل 57-3
 043 زهار داخل الرواقألمحال بيع ا أحدالفتة تجارية تبين  58-3
 043 موقع الفتة تجارية الحد محال بيع االزهار من خارج الرواق 57-3
 046 الفتة تجارية تبين أحد محال الحالقة داخل الرواق 61-3
 046 حد محال الحالقة من خارج مبنى الرواقأل الفتة تجاريةموقع  60-3
لكترونية داخل مبنى إلالفتة تجارية تبين أحد محال بيع األجهزة ا 62-3

 الرواق
047 

خارج لكترونية من إلحد محال بيع األجهزة اموقع الفتة تجارية أل 63-3
 مبنى الرواق

047 

 052 محال البصريات داخل مبنى الرواق أحدالفتة تجارية تبين  64-3
 052 حد محال البصريات من خارج الرواقموقع الفتة تجارية أل 65-3
 055 الفتة تجارية تبين أحد محال بيع البياضات داخل مبنى الرواق 66-3



 م 
  

البياضات من خارج مبنى حد محال بيع موقع الفتة تجارية أل 67-3
 الرواق

055 

لوحة مفتاحية تحتوي على نماذج لونية تمثل تصنيف القطاعات  68-3
 التجارية

056 

 057 مقترح تصميمي يبين المفاتيح اللونية لصورة مضاءة ليالً  67-3
فتة المفتاحية في بداية شارع وصفي لالمقطع أمامي يبين موقع ا 71-3

 التل ليالً 
058 

لالفتات المفتاحية في بداية شارع امامي يبين موقع أمقطع  70-3
 وصفي التل نهاراً 

058 

 057 الرواقمبنى نظام ترتيب الالفتات التجارية خارج  72-3
 057 سود محايدأحجام الالفتات واقتراح لون أتوحيد  73-3
 061 على مبنى الرواقأمقترح تصميم الفتات جانبية  74-3
جانبية تحمل اسم المحل التجاري ونظامه اللوني الدال الفتات  75-3

 على قطاعه
061 

 060 مقطع يبين جزء من المجمعات التجارية المعاد تصميمها 76-3
روقة التجارية بعد تنظيم األمقطع يمثل عرض لواجهة أحد  77-3

 وتوحيد الفتاتها
060 

 062 المجمعات داخل شارع وصفي التل دحواجهة تجارية مقترحة أل 78-3
 062 محال البن التي اتخذ مدخلين من مداخل الرواق أحد 77-3
 063 المجمعات التجارية داخل شارع وصفي التل قبل التصميم أحد 81-3
 063 المجمعات التجارية داخل شارع وصفي التل بعد التصميم أحد 80-3
 064 الفتات المحال التجارية داخل الرواق إدراكصعوبة  82-3
 064 االفتات التجارية في صورة أوضح بعد التصميم إدراكعملية  83-3
 065 االفتات التجارية بالنسبة للسائقين قبل التصميم إدراكصعوبة  84-3
 065 الالفتات التجارية بالنسبة للسائقين نهارًا بعد التصميم إدراك 85-7



 ن 
  

 066 الالفتات التجارية بالنسبة للسائقين لياًل بعد التصميم إدراك 86-3
 067 تصميم الفتات على شكل ذراع تمثل تصنيف القطاعات التجارية 87-3
 067 موقع الالفتات التعريفية في وسط جزيرة الشارع التجاري 88-3
 068 اإلضاءة اللونية المحددة لكل قاع من القطاعات التجارية لياًل  87-3
 068 اإلضاءة اللونية المحددة لكل قطاع من القطاعات التجارية ليالً  71-3
 067 رواق شارع وصفي التل من الداخل قبل التصميم 70-3
 067 رواق شارع وصفي التل من الداخل بعد التصميم 72-3
 071 روقة التجارية داخل شارع وصفي التلألا أحدإعادة تصميم  73-3
 071 بعاد ومقاسات الالفتات التجارية داخل الرواقأعملية توحيد  74-3
مقطع عرضي يبين نسبة ارتفاع المشاة والسائقيين بالنسبة لالفتة  75-3

التجارية خارج مبنى الرواق، الالفتة الجانبية على مبنى الرواق، 
 التي تحمل شكل الذراع ةوالالفت

070 

المستخدم لكل مقطع يبين قطاعات المحال التجارية مع اللون  76-3
 قطاع

072 

على تصنيف القطاعات  مقطع يبين توزيع النماذج اللونية بناءً  77-3
 التجارية من قبل غرفة الصناعة والتجارة في مدينة عمان

072 

 073 المجمعات التجارية قبل التصميم أحد 78-3
 073 المجمعات التجارية بعد التصميم أحد 77-3
 087 التصميمالفتة تجارية قبل  011-5
 087 الالفتات التجارية أحدمقترح العادة تصميم  010-5

 
  



 س 
  

 قائمة المالحق

 الصفحة لحقاتاسم الم رقم الملحق
 213 استمارة تحكيم محاور تحليل عينات الدراسة 0
قائمة بأسماء األساتذة المحكمين لمحاور تحليل عينات  2

 الدراسة
215 

 213 التصميمي لشارع وصفي التلاستبانة تحكيم المقترح  3
 205 داة الدراسةألقائمة بأسماء األساتذة المحكمين  4
 206 كتاب تسهيل مهمة )أمانة عمان الكبرى( 5
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 على التلوث البصري للشارع التجاري  مدى تأثير الالفتة التجارية

 مدينة عمان: شارع وصفي التل حالة دراسية

 إعداد

 إيناس نبيل محمد درادكة

 إشراف

 وائل وليد األزهريالدكتور 

 الملخص

هوية وعلى واجهات المباني سمًة من سمات  ،نتشار الالفتات التجارية في الشارعاأصبح 

منها تلوثًا َبَصِريًا في البيئة  جزء   وفي األردن بشكل خاص، وقد أحدث ،في العالم بشكٍل عام المدن

  .وبالتالي في إدراك المتلقي للبيئة التصميمية المحيطة ،العمرانية

في  لى البيئة البصريةإنسجام الإلعادة التوافق البصري وا ليةٍ آيجاد إلى إتهدف هذه الدراسة 

يجاد المعايير التصميمية المناسبة لعرض الالفتات التجارية في ا  م و يمن خالل تنظ ،الشارع التجاري

وقد اعتمدت الدراسة على ، دراسية ويتناول البحث شارع وصفي التل كحالةٍ شوارع مدينة عمان، 

ولتحقيق أهداف الدراسة  ،ستداللي لتناسبهما مع أغراض الدراسةالالمنهج الوصفي والمنهج ا

من  ستبانة األولى على مجموعةٍ القامت الباحثة بإعداد استبانتين، احتوت اأسئلتها  لىواإلجابة ع

المحاور الخاصة بتحليل الالفتات التجارية بناًء على الوحدات التي تتكون منها الالفتات، وتقنية 

ستبانة الثانية فقد تم إعدادها التنفيذها وعملية بنائها التصميمي وعالقتها بمحيطها المعماري، أما ا

لتصميم الجرافيكي في مجال ا الخبراءحيث تكون مجتمع الدراسة من  ،الختبار فرضية الدراسة



 ف 
  

وشركة وذلك حسب  اً ( مكتب267البالغ عددها )الدعاية واإلعالن وشركات مكاتب في العاملين 

الجامعات كافة  ، كذالك شمل مجتمع الدراسة 2107إحصاءات غرفة الصناعة والتجارة لعام 

تم سحب عينة حيث  ،( جامعة02والبالغ عددها ) مجال التصميم الجرافيكيفي ة يمعنالاألردنية 

كبر تمثيل لمجتمع أ( استبانة لضمان 011عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة من خالل توزيع )

( استبانتين بسبب عدم 2د )واستبعا ،%(71( استبانة أي ما نسبته )71وتم استرداد ) ،الدراسة

%( من 88( استبانة أي ما نسبته )88الخاضعة للتحليل ) اناتستبإلا عدد حيث بلغ ،هماكفايت

الدراسة موضوع تم استخدام عدة أساليب إحصائية تتناسب مع قد و  ،ستبانات الموزعةالأصل ا

-Kolmogorov) ،(Pearson Correlation) ،(Cronbach Alpha) :منهاالمستخدم 

Smirnov)، (One Sample T-test)،  من خالل استخدام برنامج(SPSS)  الحزمة اإلحصائية

داللة إحصائّية عند  يوجود أثر ذ برز ما أظهرته نتائج الدراسةأومن  ،للعلوم االجتماعية واإلنسانية

للعشوائية في انتشار الالفتات التجارية في الشارع التجاري مما يؤدي إلى تلوث ( α≤0.05مستوى )

من  توصياتٍ  بعدةالدراسة  عليه توصيو  ،في اإلدراك بالنسبة للمتلقي بصري وبالتالي إلى صعوبةٍ 

جمالية  فيالفرد، و إدراك  فيتسليط الضوء على مشكلة التلوث البصري وأثره السلبي  :أهمها

 ستخدامًا في المدن.ااألكثر  العنصرالشارع التجاري كونه ووظيفة 

 البصري، الشارع التجاري.الكلمات المفتاحية: الالفتة التجارية، التلوث 
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Abstract 

The proliferation of commercial signage in the streets or the facades 

of the building became familiar in all over the world and in Jordan in 

particular, these commercial signage cause visual pollution in the built 

environment, as a result it affects the cognition of the architectural 

environment.  

The aim of this study is finding a way to get back the visual 

consistence and the harmony to the visual environment in the commercial 

street through recognize and find a suitable design criteria to display the 

commercial signage in Amman City streets. 

The research deals with Wasfi Al Tal Street as a case to study, the 

study observes the descriptive analysis and the theoretical approach 

because they are compatible with the purposes of this study. To achieve the 

goals of the study and to answer the questions, the researcher prepared 

two questionnaires, the first questionnaire was consisted of a group of 

pillars specialized in analyzing the commercial signage based on the units 

of the signage constituent, its technical implementation and the designal 

construction process and its relation with the surrounding architecture. The 

second questionnaire was prepared to test the study hypothesis in which the 

study group consisted of experts in graphic design who work in enterprises 
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and advertising companies  in remaining (269) companies and offices 

according to the statistics of the Chamber of Industry and Commerce for 

2017. Also, the group consisted of all the Jordanian Universities concerned 

in graphic design in remaining (12) Universities, which a random sample 

was withdrawn from the group through distributing (100) questionnaires to 

ensure greater representation for the study group, (90) questionnaires were 

recovered representing (90%) and exclusion (2) questionnaires because 

they were insufficient, (88) questionnaires were analysed representing (88) 

out of the distributed questionnaires. 

Several statistical methods were used commensurate with the subject 

of the study, including: (Cronbach Alpha), (Pearson Correlation), 

(Kolmogorov - Smirnov) and (One Sample T-test), through using (SPSS) 

program, the statistical package for the Social and the Human Siences, the 

most prominent results were the impact of a statistically significant at level 

(a ≤ 0.05) for the commerical signage uncontrolled poliferation in the 

commerical street, resulting in visual pollution and thus to difficulty 

grasping for recipient. 

The study found several recommendations including: the importance 

of highlighting the visual pollution problem and its negative effects on the 

beauty and the function of the Commerical Street because it's the most 

commonly used in the cities. 

Keywords: Commercial signage, visual pollution, Commercial Street.
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 الفصل األول

 وأهميتهاالدراسة  خلفية

 

 : المقدمة 0.0

نسان وقلة الوعي بالثقافة البيئية إلمع غياب الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة التي يقطنها ا

لوثات في المدن أمرًا شائعًا، كتلوث المياه، والُتربة، المجتمعات، أصبح انتشار المُ والبصرية في 

ألنه ال يرتبط بالبيئة الطبيعية فقط، وانما  أشملها وأكثرها تعقيداً د عَ والهواء، إال أن التلوث البصري يُ 

 ستبعاده غالباً اويتم  (.2105 مدني،)يمتد ليشمل البيئة الحضرية العمرانية المرتبطة بذهن المتلقي 

التلوث أنواع نواع األخرى من ألا بخالفلصعوبة قياسه، فهو يعتمد على أذواق الناس وثقافتهم 

 ما. أما عن آثاره السلبية فهي تظهر واضحةً  نوعاً  نسبيةً  ، إذ ُيعد التلوث البصري قضيةً المعروفة

قتصادية التأثيره في الجوانب اعن  ضالً سواء، فُ  حدٍ  نسان النفسية والجسدية علىإلعلى صحة ا

لهذه المشكلة تعتبر  والثقافية للمجتمعات البشرية المتحضرة. ومن أجل الوقوف على إقتراح حلٍ 

الالفتات التجارية من العوامل التي تلعب دورًا كبيرًا في تحديد هوية المدينة وخاصة من الناحية 

 البصرية.

في مجال اإلعالن الخارجي لما له من  ملحوظاً  لقد شهد العالم في اآلونة األخيرة تطوراً 

لى تشويه إ، ما يؤدي عشوائيًا فوضوياً حيان ألننا نراه في أغلب اأ إال ،على جذب انتباه المارة قدرةٍ 

وفقدان كل منهما وظيفته، وعلى الرغم من أن مشكلة التلوث البصري الناتج معًا عالن والواجهة إلا

من الباحثين قام بدراسة  قليالً  إال أن عدداً  ،تجارية هي مشكلة قديمةعن عشوائية توزيع الالفتات ال

  (Abu-Ghazzeh's, 1997) .لهامقترحة  هذه المشكلة وتقديم حلولٍ 
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 مشكلة الدراسة: 0.9

 تتلخص مشكلة الدراسة فيما يلي:

 التصميم غير المدروس لالفتات التجارية ما أدى إلى عشوائيٍة وتلوٍث بصري.. 0

، وبالتالي في عملية في البيئة البصرية أدى إلى خللٍ ما ة العشوائية في توزيع الالفتات التجاري. 2

   اإلدراك.

 الموجودة فيها.المعمارية مع البيئة التجارية .  ضعف ترابط تصميم الالفتة 3

مع موقع الالفتات التجارية، مما الكبرى مانة عمان أنسجام القوانين الموضوعة من قبل ا. عدم 4

 في الشارع التجاريمانة عمان أصحاب المحال أأفقدها قيمتها البصرية والوظيفية، حيث ألزمت 

 بمنع وضع الالفتات التجارية على واجهة الرواق ونقلها إلى داخل المبنى بشكل غير مدروس. 

  أهداف الدراسة: 0.3

 صياغة أهداف الدراسة كما يلي: تتفاقًا مع المشكلة البحثية، تما

من البيئة البصرية المعمارية  جزءاً  وصفهابودورها الفاعل  ،: التعريف بأهمية الالفتة التجاريةأوالً 

 إليها. وليست مضافةً 

المبدأ  لتحقيق ،تصميمي للتغلب على العشوائية في توزيع الالفتات التجاريةمقترح : وضع ثانياً 

في  عتماد أسس تصميمية محددة والتي تؤثر إيجابياً ا عنالوقت الناتج  الجمالي والوظيفي في نفس

 ذهن المتلقي.
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ثالثًا: وضع مقترح تصميمي لتنظيم الالفتات التجارية لتبدو كوحدٍة منسجمٍة للحد من التلوث 

 والعشوائية البصرية في الشارع التجاري. 

أنظمة لونية تحدد طبيعة المحالت  رابعًا: تصميم مقترح لتنظيم األروقة الخارجية يستند على

 التجارية.  الالفتاتد يوحَ  نموذج إلطارٍ تصميم التجارية و 

 أهمية الدراسة: 0.4

 د هذه الدراسة مساهمةً عَ تُ  التي تناولت هذا الموضوع عربيًا ومحليًا،نظرًا لندرة الدراسات  

في إيجاد آلية  هم، وتسكعنصٍر مهٍم في إدراك المتلقي تعزز من أهمية الالفتات التجارية ،تطبيقية

والتي من ، مهمةفي الشوارع التجارية ال عشوائيةٍ  نتشار الالفتات التجارية بصورةٍ اللحد من مشكلة 

 . للمدينةوالمعمارية ا تشويه المعالم البصرية شأنه

 األهمية النظرية: 

من خالل  إلى تحقيقه،ي حدود ما تطمح إن أهمية هذه الدراسة ال تظهر في أسبقيتها، بل ف

لمعالجة هذه  عمليةٍ  قتراح حلولٍ ا تنشئها،والعوامل التي  التلوث البصريتسليط الضوء على مشكلة 

 وخاصة شوارعها التجارية. لمدينة عمان التراكم الثقافيعتبار الآخذين بعين ا ،المشكلة

 األهمية التطبيقية:

 على أسسٍ  اً مبنيمنسجمًا  بصرياً  اً نظام هافي اقتراحه الدراسة تتمثل األهمية التطبيقية لهذ

ومع عالقة تلك صناعة الالفتات التجارية في األردن، لتناسب مع التطور التكنولوجي ، تتصميمية

 ستفادة من هذه الدراسة:  الويمكن للجهات التالية االالفتات مع محيطها المعماري، 
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   ردن. ألالموجودة في االبلديات و أمانة عمان الكبرى  -0

 طلبة التصميم الجرافيكي.   وبشكٍل خاص ،طلبة التصميم في الجامعات األردنية -2

 عالن القائمة على تصميم الفتات المحال التجارية.إلشركات الدعاية وا -3

 التجار وأصحاب المحال التجارية. -4

  سؤال الدراسة: 0.5

 هذه الدراسة لكي تسلط الضوء على التلوث البصري في أحد شوارع مدينة عمان جاءت

 جابة على السؤال الرئيس التالي:إل)شارع وصفي التل( من خالل االتجارية 

 ستخدام الالفتات التجارية؟الناجمة عن سوء ا ن السيطرة على العشوائية البصريةكيف يمك  -

 وقد نتج عنه السؤال الفرعي التالي:

 وبالتالي التجاريةالالفتات  وزيعالحد من العشوائية في ت المدروسةهل يمكن لألسس التصميمية  -

 سهولة إدراكها مع البيئة المحيطة بها؟

 فرضية الدراسة: 0.6

التلوث البصري للشارع  فيمدى تأثير الالفتة التجارية  إلىتم بناء فرضية الدراسة للتعرف 

( HOصياغة الفرضية بصورتها العدمية ) تالتجاري من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وقد تم

 ( على النحو التالي: Haوبصورتها البديلة )
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Ho :( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائّية عند مستوىα≤0.05 ) للعشوائية في انتشار الالفتات

مما يؤدي إلى تلوث بصري وبالتالي إلى صعوبة في اإلدراك بالنسبة التجارية في الشارع التجاري 

 للمتلقي.

Ha :( يوجد أثر ذو داللة إحصائّية عند مستوىα≤0.05 ) للعشوائية في انتشار الالفتات

التجارية في الشارع التجاري مما يؤدي إلى تلوث بصري وبالتالي إلى صعوبة في اإلدراك بالنسبة 

 للمتلقي.

 فرضيات فرعية كاآلتي: وينتج عنها

رتفاع األروقة الخارجية في الشارع التجاري ثابتة، ما يؤدي إلى ثبات مدى احجم وشكل و  .0

 الرؤية تقريبًا بين المتلقي والرواق وحجم الالفتة.

 ختيار األلوان.االلون العام للرواق ثابت على جميع المباني، مما له األثر المباشر على  .2

إدراك  فيالتوزيع المنظم لالفتات التجارية على واجهة المبنى في الشارع التجاري ُيساعد  .3

 الالفتة من ناحية وظيفية وجمالية.

  حدود الدراسة: 0.7

التلوث البصري للشارع التجاري  فيمدى تأثير الالفتة التجارية  تضمنت معرفة: ةيحدود موضوع

 في مدينة عمان: شارع وصفي التل كحالة دراسية.

 م.2107 لىإ 2108بين عام ود زمانية: ستجري الدراسة حد

شارع وصفي التل )من تقاطع شارع الشريف  –عمان  –ردنية الهاشمية ألحدود مكانية: المملكة ا

 .المدينه المنوره مع شارع وصفي التل( لى تقاطع شارعإناصر بن جميل مع شارع وصفي التل، 
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  محددات الدراسة: 0.8

 يمكن تلخيص محددات الدراسة كما يلي:

وخاصة  التي تخص موضوع التلوث البصريوالمحلية جنبية ألندرة الدراسات السابقة العربية وا -0

 في الشوارع التجارية.

 وعدم توثيقها. لمقارنتها في الوقت الحاضرندرة الصور القديمة لشوارع مدينة عمان التجارية  -2

 محالتهم وعلى المقابالت الشخصية.عتراض أصحاب المحالت التجارية على عملية تصوير ا -3

  الدراسة: مصطلحات 0.2

العناصر ما تنتجه )نظريًا(: هو مصطلح يطلق على  Visual Pollutionالتلوث البصري  -

عالنات العشوائية، وهذا النوع من التلوث إلالمنظمة أو االبصرية غير الجذابة أو العمارة غير 

مستمر لما له  خرى إال أنه في تزايدٍ ألويبدو أنه أقل ضررًا من الملوثات ا النفسيمختص بالجانب 

 (Shrivastava, 2016).  ضار على أسلوب حياة اإلنسان من تأثيرٍ 

غير مريح بصريًا يبعث في النفس (: هو الشعور بالنفور من مظهر جرائياً إ) التلوث البصري -

 في اإلدراك ويفقد الشخص اإلحساس بالقيم الجمالية والشكلية. اً رتياح وتشويشاعدم 

نشأ لكي تنقل رسالة تجارية أو غير مواد توضع أو تُ هي عبارة عن )نظريًا(: Signage الالفتة  -

أو  أو مكانٍ  إلى موضوعٍ  المارةنتباه الفت  منهاويقصد  ،أو كليهما أو صورةٍ  نصٍ  على هيئةتجارية 

 عنها  بغرض اإلعالن أو التعريف أو اإلعالموذالك  ما  أو خدمةٍ  أو مشروعٍ  أو مؤسسةٍ شخص ٍ 

(Barker and Fraser, 2004.) 
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معين بهدف لفت  توضع في مكانٍ  مميزة،سيميائية : هي عبارة عن عالمة الالفتة )إجرائيًا( -

الموضوعة  الهدفخرى حسب أُ  أغراضٍ أية لها، قد تستخدم لغرض اإلرشاد أو اإلعالن أو  النظر

 وتعكس رسالة ورؤية الشركة أو المؤسسة صاحبة الالفتة التجارية.  له،

في  تنويه يوضعأي هي عبارة عن )نظريًا(:  Commercial Signageالالفتة التجارية  -

أو  أو أنشطةً  اً أو سلع أو مشروعاتٍ  تخص أعماالً  ،البيئة الخارجية بغرض عرض مواد تجارية

 ات التجاريةالالفتتلك عرض يتم فيه في العقار الذي  ما يتواجدون غالباً  اً شخاصأأو  خدماتٍ 

 م(. 2116عالن لسنة إلتعليمات تراخيص وسائل الدعاية وا –)أمانة عمان الكبرى واشهارها 

هم من هنتبااهي عبارة عن تنويه يعرض على المشاهدين لجذب  جرائيًا(:إ)الالفتة التجارية  -

 ، وتعمل على إيصال الرسالة المطلوبة بالسرعة والكفاءة المرجوة. من ناحية تسويقية ولىألالنظرة ا

متعددة  بصرية ذهنية)نظريًا(: هو عبارة عن قدرة Visual Perception  البصرياإلدراك  -

ى المعلومات للحصول عتؤدي إلى ا( وهو عملية سايكولوجية نفسية 0788الجوانب )دافيدوف، 

 ترجمتها من ِقبل العقل القيام باستخدام حاسة البصر أواًل ومن ثم من خالل وذلك من البيئة حولنا 

 .(Nelsser, 1966) 

 بصريةٍ  دنا بمعلوماتٍ يزوَ واضحًا )إجرائيًا(: هو عملية تأويل اإلحساسات تأوياًل  البصرياإلدراك  -

 عن طريق الحواس. موادهو العملية التي تتم بها معرفتنا لما حولنا من  الخارجي أوكما في عالمنا 
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة دب النظريألا

 األدب النظري: 9.0

وقد تناول  ،شتمل هذا الفصل على األدب النظري ذي العالقة بموضوع الدراسة ومتغيراتهاا

مدى تأثير المتعلقة بضاًل عن الدراسات العربية واألجنبية تاريخ مدينة عمان، وتخطيط شوارعها ف

خاصًة شارع وصفي التل و في مدينة عمان، التلوث البصري للشارع التجاري  فيالالفتة التجارية 

 على النحو التالي:

 المبحث األول )مقدمة تاريخية( 9.0.0

 المملكة األردنية الهاشمية 9.0.0.0

 الشمال والمملكةها سوريا من دّ سيا، تحآإحدى الدول العربية التي تقع جنوب غرب  هي

مع فلسطين من  مشتركة   العربية السعودية من الجنوب، تجاورها العراق من الشرق ولها حدود  

 (.0نظر الشكل )الها، المنفذ البحري الوحيد د طل على خليج العقبة الذي يعَ الغرب، تُ 

إلى نهر األردن الذي يمر على حدودها الغربية، إذ تتألف  سم نسبةً السميت األردن بهذا ا  

سم )رافد النهر المقدس( وقد ورد في ال )دان( فهي جمع   و ( من )جو(Jordanكلمة جوردان )

( ومعناه المنحدر. أما Jordanemإغريقي وهو يوردانيم ) سم  اقاموس الكتاب المقدس أن األردن 

ردنية ألعندما أسس الملك عبد هلل بن الحسين األول اإلمارة اكر أول مرة ذُ ردن فقد ألمسمى شرقي ا

م ونودي باألمير 0746ستقلت عام انتداب البريطاني، ثم الآنذاك ل وكانت خاضعةً  ،0720عام 
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إلى بني هاشم الجد  ردنية الهاشمية نسبةً ألعليها وعرفت منذ ذلك باسم المملكة ا عبد هلل ملكاً 

 .(0773 ،السالم )محافظةسول علية الصالة و األكبر للر 

 
 ( خريطة المملكة األردنية الهاشمية0الشكل ) 

(www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=206524, February, 2019) 
 

 مراحل تطور مدينة عمان وتسميتها

 30تقع بين خط عرض ، كبر مدنهاأو  ،ردنية الهاشميةألمدينة عمان هي عاصمة المملكة ا

رتفاع جبالها السبع اومتوسط  ،متراً  751، ترتفع عن سطح البحر قرابة شرقاً  35وخط طول  شماالً 

ن موقعها إحيث  ،لألردنالمركز التجاري واإلداري  عمان عدَ . تُ اً متر  708التي أنشئت عليها 

موقعها إلى  ، إضافةً للكثير من الجاليات العربية جذبٍ  ةالمتميز وعمارتها المعاصرة جعلتها نقط

  .قتصادي والتعليمي لألردنالت عمان القلب ادَ عُ لذا  ،ستراتيجي في بالد الشام والشرق األوسطالا

http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=206524
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عمان من أقدم مدن  عدّ ، وبهذا تُ ان الى األلف السابع قبل الميالديعود تاريخ مدينة عم

لى إثار المكتشفة في قرية عين غزال التي تقع شرق عمان آلالعالم المأهولة بالسكان حيث تشير ا

نسان إل، وقد بنى اق.م 7511لى العصر الحجري إأنها من أقدم الحضارات اإلنسانية التي تعود 

قرة من خصبة ومست زراعيةٍ  تدل على حياةٍ  وحيوانيةٍ  تماثيل بشريةٍ أقام القديم في عمان عمائر و 

عرفت  على أنقاض مدينةٍ  , ومن الجدير بالذكر أن مدينة عمان أقيمتالناحية المادية والروحية

لهم في األلف الثالث قبل  )ربة عمون( وتعني )دار الملك( بناها العمونيين واتخذوها مملكةً  باسم

 عمان سماطلق عليها األمويين حتى أ "عمون"وبقية كلمة  "ةبر كلمة " ، إلى أن سقطت الميالد

 (.31، ص2103)جمال، 

الحضارة  مثل عديدة   ومرت عليها حضارات   ،تعاقبت على مدينة عمان شعوب وقبائل كثيرة

األمويين، العباسيين، الفاطميين،  (سالمية بمراحلها المتعاقبةإلغريقية والرومانية والبيزنطية واإلا

ثار على أن ألالشواهد واكافُة  وتدلُ خرهم الحكم الهاشمي الحالي، آاأليوبيين، العثمانيين( و 

شوريون ثم أل، كما احتلها امان في األلف الثالث قبل الميالدالعمونيين أنشأوا مملكتهم في ع

طوياًل لم تصمد  لكنها، في القرن الرابع قبل الميالد يةسيطرة اليوناناللى أن وقعت تحت إ، البابليون

على جديدة ً  وأقام مدينةً  بل الميالدق 285عام  حتلها بطليموس فيالدلفوسافقد  مع اليونانيين

ب للقائد "فيالدلفيوس" وتعني "مدينة الحُ  سم "فيالدلفيا" نسبةً اأنقاض المدينة القديمة وأطلق عليها 

ة اليونانيين سيطر العرب األنباط على فيالدلفيا وبقيت تحت مأواخر عهد البطالفي . "خويألا

 فمن حل صبحت المدينة جزءاً أم إذ  636 -63عام  ونحتلها الرومان والبيزنطياسيطرتهم حتى 

 اهتم .تقع في األردن وسوريا وفلسطين دنٍ ، وهو عبارة عن تحالف يضم عشر مالديكابولوس

ناياتها وشوارعها ، فنظموا بخاصاً  هتماماً ابالمدينة يالديين المالرومان في القرنين الثاني والثالث 

، فأقيمت بها المنشآت العامة كالمعابد مساحتها تساعالى إ، األمر الذي أدى وأعمدتهاالمرصوفة 

نقوش تزينها بالمنيعة و ، وتم تزويدها باألسوار ل الحورياتبيوالساحة العامة والمدرج الكبير وس

  .(0777 ،انمة)غو  الفسيفساء الملونة
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نتهت او  ،حتالل مدينة عمان لكن فترة حكمهم لم تدم طويالً ام أعاد الفرس 604عام في 

ستطاع القائد يزيد بن أبي سفيان أن يفتح ام حيث 635في عام  تحديداً  لمينبوصول جيوش المس

والمتحكمة في منطقة البلقاء التي كانت  ،كم دولة الغساسنة التابعة للبيزنطيينعمان وأن ينهي حُ 

في  إدارياً  عمان مركزاً  أصبحت .""عمان حاليعرف باسمها الالمدينة تُ  غدتو  ،منها ان جزءاً عمَ 

من البرك  عةٍ ، وقاموا ببناء مجمو قصرًا كبيرًا على جبل القلعة ونيالعصر األموي حيث بنى األمو 

لى إمور أل، وعندما آلت اافل التجارية وحراسة طرق الحجلقو ، وقاموا بمراقبة اوالقسطل ياءكبركة زيز 

مرت فيها الحصون واألسوار وذلك لهجوم دُ  ،الدولة العباسية قامت على أرض عمان عدة معارك

د في عه المدينة . ثم شهدت ي عهد الخليفة المأمون بن الرشيدبعض األمويين مطالبين بالخالفة ف

 ،قدوم الصليبيينمع  أنه في نهاية حكمهم بدأت الضغوطات ، إالالفاطميين مركزًا لتجمع القوات

الفترة  لى الكرك وأصبحت تلكإان متوجهًا عبر القائد صالح الدين األيوبي عمَ  م0084ففي عام 

دهارًا ز استقرارًا و اشهدت عمان  م، وقد0506-0258المماليك  ثم من دولة، جزءًا من دولة األيوبيين

ان حكم العثمانيون مدينة عمَ فقد أما في أواخر القرن التاسع عشر  .في أسواقها في مواسم الحج

في نهضة المدينة وفي  الٍ فعَ  وأسهمت بشكلٍ  حديد الحجاز التي كانت تمر بعمانسكة  أواوأنش

 ي عهد السلطان عبد الحميد الثانيستقرار البشري الذي عانت منه فالنقطاع ااتحريرها من التراجع و 

 .(21-08، ص2104 )المناصرة،

 م0290-م0868عمان في الفترة 

 م واندماجهم في المجتمع0868 ان الحديثة مع هجرة أفواج من الشركس عامتأسست عمَ 

، سم القومي لديهمالعرفوا باسم )أديغة( وهو ا ونالقوقاز األصلي سكان، والشركس هم آنذاك

ستقرار الالشابسوغ نصيب في اقبائل من وقد كان لألوائل  ،وينحدرون من العرق اآلري األبيض
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ستيالء القوات الروسية انتيجة  من منطقة رأس العين حتى منطقة المحطة، وذالكان قرب سيل عمَ 

م 0864عام  حتالل وطنهم األم شمال القوقازاو وتهجيرهم بالقوة واضطهادهم دينيًا، على بالدهم 

لى الدولة إت روسيا بتهجيرهم ، حيث قامضد أقوى الجيوش األوروبية آنذاك شركسيٍ  بعد نضالٍ 

العثمانية في الخاضعة للدولة ردن إحدى المناطق ألشرق ا حين كانت منطقةالعثمانية المجاورة 

  .(0783 ذلك الوقت )بكج،

 ان القديمة )فيالدلفيا( ودهاليز المدرج الروماني أماكنتخذ الشراكسة األبنية األثرية لعمَ ا

المزيد  على قدوم ةذ ساعد وجود المياه بوفر (، إ2نظر الشكل )ا، إليوائهم وتخزين ما يحتاجون له

من المهاجرين  آخر   لى عمان عدد  إوصل  م0711، ففي عام من السكان إليها من مختلف الجهات

محلة ، سكن معظمهم بالقرب من رأس العين وسميت فيما بعد هذه المنطقة بعائلة 027يقدرون ب 

 فيالحياة  م وتبعتها قبيلة األبزاخ التي جددت0712اي عام ستقرت قبيلة قبرطاثم ، المهاجرين

 مواشي أهل البادية المجاورة عليه عمان بعد أن كانت خرائب خاوية تحوي سياًل من الماء تترددُ 

  (.070، ص1996 ،)السواريه

 
 م0708 – 0878 مناطق مدينة عمان عام (2الشكل )

 (0783المصدر: )بكج،  
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 م 0713عام خط الحجاز الحديدي كة األثر الجوهري الذي قدمته سوعلينا أن ال نغفل عن 

راضي ألحيث بدأت المدينة بالنمو تدريجيًا باتجاه الجبال بحيث أصبحت معظم ا لمستقبل عمان،

فلسطين( وأخذ  لبنان، لكًا للشراكسة وبدأت باستقطاب المهاجرين من الدول المجاورة )سوريا،مُ 

أن مساحة عمان في ، ومن الجدير بالذكر لظهور على األبنية والشوارعري باالطابع اللبناني والسو 

، نسمة تقريباً  5111ع ويسكنها نحو كم مرب2من القرن الماضي كانت بحدود  ينياتبداية العشر 

 هي من كونت نواة عمان األولىالقادمة من القوقاز سية ن الجماعات الشركإوعليه يمكننا القول 

  .(43ص ،0781 صالح،)

 عمان في العهد الهاشمي 

 :ني في العهد الهاشمي وهي كالتاليشهدت عمان مرحلتين مهمتين للتطور العمرا

 م 0246 -م0290ردنية أل مارة اإلمرحلة ا -0

من  كبيرة   ليها أعداد  إ تاجر إذ ه ،في أعداد السكان ملحوظاً  هذه المرحلة تزايداً شهدت 

، كانها من الشركسلى سُ إ ، إضافةً وسوريا وفلسطين من الحجازبن الحسين عبدهلل مير ألا مرافقي

تساع عمرانها ااألمر الذي أدى الى  ،كراد والشيشانألوا ألرمنمن ا وبدأت عمان تستقطب جماعاتٍ 

 تمثل فيم تطورًا عمرانيًا 0731 عام شهدت عمانوقد  .بًة لألعداد الجديدة من السكاناستجا

عام  وفي .ونجاحه قتصاداال زدهارامن المحالت التجارية ذات الطراز القديم ساعدت في  مجموعةٍ 

 ردن وعلىلهيئة األمم أنها تعترف بتطور شرقي األ جتماعٍ ام صرحت بريطانيا رسميًا في 0746

، هالها سيادتُ  مستقلةٍ  نتدابها واعترفت بشرق األردن كدولةٍ ا، فرفعت بذلك رأسها تطور مدينة عمان

في  سي وتوفر مقومات الحياة األساسيةستقرار السيااللهذا ا نتيجةً و  وحصل األردن على استقالله،

 ضيقةٍ  كغيرها من المدن الشرقية التقليدية بنظام شوارعٍ  التطور ستطاعت عمان أن تواكبااألدرن 
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التي تضمها مجموعة  كبيرة  من األسواق المزدحمة  المحال التجارية من تقليدية وعشراتٍ  وأزقةٍ 

 (.73، ص2101)الموسى، 

  م0246ردنية الهاشمية أل مرحلة المملكة ا -9

وأصبح  ،لى مملكةإ ردنية الهاشمية قطبًا تنمويًا بعد تحولها من إمارةٍ ألمثلت المملكة ا

كوزارة التخطيط وأمانة  لوزاراتمن ا المدينة والنهوض بها من خالل تعيين مجموعةٍ  تنميةُ  هو هدفها

، إال أن الهجرات القسرية التي شهدها معين حدٍ إلى في تنظيم المدينة  أسهمتعمان الكبرى التي 

 ظهور نمطٍ إلى أدت  على إثر النكبة الفلسطينية وبعض التوترات السياسية في دوٍل مجاورة، األردن

المفتقدة ألبسط  المكتظة بالالفتات العشوائيةالتجارية واق من التجمعات السكانية واألسفوضوٍي 

ي تنظيم مدروس أمن غير بالفوضى بحيث امتألت الفضاءات ، والوظيفي قواعد التصميم الجمالي

 .(2116 )غرايبة،

 تخطيط مدينة عمان

اعتمد تخطيط مدينة عمان على التخطيط الروماني والذي يقوم على التصميم المحوري 

العمود الفقري في تخطيط المدينة، وبقيا  دانمثل بالشارعين الرئيسيين اللذين يعللشوارع واألبنية، المت

الذي يقع بموازاة سيل عمان من  أمتار وهما: الشارع الرئيس 7عرض حتى القرن التاسع عشر ب

( وينتهي ببوابة Decumanus Maximus)الناحية الشمالية ويمتد محوره من الغرب إلى الشرق 

اليوم(. أما الشارع الثاني  بشارٍع فرعٍي يتجه جنوبًا إلى جبل القلعة )عند جسر رغدانيتعامد عندها 

( مارًا بجبل القلعة، ومازالت Cardoاألقصر ويتجه محوره من الشمال إلى الجنوب كاردو ) فيعدَ 

من خالل األعمدة المنتشرة اليوم على جانبي الشارع المعروف وذلك م 0702آثاره باقيًة حتى عام 
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" Tعمان على شكل حرف "مدينة سيل جانب باسم )شارع السلط( ويلتقي الشارعان معًا عند 

 (.81 -77، ص2114)المومني، 

. لذا لوقوعها على خط الحج الشامي خاصةٍ  أهميةٍ بعمان منذ أقدم العصور  حظيت مدينةُ 

وذلك لطريق كمحطاٍت على هذا ا ،العثمانية على بناء القالع والحصون والبرك حرصت الدولةُ 

، إال أن تخطيط المدينة آنذاك ولغاية العقبة جنوباً  للحجيج من دمشق شماالً  مناسبةٍ  رض حمايةٍ فل

في المناطق الجبلية متناثرة  أحياءبضعة  فلم تتعدَ  ،لقلة العمران عشوائيةٍ  عن تجمعاتٍ  كان عبارةً 

، المنطقة من جهة إلىمنها وتم توزيعها من قبل اإلدارة الجديدة كواجهاٍت عشائريٍة لجذب السكان 

إلمارة  تخاذ مدينة عمان عاصمةً اومنذ  .على أراضي الدولة من جهٍة أخرى عتداءالوللحد من ا

، فبدأت عًا عمرانيًا عشوائياً س، شهدت المدينة تطورًا سريعًا وملحوظًا وتو م0720عام  شرق األردن

مناطق  ت هناك نواة لمدينة عمان ضمت تسعإلى أن أصبح ،المدينة تنتقل من التخطيط الخطي

ذاك بت ختالالت التي صاحالوعليه فقد بدأت الخطط الجادة في تنظيم المدينة ومعالجة ا ،إدارية

منها النور  سات الموضوعة لم يرمن جدية الدرا، إال أنه وعلى الرغم فيهاالتطور والنمو السريع 

والتي كانت ضرورية  األنفاق وبعض التخطيطات المروريةسوى المشاريع المتعلقة بإنشاء الجسور و 

العام مظهر المدينة الجزء األكبر، وهو  ، وتم إغفالُ لمالحقة الزيادات المتسارعة في عدد السكان

م تم وضع أول 0756عام في  .الجماليةمن حيث التصميم والسمة الصورة الحضارية لشوارعها و 

، وأشرفت أمانة طوط النقل فيها وتوزيعات شوارعهاظهر شكل المدينة وخمخطط هيكلي لعمان يُ 

على األنظمة التفصيلية والمخططات التنظيمية للمدينة بالتعاون مع بعض  م0764عمان عام 

عداد السكان نتيجة الحروب المتالحقة متوقعة في أال، إال أن الزيادة غير المتحدة األممفي الخبراء 

وبالتالي أدى  لمدينة،مع المخطط الشمولي ل تصادمٍ إلى  تأد والهجرات الناجمة عنها في المنطقة

  .(283ص ،2116غرايبة، ) (،3نظر الشكل )اذالك إلى فوضى عشوائيٍة في المناطق الناشئة، 
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 ( مراحل تطور مدينة عَمان3الشكل )
 (2100 أمانة عمان الكبرى، منشوراتالمصدر: )

  مفهوم الشارع  9.0.0.9

ارتبط مفهوم الشارع منذ القدم بالحركة والنقل، وكانت البدايات األولى للطرق منذ العصور 

للمدينة، وفضاًء لألنشطة متعددة األغراض كالبيع والشراء  ديمة تمثل إحدى المكونات الرئيسةالق

عتبر الشارع القاعدة التنظيمية يُ اليومي بين الناس في المدينة، ونقل البضائع من مكاٍن إلى آخر. و 

براز معالمها، فيصف جان  األولى للشكل الحضري للمدينة، إذ يعزى له الفضل في هيكلة المدن وا 

رع بأنها العناصر األساسية المكونة للمدن وقد أثبت التاريخ صحة ( الشوا0787)Gehi جيهي 

هذه العبارة، حيث ُتعد الشوارع الجوهر األساسي لمظهر المدينة، كما تطَرق كل من المعماري 

هاوسمان وأتباعه لدور الشارع في تحقيق التنظيم والتكامل الشكلي للمدينة في نهاية القرن التاسع 

 عشر.

نه يشكل إ( الشارع على أنه كينونة فيزيائية، إذ 0787) Rapoport ويعرف رابوبورت

فراغاٍت طوليٍة ضيقة تستعمل للحركة، وفي بعض األحيان لنشاطات اإلنسان األخرى، كما يعرف 

( الشارع بأنه مكان لألنشطة االجتماعية، وعنصر  تنظيمي  لواجهات 0787) Eichnerإيكنر
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( أن الشوارع تصف المدن 0783) Zeidlerوزيدلر Rudofskyالمدن. ويرى كل من رادوفسكي 

أكثر من أي عناصر أخرى في البيئة الحضرية وتحدد المجتمعات التي أوجدتها، كما أنها تعطي 

نطباع األول عن المدن، فإذا كانت الشوارع تبدو منظمًة ومريحًة بصريًا فإن المدينة تبدو كذلك الا

مستقاًل إنما جزءًا من  أن الشارع نادرًا ما يكون فضاءً  امةأيضًا وعليه يمكن أن ندرك بصورٍة ع

الرئيسية  إضافة إلى وظفتهالفراغ العمراني، الذي يجب أن ُيضيف جماليًة معينًة للمدينة 

Krier,1979,17) .) 

وتوصف الشوارع بأنها شرايين اإلتصال في المدن بحكم عالقتها الوظيفية مع التكوينات 

في تخطيط المدن، حيث عرفت قديمًا ببساطتها وندرة  وتعتبر المركز الرئيسارية فيها، المعم

(، Grid System)استقامتها، فكانت تتقاطع مع بعضها لتشكل مربعاٍت على هيئة نظاٍم شبكي 

وبقي هذا النظام في العصور الرومانية مع اختالٍف بسيٍط في عرض الشارع حتى تستوعب التطور 

المتجه من الشرق الى الغرب المعروف باسم  ، وتم اتخاذ الشارع الرئيسالنقل الحاصل في وسائل

الديكومانوس الذي يلتقي مع شارٍع آخر متجٍه من الشمال إلى الجنوب أطلق عليه اسم كاردو 

(Cardo ،2114( بمعنى المحور )المومني                                                            .) 

 الشارعتخطيط 

وثيقًا مع منشآتها المختلفة، وتأثر رتباطًا االقديمة رتبطت الشوارع في المدن اإلسالمية ا

نشاء أسوارها المنيعة التي تميزت بها، فاختيار  تخطيط الشوارع في تلك المدن مع نظام تحصينها وا 

الشارع، كما الموقع الحصين على الجبال المرتفعة أو المحاطة بعوائق مائية انعكس على تخطيط 

عداد ومقاييس الشوارع واتجاهاتها، إضافًة ا فيمتدادها كان له األثر المباشر اأن أسوار المدينة و 

 (.2118إلى طبيعة المناخ والقيم والعادات اإلسالمية السائدة آنذاك )سويلم، 
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تتوافق أنظمة تخطيط الطرق في مدينة عمان مع األنظمة السائدة في أغلب مدن العالم، 

Mayer (0783 )لتي قام بتحديدها بعض المهتمين بدراسة أنظمة النقل الحضري أمثال مايروا

ستثناء بعض األنماط التي لم تظهر في ا(، مع 0785( والعابدي )0772)Robinson وروبنسون 

مدينة عمان إال بشكٍل نادٍر في بعض المناطق كالنمط الهندسي والنمط الشبكي، وقد تم تصنيف 

 كالتالي: هذه األنماط

  Circular Patterns أنظمة الطرق الدائرية  -0

(، 4نظر الشكل )افي هذا النوع من األنماط تتخذ الشوارع شكل الحلقات حول مركز المدينة، 

تصافه باالنسيابية التي تخدم الويساعد هذا النوع من األنماط في التقليل من حجم الكثافة المرورية 

موسكو وميالنو  مناطق الوسط التجاري، وتعتبر مدن الضغط على المركبات والمشاة، وتخفف من

وكوااللمبور من أفضل األمثلة على هذا النظام. ورغم أهمية النظام المذكور إال أن له مساوئ 

 (.805، ص2105عًا ما )الضيافلة، عديدة كالحركة البطيئة للنقل والرؤية المحدودة نو 

 
 عمان مدينة في الدائرية الطرق شبكة (4الشكل )

 (2102 )منشورات أمانة عمان،المصدر: 
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 Radial Patternsأنظمة الطرق الشعاعية  -9

(، أي أنه 5نظر الشكل )امن مركز المدينة باتجاه أطرافها،  بكونه يبدأيمتاز هذا النوع من الطرق 

يتكون من حزمٍة من الشوارع التي تتفرع من مركز المدينة نحو الخارج على هيئة أشعة، ويفيد هذا 

النمط في تقليل أثر طول المسافة بين األحياء وبين مراكز المدينة وبالتالي يضمن السرعة في 

 (. 27، ص2117حركة المرور )المسيعديين، 

 
 عمان مدينة في الشعاعية الطرق شبكة (5الشكل )

 (2102 )منشورات أمانة عمان الكبرى،المصدر: 
 

 Organic Patternأنظمة الطرق العضوية )العشوائية(  -3

النوع من األنظمة على الشوارع الملتوية التي ظهرت نتيجة الهجرات الداخلية من مكاٍن  هذايطلق 

ثار هذا النمط باقيًة آ( والعشوائية، وال تزال Slumsالى آخر وشكلت ما ُيعرف باألحياء الفقيرة )

وواضحًة في بعض مناطق مدينة عمان كمناطق الوحدات وجبل الحسين والمهاجرين وغيرها 

 (.2106)الطوالبة، 
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 Grid Patternsأنظمة الطرق الشبكية )الشوارع المتعامدة(  -4

وقاٍت طبيعيٍة مثل األنهار والجبال، عرف هذا النوع من األنماط في المناطق التي تخلو من أي مع

وتتكون من شبكٍة من الشوارع العامودية والمتوازية التي تتقاطع بزوايا قائمة تشبه في توزيعاتها لوح 

(، ومنذ فجر التاريخ شهد هذا النظام إقبااًل 6نظر الشكل )االشطرنج مثل مدينة العقبة في األردن، 

التي بقيت إلى يومنا الحالي تشير إلى اتباع هذا النظام في شديدًا خاصًة في الشوارع الرومانية 

 (. 77، ص2105شوارع عمان مثل شارع وصفي التل )صفر، 

 
 ( أنظمة الطرق الشبكية في مدينة العقبة6الشكل)

 (2113المصدر: )المركز الجغرافي الملكي األردني، 
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  الغربالشارع في  تطور نبذة تاريخية عن

العصور القديمة بالنظام الدائري حول مركز المدينة، وذلك ألسباٍب تميزت الشوارع في 

إذ لعبت الكاتدرائيات  دفاعية، فتمركزت الشوارع حول الكنائس باعتبارها أهم المعالم في تلك الفترة.

هتمام. في عصر النهضة تم تقليد أنظمة الدور الجوامع في المدن اإلسالمية كونها نقطة المركز وا

تبعة قديمًا مع إضافاٍت معماريٍة أخرى، كاألعمدة واألدراج والتماثيل، وظهرت شوارع الشوارع الم

 (.0782فينيسيا وروما في إيطاليا )عتريسي، 

كم، حيث ربطت بين القصور في العصر الكالسيكي ُنظمت الشوارع وفقًا لقصر الحا

مثل قصر فرساي وبين باقي شوارع المدينة، كما ربطت تلك القصور مع الساحات  الرئيسة

المركزية، مثل ساحة الكونكورد في باريس. أما في إسبانيا فقد تم تتبع المخطط الروماني في تنظيم 

يتقاطع مع شوارع طوليٍة وعرضيٍة يتوسطها ساحة   اً متر  84الشوارع، وهو عبارة عن مربٍع بطول 

ذلك كان األمر في واشنطن فقد ُخطت الشوارع على هيئة مثلثاٍت تطل على األبنية المهمة عامة. ك

في الدولة مثل البيت األبيض. وبقي تخطيط الشوارع بهذا الشكل حتى منتصف القرن الثامن عشر 

م، والتي أسهمت في توسيع االمتداد 0761مع بداية الثورة الصناعية واختراع اآللة البخارية عام 

 (.       067، ص0773لحضري وتسهيل عملية النقل والحركة )أحمد و آخرون، ا

  في مدينة عماننبذة تاريخية عن الشارع 

، حيث لوثيق بالطرق التجارية منذ القدمرتباطها اابت مدينة عمان أهميتها من خالل ساكت

، في مدينة عمانن من أقدم الشوارع أشارت بعض اآلثار والشواهد المتبقية أن شارع رأس العي

، فقد كانت هذه المنطقة ينبع من رأس العين باتجاه الشرق إلى سيل المياه الذي وسمي بذلك نسبةً 

المهاجرين لالستقرار بها وبناء بيوٍت حجريٍة بسيطٍة لهم.  من أفضل المناطق التي جذبت الشراكسة

م، كان من الضرورة التوجه 0886ومع توالي هجرات الشراكسة من قبائل الشابسوغ وغيرهم عام 
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، فكانوا أول من أدخل ثقافة العربات إلى األردن متطلبات العيش الكريمللعمل في الزراعة لتوفير 

، فكان شارع ق الطرق وبناء الشوارعبش لذا قاموا ،لبيعها في فلسطين وكانوا ينقلون القمح والشعير

عمان أواخر القرن التاسع مدينة نيت في أوائل الشوارع التي بُ الشابسوغ وشارع قبرطاي من 

 (. 003، ص2112عشر)العابدي، 

 البدايات األولى لشارع الشابسوغ 

طقة الممتدة ما بين سفح جبل القلعة عرفت بدايات هذا الشارع في وسط عمان القديمة في المن

 (.7نظر الشكل )ا، وشارع الهاشمي القريب من سيل عمان

 
 ( بعض بيوت حي الشابسوغ الشرقية المالصقة لشارع الجيش7الشكل )

 (2107 أرشيف الكولونية األميريكية في القدس، من)عمان المصدر: 
 

تتخللها الينابيع التي تتفجر أحيانًا على سطح عمان آنذاك بأنها ترابية مدينة وقد وصفت شوارع 

الشارع، فمثاًل كان هناك نبع ماء في شارع السعادة المتفرع من شارع الملك فيصل، ونبع آخر عند 

بقيت كذلك حتى تم تعبيد هذه الشوارع في ستينيات القرن الماضي قد حدود سيل عمان، و 

 (.67، ص2101)الموسى، 
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م نسبًة إلى قبائل الشابسوغ الشركسية التي هاجرت من القفقاس سالسمي هذا الشارع بهذا ا

إلى عمان، وتميز هذا الشارع بوجود أبنيٍة حجريٍة ُمزينٍة باألقواس والمنحنيات والمعالم األثرية 

من أرقى أحياء عمان في تلك الفترة ما دفع إلى توالي مجموعة أخرى  عدَ إلى أنه  إضافةالقديمة، 

سم قبرطاي على الشارع الممتد من طريق السلط إلى وادي ااكسة اللذين أطلقوا من المهاجرين الشر 

استوطنوا جهة رأس العين وأصبحوا مواطنين أردنيين من  لذينالسير، كما تبعهم المهاجرون ا

 (.475، ص2103الدرجة األولى )العرموطي، 

  Commercial Streetالشارع التجاري 

ة مهمًا من الهوية العمرانية في المدن، مع التأكيد على ضرور يعَد الشارع التجاري جزءًا 

لشارع في تشكيله للمكان وتفاعله معه، ونستطيع وصف ا تحديد النواحي الوظيفية التي تسهم

تترتب على جانبيه مجموعة  من المحالت التجارية، قد تكون له عدة  التجاري بأنه طريق  أو ممر

 لف من ناحية خصائصه على مر العصور.أشكال واكبت التطور إال أنه يخت

يرجع مفهوم الشارع التجاري في المدينة القديمة إلى حضارة وادي الرافدين حيث ظهرت 

األسواق في أواخر الفترة السومرية في مدينة أور، وكانت عبارة عن مجموعٍة من المحالت الصغيرة 

اًل. وُعرفت الشوارع التجارية في على طول ممٍر ضيٍق يحوي بواباٍت على طرفيه ليتم إغالقه لي

جميع أنحاء العالم العربي بأنها منطقة تحوي دكاكين متعددة على هيئة تجمعات، وقد ظهرت في 

بعض المدن اإلسالمية التي لم تكن مدنًا عربيًة في األصل كمدينة بخارى ومدينة إسطنبول كلمات  

سيُة األصل تطلق على تجمع الدكاكين المتجاورة مرادفة  للشارع التجاري، مثل البازار، وهي كلمة  فار 

 (. 0788سواء كانت مسقوفة كليًا أو مكشوفة )عثمان، 

جتماعية واالقتصادية بين الويرى علماء النفس أن الشوارع التجارية تعزز من الروابط ا

ذ يحد من األفراد الذين يتشاركون الشارع يوميًا، خاصًة إذا كان الشارع ذا جودٍة بصريٍة عالية، إ
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التوتر، ويزيد من العواطف اإليجابية والقيم الجمالية عند األفراد، كما أظهرت الدراسات في اآلونة 

األخيرة أن البيئة الحضارية التي تنعدم فيها مظاهر التلوث البصري قد حَسنت من رفاهية األفراد، 

ة قراءة الشارع بسهولة ن إمكانيإوساعدتهم في التركيز، وزادت من قدرتهم على االنتباه، إذ 

لقراءة  عّد البساطُة واالنسجام سماٍت ضروريةً واستيعابه يجعل من السهولة إدراكه وألفته، وعليه ت

نطباع األول للصور الجيدة يترك ندبًة الالشوارع التجارية. كما يذكر عالم النفس ويليم جيمس أن ا

 (.Shrivastava & Choudhary, 2016على األنسجة الدماغية لدى المتلقي )

 في العصور اإلسالميةارع التجاري الش

من أهم العناصر التخطيطية التي أنها ب اإلسالمية ارةرفت الشوارع التجارية في الحضعُ 

ارتبطت بالسكان في أي مدينة، وأنها من أبرز مكونات التراث الحضاري للمدن اإلسالمية القديمة، 

ستمرار والتطور الذاتي. وقد ازدهرت العمارة في العهد األموي، وتم إدخال الوذلك التصافها با

عناصر معمارية جديدة عليها، ويستدل على ذلك من بقايا آثارها المكتشفة في جبل القلعة، إال أن 

المصادر التاريخية لم توِف عمان حقها في العهد األموي نظرًا للهدوء والحياة الوادعة التي عاشتها 

في تلك الفترة، فازدهرت التجارة فيها، وُضربت العملة النقدية ألول مرة، وشقت الطرق التي عمان 

نواة المدينة، فكانت ذات موقِع تجارٍي على  ُعدّ اعتمدت في تخطيطها على موقع المسجد الذي 

، خطوط التجارة الدولية منذ القدم، األمر الذي ساعد في تطورها وتعاقب األمم والحضارات عليها

كما لوحظ أن األمويين استفادوا من الحضارات التي سبقتهم، فقاموا بإعادة األجزاء المتهدمة توفيرًا 

 حيث قاموا بإضافةاألسوارللوقت والجهد والنفقات باعتبار أن الحصن المتهدم مبني نصفه، 

الداخلية كما قاموا بتطوير تخطيط الشوارع بحيث تمكنوا من التحكم في مداخل المدينة ومخارجها 

 (.2114)المومني، 



27 
  

كما شهد العصر العباسي تطورًا في تخطيط الشوارع التجارية نتيجًة لتطور العمران، وكانت 

اط التي اشتهرت بكثرة األسواق العامة تقع على طرق النقل البرية أو النهرية، مثل مدينة الفسط

محالها التجارية على ساحل النيل، وقد ُشَقت الطرُق التجاريُة في األسواق آنذاك داخل المدينة 

نفسها، وسميت بالقيسارية )وهي عبارة عن مجموعٍة من المباني التي تحتوي على عدة ممرات 

القيسارية على محالٍت مسقوفة تتمحور حول صحٍن كبيٍر تكون له عدة مداخل متقابلة(، وتحتوي 

للبيع، وورٍش للعمل، ومخازن متعددة، ويتضمن في الكثير منها وجود غرٍف سكنيةٍ في الطوابق 

العلوية، وتنوعت األسواق التجارية حسب نوع البضاعة المباعة فيها  فمنها مثاًل قيسارية العسل، 

 (.000، ص0775وقيسارية المنسوجات، وقيسارية القناديل )أكبر، 

تازت الشوارع في العصور اإلسالمية بضيقها، فكان الشارع ال يكاد يصل عرضه إلى ام

مع مركزها، وكان يتم توجيه شوارع المدن من الشمال إلى  أمتار، ويربط باب المدينة الرئيسأربعة 

الجنوب حتى ال تتعرض ألشعة الشمس، ما جعل الشوارع تكتسب ظالاًل طول فترة النهار، كما 

ارع آنذاك بتعرجها، وذلك حتى ال يتم تحويلها إلى أنفاَق للرياح الشتوية الباردة أو رياح ُعرفت الشو 

الخماسين الساخنة المحملة باألتربة والرمال، وشاع أسلوب  معماري  ما زال حاضرًا في أسواق 

لمطر ستخدام األروقة لحماية الشوارع والمحالت التجارية من ااالشوارع التجارية إلى اليوم، وهو 

 (.25، ص0773وأشعة الشمس )عالم، 

 الرواق  9.0.0.3

الرواق أحد أهم خصائص العمارة اإلسالمية، ويعكس واقعًا اجتماعيًا وبيئيًا، فضاًل عن  يعدّ 

مالمحه الجمالية ووظائفه المتعددة، حيث استخدمت األروقة معماريًا في البيئة الصحراوية أو شبه 

واقيٍة  ابة أغلفةس نهارًا، وكثرة الزوابع الترابية لياًل، فكانت تعتبر بمثالصحراوية الشتداد حرارة الشم
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لألبنية، وهي من أفضل الوسائل التي تيسر حركة األفراد وتجمعاتهم ضمن المبنى الواحد، إذ أن 

األسواق قديمًا عرفت األروقة بمثابة مساحات ذات أبواب، أو أزقة يتجمع بها أبناء الحرف 

ت األروقة تتداخل في نسيج المدينة من باحاٍت وأسواٍق ومساجد ومدارس وفسح المشتركة، فكان

عامة على هيئة أقواٍس هندسيٍة ذات تكرارات منتظمة ومتتابعة تتوافق مع العمارة اإلسالمية، مثل 

نسق الزخرفة اإلسالمية )األرابيسك( وتظهر فيها جماليات الوحدة الهندسية الدائرية التي يستند إليها 

 (. 02، ص8، ص0784ن الزخرفة العربي اإلسالمي )األلوسي، ف

اكتسبت األروقة أهميتها من الخصوصية التي أضفتها على العمارة اإلسالمية، وميزتها 

عن غيرها من الشعوب، كما أن جماليتها اتسمت في استمراريتها في أداء وظيفتها على مر 

في  أسهمتلمشاكل في العمارة الحديثة، كما أنها من الحلول المعمارية للكثير من ا ُعَدتالعصور و 

 (.8نظر الشكل )اخلق مناطق تجاريٍة وترفيهٍية مخصصٍة للمارة فقط، 

 
 ( نظام األروقة8الشكل )

 (2107)الباحثة،  :المصدر  
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 الشارع التجاري في مدينة عمان 

تحكم الشوارع التجارية في مدينة عمان أحكام تنظيم خاصة، تحدد ارتفاعات األبنية وعدد 

الطوابق والنسب المئوية للبناء، أما بعض الشوارع التجارية مثل شارع وصفي التل فيتطلب قوانين 

تنظيميٍة خاصة، وذلك لتوفر عنصر الرواق أمام المحالت التجارية، حيث تزدحم هذه األروقة 

ستخدامها اوض البضائع والسلع، إال أن تعَدي بعض أصحاب المحالت التجارية عليها، مثل بعر 

لوضع أثاث المطاعم والمقاهي، أو عرض بعض المنتجات خارج المكان المفترض، قد أعاق حركة 

من هذه األروقة هو توفير وقاية من الظروف  ك المحال، علمًا أن الهدف الرئيسالمرور أمام تل

ضفاء عنصٍر جمالٍي للمكان الجوية ) الموجوده فيه حرارة الشمس صيفًا وتساقط األمطار شتاًء( وا 

 (.61، ص 57، ص2117 )الفقيه،

إال أنه ونتيجًة لقلة المتابعات التنظيمية واستعماالت المواد الحديثة خالل فتراٍت زمنيٍة 

متتابعة أدى ذلك إلى خلٍل في التكوينات التشكيلية للبناء، وظهور أبنيٍة متفاوتة األحجام 

ن ختالاًل في العملية التصميمية لعمارة الشارع. كما أاومختلفةٍ من حيث مواد البناء ما سبب 

نتشار الالفتات التجارية بشكل هائٍل وغير افي  أسهمقتصادية الالتطور الكبير في كافة النواحي ا

مدروس، األمر الذي أثر سلبًا على الشارع فلم يعد مميزًا أو عصريًا أو حتى ذا مقروئيٍة واضحة 

 ارع.ستخدام الشاوتسبب في إلحاق الضرر بالنواحي اإلنسانية وعدم الشعور بالراحة عند 

ظهرت األسواق ضمن مباني متجاورة ترتبت تبعًا للمهن التجارية، ومع ازدهار حركة التجارة في 

عمان ظهرت عدة أسواق مثل سوق منكو، وسوق السكر، وسوق البخارية وغيرها من األسواق   

 (.247، ص 0774 )منيف،
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 سوق منكو  -0

 م، عرف بدايًة كسوقٍ 0742عام  تم بناؤهشآت في مركز مدينة عمان، هذا السوق من أول المن دَ يع

بين شارع بسمان وساحة الملك فيصل وتم العمل على  مهمةٍ  للمشاة وكحلقة وصلٍ  مخصصٍ 

 ( February, 2019), https://www.hafryat.com (7انظر الشكل ) ،م0746توسعته عام 

 
 اقدم أسواق مدينة عمان( سوق منكو أحد 7الشكل )

(http://alrai.com/article , February, 2019) :المصدر 
  سوق السكر -2

بدأ أحد كبار تجار عمان محمد المنقور ببناء هذا السوق، ثم تبعه يوسف السكر وأضاف 

بعض األجزاء إليه، فتحول إلى خاٍن بسبب ضيق الطريق وازدحام المحالت التي أنشئت على 

سم سوق السكر على طول الطريق الممتد إلى الحافة الشرقية للمسجد اجانبيه، وتم إطالق 

سليمان السكر الذي قام ببناء أول مجَمٍع في هذا السوق. يقع هذا السوق شرق  الحسيني، نسبًة إلى

المسجد الحسيني ويطل على شارع قريش )شارع سقف السيل( ويمتد بمحاذاة الشارع حتى سبيل 

https://www.hafryat.com/
http://alrai.com/article
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الحوريات، وكانت العائالت الشركسية أول من سكن هذا الشارع، وامتهنت تجارة العطور والحبوب 

 (.10(، انظر الشكل )0775ال هذا السوق ماثاًل إلى اليوم ) دبور، والبقوليات، وما ز 

 
 ( سوق السكر في وسط البلد10الشكل )

)http://alrai.com/article, February, 2019) :المصدر 
 

  سوق البخارية -3

إلى عمان في  اوفدو  الذينمن أهالي بخارى  سم نسبًة إلى مجموعةٍ الأطلق عليه هذا ا

ومن ثم نقل  ،م حول المسجد الحسيني0742عام  لعشرينيات من هذا القرن، وتم بناؤهمنتصف ا

 (.21، ص2104)المناصرة،  م0751إلى الجهة المقابلة للمسجد عام 

الخشب تكون هذا السوق في بدايته من أكشاٍك صغيرٍة لها صناديق  واسعة  مصنوعة  من 

قبل سقفه الحقا  لتبرز المعروضات المختلفة، وكان سقف السوق مغطى بصفائح معدنية )زينكو(

باإلسمنت. وقد تم فصل هذا السوق إلى قسمين في مرحلٍة الحقة، بقي أحد القسمين محتفظًا باسمه 

http://alrai.com/article
http://alrai.com/article
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سوق يعمل سم "سوق البالبسة"، وما زال هذا الاالقديم "سوق البخارية"  بينما أخذ الجزء اآلخر 

 (.00نظر الشكل )ا(، 0775بفعاليٍة عالية إذا قورن بما يماثله من األسواق الحديثة ) دبور، 

 
 ( سوق البخارية00الشكل )

)http://alrai.com/article , February, 2019)   المصدر:
 

 شارع وصفي التل 

شمااًل، ويرتفع  30.78شرقًا وخط عرض  35.87طول  يقع شارع وصفي التل بين خط

كم تقريبًا، بينما يبلغ  6متر، ويبلغ طول الشارع حوالي  0011-751عن سطح البحر قرابة 

تقريبًا، ويقع ضمن منطقة صويلح ومنطقة تالع العلي وأم السماق وخلدا،  اً متر  31عرض الشارع 

يبدأ من تقاطع شارع الشريف ناصر بن جميل مع شارع وصفي التل مرورًا بتقاطع شارع وصفي 

 التل مع شارع المدينة المنورة )دوار الواحة( حتى تقاطع شارع الملك عبدهلل الثاني )دوار خلدا(،

 (.2108)منشورات أمانة عمان الكبرى، (، 02انظر الشكل )

http://alrai.com/article
http://alrai.com/article
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 ( مخطط شارع وصفي التل02الشكل )

 (2108 المصدر: )منشورات أمانة عمان الكبرى، 
 

ُعرف شارع وصفي التل قديمًا بشارع الجاردنز، نسبًة إلى الحدائق الخضراء التي ُعرفت 

بها المنطقة التي كانت جزءًا تابعًا لمنطقة تالع العلي، تميزت هذه المنطقة قديمًا بخيراتها، فقد 

 كانت عبارًة عن أراٍض زراعيٍة خصبة مزروعٍة بالقمح والشعير والحمص والعدس، وأطلق عليها

الدواب سم "بركة" ألنها تجود بعطائها، ولم يكن هناك سوى طريٍق ترابيٍة واحدة استخدمت لسير ا

أقيم في هذا الشارع مطعم عرف باسم الجاردنز، وشق الشارع بعرض  آنذاك. في أواخر السبعينيات

ترة على أمتار في البداية حتى يتمكن الناس من الوصول إلى المطعم. واحتوى الشارع في تلك الف 3

م قامت بلدية تالع العلي 0778مبنى الكلية العربية، وجامع الزميلي، وكنيسة بيت السالم. عام 

مترًا تقريبًا، ثم قامت أمانة عمان  01-8بتوسعة الطريق الزراعي ليصبح شارعًا تجاريًا بعرض 

صف يد وصفي التل في منتسم الشارع من شارع الجاردنز إلى شارع الشهاالكبرى بتغيير 

م، وفق أحكام خاصٍة 0771، ثم ما لبثت أن قامت بتنظيم الشارع تنظيمًا تجاريًا عام الثمانينيات

م. ويعد تصنيف شارع وصفي التل 0772مترًا عام  31-26حتى أصبح عرض الشارع يتراوح بين 
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زءًا في مدينة عمان ويمثل جزءًا من النسيج الحضري للمدينة، وج كأحد الشوارع التجارية الرئيسة

 (.2116، ورها )منشورات أمانة عمان الكبرىرئيسيًا من تط

تأثرت شوارع عمان بشكٍل عام، وشارع وصفي التل بشكٍل خاص، بمجموعٍة من التغييرات 

 عدَ قتصادية والعمرانية نتيجٍة لتزايد أعداد الُسكان فيها بعد الهجرات القسرية إليها، وقد الالسياسية وا

بداية شارعًا تجاريًا، يشكل شريانًا حيويًا من شرايين المدينة، وذلك نتيجًة شارع وصفي التل منذ ال

ويدخل الشارع ضمن مفهوم الشوارع األكثر للنشاطات اإلنسانية والتجارية التي يشهدها يوميًا. 

وبالفراغات الحركية أو الفراغات الساكنة، كما يتميز شارع ويرتبط بطريقة إحساسنا بالمحيط  ،حركة

ستخدامات المتعددة لمواد البناء والخامات المستخدمة في الالتل بتنوع خصائصه بسبب اوصفي 

تنفيذ الالفتات التجارية، مضافًا إليها اإلضاءات المختلفة المنتشرة بكثرة على واجهات المباني 

 والالفتات على جانبي الشارع، كما ويشكل وجود بعض المباني في الشارع نقاطًا مرجعية للمشاهد،

تحديد موقعه، وتعطي جمالية للشارع بسبب حداثة تصاميمها التي استخدمت  فيتساعده وتوجهه 

 األلوان والمواد الزجاجية بطريقة مميزه مثلت عنصر جذٍب بصري.

 ملخص المبحث األول: 9.0.0.4

تناول هذا المبحث نبذًة تاريخيًة عن تطور مدينة عمان وتطور أنظمة شوارعها التجارية، 

أحد العناصر المعمارية التي تشكل جزءًا جماليًا مهمًا في  دَ لتطرق لمفهوم الرواق الذي يعوتم ا

 تكوين الشارع التجاري في مدينة عمان.
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 المبحث الثاني )التلوث البصري( 9.0.9

   Visual Pollution التلوث البصري 9.0.9.0

المدن الكبرى كيانات ناطقة، إذ أنها تخبر زائرها عن كيفية التنقل داخلها من مكاٍن إلى  دَ تع

ستيعاب اآخر، بعض هذه المدن تتحدث بطالقة، أما البعض اآلخر فيتحدث بارتباك نظرًا لصعوبة 

البيئة المحيطة به، لما تحتويه من تكويناٍت هجينه بعض الشيء، وال تعكس هويتها على اإلطالق 

 (.Patricia and Pedro, 2012وال تمّت بصلٍة لفلسفة نشأتها األولى )

تشهد أغلب مدن العالم تطورًا معماريًا مستمرًا يزيد من تعقيد العالقة بين البشر والمدن التي 

يقيمون فيها، خاصة في دول العالم الثالث، لما تشهده من تدهور في بيئتها الحضرية وتشوهًا في 

والصور  إضافًة إلى الكتاباتمن خالل انتشار الالفتات التجارية بصورة عشوائية، بيئتها البصرية 

التي تغطي جدرانها، وتداخل مبانيها القديمة والحديثة معًا، وعلى الرغم من جمالية بعض الالفتات 

التجارية ونجاح تصميمها إال أنها ال تتناسب مع بيئة المكان الموجودة فيه، وال ترتبط بأي صلة 

عه، ويظهر هذا بوضوح عند تأخر ردود الفعل البصرية لدى المتلقي إلدراك الفتة ما والقيام م

 (.2117بتذكرها فيما بعد )الكم، 

ظهر مفهوم التلوث البصري في اآلونة األخيرة كمصطلح يطلق على التشَوه الذي تتعرض 

من مناظر شاذة وغير له البيئة يوميًا من فوضى. ويمكن تعريفه على أنه كل ما يؤذي البصر 

متناسقة، بل تبعث على عدم اإلرتياح والنفور في نفس األفراد، وتعمل على تشويه الشكل الجمالي 

واالنسجام في البيئة العمرانية بكل مكوناتها من شوارع، أعمدة، حدائق، مجمعات تجارية وغيرها 

إليها على أنها قضية  سياسية  الكثير، ومع نَموها الكبير تنبهت المجتمعات لخطورتها، إذ ُينظر 

 (. Portella, 2016نظرًا لصعوبة قياسها واعتمادها األول على أذواق الناس )
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التلوُث البصري قضيًة جمالية ويطلق على مجموعة العناصر التي تحجب القدرة  دَ كما يع

إلى الثقافة  ستمتاع والتي يجدها المجتمع غير مقبولة باإلجماع، ألنها قضية متغيرة ترجعالعلى ا

 (.Shaban, Suleiman, Abdel-Aziz and Isawi, 2018البصرية لألفراد )

من الجدير بالذكر أن هذا النوع من التلوث ال يخضع إلى ضوابط صارمة كما هو الحال 

في الملوثات األخرى كتلوث الهواء والمياه والتربة، على الرغم من تأثيراته السلبية التي يسببها على 

لبعيد، حيث يلعب دورًا خطيرًا في توجيه سلوكيات األفراد، ويفقد اإلنسان إحساسه بالجمال المدى ا

والرضا، ويصيبه بمشكالٍت نفسيٍة وجسدية نتيجة التوتر والقلق اللذين يتعرض لهما بشكل يومي، 

 (.2117فضال عن آثاره السلبية على المجتمع واقتصاد الدول )إبراهيم، 

لبناء على نطاٍق واسٍع في المدن، والذي ينعكس بدوره على شكل ونظرًا لزيادة حركة ا

المدينة، وعلى شوارعها بشكل عام، لما تشهده من تدفٍق هائٍل للسيارات ولحركة المرور المتزايدة 

باضطراد، ينتج عن هذا التطور غير المدروس شبكًة بصريًة غير متجانسة داخل المدينة، يطلق 

من أهم مشاكل العصر التي يحاول المختصون  دَ ري" الذي يععليها مصطلح "التلوث البص

معالجتها نظرًا لخطورتها على المدى البعيد، كونها تعمل على تجريد اإلنسان من إحساسه بالجمال 

الناتج عن قيم إجتماعية سائدة قبل أي  لمشاهدة هذا التشكيل البصري السيءوالشعور باالبتذال 

البصري مسألًة تحظى بأهميٍة خاصة لدى المصممين شيء، لذا أصبحت قضية التلوث 

 والمعماريين وعلماء النفس. 

واستنادًا لتجربة عدد من الدول األوروبية التي تعاني من مشكلة التلوث البصري بسبب 

انتشار الالفتات بشكل عشوائي، عمدت هذه الدول إلى فرض ضوابط قانونية ورقابة مناسبة 

 .Abu-Ghazzeh, 1996)جنب هذه الظاهره )لمراجعة تصميم الالفتات لت
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 أسباب مشكلة التلوث البصري

 هناك عدة أسباب لمشكلة التلوث البصري يمكن إجمالها كاآلتي: 

 قتصادية اأسباب  -0

ن إختفاء ظاهرة التلوث البصري، إذ اتلعب األسباب االقتصادية دورًا مهما في ظهور أو 

قتصاد المحدود يكون بدرجة أكبر من حدوثه في الذات ا حدوث التلوث البصري في الدول النامية

 (.2105قتصاد القوي )الكالبي، الالدول المتطورة ذات ا

 أسباب إدارية  -9

قد يحدث التلوث البصري نتيجة عدم وجود قوانين أو تشريعات تحكم مصممي الالفتات 

زام بعض ُصناع التجارية، ما يؤدي إلى ظهور مشهد بصري غير مريح، فضاًل عن عدم الت

لمناسبة في حق اإلعالن بالقرارات الموضوعة وتهاون أصحاب الشأن في اتخاذ العقوبات ا

 (.2106المشهداني، المخالفين )عباس و 

 جتماعية وثقافية اأسباب  -3

َني مستوى الذوق العام من السلوكيات مارسات الخاطئة لبعض األفراد، وتدالم دَ تع

تلوثًا بصريًا، كما أن سيطرة الفكر الفردي وتباين الخلفيات الثقافية يزيد من جتماعية التي تسبب الا

 (.2102مظاهر التلوث البصري )أحمد و نوار، 

 أسباب مرتبطة بمستجدات العصر  -4

جتماعية التي تفرضها إليقصد بمستجدات العصر الزيادة الُسكانية الهائلة والخدمات ا

التطور التي تشهدها الدول علميًا وتقنياً، وما يترتب عليها من  الدول، كما يقصد بها كافة مجاالت

 (.2106مسببات للتلوث مختلف األنماط )عباس و المشهداني، 
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 لشارع التجاري في االتلوث البصري 

يتعرض الشارع التجاري للكثير من الملوثات البصرية في المدن المعاصرة، والتي تؤثر 

سلبًا على الجودة البَصرية وعلى حياة األفراد بشكل عام، وخالل العقود القليلة الماضية نمت مدينة 

عمان وتطورت بشكٍل كبير، األمر الذي أدى إلى نمو الشوارع التجارية بشكل غير مدروس وغير 

ضافة إلى تعامل كافة هذه الجهات مع الشارع إخطط له، بل وخارج عن سيطرة الجهات المعنية، م

عتبار أن بيئة الشارع هي نظام حضري متكامل يؤثر على الكعنصٍر منفردٍ، دون األخذ بعين ا

المظهر الحضاري للمدينة، لذا أصبحت الشوارع التجارية بحد ذاتها مشكلًة بصريًة ومصدرًا 

ج، بداًل من أن تكون نظامًا تصميميًا متكاماًل يؤدي دورًا وظيفيًا وجماليًا، كما أن قلة لإلزعا

المتابعات التنظيمية واستعماالت المواد الحديثة في تصميم الالفتات خالل فترات زمنية متتابعة أدى 

من حيث ذلك إلى خلل في التكوينات الشكلية للشارع، وظهور الفتات متفاوتة األحجام ومختلفة 

التطور الكبير في كافة النواحي  أسهممواد اإلنشاء ما سبب اختالاًل في العملية اإلدراكية للمتلقي. و 

قتصادية في انتشار هذه الالفتات بشكل هائل األمر الذي أَثر سلبًا على الشارع فلم يعد مميزًا أو إلا

احي اإلنسانية وعدم الشعور عصريًا أو حتى ذا مقروئيٍة واضحة، وتسبب في إلحاق الضرر بالنو 

قتصادي الزدهار االمسألة التنافس التجاري التي واكبت مرحلة ا ُعدتستخدامه. كما ابالراحة عند 

في إدراك  بداًل من خلق عناصر جذب قوي تسهمبمثابة ضغط إضافي على إدراك اإلنسان 

 (.2116الخصائص البصرية بصورة مريحة )غربي، 

تجارية مؤخرًا أمرًا مزعجًا، إذ بات اإلنسان يعيش ضمن غابٍة من أصبح انتشار الالفتات ال

الالفتات التجارية ذات القواعد غير المدروسة في تصميمها، وفي أماكن تواجدها وأحجامها وألوانها 
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وتشكيالتها، األمر الذي أوجد مصطلح الفردية في التعامل مع تصميم الالفتات الموجودة، أي 

فرد في تحديد وظيفة وجمالية الالفتة بصورٍة منفصلٍة عما يجاورها من تصرف اإلنسان بشكل من

ضافة إلى الخليط الالفتاٍت أخرى، مما ولَد عشوائيًة واضحًة في إدراك الشارع التجاري ككل، با

المتشابك من المواد التي تدخل في صناعة الالفتات التجارية، وانتشار معظمها في الجزء الداخلي 

الحاضر في أغلب الشوارع التجارية في مدينة عمان ما أدى إلى تدهوٍر في  من مبنى الرواق

رباٍك في عملية إدراكها وظيفيًا وجماليًا على الرغم أن اإليقاع السلس  التكوين البصري العام وا 

اخفاء التنافر بين  فيوالمنتظم للجزء الخارجي من الرواق يولُد مشهدًا بصريًا منسجمًا يساعد 

لتجارية، إال أنه لم يكن سوى حل شكلي مؤقت غير كاٍف وال يفي بالغرض المطلوب منه الالفتات ا

 (. 2116)أبو عوض، 

وجود سببين يتعلقان بفوضوية انتشار الالفتات في Portella (2007) وترى بورتيال 

المبنى المدن، يشير السبب األول لعملية التناقض القائمة بين تصميم الالفتات التجارية وبين واجهة 

خر فيعود إلى كَم الخصائص المختلفة التي تتألف منها هذه آلالموضوعة عليه، أما السبب ا

الالفتات. وبسبب قلة المتابعات التنظيمية من قبل الجهات المعنية، واستخدام المواد المختلفة خالل 

ية متفاوتة فترات زمنية متتابعة حدث خلل جوهري في التكوينات التشكيلية للبناء، فنشأت أبن

األحجام ومختلفة من حيث مواد البناء كالزجاج واأللمنيوم وهو ما سبب اختالاًل في العملية 

قتصادية والتنافس بين التجار الالتصميمية لعمارة الشارع. كما أن التطور الكبير في كافة النواحي ا

هائل األمر الذي  في اكتظاظ الالفتات التجارية وفوضاها بشكل أسهمعلى شكل وحجم الالفتات 

 أثر سلبًا على الشارع.
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وترى الدراسة أن مشكلة التلوث البصري في الشارع التجاري ال تقتصر على عشوائية 

نما تتأثر أيضًا بما يلي:  الالفتات التجارية وطريقة تصميمها وا 

 عدم تناسق إرتفاعات المباني مع بعضها البعض في الصف الواحد. .0

المستخدمة نتيجة التطور العمراني السريع ودخول أنماط جديدة ال اختالف مواد البناء  .2

 تتناسب مع الواقع المعماري في األردن.

 انتشار الباعة المتجولين وعدم تخصيص أماكن لهم. .3

 عدم انتظام مواقف السيارات على جانبي الشارع. .4

 

لتلوث كان لنمو شارع وصفي التل بصورة غير مسيطر عليها األثر األكبر في حدوث ا

نتشار غير المدروس لالفتات التجارية وقد أدى هذا إلى فقدان الخصائص الالبصري الناشئ عن ا

الجمالية وعدم وضوح الصورة الذهنية ألجزاء الشارع المختلفة، فمن المالحظ سابقًا قبل عام 

ة، يقع م أن هذا الشارع كان يحتوي على كميٍة كبيرٍة من الالفتات التجارية غير المتناسق2116

بعضها فوق بعض، ولم يراَع في وضعها أُي تنظيٍم بصرٍي مناسٍب لألشكال كاإليقاع، النسب، 

وأصبح من الصعوبة إيجاُد  األحجام، واستخدامات اإلضاءة كعناصر تأثيرية في التنظيم الشكلي،

بل تعدت  أية مساحاٍت فارغٍة ال تشغلها تلك الالفتات، حتى أنها لم تعد تكتفي بموقعها كما يجب

على المباني واألرصفة والمساحات المخصصة إلستخدام الشارع، فسيطرت الالفتات تمامًا على 

نما أصبحت مصدر قلٍق بالنسبة  المشهد البصري للشارع ولم تعد وظيفتها جذَب إنتباه المارة، وا 

ارية التي تتعدى ، وعلى الرغم من المطالبات الجادة إلزالة الالفتات التجلشارعألمانة عمان ورواد ا
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على المباني والجدران وتشوه جمال المدينة، إال أن أصحاب هذه الالفتات لم يزيلوها بحجة أن ذلك 

قتصادية التي تشهدها مدينة عمان السيسبب خسائر مادية فادحه لهم من جهة، وأن التطورات ا

( أن 0770) Simsمز يرى سي اتفرض وجود هذه الالفتات لجذب االنتباه إليها من جهٍة أخرى، لذ

أن هذا الموضوع، في حين يشير السلطات القائمة على تنظيم المدن هي من يجب أن تتخذ قرارًا بش

( أن هذه المسؤولية تقع أواًل على عاتق 0777) Follis and Hammerمن فوليس وهامر  كل  

العنصرين كنظام موحد المصمم الذي يجب أن يراعي المكان الذي ستوضع به الالفتة ويربط بين 

 التي يجب أن تكون عليها الالفتة التجارية ومتكامل، بحيث يخلق توازنًا بين الجمالية والوظيفية

(Abu-Awad, 2012, 43.) 

ومن الجدير ذكره أن كثيرًا من الدول المتقدمة فرضت قوانين صارمة تحكم عمليات تصميم 

إحداث أي تأثيرات غير مرغوب بها تمس المظهر الالفتات التجارية أو حتى استبدالها خوفًا من 

الخارجي للمبنى أو للشارع، على اعتباره واجهة حضارية للبلد، كما يتم اختبار فعالية المواد 

المستخدمة في صناعة الالفتات ومدى تناغمها مع المحيط الموضوعة فيه لضمان حماية هوية 

(. وفي دوٍل أخرى يالحظ أن المبادرات EDC, 2006األبنية والتقليل من مشكلة التلوث البصري )

نتشار الالفتات التجارية ال تزال غير االتي اتخذت للحد من مشكلة التلوث البصري الناجم عن 

 فعالة، ما أدى إلى ظهور مصطلح الشوارع المضطربة في العديد من الدول.

نه لم يتم أشكلة قديمة، إال لقد أصبحت العشوائية مشكلًة حقيقيًة في عمان، وعلى الرغم من أنها م

م، عندما قررت أمانة عمان الكبرى أن تقوم 2117تقديم أي حلول مجدية لهذه المشكلة حتى عام 

بحملٍة  تكللت بالنجاح في إزالة  كافة الالفتات التجارية عن الجزء األمامي من الرواق المقام على 
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لالفتات التجارية من الخارج إلى الداخل كتفاء بنقل تلك ا(، واال03انظر الشكل )جانبي الشارع، 

ضمن اعتقاد منها بأن هذا قد يحل مشكلة التلوث البصري للشارع، إال أنها قد أغفلت الوظيفة 

األساسية لالفتة التجارية وهي تعريف المستهلكين، وجذب انتباههم نحو األمور المراد اإلعالن 

والجمالية التي يجب أن تكون عليها ولم تعد  عنها، حيث أصبحت داخل مبنى الرواق تفتقد للوظيفة

هذه الالفتات مقروءة بشكل صحيح لوجود أعمدة الرواق التي تحجب جزءًا من الالفتة، كما أنها 

تفتقد لإلضاءة الجيدة داخل المبنى إذ سيطرت إضاءات ذاتية من بعض الالفتات تعددت ألوانها 

 (.2116فسببت مظهرًا بصريًا غير مريح )أبو عوض، 

 

 
 م2116( مظاهر التلوث البصري في شارع وصفي التل عام 03الشكل )

 (2108 )منشورات أمانة عمان الكبرى،المصدر: 
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 ( تنفيذ تعليمات أمانة عمان في إزالة الالفتات التجارية عن مبنى الرواق04الشكل )

 (2108 )منشورات أمانة عمان الكبرى،المصدر: 
 
 الثاني:ملخص المبحث  9.0.9.9

تناول هذا المبحث مفهوم مشكلة التلوث البصري الذي يتعرض له الشارع التجاري في 

مدينة عمان، والذي ُيعد من أهم مشاكل العصر نظرًا لسرعة تفاقمه وتأثيره الخطير على المدى 

لوث البصري في الشوارع البعيد، كما تم التطرق إلى األسباب التي أدت إلى ظهور مشكلة الت

 ارية.التج
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 المبحث الثالث )الالفتات التجارية( 9.0.3

بناًء على ما سبق وتم ذكره حول مشكلة التلوث البصري الناتجة عن االنتشار غير 

فتات التجارية في شارٍع ما المدروس لالفتات في الشوارع التجارية، تم التوصل إلى أن تنظيم الال

في إيجاد مظهٍر جمالٍي للمدينة، وتنظيٍم  هممن أهم العوامل التي تخلق مشهدًا بصريًا مريحًا ُيس ُيعد

 أكثر أناقٍة وراحة، ومن هنا وجب تسليط الضوء على الالفتات التجارية. 

 لالفتات التجارية ا 9.0.3.0

تمثل الالفتات التجارية أحد أهم األنشطة التسويقية، كونها وسيلًة إلشهار األفكار 

والمعلومات، وتعتبر حجر أساٍس لتسويق األعمال. وقد أثبت تطور الالفتات التجارية حاالٍت من 

التقدم والنجاح التي شهدتها الكثير من الشركات والمؤسسات على اعتبار أن الالفتة تمثل القوة 

 (. 006، ص2105افعة لنشاط ما )الحسبوني و الزعبي، الد

قتصادية، إذ أنها تمثل اتلعب الالفتة التجارية دورًا مهمًا في التطور والسعي لتحقيق أهداٍف 

الوسيلة التي تقود عين المشاهد وتدَله على ما يرغب به، وهذا يعني أنها بوابة التسوق والحراك 

 التجاري.

 تجارية تاريخ ظهور الالفتات ال

يعود تاريخ ظهور الالفتات التجارية إلى العصور القديمة ونستطيع إدراك ذلك من خالل 

النقوش التي وصلتنا، والتي تعود إلى حضارة وادي الرافدين حيث استخدم السومريون الصور 

ية عام المنقوشة على الطين والحجر للداللة على بضائعهم وذلك بعد اختراعهم للكتابة المسمار 

الشرارة األولى لظهور فن التايبوغرافي "خطوط الطباعة"، وقد  قبل الميالد، والتي ُعدت 3111

ُعرف السومريون بمهارتهم في الفنون بشكل عام وُأطلق عليهم لقب أمهر المصممين، فهم أول من 
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فة التي جمع بين الكتابِة والصورة في الفتاتهم البدائية، والتي تمثل السلعة المعلن عنها أو الوظي

تؤديها، كما ظهر ما يشبه الالفتات التجارية في شرق إفريقيا على هيئة مسكوكاٍت بسيطٍة للترويج 

عن بعض النباتات التي ُتعالج أمراضًا معينة، غير أن هذه الالفتات كانت بدائيًة جداً، وكانت 

غير واضحة  غالبيتها من الخشب المحفور أو الطين، أحجامها صغيرة، وتتضمن صورًا ورموزاً 

 (.45، ص2103 )العاني،

إن الشيء الالفت في األمر أن موضوع الالفتات التجارية قد بدأ بصورٍة شفوية، حيث كان 

يشير إلى أن صيحات الشارع  لذيبفضل براعتهم في التجارة، األمر ا لكاإلغريق أول من مارسوا ذ

الوقت. أما بالنسبة لالفتات المكتوبة فتشير الوثائق  مفهوم الالفتات التجارية في ذلك كانت أساس

المطلوبين، التاريخية إلى أن البابلين هم أول من أوجدها، عندما استخدموها في اإلعالن عن أحد 

الالفتات المكتوبة وقاموا بوضعها أعلى محالتهم التجارية لتمييزها عن غيرها  كما استخدم البابليين

تطور الالفتات التجارية إلى أن وصلت لما هي عليه في وقتنا الحاضر من المحال، وبقيت سياسة 

 (.51، ص2103)العاني، 

أما عن الظهور الفعلي لالفتات بشكلها الحالي؛ فيعود إلى بداية القرن الخامس عشر مع 

 Gutenbergختراع آلة الطباعة على يد األلماني جوتنبرغ اما يطلق عليه الثورة الصناعية بعد 

غدت الثورة األكبر في تاريخ التصميم الجرافيكي، فبدأ ظهور الالفتات للترويج عن البضائع والتي 

قتصاد الكثير االالفتات جزءًا من البيئة، ومن  ُعَدتوالسلع حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما 

 (.,Scott ,1994 49من المدن المتقدمة )
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 ظهور الالفتات التجارية في عمان 

إلى طبقة إقتصادية جعل منها  هامشيةٍ  نتقالها من فئةٍ االتجارة في مدينة عمان و إن تطور 

والتي تحمل رسائل تعريفية  ،نتشار واضح لالفتات التجارية المتنوعةامركزًا تجاريًا مهمًا، صاحبه 

لتجارية مرتبطًة بالخطاطين ، ومن هنا بدأت رحلة الالفتة ابمدلول تلك الالفتاتتفيد سكان عمان 

قاموا بتوظيف الخط العربي من خالل النقوش على الحجر أواًل، فنالحظ الفتات تعريفية من  ذينال

وسط البلد، كما نراها على و الحجر األملس مكتوبة يدويًا تنتشر على بيوت جبل عمان واللويبدة 

  ظيمعلى واجهات المباني كنوع من أنواع التن ةهيئة تواريخ ميالدية وهجرية مع أرقام تتابعي

 (.027، ص0776شامي،  )أنويه و

من القرن الماضي شهدت مدينة عمان وجود لوحاٍت تعريفيٍة غير  وفي نهاية الثالثينيات

وكان أغلبها ُيكتب بالدهان على لوٍح خشبٍي أو  ،تجارية مسواًء أكانت حكوميٍة أ ؛ثابتة لألبنية

المراد التعريف بها، وعلى الرغم من بساطة المواد  المكان معدنٍي معالٍج بطريقٍة ما، ويوضع أعلى

التي تدخل في صناعة الالفتات آنذاك إال أنها تميزت باألناقة ودقة الخط المستخدم مع تداخٍل 

واضحًا إلى يومنا  اقيًا بدحيوٍي لبعض الزخارف واإلطارات الهندسية، األمر الذي أكسبها جمااًل ورُ 

مثال: نقوال سبانخ، عبداللطيف عطية، أنطوان باسيل ومحمد هذا لتحكي لنا عظمة خطاطيها أ

عمان في ستينيات القرن مدينة ياسين الجوخي اللذين ظهروا كمصممي الفتاٍت تجاريٍة شهدتها 

 .)Marchwww.beamman.com ,(2019 ,الماضي 

شاهدًا  رثا حضارياً إعد والتي تُ ي مدينة عمان ومن األمثلة على أقدم الالفتات التجارية ف

ما شهدته عمان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على البدايات األولى لفن تصميم الالفتات 

http://www.beamman.com/
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من خطاطين محترفين ذوي خبرٍة حرفيٍة عالية أمثال نقوال سبانخ، الذي تميزت أعماله بجرأٍة كبيرٍة 

 (.05للحروف العربية والالتينية، انظر الشكل )ستخدام نمط تربيعي موحد افي 

). www.7iber.com,  March,  2019) 

 
 صالون سامي في جبل اللويبدة، دوار باريس( 05)شكل 

(http://www.gerasanews.com, March, 2019) :المصدر 
 

نذاك، قد آعمان تقنياٍت حروفيٍة غريبٍة بعض الشيء وغير متعارٍف عليها  أدخل خطاطو

تعود إلى البلدان المختلفة التي زاروها قبل انتقالهم إلى األردن، فشكلوا في الحروف الالتينية ميالنًا 

يتجه إلى اليسار، األمر الذي أضاف عليها ذوقًا تصميميًا رفيعًا أثار تساؤالٍت حول كيفية تنفيذ هذه 

 (. 06التقنية انظر الشكل )

http://www.7iber.com/
http://www.7iber.com/
http://www.gerasanews.com/
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األهلي، وسط البلد، شارع الرضاالمعرض  (06الشكل )  

)http://www.historyofjordan.com, March, 2019)  :المصدر  
شتهر الخطاط إيليا الكيال كأهم رواد الخط التجاري وصناعة الالفتات في عمان، حيث قام ا

بتوزيعاٍت تصميميًة غايًة في الجمال، أدخل فيها ألوانًا وخطوطًا ثنائية اللغة، كما استخدم إطارًا 

 (.07نظر الشكل )امعدنيًا لالفتة لتميزها عن غيرها من الالفتات الخشبية، 

 
 دَباس، وسط البلد، شارع األمير محمد( 07) الشكل

)www.picbon.com, March, 2019) :المصدر 
 

برز أسلوب التداخل بين الحروف العربية والالتينية سمًة من سمات الالفتات التجارية في عمان، 

(، كما 08ستخدام الرش الهوائي اليدوي، انظر الشكل )اوظهرت تقنياٍت طباعيٍة حديثٍة آنذاك ب

ستخدام ادخلت بعض التقنيات الحديثة كمادة الفوم البالستيكي المضيء من الخلف بداًل من أ

 (.2107الدهانات الزيتية )رحال، مارس، 

http://www.historyofjordan.com/
http://www.historyofjordan.com/
http://www.picbon.com/
http://www.picbon.com/
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 ستوديو جورج، جبل عّمان، شارع المطران (08) الشكل

(www.7iber.com, March, 2019) :المصدر 
 أهمية الالفتة التجارية 

شيوع وجود الالفتات التجارية في الشوارع يجعل منها أمرًا مسلمًا به من حيث أهميتها، كما 

في عملية الجذب البصري ألي مشهٍد من خالل  همعناصَر مرئيًة مهمًة في المدينة، وتس دَ أنها تع

االهتمام الدقيق بتصميمها وموقعها، وضرورة تناسبها مع المكان الذي توضع فيه مع عدم إلحاق 

الالفتة التجارية ذات قدرة على  عدَ الضرر به سواء من ناحية معمارية أو من ناحية بصرية. وت

التي تحملها، وكثير من  خالل الرسالة الرئيسة إيصالها منإيصال معاني مستقلة عن تلك المراد 

أصحاب المحال التجارية يدرك األهمية الكبيرة التي تقوم بها الالفتات في الترويج عن ماهيتها، 

فُتعد الالفتة الوسيلة األقرب إليصال فكرٍة ما وترسيخها في أذهان المستهلكين، بحيث أصبحت هذه 

فتتاحه، داللًة على الجديدة حتى قبل إنهاء الهيكل المراد الشركات تضع الالفتات في مواقعها ا

نطباع الأهمية دور الالفتة في تعريف المستهلك بالسلعة أو المنتج أو الخدمة المقدمة، والتي تترك ا

األول في نفسه إما بالقبول أو الرفض حتى أن كثيرًا من الناس يحكمون على كفاءة منتج ما أو 

لى مضمونه إفهي تشبه غالف الكتاب الذي يشير الفتة وتصميمها، خدمة ما من خالل شكل ال

القارئ أن الكتاب يتضمن ما يستحق شراءه، سوف ُيدرك ، ومعبراً  وفنياً  فإذا كان الغالف جميالً 

 (TNYSSBDC, 2004). وكذلك الالفتة

http://www.7iber.com/
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أهميتها ليها في واقع الحياة، كما تكمن إوتظهر أهمية الالفتات التجارية من خالل الحاجة 

في الوظيفة التي تقوم بها، والتي ت سهل الحياة اليومية لمستخدميها. ومن الجدير بالذكر أن 

نتباه إال الالمؤسسة أو الشركة صاحبة الالفتة مهما كانت جيدة، وذات معايير عالية، لن تلفت ا

من المهتمين  نتباه أكبر قدرابوجود الفتة ذات تصميم جذاب وموقع متميز يعكس ماهيتها، ويجذب 

 (.06، ص2103ليها )العاني، إ

كما تجدر اإلشارة إلى أن الالفتات التجارية على اختالفاتها تمثل واحدة من أهم العناصر 

التي تتكون منها الشوارع العامة، فهي تصنُف كوسائٍل جماهيريٍة واسعة النطاق، تقوم بتحريك القوى 

قتصادية، ونتيجًة لألهمية الكبرى التي حظيت الياة االشرائية كل  حسب حاجته وتخلق النمو في الح

خيرة، نالحظ أن مدننا أصبحت تعيش ما يعرف ألنتشارها في اآلونة اابها الالفتات التجارية وتزايد 

يوميًا،   بحَمى الالفتات التجارية نتيجة المنافسة بين أصحاب المحال والشركات التي تغزو األسواق

القيات المطلوبة في تصميم هذه الالفتات، وفي مواقع إنتشارها، األمر ما دفع إلى التضحية باألخ

 ، إنعكست على منظر المدينة بشكٍل عام بشكل خاص الذي سبب فوضى بصرية في عمارة الشارع

 (.  076، ص2107)الحسبوني و الزعبي، 

نظم، تصال ماويمكن وصف الالفتات التجارية التي توضع لفتراٍت طويلٍة بأنها عبارة عن 

( في الواليات Signtronixم قامت شركة )0777يهدف إلى الترويج لمنتج أو خدمة ما، ففي عام 

المتحدة األمريكية بعمل استبياٍن حول مجموعٍة من الالفتات التجارية التي وضعت حديثًا أي خالل 

علمهم بشأن ، وتم أخذ عينة عشوائية من العمالء )المستهلكين( وسؤالهم عن كيفية اً ( يوم31-41)

هذه المنتجات أو الشركات، وقد كانت نتيجة الدراسة تشير إلى أن الالفتات التي وضعت خالل 

الفترة الماضية هي من قامت بالتعريف عن هذه الشركات، وتم التوصل إلى أن الالفتات التجارية 

على األقل حتى تحقق الغرض المطلوب  نبغي أن تؤدي ثالث وظائٍف رئيسةي

  (TNYSSBDC, 2004).منها
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 وهي كاآلتي:

 ترسيخ معلومات عن الجهة صاحبة الالفتة في ذهن المتلقي سواء كانت تخاطبه أم ال. -0

 جذب أكبر عدد من العمالء الجدد. -2

 زيادة نسبة مبيعات الجهات القائمة على هذه المحال. -3

األحيان تعد وتعتبر الالفتات التجارية شكاًل من أشكال اإلعالن التجاري، ففي بعض 

الالفتة المؤشر الوحيد للشركة أو الجهة المراد التعريف بها، وعند القيام بتصميمها بشكٍل جيٍد والفٍت 

 (. EDC, 2006نتباه تكون قابليتها للرسوخ في ذهن المتلقي أكبر )الل

 ختصار الوقت والجهد وجب التعامل معها بنوعاونظرًا ألهمية الالفتات التجارية ودورها في 

من أنواع الفن والذكاء، والنظر إليها بوصفها عنصرًا مهمًا في البيئة، وليست مضافة إليه، فقد 

هتمامًا كبيرًا لكونها مرتبطًة بالمظهر الحضاري اأولت الكثير من المدن المتحضرة مسألة الالفتات 

على مراجعة  ألي مدينة، فعلى سبيل المثال قامت مدينة بكين في الصين بتعيين لجان خاصة تقوم

أي تصميم يتعلق بالالفتات التجارية، ويتضمن مسألة تناسق الالفتة مع البيئة التي توجد بها، كما 

أنها تتضمن مراجعة الالفتات جيدة التصميم من غيرها، وتأثير أحجام هذه الالفتات وألوانها على 

يكية على أعداد وأحجام مستخدمي الشارع. كما ُفرضت بعض القوانين في الواليات المتحدة األمر 

ستخدام أي الفتات خارج حدود االالفتات المنتشرة في األسواق وعلى جانبي الطرق وتم حظر 

. وفي مدٍن أخرى تم تطبيق (Vermont)و  (Alaska)األسواق في بعض المدن الكبرى مثل: 

التي قامت بحظر  نتشار الالفتات التجارية مثل مدينة سانت باولو في البرازيلاقوانين صارمة على 

كافة اإلعالنات على وسائل النقل ومراقبة كل ما يظهر على المحال التجارية من الفتات األمر 

اًل مما كانت الذي انعكس على هوية المدينة عندما الحظ  سكانها أنها أصبحت أكثر تنظيمًا وجما

 (.Shrivastava and Choudhary, 2016عليه سابقًا )
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 أنواع الالفتات التجارية 

نفتاح على العالم، ودخول تقنيات طباعية مختلفة، بدأت قصة الالفتات المع بداية التطور وا

ندثار، وغدت الالفتات الحديثة سمة من سمات العصر الحالي الالتجارية التي بدأها الخطاطون با

ختلفت حسب اختالف اتات التجارية، ولونًا، من ألوان التقدم والنجاح، فظهرت أنواع متعددة من الالف

 طبيعة المادة التي تدخل في صناعتها وهي كاآلتي: 

 Acrylicكريلك أل الالفتات المصنوعة من مادة ا

ظهرت مادة األكريلك في التصاميم الحديثة لكثير من الفتات المحال التجارية منذ بداية القرن 

المستهلك، وذلك باستخدام مواد تحقق حالة  فيالعشرين حيث لجأ المصمم إلى خلق حالة جمالية تؤثر 

بالستيك جذب بصري سواًء في النهار أو الليل. وتتصف ألواح األكريلك بأنها مصنوعة من مادة ال

 (.07نظر الشكل )االمعالج والذي يسمح بنفاذ الضوء منها، 

 
 ( الفتة تجارية مصنوعة من مادة األكريلك في مدينة عمان07الشكل )
 (2107المصدر: )الباحثة،   

أما عن آلية تصنيعها فهي تقوم على مبدأ صندوق تثبت بداخله مصابيح مستطيلة، ثم ُتغطى  

ذا كان حجم الالفتة كبيرًا بعض الشيء فيتم تركيب أكثر من لوح  بلوٍح من األكريلك بنفس المقاس. وا 

أكريلك بصورٍة متصلٍة وتثبت على الوجه األمامي لالفتة التجارية، وقد ظهرت عدة أنماط من الفتات 

 األكريلك التجارية مثل:
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 لالفتات المضاءة بإضاءٍة خارجيةا -0

تناسب مع ألوان إضاءة قوية ت يذي هذا النوع يتم تزويد الالفتات بضوء ثانوي من الخارج ف

  تسهل عملية قراءة محتوياتها لياًل.(، وذلك لكي 21نظر الشكل )اوتصميم الالفتة، 

 
 ( الفتة مضاءة باضاءٍة خارجية )كشاف( في مدينة عمان21الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة،   
 الالفتات المضاءة داخلياً  -9

وهي عبارة عن عملية وصل مصابيح داخلية ال يمكن مشاهدتها، تعمل على إضاءة السطح األمامي  

 (. 2107(، )رحال، مارس، 20نظر الشكل )الالفتة بصورة كاملة، 

 
 ( الفتة مضاءة بوحدات إضاءة داخلية في مدينة عمان20الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة،  
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الجدير ذكره أن استخدام مادة األكريلك قد شكل قفزًة نوعيًة في مجال صناعة الالفتات التجارية، ومن 

إال أنه وعلى الرغم من التنوع المضاف لالفتة والجمالية المنفردة التي حققتها، فقد أَثرت على السياق 

يجاوره من الفتات من نوٍع العام للشارع التجاري محققًة بذلك نمطًا تصميميًا غير مألوف مقارنًة بما 

 (.2107آخر )حسن، إبراهيم، 

  Neonية التي يدخل في تركيبها النيون الالفتات التجار . 2

نظرًا الستخدام الالفتات التجارية المضاءة بصورٍة مستمرة ولفترات طويلة، كان ال بد من البحث عن 

ى إقبال كثير من أصحاب المحال مصادر إضاءٍة أكثر كفاءًة وديمومًة على المدى الطويل، لذا نر 

(، فهي 22نظر الشكل )استخدام الالفتات التي تحوي مصابيح النيون )الفلورسنت(، االتجارية على 

عبارة عن مصابيح مستطيلة الشكل ذات أربعة أقطاب، يثبت كل قطبين منها في طرف، وتعطي 

إضاءًة بيضاء واضحًة مائلًة إلى اللون األزرق أكثر منه إلى األصفر، وتمتاز هذه المصابيح بقدرتها 

ارزًا في مختلف الشوارع نها ال تسخن مما أكسبها حضورًا بإعلى تحمل ساعات إضاءة طويلة حيث 

 (.2107التجارية )الحسن، مارس، 

 
  ( الفتة تجارية باستخدام إضاءة نيون داخلية22الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة،   
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 Flex Face. الالفتات المصنوعة من مادة الفليكس فيس 3

مع التطور السريع في عالم اإلعالن، وتنافس الشركات وأصحاب المحال التجارية على 

من أمتن خامات الطباعة وأقواها في  ُعدتعرض أفضل الالفتات، برزت مادة الفليكس فيس التي 

فهي عبارة عن مادة بيضاء لدنة مصنوعة من (، 23نظر الشكل )امقاومة العوامل الجوية المختلفة، 

. وقد من المعادن على هيئة خطوط متينة ة المطاط وبعض المواد البترولية، تتداخلها نوعياتمزيج ماد

رى التي تدخل في صناعة الالفتات تفوقت مادة الفليكس فيس على ألواح األكريلك والمواد األخ

(2019 , 5 March,www.signcraft.com(. 

 
 ( الفتة تجارية مصنوعة من مادة الفليكس فيس23)الشكل 

 .(2107المصدر: )الباحثة، 
مادة الفليكس فيس من أكثر المواد استخدامًا في الوقت الحاضر نظرًا لعدة ميزات  ُعَدتوقد  

 منها:

 مادة نافذة للضوء وخفيفة تسهل الطباعة عليها. تعدَ   -0

 الالفتات األخرى. تمتاز بتكلفة تركيب أقل مقارنة مع تكلفة تركيب -2

 تتحمل مادة الفليكس فيس الشد على الرغم من أنها مادة قماشية. -3

تسهل عملية وصلها ببعضها من خالل الخياطة والغراء وتتوفر بأحجام كبيرة على عكس  -4

 ألواح األكريلك.

http://www.signcraft.com/


56 
  

 . الالفتات المطبوعة الكترونيًا 4

تقدم في ال ، نتيجةَ وذات كفاءٍة أعلى أكثر راحة،أصبحت عملية طباعة الالفتات التجارية 

نتشار اوسهلت عملية  ،غزت األسواق ؛في ظهور تقنياٍت طباعيٍة جديدة أسهممجال الطباعة، ما 

نتيجة ظهور طابعات ضخمة قادرة على تنفيذ مطبوعاٍت في وقٍت قياسي وبأحجاٍم وذالك الالفتات 

(، وهي عبارة عن 24نظر الشكل )ا(، Vinylينيل )فظهرت مادة الف كبيرٍة جدًا مقارنًة بما كانت عليه.

لتصاق بشدة، وتظهر الطباعة بصورٍة المادة الصقة ذات ألواٍن مختلفة، تمتاز بمقدرتها العالية على ا

أجمل ، كما ُتَعد من المواد المقاومة للعوامل الجوية، وتستخدم بطريقة القص واللصق بعد إدخالها إلى 

( حيث يقوم الحاسوب بتحديد حواف المساحات Cutter Plotterر)لوتب ماكينات تعرف باسم الكاتر

 .)www.alzaheer.wordpress.com, March, 2019(والحروف المراد قصها، 

 
 ( الفتة مطبوعة على مادة الفينيل24الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة،   
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 Alucobondمصنوعة من مادة الكوبوند ال . الالفتات5

ظهرت مؤخرًا مواد مركبة تدخل في تركيب الالفتات التجارية أضفت لمسًة من الجمال 

سم إلى الشركة المنتجة ال( ويعود هذا ا25نظر الشكل )الالفتات الحديثة، ُعرفت باسم الكوبوند، 

السميك لوحدات األلمنيوم المركبة وليس اسمًا للمادة نفسها. تتكون هذه الالفتات من مادة األلمنيوم 

الذي تدخل في تركيبه مادة فلينية عازلة للحرارة والبرودة، ومقاومة للعوامل الجوية المختلفة، مما جعلها 

خيارًا مفضاًل لكثيٍر من أصحاب المحال التجارية إال أن تكلفتها تعتبر أعلى من األكريلك والفينيل 

 (.2101)إبراهيم و حسن، 

 
 Alucobond( الفتة مصنوعة من مادة الكوبوند 25الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة،   
 الالفتات التجارية في تصميم العناصر 

تتكون الالفتات التجارية من مجموعٍة من الوحدات؛ مثل العالمة التجارية، واألسماء، واألشكال 

 سيتم الحديث عنها كاآلتي: والصور، وتتكون تلك الوحدات من عناصر التصميم المرئي التي
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   Lineالخط 

يمثل الخط كل شيء تقع عليه عين اإلنسان في الطبيعة، ويمكن تعريفه بأنه مجموعة من 

( 2105النقاط المتصلة مع بعضها البعض باستقامٍة أو تعرج، وقد عرف كل من هاريس وأمبروز)

الخط عنصرًا رئيسًا في بناء أي  دَ ويعنتقال نقطة في مساٍر ما، االخط على أنه األثر الناتج عن 

شكل. كما أن له أشكااًل متعددة منها الخط المستقيم، المنحني، المتعرج، المائل، المقوس، 

 (.40، ص2118واالنسيابي )العربي، 

تدخل الخطوط في تكوين جميع األشكال الهندسية، وقد تكشف لنا عن رسالٍة ما يرغب 

كما قد تدل على عمٍق ما في التصميم، ومن الوارد أن تحمل في لى المشاهد، إالمصمم في نقلها 

ستقرار، بينما طياتها أحاسيَس متنوعة تبعًا لشكلها، فمثاًل تعطي الخطوط المستقيمة إحساسًا باال

تزان التعبر الخطوط المتعاكسة عن الحيوية والتفاعل، في حين تدل الخطوط العامودية على ا

 (.Sherin, 2012, 56ة فهي توحي بالحركة )والثبات أما الخطوط المائل

  Shapeالشكل  .0

شكااًل هندسيًة أو مساحاٍت لونيٍة داخل أيمثل الشكل مجموعًة من الخطوط المغلقة، قد ُتَكون 

تصميم ما، ويعد الشكل من أهم عناصر اللغة المرئية بعد الخط، ويطلق عليه أحيانًا مفهوم 

تكوينه، كما أن اقتران الشكل باللون يجعل منه تكوينًا أكثر  ذ تعتمد قوة تصميم ما علىإالتكوين، 

 (.42، ص2118جاذبية )العربي، 

من أهم عناصر التصميم، ألن  دَ ومن الجدير بالذكر أن وحدة الشكل في العمل التصميمي تع

ما نهيار منظومة الشكل البنائي وبالتالي فشل من الناحية الوظيفية لألشكال، كافقدان الوحدة يعني 



59 
  

أن إضفاء عالقاٍت لونيٍة لألشكال تعمل على إكسابها جمااًل وخصوصيًة في المظهر، األمر الذي 

 (.2102يدل على أهمية اللون في إعطاء قيمة للشكل )العبيدي، 

 Sizeالحجم  .9

ختالف في الخطوط الختالف في النسب، وقد يكون هذا ااغالبًا ما يشير مصطلح الحجم إلى 

أو األشكال أو نسب الكائنات، ما يدل على أن الحجم هو عنصر نسبي نوعًا ما، فإذا أردنا أن 

ندرك حجم شيء معين، نقوم بمقارنته بالنسبة لحجمنا، واذا أردنا أن ندرك حجم الفتة ما، نقوم 

 (. 25، ص0776بمقارنتها بما يجاورها من الفتات وهكذا )العمري، 

ن الالفتات األكبر أشارة إلى أن الالفتات التجارية ذات أحجاٍم مختلفة، ومن الواضح تجدر اإل

، وكلما كان الحجم أكبر سيطر صرير، وتحتل مساحًة أوسع في الفضاء البنتباه أكثالاحجما تلفت 

على انتباه المستهلك أكثر، لذا يلجأ الكثير من أصحاب المحال التجارية إلى التالعب  بعنصر 

 الحجم لشد انتباه المتلقي.

 Texture الملمس  .3

 أو خشناً  السطح يكون كأنهو العنصر الذي يعكس طبيعة السطح الفعلي أو الضمني لالفتة، 

غائرة، ونستطيع إدراكه إما بحاسة اللمس أو حاسة البصر، ويعتبر  أو بارزة طبيعة اذ ناعمًا،

وجوده في أي عمل تصميمي بمثابة قيمة إضافية تزيد من حيويته، وتعطيه ُبعدًا جماليًا ُيبعد 

(. إن عملية إدخال الملمس في تصميم الالفتات 45، ص2118اإلحساس بالملل )العربي، 

ًا حقيقيًا للتصميم يمكن رؤيته، ويمكن الشعور به من خالل التجارية وفي طرق تنفيذها يعطي بعد

 إيصال فكرٍة ما عن طريق الملمس. فيخامات الطباعة الحديثة، األمر الذي قد يساعد أحيانًا 
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  Value القيمة. 5

رتباطًا وثيقًا باللون، إال أن القيمة أعم وأشمل من اللون؛ حيث أن امن الشائع إرتباط القيمة 

هي اإلضاءة التي تتحكم في مستوى سطوع أو قتامة اللون، فمثاًل تعتبر المساحات  قيم اللون

قيمة أعلى من المساحات المعتمة، إبتداًء من اللون األبيض الذي  لمضيئة في أي تصميم ذيا

يحمل أعلى قيمة سطوع مرورًا بتدرجات الرمادي ووصواًل إلى اللون األسود الذي يعد األقل قيمة 

(. وتكمن أهمية هذا العنصر في قوة الجذب التي يحدثها Sherin, 2012, 14إضاءته ) نظرًا لقلة

في تصميم الالفتات التجارية، بمعنى آخر تحتاج الالفتات التجارية إلى قيمة مضافة لتجذب 

االنتباه إليها من بين ما يحيط بها من عناصر أخرى، وتجعلها مميزة بطريقٍة سهلٍة ومختصرة. 

حتمالية تساوي التكوينات التصميمية لالفتة، فال تكون هدفًا جاذبًا في ارة هنا إلى وتجدر اإلشا

البداية ما يؤكد على حاجة إدخال قيم لونية مختلفة تعطي التصميم مظهرًا أكثر حيويًة، عن طريق 

بتداًء من المساحات المعتمة إلى المساحات األكثر اتجاه، الخلق نمط جاذب للعين من خالل ا

 (.28، ص0766ًا )سكوت، سطوع

  Color . اللون 6

اللون أحد أهم العناصر في مجال التصميم، وذلك ألهميته في تشكيل مضمون  ُعدَ لطالما 

الرسالة النفسية التي يعكسها تصميم  ما، لذا لجأ المصممون إلى دراسة العالقات اللونية في أي 

تصميم ليقينهم التام بأنه سبب نجاح التصميم أو فشله، وقد تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم 

 اللون.

نعكاس الضوء عن اف اللون فيزيائيًا: هو عبارة عن كل ما تراه شبكية العين من تعري

 (.047، ص0780 )متري، األجسام
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اللون: عملية إدراك لكل شيء مرئي، تتم بواسطة طيف شمسي ينعكس على العين ويمَرر 

 (.71، ص2118 إلى الدماغ حيث يتم تفسيره تبعًا للثقافة البصرية السابقة لدى الفرد )العربي،

ستخدامها ألغراٍض واضحة، قد تكون االلون: يوصف اللون بأنه عبارة عن مادة خام يتم 

الوصول إلى معلومٍة  فيوقد تكون ذات وظيفة توجيهية تساعد الرائي  نتباه في تصميٍم ما،اللشد ا

 (.Wite, 2011, 565ما يحتاجها )

اللون: هو الصفة الناتجة عن مرور أشعة الضوء خالل منشور، وكل ما ينتج من ألوان 

 (.2100 سم لون )رشوان،االطيف السبعة يطلق عليه 

ختيار االلون في عملية تصميم الالفتات التجارية عنصرًا مهمًا في عملية اإلدراك، ويتم  دَ يع

مزجها مع بعضها البعض للحصول على ألواٍن األلوان حسب وظيفتها وحاجة التصميم لها، كما يتم 

جديدٍة ومبتكرة، ولذا وجب على مصمم الالفتات أن يكون على درايٍة بطبيعة هذه األلوان لما تقوم 

في عملية شد اإلنتباه، واإلشارة إلى األجزاء األكثر أهمية في الالفتة وتأثيرها  مهمةبه من وظائف 

 ( .81، ص0780على توجهات المتلقي ) سكوت، 

 إسحاق نيوتنالعالم وجودها في الطبيعة هو بناًء على إن أول من قام بترتيب األلوان 

Issac Newten  م، تبعه بعد ذلك الكوتير 0667الذي توصل إلى ترتيب مبدئي لأللوان عام

Lacouture  ،(، إال أن ترتيب أنظمة اللون بقي 26) نظر الشكلابنظام أدق وأكثر ترتيبًا من قبل

ختراع نظاٍم دقيٍق لوصف األلوان بناًء على اب Munsellدًا حتى قام العالم األمريكي منسل محدو 

 خصائصها كالتالي:
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 ( صفات وخصائص اللون26الشكل)

(www.slideplayer.com, March, 2019) :المصدر 
 

  Hue  . أصل اللون 0

صفة اللون، ولكل لون من األلوان طول موجي معين، ويشار إلى الضوء يشير للتعبير عن 

في ظهور أي لون من األلوان، كما يعتبر المسبب األول في إدراكنا لكثافة  لرئيسبأنه المسبب ا

وقيمة اللون فعند مرور الضوء خالل منشور زجاجي تنتج ألوان الطيف السبعة وهي: البنفسجي، 

 (. Munsell, 1921, 9حمر )ألنتهاًء بااالبرتقالي،  النيلي، األزرق، األخضر،

  Value القيمة  -9

نظر انعكاس ذاتي يمثل درجة السطوع أو القتامة في اللون، اوهي عبارة عن معامل   

( ولها أهمية واضحة في إضفاء تباين وتناغم على العمل التصميمي، ويمكن التوصل 27الشكل)

الالفتات التجارية من خالل إضافة اللون األبيض لرفع القيمة اللونية أو إلى قيم متفاوتة في تصميم 

األسود لخفض القيمة أو إضافة مادة لونية لها قيمة تدرج مختلفة، ُتحدث جميعها تكوينات لونية 

 (.Westland & others, 2012جيدة غايًة في الجمال والروعة )

http://www.slideplayer.com/


63 
  

 
 حمرأل( تدرج القيمة اللونية للون ا27الشكل )

)Sherin, 2012, 15) :المصدر 
  Saturation اإلشباع. 3

يقصد باإلشباع مدى كثافة اللون، أي الدرجة التي يحدث عندها إشباع اللون، بمعنى أن 

تكون ف% أما غير هذه النسبة 011يصل فيها إلى درجة النقاء وتكون كثافته مشبعة عند قيمة 

األلوان عندها ممزوجة مع مكمالتها، وتعطي نسبًا أقل كثافة )باهتة( وتعتبر عملية التالعب بكثافة 

 في تكويناتهاوتناغم اللون إحدى أهم الطرق التي يلجأ إليها مصمم الالفتة لتحقيق انسجاٍم بصرٍي 

 (Itten, 2009, 37.) 

في خلق متعة  المحال التجارية يسهم بعض الفتاتإن استخدام الكثافة اللونية العالية في 

رسوخ  فينتباه وتؤثر سيكولوجيًا في نفس المتلقي، األمر الذي يساعد الجمالية تعمل على شد ا

يضاح فكرتها )  (.Crow, 1986, 35صورة الالفتة في الذهن وا 

نتباه، الأما عن أهمية اللون في أي عمل تصميمي فهي تبدأ من قدرته العالية على جذب ا

ستخدام اللون في تصميم انفعال تبادلية بين المرسل والمستقبل، لذا ُتعد عملية الق عالقة وخ

الالفتات التجارية فرصة المصمم للتعبير عن أفكاره من خالل عدة أساليب تحمُل طابعًا جماليًا 

 (. 388، ص2108)ياسين،  ووظيفياً 
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لكمبيوتر الخاصة بالتصميم هناك عدة أنظمة لونية تم تصميمها واستخدامها في برامج ا

 المرئي والمطبوع وهي:

 RGBنظام . 0

(، يتألف هذا النظام من األحرف األولى لأللوان 28نظر الشكل )اهو نظام لوني ضوئي، 

وهي عبارة عن ثالث قنوات؛ لكل قناة لون خاص بها، وتتراوح قيم  التالية: أحمر، أخضر، أزرق

درجة، وتسمى بألوان اإلضافة ويمكن تمثيلها مرئيًا. إذا تساوت قيم كل  255-هذا النظام بين صفر

ذا تساوت بأعلى نسبٍة وهي من لون  درجة  255هذه األلوان بدرجة صفر أعطت اللون األسود وا 

فسينتج مقياس  255 -ند تساوي قيمة كل لون ما بين درجة صفرفسينتج اللون األبيض أما ع

 (. Collins & Others, 2015, 46القيمة الضوئية من الرمادي الفاتح إلى الغامق )

 
 (RGB Color Systemنظام اللون الضوئي )( 28الشكل )

(Kipphanm, 2001, 69) :المصدر 
 

 (Gumut Colorsمن خالل هذا النظام يتم تحديد األلوان التي تكون خارج نظام الطباعة 

 (.01، 2100 )ياسين،  CMYKحتى يتم تعديلها أو حذفها من ثم يتم تحويل التصميم إلى نظام
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 CMYKنظام . 9

تشكل األحرف األربعة  ،(27نظر الشكل )اهو نظام لوني يتكون من أربعة ألوان أساسية، 

، األصفر MAGENTA األرجواني، CYAN السماويلأللوان التالية: األزرق  ختصاراً ااألولى 

YELLOW ، األسودوBLACK  درجة وتسمى ألوان  011-0، وتتراوح القيم في هذا النظام من

اللون األسود هو اللون المفتاح في هذا النظام، لذا يرمز له  عدَ ويProcess Color) )هذا النظام 

 (. White, 2011, 39ألنه السبب في تميز األلوان الثالثة المتبقية ) Kبحرف 

 
 (CMYK Color Systemنظام اللون الطباعي )( 27الشكل )

(Kipphanm, 2001, 69) :المصدر 
 

بشكل كبير في المطبوعات، حيث يعتبر نظامًا طباعيًا يتم من  CMYKيستخدم نظام 

نتاج كافة األلوان من خالل إخالله طباعة الالفتات التجارية، وكافة المطبوعات األخرى، حيث يتم 

   (.01، 2100األلوان الطباعية األربعة )ياسين، 

 GRAYSCALEنظام . 3

ويتم تمثيله باللون األسود،  011-0ة من هو نظام أحادي اللون، تتراوح قيم درجاته اللوني

(، ومن الممكن أن يتم تحويل الصور الملونة إلى هذا النظام، حيث أن كل لون 31نظر الشكل )ا



66 
  

حسب أصله ودرجة إشباعه، إذ أن األلوان الفاتحة تتحول إلى   (Gray Scale)يتم تمثيله بمقياس

واأللوان المشبعة الغامقة تتحول إلى رماديات بدرجاٍت عالية  رماديات بدرجات متدنية من المقياس،

Saravanan, 2010) .) 

 

 (GRAYSCALE Color System( نظام الدرجات اللونية الرمادية )31الشكل )
(Ambrose and Harris, 2008, 75) :المصدر 

 
  PANTONE. نظام األلوان الجاهزة  4

عُتمد هذا النظام بصورٍة ام وهو نظام مطابقة األلوان، 0765عرف هذا النظام منذ عام 

واسعة بين مصممي التصميم الجرافيكي والمطابع التي تتعامل مع هذا النظام، وقد جاءت تسميته 

لورنس هيربرت، وتميز هذا النظام باحتوائه على شرائح  وهوPanton من مؤسس شركة بانتون 

في  أسهم(، بحيث 31نظر الشكل )الونية صغيرة ُجمعت مع بعضها البعض على هيئة مروحة، 

نتقاء اللون المطلوب عند الطباعة حتى تبقى نسبة ثابتة ال تتغير ويكثر إستخدام اتسهيل عملية 

ى يسهل على المصمم عملية اختيار ألوان ثابتة هذا النظام في برامج تصميم الجرافيك، حت

 CMYKومكوناتها التي تعود إلى ألوان الطباعة األربع  رف عليها من حيث درجاتها وأسماؤهاومتعا

(Eiseman and Recker, 2011, 172 .) 
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 ( نظام األلوان الجاهزة بانتون31الشكل )

)Sherin, 2012, 15) :المصدر 
  Directionتجاه ال . ا7

تجاه بأنه الدليل الذي يقود عين المتلقي تجاه التصميم، وينشأ اإلتجاه من عالقة اليوصف ا

تجاه في مجال تصميم الالفتات التجارية إما إلى العناصر التصميمية فيما بينها، ويشير عنصر اال

تجاه ذهني في عملية إدراك الالفتة أو كليهما اتجاه موضوعي في المجال المرئي أو إلى ا

 (.47، ص0780كوت،)س

ويرتبط مفهوم اإلتجاه بشكل وثيق مع الحركة، حيث أن العناصر المكونة لالفتة التجارية 

 اتجاهات شائعة في التصميم وهي: ةتقوم بتوجيه عين المشاهد من منطقة إلى أخرى، وهناك ثالث

 Horizantal اتجاهات أفقية  -0

إذا قمنا بتقسيم تصميم الفتة تجارية  ستقرار والثبات، فمثالً التجاهات باالتوحي هذه ا

مستخدمين عنصرًا أو خطًا أفقيًا، فإن عين المشاهد سوف تتحرك تلقائيًا إلى العنصر العلوي قبل 

 (.Malamed, 2011, 86االنتقال إلى العنصر السفلي تحت الخط األفقي )
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  Verticalاتجاهات عامودية  -9

بالثبات والرسوخ، فمثاًل لو احتوى تصميم الالفتة على تجاهات العامودية إحساسًا التعطي ا

 (. Agoston, 2013كتابة عامودية، فإن حركة العين سوف تنتقل من أعلى إلى أسفل تلقائيًا )

 Diagonalاتجاهات ُقطرية  -3

ستقرار، ومن المالحظ أن وجوده في التصاميم التجاهات يوحي بعدم االإن هذا النوع من ا 

 ختياره بهذا الشكل يؤدي غرضًا أو فكرًة تصميمية      ارتياح إال إذا كان الهد بعدم اقد يشعر المشا

.(www.lifewire.com, March, 2011) 

 الوحدات التصميمية التي تدخل في تكوين الالفتات التجارية 

تعتبر الوحدات المكونة لتصميم الالفتات التجارية بمثابة نظام مرئي متكامل، يساعد على 

إخراج تصميمها بشكل فريد يتناسب مع محيطها، ويساعد في إدراكها إدراكا صحيحًا، بحيث يقلل 

 (.42، 0780سكوت، (من عملية التلوث البصري 

 وتقسم وحدات تصميم الالفتات التجارية كما يلي: 

  Logoالشعار أواًل:

 ويتكون من ثالثة أنواع هي:

   Letter Mark  الشعار الذي يعتمد على حرف واحد من الكلمة -أ

سم المؤسسة أو ايتكون هذا النوع من حرف واحد وغالبًا ما يشير إلى الحرف األول من بداية 

 .(Adams and others, 2006, 17)(، 32نظر الشكل )االشركة أو المنتج، 
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 (McDonald's( : شعار سلسلة مطاعم ماكدونالد )32الشكل )

  2019March (https://fakeclients.com ,(المصدر:
 

  Word Markالشعار الذي يتكون من كلمة واحدة   -ب

نظر الشكل ا، STAEDTLERيتكون هذا النوع من العالمات التجارية من كلمة واحدة مثل 

، وقد تتكون من مزيج من األرقام والحروف مثل Marco Polo(، أو أكثر من كلمة مثل 33)

3RT العالمات يتم حفظ حقوق ملكيتها عن طريق تسجيلها كنوع خط معين ، وفي هذا النوع من

(Crow, 1986, 138.) 

 
 (STAEDTLERللقرطاسية ) شركة ستادلر( شعار 33الشكل )
 )Marchhttps://www.iteraprocess.com ,(2019 ,المصدر: 

 
 Monogramالمؤسسة  سم االشعار الذي يعتمد على الحرف األول من  -ج

نظر ا، UNESCOسم المؤسسة مثل كلمة افي هذا النوع يتم استخدام أول حرف من 

 للكلمات التالية: ختصاراوهي (، Pride, 2000) (،34الشكل)

United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization 

file:///C:/Users/USER/Downloads/(https:/fakeclients.com
https://www.iteraprocess.com/
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 ( شعار منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة34الشكل )

 ( Marchus/name_logo-https://en.unesco.org/about ,(2019 ,المصدر: 
 

 الشعار الذي يتكون من رموز وصور  -9

 Marksالشعار الذي يتكون من العالمة المصورة   -أ

أنظر الشكل  الشركة،ويأتي على هيئة صوره مجردة للتعبير عن طبيعة عمل المؤسسة أو 

 .(Neumeier, 2003) وأحيانًا يستخدم للتأكيد على العالمة التجارية لتلك المؤسسة (،35)

 
 )Facebook(جتماعي فيسبوك ال( شعار شبكة التواصل ا35الشكل )

(https://blog.designcrowd.com, March, 2019):المصدر  
 
 

https://en.unesco.org/about-us/name_logo
https://blog.designcrowd.com/


71 
  

 Symbolsالشعار الذي يتكون من العالمة المجردة   -ب

يكوُن هذا النوع من الشعارات ذا صلٍة برسالة العالمة التجارية ويتم فيه استخدام شكل 

WWF مجرد ليعبر عن مفهوم عمل المؤسسة مثل شعار المنظمة الدولية للحفاظ على الطبيعة 

 (.36نظر الشكل )ا(، 2116ياسين، (

 
 )WWF(( شعار المنظمة الدولية للحفاظ على الطبيعة 36الشكل )

(https://www.worldwildlife.org, March, 2019):المصدر  
 

 Emblemsالشعار الذي يتكون من حروف ورموز وأشكال مصورة   -3

كما وتعرف بأنها (، 37نظر الشكل )اهذا النوع عبارة عن مزيج من األشكال والكلمات، 

 تميزها عن غيرها من المؤسسات المنافسة لها في نفس المجالو العالمة المسجلة لمؤسسة ما، 

(Bogsch, 1993, 9).  

 
  )Starbucks) ستاربكس شركة شعار( 37شكل )

(https://www.brandsnack.co/logo-types/, March, 2019):المصدر  

https://www.worldwildlife.org/
https://www.brandsnack.co/logo-types/
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، وعليه ة العالمة التجارية وفقًا لقانونيتم بموجبها حماي ،لكل عالمة تجارية حقوق حفظو 

عتبارًا من تاريخ اإليداع ولمدة عشر سنوات حتى يتم تجديدها أو تلغى تلقائيًا ايتم تسجيل العالمة 

 .(Abu-Ghazzah, 1996نقضاء المدة المسموحة )ابعد 

تعتبر العالمة التجارية الجزء األكثر فاعلية واألكثر أهمية في تصميم الالفتات التجارية، إذ 

تلفت  تجارية، بصورةٍ ال الالفتةشركة صاحبة الأو  ،ما تصف نشاط مؤسسةٍ  مؤثرةً  أنها تمثل وسيلةً 

  .(2104 سرحان،)األشقر و رف المشاهد بماهيتها نتباه إليها وتعَ إلا

وترجع أهمية العالمة التجارية بوصفها حجر األساس المكون لالفتة التجارية ونقطة 

 ،التجارية داخل الالفتةعتناء بموقع العالمة إلتصال األولى للمشاهد، لذا وجب على المصمم اإلا

وعادًة ال تظهر  السياسة التسويقية للجهة المعنية،د من أهم المرتكزات التي تعتمد عليها عَ كونها تُ 

نما في الفراغ وحيدٍ  العالمة التجارية لوحدها كعنصرٍ  خرى تساندها في أُ  رافقها عناصر مرئيةٍ تُ ، وا 

 .Adams and others, 2006, 37)السياق )

ة لالفتات التجارية، فقد وجب على المصمم ة العالمة كإحدى المكونات الرئيسألهميونظرًا 

أن يراعي الخصائص التي يجب أن تتصف بها العالمة، بحيث ُتصمم بدرجة مرونٍة عاليٍة ُتمكنها 

 .(Gancho and Cooper, 2014من مواجهة التغيرات الحديثة التي قد تطرأ عليها )

 Photos & Illustration الصور والرسوم ثانيًا:

 ةً رئيس دعامةً  تشكل نهاإ إذ، التجارية الالفتات تصميم مع وثيقاً  رتباطاً ا الصور ترتبط

 ذات روابط إيجاد على تعملُ  ذهنيةً بصريًة  أداةً  الصورة عتبروتُ  ،الالفتات مع الناس بها يتواصل

نظر الشكل ا التجارية،لالفتات  المكونة األخرى العناصر وبين المكتوبة النصوص بين معنى

 فقد المشاهد، في تأثيرٍ  من الصورة بها تقوم التي النفسية المجاالت عن اإلغفال عدم ويجب(، 38)
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: هما أساسيتين وظيفتين يؤدي نفسي نطباعا بأنها الصورةGombrich (0765 )غومبرش  وصف

 العقل يخاطب نهأ إذ أهمية، األكثر يعد كاراإلستذ عنصر فإن له وبالنسبة والتمييز ستذكارالا

 .(78 ،2103أومن، ) التفكيرية والوظائف والذاكرة

 
 ( إستخدام الصور داخل الالفتات التجارية38الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة،   
 النصوص من أكثر معبراً  التجارية الالفتات تصاميم داخل الصوروجود  يعتبر ما عادةً 

 التي الفئات كافة خاطبتُ  أنهاا السيمو  اإليضاحات من كثيرٍ  عن غنييُ  قدها وجود أن كما المكتوبة،

 بالنسبة حتى، التجاري المحل صاحبة الشركةو أ المؤسسة ماهية إيصال وتستطيع، الشارع تستخدم

 الالفتات تصميم في الصورة تحتلهاي الت لألهمية نتيجةً ، و القراءة على قادرينال غير لألفراد

 هتمامالا عليه وجب كما وضوحها، ودقة بجودتها يعتني أن المصمم على وجب فقد التجارية،

 نتباهالا جذب في يساعد الذي األمر حولها، العناصر باقي توزيع وبطريقة، الالفتة داخل بموقعها

 .ككل الالفتة بمحتوى االهتمامإلى  القارئ ودفعا مشاهدته فور إليها

أما الرسوم فهي عناصر ُتمثل إيضاحاٍت لها تأثيٍر يعتمد على تقنيات تنفيذها وعلى مدى الحاجة 

 فيإليها في الالفتات التجارية لتوضيح أفكاٍر معينٍة، أو إلبراز أشكاٍل بصريٍة ذات تأثيٍر أكبر 

الطرق (، وتعتبر الرسوم التوضيحية من أفضل 37نظر الشكل )االمشاهد في العمل التصميمي، 

لتمثيل فكرة ما، فقد تكوُن بسيطًة مكونًة من خطوٍط خارجيٍة، أو تكون متكاملًة في غاية التفصيل، 
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ذات اللون األسود أو ذات األلوان المحايدة قد تعتبر  لتوضيحيةالرسوم ا ستخداما أن ذلك من األهمو 

  رة العالية على إدراكهاظرًا للقدن أفضل الحلول بصريًا في بيئة تكثُر فيها الالفتات التجارية

(, 642102 Sherin,.) 

 
 ( إستخدام الرسوم داخل الالفتات التجارية 37الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
  Fonts الخطوط ثالثًا:

العناصر  أهم من التجارية الالفتات تصميم في تدخل التي والالتينية العربية الخطوط تعتبر

 أمراً  عتبرتُ التصميمية التي تخلق تأثيراٍت بصريٍة ُتسهل على القارئ عملية اإلدراك والفهم، إذ 

 .   المتلقي في إيجاباً  أو سلباً  تنعكُس  فسيولوجيةً ٍت تأثيرا لها أن كما الفَعال، للتواصل أساسياً 

 تفصيالً  أكثر أشكاالً  التجارية، الالفتات تصاميم على المطبوعة لخطوطا نوعت أضفى وقد

 أنويمكن اإلشارة إلى  ،ت لهالكلماا وصف تجاوز التواصل في دور   ألشكالها كان إذ لالنتباه، ولفتاً 

  لتصميما يناسب ما ختيارا في المصمم ساعدُ تُ  مختلفةٍ  شخصياتٍ  بمثابة عدتُ  الخطوط مسألة

  .(38، 2106 ،هاريسو  أمبروز)

سيما أن تكنولوجيا الحاسوب قد  الو نتشار، الواسعة اإن مجاالت تطور الخطوط أصبحت 

جعلت مراحل ابتكار الخطوط أكثر سرعًة وسهولة، وتجدُر اإلشارة أنه ليس من الضروري التقيد 
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بالخطوط التقليدية المتعارف عليها بل يمكن ابتكار خطوط جديدة تعكُس روح الجهة صاحبة الالفتة 

     .(Clow and Baak, 2007, 271) الالفتاتالتجارية وُتميزها عن غيرها من 

 أنواع الخطوط العربية وتطورها  9.0.3.9

تعددت اآلراء حول نشأة الخطوط العربية، إال أن بقايا النقوش األثرية قد دلت على أنها تعود إلى 

الحضارة الَنبطية شمال الجزيرة العربية، وقد ُعرفت بداياُت الخط العربي آنذاك بالبساطة وعدم 

 والحرفيين ل التجارسُتخدمت فقط من قبااإلتقان فلم يكن اإلهتماُم بها ظاهرًا قبل اإلسالم، إذ أنها 

  (.22، ص2111نصار،  و )منصور

اهتم المسلمون منذ أيام الرسول )ص( بتجويد الخط وابتكار خطوٍط ُزخرفيٍة لكتابة القرآن 

الكريم والحديث النبوي الشريف، ويعتبر كل جهد بذله رواد الخط األوائل أساسًا في تصميم الخط 

األولى في نقل المعنى إلى منجٍز بصرٍي غايًة في الروعة الطباعي العربي، الذي تجاوز وظيفتُه 

  (.2108والجمال )يونس، 

تمكن الخط العربي من إيجاد عالقة إتصاٍل بصريٍة تجمع بين الجمال والوظيفة، فلم يعد 

نما استطاع الترُبع على عرش الخطوط المستخدمة في تصميم  مقتصرًا على القلم والفرشاة، وا 

 الالفتات التجارية لما له من تأثيٍر مباشٍر وقوٍي على جمهور الُمستهلكين نتيجة إحتوائه على طاقةٍ 

 (.2103، بعضها البعض )عزالدينكامنٍة في حروفه المستقلة وأخرى في عالقة الحروف مع 

 :( كما يلي2117 )القصاص،وقد قسمت الخطوط العربية إلى أربعة أنواٍع بناًء على أصولها 

 خطوٍط ذو أصوٍل عربيٍة: خط الثلث، خط النسخ، الخط الكوفي. -0

 الفارسي.خطوٍط ذو أصوٍل فارسيٍة: الخط  -2

 خطوٍط ذو أصوٍل ُتركيٍة: خط الرقعة والخط الديواني.  -3

 .Tahomaخطوط حاسوبية:  -4
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وظهرت اتجاهات  حديثة  الستخدامات الخطوط العربية، إال أنها تطورت بما يالئم ُمتطلبات 

ظ العصر الحديث حتى تتناسب مع كافة المطبوعات اإلعالنية بما فيها الالفتات التجارية، فنالح

إستخدام الخطوط كوحداٍت شكليٍة وأشكاٍل ُزخرفيٍة، كالخطوط الهندسية المكعبة والخطوط اإلنسيابية 

بداعها وهندستها الروحية.  المتموجة التي غزت تصاميم الالفتات لحسنها وا 

وألهمية الخطوط داخل تصاميم الالفتات التجارية، وتأثيراتها النفسية على القارئ المتمثلة 

اإليحائية للخط في عملية جذب اإلنتباه داخل الشوارع التجارية، وجب على المصمم أن  بالدالالت

 يوليها عنايًة ُكبرى حتى ُيساعد في إيصال مفاهيٍم تعريفيٍة صحيحٍة عن الجهات القائمة عليها.

 Typefaceأنواع الخطوط الالتينية 

 كاآلتي:تقسم الخطوط الالتينية إلى عدة أنواع ويمكن إجمالها 

  Serif Font's. خطوط ذات نهايات تزيينية 0

يحتوي في نهاية حروفه نتوءًا أو ُمذنبًا صغيرًا، أنظر  بطابٍع ُزخرفيٍ تتميز هذه الخطوط 

، وتميل الكثير من الجهات اإلعالنية إلى (، ويطغى عليها الطابع التقليدي القديم40الشكل )

، إال أن لهذا النوع من لتأكيد على أقدميتها وعراقتهامن ا ستخدام هذا النوع من الخطوط كنوعٍ ا

مما هو عليه  الخطوط سلبيًة تتمثل في صعوبة مقروئيته على الشاشة حيث يظهر بصورٍة أقل جودةٍ 

النوع من  األمثلة على هذا ومن ،النمط، ويعود األمر في ذلك إلى رقة حروف هذا عند الطباعة

 Times New Roman, Georgia, Basker   (.(Garfield, 2012, 35: خطالخطوط
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 ( الفتة تجارية باستخدام الخطوط ذات النهايات التزينية40الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة،   
 
 Sans Serif Font's. خطوط من غير نهايات تزيينية  9

حتوائه ا، ويمتاز بالبساطة نظرًا لعدم وع من الخطوط ضمن الخطوط الحديثةيصنف هذا الن

بشكٍل ويستخدم هذا النمط من الخطوط  (،41أنظر الشكل ) ،تزيينية مضافة على أي تفاصيلٍ 

ويعود  في تصاميم الالفتات التجارية، الحظ تواجده بكثرةٍ ، كما يُ واسٍع في التصميمات المعاصرة

وتلجأ الكثير من المؤسسات التسويقية إلى  ،في نهاياته سٍ ذلك لسهولة قراءته ولعدم وجود أي لبُ 

، Futura: خط التعريف عن ماهيتها، ومن األمثلة على هذا النوعباشرًا في عتماده بوصفه نمطًا مُ إ

Helvtica (Jenkins and others, 1998). 

 
 ( الفتة تجارية تستخدم خط من غير نهايات تزينية41الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة،   
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إلى إستخدام هذا  ؤوناإلشارة إلى أن الكثير من مصممي الالفتات التجارية يلج وتجدرُ 

بطريقٍة  ءاً ، باإلضافة لكونه مقرو إلى حروفه جماليةٍ  نسيابيةٍ إمن  ضفيه، لما يُ النوع من الخطوط

  .(Wheeler, 2011للغاية  ) سلسةٍ 

ن أنماط الخطوط ، إال أطبيعة رسالته في ويؤثرُ  ،الئمهيُ  خطيُ  نمط   لكل تصميمٍ و 

نما طريقة تفاعلها نتباه إليهاالليست وحدها ما يجذب االتجارية المستخدمة في تصميم الالفتات  ، وا 

م المستهلكين هتماامن فعاليتها في جذب  تزيدُ  وصورٍ  متباينٍة، لونيةٍ  مع ما يحيط بها من عناصر

 .طبيعتها إلىللتعرف 

 Modern Font's . الخطوط الحديثة3

إلى الحداثة والحرية العصرية والخروج من إطار التقليد و تميز هذا النوع من الخطوط بالقوة ي

سمي بهذا ،  Avant Garde الخطوط خطمن األمثلة على هذه  (،42في االبتكار، أنظر الشكل )

  .(33، 2106 هاريس،و  )أمبروز ثوريةٍ  دالالتٍ  الفرنسي نسبًة إلى حركٍة فنية تحمل سم الا

 
 Avant Garde( خط افانت جارد 42الشكل )

)http://luc.devroye.org/fonts-41181.html, March, 2019) 
 

حسب خصائصها التشريحية ومنها ما استخدم في كما ظهرت خطوط أخرى صنفت 

 تصميم الالفتات التجارية كالتالي:

http://luc.devroye.org/fonts-41181.html
http://luc.devroye.org/fonts-41181.html
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1. Block 

، وعادًة ما يكتُب بأحرٍف إنجليزيٍة كبيرة  Black Letterيتميز هذا النوع بسماكة أحرفه

كما ويدخل في استخدامه  Broken Type Face ويتخلل طباعة الحروف فيه خطوط مفرغًة 

 (. 42، 2105أساليب الكتابة المزخرفة التي سادت في العصور الوسطى )أمبروز و هاريس، 

2. Gothic 

لنوع من الخطوط عن الخطوط الرومانية المتعارف عليها بأنه ال يحتوي على يختلف هذا ا

نما يمتاز بالبساطة واألناقة على الرغم من صعوبة  ستخدامه في قراءة الفقرات اأي أنماٍط زخرفية، وا 

 .)March,www.befonts.com , (2019الطويلة 

3. Script 

نسيابي، ويحاكي في طباعته نمط الكتابة اليدوية لكثرة الالنوع باسم الخط ا ُيعرف هذا

 (.  43، 2106تشابك حروفه )أمبروز و هاريس، 

4. Graphic 

تمتاز هذه الخطوط باحتواء كل حرف من أحرفها على صورة، وتعرف هذه الخطوط بسهولة قراءتها 

 (.Lupton, 2010, 76لما تحتويه من حروٍف متباينٍة بدرجاٍت مختلفة )

 اللغة المستخدمة في صياغة الالفتة التجارية 

تتمثل أهمية وجود لغة واضحة لتصميم الالفتات التجارية في تحقيق مقروئية سهلٍة دون 

أي التباس، وذلك في زمٍن لحظٍي يتناسب مع طبيعة الحركة السريعة داخل الشوارع التجارية، كما 

تتجاوز وظيفة نقل هوية الشركة أو المؤسسة صاحبة الالفتة أن الخطوط المستخدمة في تلك اللغة 

نما تحمل في طياتها دالالٍت واضحٍة وخاليٍة من الغموض، ذات تراكيٍب سهلٍة ومفهومٍة  التجارية، وا 

 تلبي حاجة المشاهد، لذا وجب على الالفتة أن تتصف بمجموعة من المعايير وهي كاآلتي:

http://www.befonts.com/
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 Clarity. الوضوح 0

يستطيع القارُئ أن يفهمها، وتلبي غرضه  تحتوي الالفتة على كلماٍت بسيطٍة؛ أن يجب

 منها، حيث أن وجود كلماٍت مبهمٍة ومعقدٍة تشعر القارئ باإلحباط وتدفعه للبحث في مكاٍن آخر

 (Barker and Fraser, 2004, 34.) 

 Consistency التناسق. 9

المعلومات والتركيز على وظيفتها في نقل  ستخدام أقل عدد ممكن منامن المهم التنبه إلى 

دفعه إلى المطلوب منها، ألن إحتواء الالفتة على كم كبير من المعلومات يسبب إرباكًا للقارئ وي

 (.Homstrom, 2016تجاهل ونسيان الالفتة )

   Typeface. نوع الخط 3

يفضل عند تصميم الالفتات التجارية استخدام خطوط مقروءة وسهلة اإلدراك، فمثال نالحظ 

 Helveticaإستخدام بعض الخطوط بكثرة في كثيٍر من الالفتات التجارية العالمية مثل: خط 

Medium وخط ،Arial   (Council, 2006.) 

  Type Size. حجم الخط 4 

تصاميم الالفتات التجارية يعتمد على موقع الالفتة إن اختالف حجم الخط المستخدم في 

أواًل وعلى مسافة القراءة المناسبة لها، مع مراعاة احتياجات كافة مستخدمي الالفتات من ذوي 

 (. Barker and Fraser, 2004, 41االحتياجات الخاصة )
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   Composition    . مراعاة التكوين العام5

ضاءٍة يتم مراعاة الشكل العام لال   فتات التجارية بكل ما تحتويه من تبايناٍت لونية، وا 

ومسافاٍت بين األحرف والجمل، بحيث نحصل على مزيج متكامل وصحيح، يخدم وظيفة الالفتة 

 (.Abu-Awad, 2012في السوق )

 أسس تصميم الالفتات التجارية 

تضفي عليها تتطلب عملية تصميم الالفتات التجارية توفر مجموعة من األسس التي 

جاذبيًة قوية تطغى على كافة العوامل األخرى الجاذبة المنافسة في الشوارع التجارية، بمعنى آخر 

تحتاج الالفتات التجارية إلى عدة أسس تصميمية صحيحة تدخل في تكوينها، غير أن هذه االسس 

ًا على أسٍس ال تظهر إال ضمن فضاء تصميمي، يشكل وحدًة تجمع عناصر تصميم الالفتة اعتماد

 تصميمية تعتبر عامًة ألي تصميٍم كان وهي:

 Balance التوازن. 0

يطلق على مركز الثقل في أي عمل تصميمي مصطلح االتزان، ويتم الشعور به من خالل 

الراحة البصرية المتولدة عند رؤية التصميم، ويمكن التأكد من إتزان أي عمل بإسقاط خٍط وهمٍي 

 Lidwell and others, 2010, 194).مساحة التصميم )عامودٍي أو أفقي ينصف 

يجب التنبه إلى أن مكونات تصاميم الالفتات التجارية ليست بالضرورة أن تكون ذات 

نما ُيستدل عليها عن  التوازنأحجاٍم متساويٍة كما في  المتماثل لكي يطلق عليها مصطلح التوازن، وا 

نتباه المشاهد، وفي بعض اهتمامًا بصريًا ويشد اطريق اإلحساس بالتوازن التكويني الذي يخلق 

متماثل في التصميم وذلك لكي يوجه نظر الاألحيان يلجأ المصمم لخلق نوع من التوازن غير 

  .(Poulin, 2012, 66المشاهد إلى عنصٍر قبل عنصر آخر )
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من المهم أن يدرك مصمم الالفتات التجارية أن أساس التوازن ال يقتصر على تصميم 

نما وجب عليه إيجاد توازن بين الالفتة وبين البيئة المعمارية التي توجد بها، مس احٍة فرديٍة فقط، وا 

 وهذا بدوره يعمل على تقليل نسبة التلوث البصري الناجمة عن اختالل التوازن.

أما عن التوازن المتماثل فهناك طرًق متعددًة يلجأ لها المصمم لتحقيق راحٍة بصريٍة في 

من أجل الحصول على هذا الغرض، أو كأحد الطرق فتات التجارية، فقد يستخدم اللون تصميم الال

 يقوم بدمج مساحاٍت تصميميٍة صغيرٍة مع ألواٍن مشرقٍة لموازنة مساحٍة أكبر ذات ألواٍن محايدةأن 

  (.54، ص0780 )سكوت، 

 حيث يساعد فيم الالفتات التجارية، يعتبر التوازن من أهم األسس المستخدمة في تصامي

توجيه عين المشاهد بشكٍل سليٍم نحو قراءة التصميم واستيعابه، كما أنه يضفي انسجامًا وراحًة لعين 

 (.35، 2103 )العاني،المتلقي 

 :White, 2011, 39)ويقسم التوازن إلى عدة أنواٍع منها )

 Symmetrical Balance. التوازن المتماثل 0

 Asymmetrical Balance. التوازن غير المتماثل 2

  Central Balance. التوازن المركزي 3

  Occult Balance. التوازن المستتر 4

إن عملية إدراك الالفتة التجارية بصورة صحيحة يعتمد على مدى توزيع عناصرها المختلفة 

ساعدة في الشكل واللون والقيمة والحجم، بحيث تعطي إحساسًا بالمساواة البصرية، وهذا من شأنه م

  .(Bartel, 2010, 8ستيعاب التوظيف الشكلي لالفتة التجارية )االمتلقي على 
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  Contrast. التباين 9

ختالفات بين العناصر المكونة اهو عبارة عن عملية إدراك للشكل العام بناًء على وجود 

  (.05، 0780 للتصميم )سكوت،

كما يطلق على أي فروٍق واضحٍة في الحيز التصميمي مصطلح )تباين(، ويشار إلى 

نجاح تصميٍم ما بناًء على مهارة المصمم في السيطرة على هذا التباين، فقد يلجأ المصمم إلى 

المزاوجة بين التوازن وبين التباين في نفس التصميم، فيستخدم التوازن في الخطوط واألشكال من 

 .(Vasile, 2018على التصميم من جهٍة أخرى )يستخدم اللون إلضفاء عالقة تباين  جهة، بينما

قد تدخل في تصميم الالفتات التجارية عدة أشكال من التباين، كاستخدام تباين األشكال، 

تحقيق رؤيٍة أفضل،  فياألحجام، المالمس، وحتى تباين األلوان واالتجاهات، وهذا األمر يساعد 

في التقليل من النمطية التصميمية التي تُفقد الالفتة  سهموقراءة أوضح لمحتوى الالفتة، كما أنه ي

 جاذبيتها.

  Proportion. التناسب 3

يقصد بالتناسب تلك العالقة بين أبعاد الالفتة التجارية )طول الالفتة بالنسبة لعرضها( 

لمكونة لالفتة بشكٍل خاص، لذا وجب على المصمم اإلنتباه لتلك عامًة، وبين العناصر الثانوية ا

من خالل مراعاة النسب بين المساحات واأللوان، األشكال واألرضيات وفق قواعد تصميميٍة األبعاد 

  .(25، ص 2110بعيدٍة عن الملل والرتابة )الراوي،

التصميم تقسيمًا وهميًا يهدف كما ُيعرف التناسب بأنه العملية التي يتم فيها تقسيم مساحة 

إلى إظهار عالقة العناصر التصميمية ببعضها البعض وعالقتها بالتصميم النهائي ككل 

(Chanyalew, 2006, 10).  
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ويمكن إدراك العالقة المختلفة والتعبير عنها عند ربط تناسب العناصر في تصميم الالفتات 

 (. 62، 0780 التجارية مع اإلحساس )سكوت،

  Rhythm. اإليقاع 4

متابعة تتبعه  فييعرف اإليقاع بأنه حركة دورية لعنصر ما في فضاٍء معين يساعد العين 

  .(Ching, 1997, 150ضمن مساٍر ما )

كما ويوصف اإليقاع بأنه التناغم الحاصل بين عناصر العمل التصميمي وفق فكرٍة 

 (. 2101العاني،  و العناصر)البوتانيتصميميٍة هادفٍة بقصد خلق إرتباٍط قوٍي بين تلك 

يرتبط اإليقاع ارتباطًا وثيقًا بالحركة، إذ أننا ال نستطيع الشعور باإليقاع إال من خالل 

الحركة التي تعتبر جزءًا أساسيًا من التصميمات المرئية، ويجب التنويه إلى أنه ال توجد تصاميم 

نما يلجأ المصم م إلى إبتكار عناصر متماثلة، بأوضاٍع مختلفٍة متحركة داخل الالفتات التجارية وا 

تعطي إحساسًا بحركٍة ضمنيٍة يكسر فيها ملل التصميم، وال يمكن اإلحساس بأي إيقاع في العمل 

التصميمي إال بوجود عنصرين أساسيين يتتابعان في الحركة، يشكل العنصر األول منظومًة إيجابيًة 

 ني منظومًة سلبيًة ُتعرف بالفترةعنصر الثاُيطلق عليها إسم الوحدة، بينما يشكل ال

  (.33، 2114 )العاني،

  Sequence.التتابع 5

يقصد بالتتابع إيجاد مسار يضمن تتبعًا محددًا لقراءة تصميٍم ما، بمعنى مساعدة القارئ 

  (.2104 )رحموني،على اإلنتقال من عنصٍر إلى آخر في أي تصميٍم بكل سهولٍة ويسر

ويدخل مفهوم التتابع في عملية تصميم الالفتات التجارية، إذ يقوم المصمم الناجح بوضع 

 مساراٍت تتابعيٍة تجذب عين المشاهد إلى العناصر األكثر فاعلية في الالفتات التجارية، ومن ثم 
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يق لتحقالنتقال إلى باقي العناصر بشكٍل تتابعٍي مدروس، وهذا يتطلب جهدًا إضافيًا من المصمم 

 وترسخ مفهوم الالفتة في ذهنه ،استمراريٍة سلسة بين مكونات التصميم تشد القارئ

  (.2101 ،وأحمد )الناصر 

ويستطيع المصمم أن يتبع نطاقًا تتابعيًا في تصميم الالفتات التجارية بعدة طرٍق أهمها: 

   .(0780 والسيادة )سكوت،التتابع من خالل الحركة، اإلتجاه، التدرج 

 Harmonyنسجام ال . ا6

يَعرف اإلنسجام على أنه تناغم بين مجموعٍة من الوحدات التي تحمل صفًة 

 (. Petterson, 2015واحدًة مشتركة أو أكثر فيما بينها )

ه التوافق والتآلف بين عناصر العمل التصميمي، بمعنى أننسجام على إلكما ويعرف ا

  ناجحة تصميميةً  فكرةً بذالك تصال كل جزء من أجزاء التصميم ببعضها البعض محققًة ا

(White, 2011, 674).  

نسجام من أهم األساليب التي تدخل في عملية تصميم الالفتات التجارية والتي تعمل على اليعتبر ا

، وتجدر إلتصال المرجوةعملية انجاز إفي  همبصورٍة متناسقٍة تحقق جذبًا بصريًا تتابعيًا يس اإبرازه

نسجام بين العناصر المكونة لالفته التجارية قد تتحقق نتيجة توافق إلاإلشارة إلى أن عالقة ا

 النصوص المكتوبة أحجامفي ، أو حتى المالمس األطوال الموجية لأللوان المستخدمة أو

 (Sherin, 2012, 26). 

نما تحتاج واجهات المحال  ،بصورٍة فرديةعلى تصميم الالفتة اإلنسجام ال يقتصر و  وا 

المعماري السائد في البناء، بحيث تكون الطوابق  النمطمع  أيضاً  ن تكون منسجمةً أالتجارية 

للمبنى ومع طراز البناء المستخدم في  األرضية للمحال التجارية ذات عالقة مع الطوابق األخرى

 .تصميم الشارع
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 Dominant لسيادة. ا7

المصطلح على تألق أحد عناصر التصميم بصورٍة واضحة على كافة العناصر يطلق هذا 

 .(2105 األخرى المكملة له )لطفي،

، يتفوق فيها عنصر عالقة مهيمنة ( السيادة على أنها0750)  Graveف جريف كما عرَ 

ية في تصميم الالفتات التجار  سيادة عنصر ماعد تُ  .(2101 العاني،و  آخر )البوتاني على عنصرٍ 

في نطالق يبدأ من عندها المشاهد في إدراك العنصر األكثر أهمية إمن أنجح الطرق لتحديد بؤرة 

 ، ومن ثم التدرج إلى العناصر األخرى.الالفتة

ستخدام بعض العناصر التي لها اويستطيع مصمم الالفتة أن يحقق السيادة من خالل 

قاتم  بين عنصرٍ  لونيةٍ  نه إيجاد اختالفاتٍ ، كما يمكإلى مركز السيادة تجاه معين بهدف اإلشارةإ

ستخدام ا،  أو عن طريق يث تكون السيادة لذلك العنصر، بحاللون داخل فضاء فاتح أو العكس

  .(0776 وآخر يوحي بالحركة فيسود األخير)العمري، ،عنصر ساكن

  Unityالوحدة .8

، حيث يعود لها الفضل في المرئي في عملية التصميم تعتبر الوحدة من أهم وسائل التنظيم

وعالقة الجزء  ،، وتتحقق نتيجًة لعالقة الجزء بالجزءعمل تصميمي تحاد العناصر المكونة أليإ

  (.42، 0780بالكل )سكوت، 

، لعناصر المكونة لالفتات التجاريةوعلى الرغم من األهمية التي يحتلها كل عنصر من ا

متماسكٍة ترتبط بعالقٍة تكامليٍة من حيث الشكل إال أن الهدف التصميمي يكمن في إيجاد وحدٍة 

  .(White, 2011, 557والمضمون )

مريحٍة غير  فوضويةً  الوحدة يجعل من التصميم بيئةً  ساسفتقار الالفتات التجارية ألوا

نما يعني ترابط أجزاء  أجزاء، وال يقصد بتلك الوحدة التشابه التام في للقراءة أو اإلدراك التصميم وا 
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بالصلة المستمرة بين هذه األجزاء،  ، لخلق إحساسٍ التصميمي من خطوٍط وأشكاٍل وألوانالعمل 

لم تحقق نجاحًا ، إذ ال فائدة من قوة تلك العناصر بصورٍة منفردٍة ما وعالقتها بالفضاء العام ككل

 .بصريًا جاذباً 

 رٍة بسيطةٍ ويمكن تحقيق الوحدة في التصميم عن طريق تكرار األشكال أو األلوان لكن بصو 

  .(2103 ،بالكمال )عزالدين تعمل على توحيد التصميم وتعطي المشاهد إحساساً 

 Repetition. التكرار 2

ن كان بصورٍة  يقصد بالتكرار تحقيق إمكانية التشابه بين عناصر التصميم الواحد، حتى وا 

 (.2101بسيطة )البوتاني و العاني، 

التصميم لخلق شعوٍر بالوحدة والتتابع، إذ أنه يضفي عادًة ما يستخدم التكرار في عملية 

 نوعًا من الترابط في بنية التصميم ويجعله مألوفًا بصورٍة أكبر.

ويلجأ المصمم إلى التكرار إلضفاء وحدٍة وتناغٍم للعمل التصميمي، من خالل تكراٍر منظٍم 

 (. 0776وهادف ألحد العناصر المكونة للعمل التصميمي )العمري، 

 ملخص المبحث الثالث: 9.0.3.3

تناول هذا المبحث البدايات األولى لظهور الالفتات التجارية وخاصًة بدايات ظهورها في مدينة 

عمان، كما اشتمل على تحديد المسبب األول لمشكلة التلوث البصري داخل الشارع التجاري، وتم 

 التطرق لبعض أنواع الالفتات التجارية وعناصر تصميمها.
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 المبحث الرابع )اإلدراك( 9.0.4

 Perceptionتصميم الالفتات التجارية في عملية اإلدراك  أثر مبحثيتناول هذا ال

دراكها  بشكل مستقل،المتكونة لدى الفرد، وذلك من خالل دراسة العالقة بين إدراك الالفتات  وا 

 ضمن البيئة الموجودة بها، وعالقة المسافة وبساطة التصميم في عملية إدراكها.

 Perception Visualاإلدراك البصري  9.0.4.0

ستنادًا إلى ا ،تهتم بدراسة العمليات الذهنية لإلنسان ،يعتبر اإلدراك عمليًة عقليًة حسية

أحد مكونات هو ألن البناء المعماري نظرًا سواء. و سلوكه تجاه األفراد والبيئة المحيط به على حٍد 

ن لدراسة التصاميم ملحًة لدى المعماريين والمصممي البيئة األساسية، فقد شكل علم اإلدراك حاجةً 

 اإلنسان يوميًا. لجرافيكية والفراغات التي يتعامل معهاا

ويتطلب التعامل مع هذه الالفتات التجارية،  ن يوميًا ضمن بيئٍة واسعٍة تملؤهايتحرُك اإلنسا

 Hancockستفادة منها، وقد أشار هانكوك الالمنظومة قدرًة على فهمها واستيعابها للتمكن من ا

عندما أكد أن سالمة التصميم وجودة محتواه ُيَعدان  ،( إلى موضوع اإلدراك البصري2114)

 (.07، ص2108عاملين أساسيين من عوامل اإلدراك ) الجهني، 

بناًء على ما يتم مشاهدته وتحليله  ،اك بأنه عملية تصوٍر وفهٍم لموضوٍع معينٍ رف اإلدر وُيعَ 

 .(55ص ،2106 هاريس،و  )أمبروز

رد فعٍل تجاه مؤثراٍت خارجيٍة ُتعطي إحساسًا بالراحة  كما يوصف اإلدراك بأنه عمليةُ 

 (.2107نسجام تجاه العناصر المكونة ألي بيئٍة تصميميٍة أو عمرانية )الحاج، الوا
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اإلدراك البصري من أهم األسس في تشكيل المدن عامًة، والشوارع التجارية بشكل  دوُيع

 ،فهمها فيخاص، حيث تؤدي عمليُة إدراك البيئة المحيطة دورًا وظيفيًا مهمًا في مساعدة اإلنسان 

( مجموعًة من العوامل التي تؤثر في 0761) Lynchوتلبية حاجته منها، وقد ذكر األمريكي لينش 

والتي  Pathsوضوح العناصر البصرية للصورة الذهنية، والتي أطلق عليها مصطلح المسارات 

 (.0777ُتمثل كافة الشوارع التي يدركها اإلنسان )األزهري، 

على دراسة الخصائص  ،في أي مدينةٍ  ،تعتمُد عملية اإلدراك البصري للشارع التجاري

والتي من شأنها أن تضفي  ،صرية للشارع أواًل، ومن ثم دراسة العناصر الضرورية ألي مجتمعٍ الب

وتلبي حاجة األفراد لها، كانتشار الالفتات التجارية. ومن الممكن تحقيُق إدراٍك  ،مظهرًا جميالً 

 وكل ما تحتويه من ألوانٍ  ،مستمٍر في الشارع التجاري من خالل الالفتات الموجودة يٍ بصر 

ضاءاٍت منسجمٍة ُتساعد   (.2105إدراكها بصورٍة أسهل )الصعوب،  فيوعناصٍر وا 

وُتَعد عمليُة إدراك الالفتات التجارية من أهم العمليات التي وجب على المصمم أن يوليها 

عنايًة فائقًة، خاصًة داخل الشوارع التجارية كونها تؤثُر على الحالة السيكولوجية لألفراد وعلى مدى 

على أهمية فهم كل  (Walter Gropius)ابهم لتصميم تلك الالفتات، ويؤكُد والتر جروبيوس ستيعا

وبالتالي يتم إدراكه عنصٍر موجوٍد داخل فضاء الشارع حتى يتم التوصل إلى فهٍم دقيق لمحتواه 

 (.0774)الذياب، بشكل كلي 

وتٍة تبعًا لسهولة تتم عمليُة إدراك الالفتات داخل شارع وصفي التل ضمن مستوياٍت متفا

منها ما  نتشار أعداٍد كبيرٍة من الالفتات المتنوعة، إال أن المشاهد يختارُ افهمها، فعلى الرغم من 

، كما أنه قد يتمكُن من إدراك الالفتة بصورٍة فرديٍة، ويعجُز عن عداهويتجاهل ما  ،نتباههايلفت 
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التصميم الخطوة األولى إلدراك الالفتات التجارية،  جماليةُ  دَ تع إدراكها ضمن البيئة التي توجد بها.

نما تعتمد على تنظيم لصور والنصوص التي تلتقطها العينإذ ال يقتصر تصميمها على توزيع ا ، وا 

 .عل تلك العناصر لجذب عين المتلقيوتفا

 : وامل الذاتية والموضوعية كالتاليمن الع وتعتمد عملية اإلدراك على مجموعةٍ 

  Subjective Factorsاتية العوامل الذ .0

رف بالحالة التي توجه عَ تحرك الفرد إلدراك المثير، وهذا التهيؤ لعمل معين يُ  توصف بأنها رغبات  

فإن المثير الحقيقي ال يتعدى  ،سيطر على سلوك الفرد حالة أو توقعتُ إدراكنا نحو المطلوب، وحين 

  .(010ص ،2112 أن يكون إشارًة تحدث قبل الفعل )أبونبعه،

 أ. الحالة الذهنية 

، ما يجعل إدراكه صعبًا على ذهن وتعرضه ألكثر من مثير في آٍن واحدنشغال الذهن اوتعني 

 (037 ،2011 ستقبال مثيراٍت معينٍة دون غيرها )صميدعي و يوسف،ا المتلقي ويجعله يتوجه إلى

 ب. الحالة النفسية 

 دخل الحس العاطفي كعاملٍ ت، وهكذا يكون قد مثيٍر موجود تؤثر حالة الفرد المزاجية في إدراكه ألي

سوف يستجيب للمؤثرات بطرٍق فكان الفرد بحالٍة مزاجيٍة جيدة  فإذا عملية اإلدراك، فييؤثر  مهمٍ 

  .(2101 سيئة )خضر، مزاجيةٍ  عما إذا كان في حالةٍ  مختلفةٍ 

  Objective Factors. عوامل موضوعية 9

 رتباطها بالمثيرات البصرية كاآلتي: اتصنف هذه العوامل حسب 

  Intensityالَشدةأ. 
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، لكن ضمن ان إدراك هذه الالفتة أسرع وأسهلشديد التأثير ك الالفتات على مثيرٍ  احتوتكلما 

  (.(Shrivastava and Choudhary, 2012 ال تسبب تلوثًا بصرياً  معينةٍ  حدودٍ 

  Sizeب. الحجم

شكل حجوم تُ ، فقد أنه يجب التنبه لتلك المسألةي عملية إدراكها، إال فتؤثر حجوم الالفتات 

مثل بيئة الشارع تلوثًا بصريًا ناتجًا  محدودةٍ  ستيعابيةٍ ا ذات طاقةٍ  الالفتات المبالغ فيها ضمن بيئةٍ 

 (.Abu-Awad, 2012) إدراكهاأطول في عملية  تخاذ فترةٍ اما يؤدي إلى  ،الحجوم فوضىعن 

  Noveltyج. الحداثة

ستخدام العناصر الحديثة التي تدخل في صناعة الالفتات التجارية أحد العوامل ا دَ يع

نما أن تحتوي و ، بالحداثة التامة في جميع جوانبهانتباه، وال يعني ذلك أن تتسم الالفتة الالجاذبة ل ا 

 بب مظهراً والتي تضفي رونقًا جماليًا عليها من غير أن تس ،على بعض العناصر غير المألوفة

  .(36، 2110 غريبًا يلوث البصر )الجهني،

 Familiarityد. األلفة 

مثيرًا مألوفًا ي سهل يب المتصل والمستمر كوحدٍة واحدة، تشَكل دراك الالفتات ذات الترتإيعد 

  .(2108 دراكها من قبل المتلقي )خضر،إعملية 

دراك العناصر ككل 9.0.4.9  إدراك العناصر المفردة وا 

وربما  ويحدث هذا الفعل بسرعةٍ  ؛الفرد في الشوارع التجارية جزءًا محددًا من البيئة المحيطة به ُيدرك

، إذ تكون وظيفة الدماغ يناتهالوانها وتباأ، ويستطيع من خالله إدراك أشكال الالفتات و دون وعي
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ستيعابها او تمييز الشكل عن خلفيته، وترتيب العناصر المكونة لتلك البيئة بصورٍة يسهل فهمها 

 .(2108 )يونس،

، إذ مناهج التي تخدم الدراسة الحاليةقرب الأد عَ التي يُ طشجأن المنهج ال ومن الجدير بالذكر

ستبصار من خالل إل، كما أنه يقوم على مفهوم استيعابهاالشكل بعد عملية تفهم أنه يقوم على مبدأ 

 عمليات التنظيم التي تنتج التفاعل بين الكائن وبيئته.

اإلنسان بطبيعته يدرك ، أن Gestalt Theory)) ويصف أبرُز مؤسسي النظرية الجشطالتية

دراك خصائص إمكن ، فمثاًل يُ ألجزاء ليست هي نفسها خواص الكل، وأن خواص االمواقف ككل

، فإدراك الشكل ليس يدروجين اللذين يدخالن في تركيبهكسجين والهألالماء لمجرد دراسة خواص ا

إدراك التكوينات التي عملية بدأ تومن ثم  ،إدراك الكلياتببإدراك الجزيئات التي تتكون منه إنما 

عادة ترتيبها إل، كما تؤكد هذه النظرية أن عملية اإليهتنتمي  دراك تحتاج لتفسير العالقات المختلفة وا 

 .(Thorane and Henley, 2005)درك ستيعاب الصحيح للمُ الحقق اتُ  بطريقةٍ 

يعتمد  ة،شتالت أن تشكيل مجموعات العناصر في النماذج المصممجذكرت نظرية الكما 

ترتيبًا  وما إذا كانت مرتبةً البعض، ها مع بعضها ههذه العناصر وتقاربها وتشاب رعلى تجاو 

الموجودة فيه جزاء تأخذ صفاتها من الكل أل، أي أن امتواصلة متداد خطوطٍ اعلى  أو واقعةً  ،متماثالً 

فالكل هو الذي  غير صفاته األولى، جديدةٍ  وأن الجزء إذا وجد منفصاًل عن الكل يكون بصفاتٍ 

لغي وظيفة وال يُ  ،ال أنه من المهم التنويه على أن الكل ليس تالصقًا لألجزاءإجزاء، أليحدد معنى ا

نما هو إدراك  اجز األ  (.2118 أصيل يجمع األجزاء )جرجس، وتنظيم   ء وا 

 مفردةٍ  دراك شكل الالفتة بصورةٍ إعليه فإن عملية إدراك الالفتات التجارية ال تقتصر على و 

، وهذا ومٍة متكاملٍة داخل الشارع التجاريدراكها كمنظإنما يتضمن ا  ، و نتيجة تباينها مع خلفيتها
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لى إفي هذه العالقة سيؤدي  وأي قصورٍ  ،وسهولة ستيعاب بيئة الشارع بسرعةٍ ا فييساعد الفرد 

ن دراك تلك العناصر، وترى الباحثة أن عملية إدراك شارع وصفي التل يخضع لعنصريإفي  عجزٍ 

واآلخر ثالثي األبعاد، حيث تشكل الالفتة التجارية عنصرًا  ،، أحدهما بشكٍل ثنائي األبعادتصميمين

لك الالفتات ما تتكون ت . وغالباً ظيمي، يعتمد على الطول والعرض فقطثنائي األبعاد ذات تكوين تن

 وتباينٍ  ناجحة من توازنٍ  تصميميةٍ  بعالقاتٍ  ، مترابطةٍ اٍل مربعٍة أو مستطيلٍة سهلت اإلدراكمن أشك

، أما العنصر اآلخر ذو البعد الثالث فهو مبنى قط، وتدرك هذه الالفتات عند الحاجة إليها فووحدة

 وهي: بعاد أ ةالرواق داخل الشارع ، وهو عبارة عن تكوين تنظيمي يدرك بثالث

، ويؤثر يمكن إدراكه بتأثير عامل المسافة)الطول، العرض، العمق( أي يشكل حيزًا فراغيًا 

دراك الالف في واضحٍ  الرواق بشكلٍ  ، حيث يعمل على تحقيق راحٍة تةعملية إدراك الشارع التجاري وا 

 ، وعنصرٍ لتجاريةلٍي ينظم توزيع الالفتات اجما بصريٍة للمشاهد في حال تم التعامل معه كعنصرٍ 

 .ركة داخل الشارع التجاري المزدحموظيفي يسهل عملية الح

 مقروئية النصوص في الالفتات التجارية  9.0.4.3 

 أساسيٍ  لما لها من دورٍ  ،التجارية النصوص الكتابية اللبنات األولى في بناء الالفتات دَ تع

نتباه وتؤثر في المتلقي التجذب ا شكليةٍ  ولما تحمله من جماليةٍ  ؛التجاري الالفتةفي فهم محتوى 

أو عدة واحدٍة،  من كلمةٍ إما ، وتتكون النصوص الكتابية والتواصل في عملية اإلدراك وتجعله فعاالً 

، لمتلقيوتحمل رؤية المصمم إلى ا ،تصف فكرة الالفتة الرئيسة بصورةٍ  مصاغةٍ  أو جملةٍ  ،كلماتٍ 

وجب  ،دماغ إلدراكها وفهمهاإلى الثم توصلها  ،المكتوبة أوالً  لتقط المادةت التيألن العين هي نظرًا و 

نسجامه مع امدى من حيث الشكل والتركيب و  وافيةً  عتناء بالنص المكتوب ودراسته دراسةً الا

ذات  حروفٍ استخداٍم لالتجارية من  الالفتةنظرًا لما تتطلبه  ،الصور المرفقة في الالفتة التجارية
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مضمون للقارئ اليساعد في إيصال  واضحٍ  نصوص المكتوبة بشكلٍ فإن عرض ال ،عالٍ  وضوحٍ 

 .(037، ص2110يوسف،  و ويحدث توازنًا بصريًا يسهل على المتلقي مهمة إدراكه )صميدعي

ن الالفتات المقروءة هي التي يسهل على العين أMarcus (0772 )يرى ماركوس و 

انسجامها مع بعضها والتي تعتمد على شكل األحرف و طريقة  ،دراكها وفهم معانيها اللغويةإ

دراك الالفتة يتحقق عند إ( أن 2113) Ginger & Speakerman، كما يؤكد كل من البعض

  .(2106 بشكٍل جيد )توم، مطبوعةٍ  خراج الفتةٍ او  مقروءةٍ  ستخدام خطوطٍ ا

لفة وكيفية بين اللغات المخت تعكس الالفتات التجارية منظورًا فريدًا من التعايش والمنافسة

نجليزية، كونها لغة مشتركة تزاوج بين اللغة العربية واللغة اإل ، فتجد الفتاتٍ تداخلها في فضاء واحد

تجاه ا، إذ يكون مربكًا من ناحية اتجاه الكتابة ال أن وجود لغتين مختلفتين يعد أمراً إ. بين الدول

 ، كما نجد الفتاتٍ تكتب اللغة المساعدة عكسها تمامابينما  لى اليسارإاللغة في البلد األم من اليمين 

 زدواجاً امن السكان، األمر الذي يخلق  محددةٍ  التينية لجذب فئةٍ  بأحرفٍ  مكتوبةٍ  عربيةٍ  دخل كلماتٍ تُ 

  .(Koskinen, 2012لغويًا من شأنه التقليل من إدراك تلك الالفتات )

 اإلضاءة وعملية اإلدراك  9.0.4.4

 ، حيث أنها تعطي قيمةً الالفتات التجارية ليال في عملية إدراك مهماً  اإلضاءة جانباً تمثل 

تناسب بيئة الشارع الذي توجد  و بألوانٍ  ،بمنتهى الحيوية إذا ما استخدمت بطريقٍة صحيحةٍ جمالية ً 

ضفي لمسًة نتباه إليها، كما أنها تال، وتؤدي أيضا جانبًا وظيفيًا في التعريف عن الالفتة وجذب افيه

  .(2108 لياًل )صديق، مذهلٍ  من الحداثة والعصرية لما تشكله من مشهدٍ 

إلى أهمية اإلضاءة  "،الصورة الذهنية للمدينة"( في كتابة 0761) Lynchلقد أشار لينش 

من  ، إضافًة إلى قدرتها على تسليط الضوء على أجزاٍء معينةٍ مفردات الشارع ليالً  في عملية إدراك
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بصورٍة  الموزعةُ  اإلضاءةُ  ، حيث تعملُ لمشاهدنتباه ااالتي يرى المصمم أهميتها في جذب الالفتات 

وجب على المصمم التنبه إلى موضوع  لذا، راك النصوص المكتوبة في الالفتاتعلى إد مناسبةٍ 

إدراك المشاهد إذا كانت غير  في يرالظالل التي تنتج عن اإلضاءة الليلية والتي من شأنها التأث

  .(Salman, 2010) تنشأ عنهامباشرة بسبب الظالل التي 

، حيث إنها ال حديد إدراك الشارع التجاري بشكل عاممًا في تمهاإلضاءة عنصرًا  دَ كما تع

، إذ أنها تخلق ي في تفعيل أجزاء الشارع ليالً أساس الطبيعية، ولها دور عن اإلضاءة تقل أهميةً 

، وخاصًة في المساحات الكبيرة منها ،نفسيًا ُيشعر المستخدم باألمان داخل الفراغات المعمارية توازناً 

  .(35ص ،2117 إذ تعطي إدراكًا بصريًا مستمرًا )الفقيه،

، تات المضيئة داخل شارع وصفي التلستخدام الالفاأن المبالغة في  الدراسةوترى 

ديد معالم الشارع تشويشًا بصريًا أضعف المقدرة على تحباإلضافة إلضاءة الشارع نفسه قد أحدثت 

 هالغرض منيكون ستخدام نظام إضاءة يناسب الفتات المحال التجارية و ا الدراسة، لذا تقترح الذهنية

 .وهٍج يؤثر على إدراك المشاهد لها تجذب البصر إليها من غير إحداث أي إظهارها بطريقٍة فعالةٍ 

 بساطة التصميم ودوره في عملية اإلدراك  9.0.4.5

دراكه، إيسهل  ستقرار في فضاءٍ الُتعرف البساطة بأنها قدرة العناصر التصميمية على ا

نها ليست بتلك أال إ، وضوح في تصميم الالفتات التجاريةالفاصل بين الغموض وال وتعد الحدَ 

  .(2108 السهولة التي يتصورها البعض )فرحان،

شكال ألدراك اإلى قدرة العين على إوتأتي أهمية هذا العنصر في تصميم الالفتات التجارية 

هدًا مضاعفًا من ، وهذا يتطلب جُ ألشكال المعقدة في أي فضاٍء تصميميوالبعد عن ا ،البسيطة

يساعد المشاهد على فهم تلك الالفتات  ،في أقل زمن ممكن سريعةٍ  تصالٍ إالمصمم لتحقيق عملية 
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عما يجاورها، كما أن بساطة التصميم تترك انطباعًا طوياًل في ذهن المشاهد، فكلما كان  ييزهاموت

 (. 37ص ،2103 تصميم الالفتة أكثر بساطة كلما كان أكثر إثارة لالنتباه وسهاًل لإلدراك )العاني،

أن أي تعقيد في التركيبة التصميمية لالفتة التجارية يجعلها مزعجًة وصعبًة  الدراسةوترى 

من خالل دورها لإلدراك، كما أنها لن تحقق الوظيفة المرجوة منها، فيصبح ضررها أكثر من نفعها 

 في إحداث تلوث بصري.

 المبحث الرابع:ملخص  9.0.4.5

التجاري، ودوره األساسي في  اشتمل هذا المبحث على مفهوم اإلدراك البصري للشارع

مساعدة الفرد على فهم البيئة المحيطة به، كما تطرق إلى مجموعٍة من العوامل الذاتية والموضوعية 

التي تعتمد عليها عملية اإلدراك، وبين أن عملية إدراك الالفتة التجارية ال تقتصر على إدراك 

نما على إدراكها كوحدٍة واحدةٍ  داخل الشارع التجاري، وتناول هذا المبحث  شكلها بصورٍة مفردة، وا 

ة تصميمها إدراك الالفتة بصورٍة أوضح كسهولة مقروئيتها وبساط فيأهم العوامل التي ُتساعد 

 واإلضاءة التي ُتظهرها.

 :الدراسات السابقة 9.0.5

السكانية  والتكميلية للتجمعاتدراسة الخدمات األساسية (. 1989)ابراهيم ،شرف الدين -(0

 )جامعة الزقازيق، مصر(. . رسالة ماجستير غير منشورة.المختلفة

 التنسيق وعناصر لمكونات النظرية والمعايير المحددات إلى للتعرف هذه الدراسة هدفت

 وسط منطقة في وتأثيرها المكونات لهذه الوظيفي األداء كفاءة لتقييم منهج ووضع األساسية العمراني

 عمراني تصميم مشروع لمركز الحضري للمدينة ضمنحول اإطار عمل دراسة في  ،مدينة الكويت
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فيه  الموجود العمراني التنسيق عناصر دراسة إعادة مع الحضري المركز صياغة إعادة إلى يهدف

 ة وحركة المشاة.ودراسة محاور الحركة اآللي

 لعناصر التصميمية والمعايير المحددات دراسة على يعتمد الجانب النظري في الدراسة 

 لألداء كفاءةٍ  أقصى تحقيق على لم تعمل محدداتٍ  عدة واستخالص، عامة بصفةٍ  العمراني التنسيق

 دراسة مشروع ضمن بالفعل نجازهاإ تم التي الحالة دراسة على فيعتمد العملي أما الجانب ،الوظيفي

 في العمراني التنسيق عناصر صياغة إعادة إلى تهدف والتي للمدينة والبيئية التجميلية النواحي

من النتائج من خالل دراسة  لى عددٍ إالكويت. حيث توصلت الدراسة  لمدينة الحضرى المركز

 الموقع تنسيق لعناصر النظري التقييم لعملية النظرية المحددات استنتاج تمحيث  ،الجانب النظري

جراء  مقارنةو  ،الميدانية بالدراسة متمثالً  الدراسة من العملي الجانب ومن ثم إجراء ،التقييم عملية وا 

 وهو كالتالي:  مع موضوع الدراسة الرئيسمن النتائج بما يتناسب  ماتم التوصل اليه

  .العناصر الخدمية والسكنية بين عملية الربط الجيد تحقيق فى الساللمت و عدم نجاح المنحدرا -0

 .المثلى بالصورة المكان طبوغرافية من التصميمية العملية عدم استفادة -2

 بين على الربط والفصل العمل في وكذلك الظالل توفير فى النباتية العناصر عدم نجاح -3

  .المختلفة العناصر

الخصائص البصرية للشوارع التجارية في مدينة عمان، دراسة  ،( 0774)جهاد الذياب،  -( 2

 .ر، رسالة ماجستيخالد بن الوليددراكية في شارع إلتحليلية ومعمارية للخصائص البصرية وا

 (.األردنردنية، أل)الجامعة ا 

دراكية المتعلقة بالشوارع إلتقوم هذه الدراسة على تسليط الضوء على الخصائص البصرية وا

التجارية في مدينة عمان من خالل دراسة وتحليل الخصائص البصرية والفراغية لشارع خالد بن 

 ة في مدينة عمان.ارع الرئيسكأحد الشو في جبل الحسين الوليد 
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وفي هذه الدراسة يتم عرض المشكلة األساسية باألبعاد البصرية للشوارع التجارية ودورها 

وكذلك األهداف المرجوة  من البحث والمتعلقة بتحسين البيئة  ،في صياغة الشكل الحضري للمدينة

 التجارية بشكل خاص. ضاءاتوفي الف ،مدينة عمان بشكل عام فضاءاتفي المتمثلة البصرية 

 ،الدراسة على األسس والنظريات المتعلقة باألبعاد والجوانب البصرية واإلدراكية ركزتكما 

وعلى الوضع التنظيمي لشارع خالد بن الوليد كأحد الشوارع التجارية  ،وعلى قوانين اإلدراك البصري

اغة الخصائص البصرية ودور ذلك في صي ،وعلى مراحل تطوره وتطور المدينة ،في مدينة عمان

 للشارع، وتتلخص نتائج هذه الدراسة فيما يلي:  الفضائيةو 

ستمرارية البصرية وذلك من خالل وضع محددات ومعطيات كأحكام تنظيمية يتم الالتجانس وا -0

 من خاللها تحديد العديد من الجوانب التي تحكم الخصائص البصرية والفراغية للبيئة المبنية. 

الشوارع التجارية في مدينة عمان من خالل  دراسة عالقات  ضاءاترة الذهنية لفوضوح الصو  -2

 عناصر المدينة. 

تحسين البيئة البصرية للشوارع التجارية في مدينة عمان من خالل وضع سياسات وأسس  -3

 جمالية.

 تحقيق طابع معماري مميز لمدينة عمان من خالل سياسات تخطيطية. -4

 ،كبير التلوث البصري الناجمة عن انتشار وطغيان اإلعالنات التجارية بشكلٍ الحد من ظاهرة  -5

 في شوارع مدينة عمان التجارية.

دراك المدن عمان إتأثير التكوين البيئي والهوية المعمارية على (. 0777)وائل األزهري،  -( 3

 (.، األردنردنيةأل)الجامعة ا , رسالة ماجستير.واربد كحالة للمقارنة

( والتكوين (Identityتأثير كل من الهوية المعمارية  ،تناولت هذه الدراسة

وقد تم من خالل تناول الطرح النظري  ،( في عملية اإلدراك المتكونة لدى الفرد (Structureالبيئي
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ومن خالل أخذ بيئتين دراستين محليتين  ،( عن المدينةKevin Lynchلدراسات كيفن لينش )

ودراسة طبيعة الصور  ،ربدا  مختلفتين من ناحية الهوية المعمارية والتكوين البيئي في مدينة عمان و 

بعض المعطيات  إيجادفقد جاءت أهمية هذه الدراسة محاولة  ،الذهنية المتكونة لدى سكان المدينتين

للمجتمع من خالل تثقيفه على كيفية قراءة وتنظيم  بيئة واضحة ومقروءة إنشاءالتي تساعد في 

والتحليل العملي. وقد  ،جراء نوعين من التحليل: التحليل النظريفيها إتم حيث مكونات البيئة حوله. 

في حين اعتمد  ،اعتمد التحليل النظري على دراسة تاريخية ووظيفية عن اإلدراك وعن المدنية

ستبانات( لمدينتي اليائية والدراسة السلوكية للسكان من خالل )االتحليل العملي على الدراسة الفيز 

 ربد.ا  عمان و 

 ،الحواف ،من خالل هذا التحليل الذي اعتمد على عناصر المدينة الخمس )الممرات

تحديد الهوية المعمارية والتكوين البيئي المميز لكل  تماألحياء المتمايزة(  ،البؤر ،المعالم المميزة

وقد أظهرت النتائج أن وضوح الصورة الذهنية للفرد يعتمد  ،ستباناتالنتها مع نتائج اوتم مقار ، مدينة

توصيات عدة لى إهذا وقد توصلت الدراسة  على وضوح التكوين البيئي والهوية المعمارية للبيئة.

 منها: 

 العمل على ترابط العناصر الخمسة المكونة للبيئة. .0

 وضع سياسات تخطيطية وتنظيمية تأخذ األبعاد البصرية والجمالية بعين االعتبار. . 2

محاولة إشراك المجتمع في اتخاذ القرارات التصميمية والتخطيطية للبيئة التي يعيشون فيها.. 3  

، ثر التلوث البصري على الجماليات العمرانية في المدن السوريةأ( 2116غربي، براق ) -( 4

 سوريا(. ،)جامعة البعث ماجستير.رسالة 

يعتمد التصميم على مدى قدرة المصمم الفعالة في التعامل مع كافة العناصر العمرانية 

ونظرًا لما تشهده مدينة دمشق من حركة بناء واسعة النطاق  ،المنفصلة والمترابطة في آن واحد
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تطرأ على الشوارع المواكبة  وما تشهده من تغيرات ،لمواجهة المعدالت المرتفعة للنمو السكاني

فإن معظم التغيرات تجري دون االنتباه إلى أن عملية  ،للتدفق الهائل للمرور الذي يتزايد كل يوم

                    نما بالبيئة المحيطة.                                                                     ا  دراك البصري ال ترتبط بصورة المبنى بشكل منفرد و إلا

لمواجهة  ةكالت البصرية وصياغة نقاط توجيهيالتعرف على المش إلىهذه الدراسة  هدفت 

 التلوث البصري من خالل فهم المشكلة التي تتعرض لها المدينة ووضع الحلول لها.

 ومن التوصيات والنتائج لهذه الدراسة:

 في البيئة العمرانية للمدينة.نهيار لالعتبارات الجمالية االتلوث البصري هو  -0

 نسان وأعماله الخاطئة ضمن البيئة العمرانية.إلللتلوث هو ا إن السبب الرئيس -2

هم أسباب وقوع التلوث البصري وعليه أنظمة التخطيطية والبنائية من ألإن مخالفة القوانين وا -3

 صري.لتزام بتطبيق القوانين التي تمنع التشوه وتحارب التلوث الباليجب ا

 للمهندس المعماري والجهات الرسمية. مهمالتأكيد على الدور ال -4

لذا ال  ،في عملية التلوث البصري مهماً  قتصادي للسكان يلعب دوراً الجتماعي واالإن الوضع ا -5

 عتبار عند القيام بدراسات للتخلص من التلوث البصري.إلبد من أخذ هذه العوامل بعين ا

 لمستوى التذوق الفني لألفراد والمجموعات من خالل مؤسسات اإلعالم.  ال بد من تطوير دائم -6

 يجب اتباع خطوات معينة عند القيام بدراسات بصرية تتمثل في:  -7

 فهم أسس الجمال بكافة أشكاله. - أ

 تحديد المقومات والعناصر للمنطقة.  - ب

على معايير تقييم النواحي الجمالية والبصرية للبيئة  ل الخصائص الجمالية للمنطقة بناءً تحلي -ج

 العمرانية ومحدداتها العمرانية والمعمارية.

 سلوب دراسة المعوقات الجمالية والبصرية للمناطق.أتباع ا -د
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5) - Awad, E. (2012). Identification of Competencies for Sign Designers 

in Jordan, Doctoral Dissertation, Coventry University. 

ن يقوموا بتحسين أعالنية إلتمكن مصممي الالفتات ا لى اقتراح طرقٍ إتهدف هذه الدراسه  

ن تنظيم الالفتات والعالمات التجارية لن يكون إ إذ عمان، –ردن ألنوعية تصميم الالفتات في ا

 مجدية دون تدخل أصحاب الشأن والتدريب الصحيح لمصممي الالفتات. وهذا يشمل حالً  بصورةٍ 

تصال البصري والكفاءة في تطبيق أحدث تقنيات الوسائط المتعددة إلللمشكالت الموجودة وطرق ا

وبالتالي يسهم هذا البحث في تحديد  ،من خالل دمج جميع ما ذكر ضمن منهج التصميم الجرافيكي

وتم تات، لوبة لتحسين عملية تصميم الالفضافية التي يحتاجها المصمم والكفاءة المطإلالمعرفة ا

جل دمجها في المناهج الدراسية المحسنة لتعليم ألى توصيات من إخرى للتوصل أجراء دراسات إ

  تصميم الالفتات االعالنية:

 جارية في عمان. سوء تصميم الالفتات الت عنولى كانت عن المشاكل الناجمة أل. الدراسة ا0

. الدراسة الثانية والثالثة كانت عن الحلول التي تتبعها الشركات في مناطق مختلفة من العالم 2

مريكية والعالمة التجارية لجامعة ألفي الواليات المتحدة ا  McDonald’sلدراسة العالمة التجارية

Coventry .في المملكة  المتحدة 

ردن وفي ألالدراسة فكانت مقارنة بين تعليم التصميم الجرافيكي في اخيرة من أل. أما المرحلة ا3

 الجامعات في المملكة المتحدة.

6) - Enache, E., Morozan, C., & Purice, S. (2012). Visual Pollution: A 

New Axiological Dimension of Marketing? Annals of the University of 

Oradea, Economic Science Series, 1 (2), 820-826. 
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قتصادية وغير الفي جميع المجالت ا مهماً  يعتقد الجميع أن التسويق يلعب دوراً 

هناك  ،ضافة للجوانب اإليجابية التي يولدها التسويقإلوبا ،إال أنه من الواضح تماماً  ،قتصاديةالا

، هذه الدراسة تحاول أن تبين مدى زيادة التلوث البصري الذي بهاجوانب سلبية كثيرة غير مرغوب 

 نتباه الناس. ابدأ بالفعل في لفت 

لذا يهدف هذا البحث إلى إعادة تسليط الضوء على القواعد التي ينبغي أن يقوم عليها 

 ،يضًا تسليط الضوء على المشاركين في العملية التعليميةأالتسويق واإلعالن بأوجهه المختلفة. و 

   وفهم دورهم في الحد من هذه الظاهرة.

وعليه تم التوصل في هذه الدراسة إلى أنه يجب وضع سياسات للحد من ظاهرة التلوث 

بيرغن منذ عام مدينة ما قامت به النرويج من فرض قوانين وقيود شديدة في  البصري، مثل

لمراجعة اإلعالنات المقترحة قبل  خاصةٍ  ما قامت به مدينة بكين من فرض لجانٍ  وأيضاً  ،0771

  .نسجامها مع البيئة المحيطة بهااوضعها ومدى 

على عدد وحجم الالفتات اإلعالنية  مريكية بفرض قيودٍ ألكما قامت الواليات المتحدة ا

السكا وفيرمونت تم حظر اإلعالن أوفي بعض المدن مثل  ،حسب المناطق التي توضع بها

 .الخارجي تماماً 

7) - Jana, M., & De, T. (2015). Visual Pollution Can Have a Deep 

Degrading Effect on Urban and Suburban Community: A Study in Few 

Places of Bengal, India, with Special Reference to Unorganized 

Billboards.  European Scientific Journal, ESJ, 11 (10), 720-929.  

 ،ول هو البيئة البصرية المحيطة بناألانطباعنا ا غالبًا ما يكون حولنا ما لى إ النظر عند

على نمط الحياة وخيمة؛ تؤثر بصري سوف تؤدي إلى عواقب  لذا عندما تعاني البيئة من تلوثٍ 
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 ىإلوهذا سيبعث شعورًا بالنفور وسيؤدي  ،اليومية للمجتمع، وتقلل من المناظر الجمالية إن وجدت

للمكان، من هنا يمكن تعريف التلوث على أنه مجموعة من التكوينات غير  ونفسيةٍ  جسديةٍ  أضرارٍ 

قد تكون مباني قديمة أو كتابات على  ، أوقد تكون لوحات إعالنية منتشرة بصورة عشوائية ؛المنظمة

 الجدران.

التلوث لى تسليط الضوء على اآلثار السلبية الناجمة عن مشكلة إتهدف هذه الدراسة 

البصري، وخاصة اإلشارة الى الالفتات االعالنية غير المنظمة، وذلك للتنويه على أن البيئة 

 البصرية ال تقل أهمية عن أي جزء آخر كالمياه والهواء وغيرها.

 Barrackpore) من المدن البنغالية مثل ) جريت هذه الدراسة على مجموعةٍ أُ 

(Barasat)  اللوحات من وخاصة  ،لكثرة الملوثات البصرية فيها ذالك ، و من الهند واسعةٍ  جزاءٍ أو

 عالنية.إلا

وتم  ،وأخرى تعاني من التلوث وبشدة ،وقد تمت المقارنة بين أجزاء مريحة بصريًا ال تعاني من تلوث

 أكثر. سؤال الناس عن أي الجوانب التي تبعث في نفسهم الراحة البصرية

8) - Chmielewski, S., Lee, D., Tompalski, P., Chmielewski, T., & Wezyk, 

P. (2016). Measuring Visual Pollution by Outdoor Advertisements in an 

Urban Street using Intervisibilty Analysis and Public Surveys. 

International Journal of Geographical Information Science, 30 (4), 801-

818.  

وللعمل على حل هذه  ،التلوث البصري عبارة عن اضطراب وفوضى في البيئة المحيطة بنا  

ركزت هذه الدراسة على قياس التلوث البصري الناتج عن الالفتات  ،المشكلة والوقوف على مسبباتها

 عالنية في أحد الشوارع المزدحمة في مدينة اوبلين في بولندا.إلواللوحات ا
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ن أال إ ،ساسيأللتلوث البصري بشكل  عالنات المبالغ فيها مصدراً إلما تعتبر هذه ا غالباً 

لذلك ال يمكن تنظيمه  ،الحياة اليومية فيالمدن ال تملك طريقة لقياس هذا النوع من التلوث وتأثيره 

فاعلة من خالل ربط الرأي  بفاعلية، حيث توضح الدراسة أن التلوث البصري يمكن قياسه بطريقةٍ 

 العام بعدد االعالنات المرئية.

9) - Portella, A. (2016). Visual Pollution: Advertising, Signage and 

Environmental Quality. London: Routledge.s 

في التصميم وعلم النفس هناك اهتمام متزايد بالنتائج السلبية التي تظهر نتيجة العشوائية 

والتي تؤثر على الجودة البصرية للمدينة وعلى حياة الناس بشكل  ،في توزيع الالفتات االعالنية

 عام.

عالنية بطرق اإلوركزت هذه الدراسة على التلوث البصري الناتج عن ازدياد عدد الالفتات 

كسفورد البريطانية وبين مدينتين في البرازيل أُ عشوائية، حيث قامت بعمل مقارنة بين شوارع مدينة 

ذ أن الشوارع في المدن الثالث كانت تخضع لقوانين مختلفة بالنسبة إية ريو، قصى جنوب والأوهما: 

 كسفورد يتم مراقبتها وفقًا لشروطٍ أُ ضافة إلى أن الشوارع في مدينة إلالفتات وللعالمات التجارية، 

 معينة للحفاظ على هويتها. تخضع لنظمٍ  ةٍ معين

أما مدينة بيلوتاس لم تخضع ألي قواعد مما أدى إلى ظهور ما يسمى )الشوارع  

سلطت الضوء من خالل دراستها  كماالمضطربة( نتيجة العشوائية الموجودة في توزيع الالفتات. 

 منه. اً على موضوع ارتباط مظهر المبنى مع الالفتة التجارية التي تشكل جزء

10) - Probst, A. (2016). Environmental Visual Pollution and its 

Relationship to Signage Technology: A Case Study in Thailand, 

Doctoral Dissertation, University of Cincinnati.                      
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وتسعى  ،عالنات المختلفة عبر الزمن على البيئة المحيطةإلتأثير ا فيتبحث هذه الدراسة 

 نتشار الخاطئ لالفتات اإلعالنية.الإلى التلوث البصري الناتج عن االعوامل التي تؤدي  إلى فهم

من  اً جود أنواع مختلفة من الالفتات التي أصبحت جزءلو تم إجراء الدراسة في تايالند وذلك 

احث بسبب التهاون في تطبيق األنظمة والقوانين على الالفتات وتوزيعها. وقد قام الب وأيضاً  ،المدينة

وتحليل المعلومات الخاصة بها وتقديم توصيات لمصممي  ،مختلفة بدراسة ثالث مدن ذات مقاييسٍ 

هذه اإلعالنات ومنفذيها ومطالبة أصحاب القرار بأخذ قضية التلوث البصري على محمل أكثر 

 من النتائج أهمها:  الى جملةٍ  وتوصلت الدراسةجدية. 

نتباه إذا كانت بشكل جاذب وتحوي على الفي لفت ا عالنية يكمنإلالهدف من الرسائل ا  -0

 دورٍ  ليس لها أيُ  المتلقي كرسائل مزعجةٍ  فسوف يتعامل معهاجديدة أما غير ذلك  تقنيات عرضٍ 

 في التواصل.

فلم تعد عالقة  عالنية والبيئة المحيطة أصبحت عالقة أكثر تعقيداً إلالعالقة بين الرسائل ا -2

 بتحفيز العديد من الحواس في نفس الوقت.بصرية فقط. إذ أنها تقوم 

لتشمل سوء استخدام المساحات والمواد  ،مشكلة التلوث البيئي تتعدى سوء التصميم  والتوزيع -3

 التي تدخل في عملية عرض الالفتات االعالنية.

أفضل  عالنية بشكلٍ إلإيصال الرسائل ا فيساعد عالنية تُ إلعملية تنظيم وتوزيع الالفتات ا -4

 أكثر فاعلية. رهاقًا ويشجع على تلقي الرسائل بصورةٍ إكما يخلق بيئة أقل  ،متلقيلل

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية: -

 مالحظة ما يلي: تمن خالل استعراض الدراسات السابقة تم
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لى موضوع تنسيق العناصر البصرية في البيئة العمرانية إتطرقت العديد من الدراسات السابقة  -0

عملية اإلدراك وفهم المحيط الخارجي مثل دراسة   فيبصورة عامة، ومدى تأثير البيئة المحيطة 

(Enache, Morozan, Purice, 2012)، ودراسة(0227 زهري،أل )ا ودراسة ،  

  .(0282 )شرف الدين،

 ،لتحسين البيئة البصرية تصميميةٍ  في سعيها لتطبيق أسسٍ السابقة تشابهت العديد من الدراسات  -9

 ودراسة ( 0224 )الذياب،للحد من التلوث البصري مثل دراسة  متجانسةٍ  وتحقيق وحدةٍ 

 .(Jana, 2015)ودراسة  (9116 )غربي،

مكانية تصحيح الصورة البصرية والمحافظة على الناحية إأجمعت الدراسات السابقة على  -3

نظمة والتعليمات التي تراعي عالقة البيئة مع العناصر ألتباع اامن خالل  ؛للبيئة المحيطةالجمالية 

 األخرى المكونة لها.

سس التصميمية المناسبة والواجب توفرها في تصميم الالفتات ألركزت بعض الدراسات على ا -4

وزيادة فاعلية هذه الالفتات في تأثيرها على المتلقي مثل  ،التجارية للحد من مشكلة التلوث البصري

 .(Probst, 2016)ودراسة  (Awad, 2012) دراسة

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: -

هذه الدراسة وهو  اتبعتهختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث المنهج الذي ا. 0

 .التحليليالمنهج الوصفي 

البصرية للشوارع التجارية من حيث تركيزها على المشهد  العناصرختلفت في تعاملها مع ا. كما 2

  .نتشار الالفتات التجارية في الشارع التجارياالبصري الناتج عن 

 .فتات التجارية في شارع وصفي التلدراك الالإساعد في تحسين قتراح نموذج تصميمي يُ ا. 3
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة واجراءاتها

 المبحث األول )منهجية الدراسة( 3.0

، والذي يعتمد على رصد ومتابعة دقيقة المنهج الوصفي التحليليتقوم منهجية الدراسة على تمهيد: 

ومفصلة لظاهرٍة أو حدٍث ما بطريقٍة كميٍة ونوعية، ويتم ذلك ضمن فترٍة زمنيٍة أو عدة فترات، وذلك 

الظاهرة أو الحدث من حيث المحتوى والمضمون وبالتالي الوصول إلى نتائج  إلىللتعرف 

يشتمل المنهج الوصفي على جمع البيانات،  فهم الواقع وتحليله وتطويره. كما فيوتعميمات تساعد 

ستخالص الوتبويبها، وعرضها، ومن ثم تحليلها بشكٍل دقيق، وتفسيرها بشكٍل معمق، وَسبر أغوارها 

 في وضع حلوٍل لمشاكل قائمة همالحقائق والتعميمات المستجدة التي تس

 منهجية الدراسة: 0.0.3

نها "مجموعة من القواعد واإلجراءات التي ( المنهجية على أ1122 ،الزعبيو قدم )الوادي 

وخطوات منظمة يتبعها الباحث في معالجة الموضوعات التي يقوم  ،يعتمد عليها طريق البحث

 معينة". حيث اعتمدت الدراسة على أسلوبين:  بدراستها إلى أن يصل إلى نتيجةٍ 

ظهارها المعطيات وتحليلها المعلومات و جميع عبارة عن تهو  لمنهج الوصفي:ا ( أ ووصفها وا 

وعرضها عن  ،اإلحصائية من دون تعميم البياناتوذات مدلول والتعامل مع  علمية بصيغةٍ 

 (.1122 ،طريق الجداول والرسوم البيانية وغيرها )النجار

عتماد على عينة من الستنتاجات باالهو تحليل وتفسير واستخالص ا ستداللي:الالمنهج ا  ( ب

 (.1122 ،)النجار المجتمع ويتعامل مع التعميم والتنبؤ المجتمع للتوصل إلى قرارات تخص
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 مجتمع الدراسة: 2.1.3

 العاملين في مكاتب وشركاتفي مجال التصميم الجرافيكي  الخبراءتألف مجتمع الدراسة من ي

وذلك حسب إحصاءات غرفة الصناعة والتجارة وشركة  اً ( مكتب162الدعاية واإلعالن والبالغ عددها )

 مجال التصميم الجرافيكي. في  نية( جامعة أردنية مع21كذلك شمل مجتمع الدراسة ) ،1122لعام 

 عينة الدراسة: 3.1.3

نه ليس هنالك عدد نموذجي لحجم أ (Roscoe, 2004ولتحديد حجم العينة أشار روسكو )

 العينة ولكن هنالك قواعد عامة منها:

 .األبحاث العلمية( مقبواًل لكثير من عينة 211قل من أ إلى 01يعتبر حجم العينة )من  -

 حتمالية.إلغلب العينات اأ%( من المجتمع مناسب في 12 -%22)نسبة عتبر تُ  -

 وللوصول إلى حجم العينة بناًء على المعطيات سالفة الذكر تكون المعادلة كما يلي: 

 .عينة 22%= 12× 182%( =12× )حجم المجتمع 

وبناء على ما سبق تم سحب عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة من خالل توزيع 

( استبانة أي ما نسبته 21وتم استرداد ) ،كبر تمثيل لمجتمع الدراسةأ( استبانة لضمان 211)

الخاضعة للتحليل  اناتستبالحيث بلغت ا ،هما( استبانتين بسبب عدم كفايت1واستبعاد )، %(21)

 %( من أصل االستبانات الموزعة.88أي ما نسبته )( استبانة 88)

قامت الباحثة بأخذ عينة ممثلة لمجتمع الدراسة وذالك بسبب كبر حجم المجتمع واستغراقه 

العالية التي يتطلبها دراسة المجتمع كاماًل، حيث  إضافًة إلى التكلفة لوقٍت طويل حتى تتم دراسته،

أنه غالبًا ( 1128 ،الرفاعي، أبو بكر ،السيفو)و (Anderson & Poole, 2001)من  كل   يرى
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ما تكون النتائج التي يتم الحصول عليها باستخدام العينات أكثر دقة من تلك التي يمكن الوصول 

 إليها باستخدام كل عناصر المجتمع.

 :أداة الدراسة 4.0.3

 وهي:لجمع المعلومات  ةأساسي ثالثة مصادرإلى استخدام  ةالباحث تلتحقيق أهداف الدراسة لجأ

والتي  النظري تم اللجوء لمصادر البيانات الثانوية، اإلطارلمعالجة  المصادر الثانوية: .2

العلمية المحكمة والمطبوعات  والدورياتواألجنبية  والمراجع العربية في الكتب تتمثل

الصحف لكترونية و إلوالرسائل الجامعية ومصادر المعلومات ا واألبحاثوالوثائق الرسمية 

البحث للحصول على  وضوعم نترنت التي تناولتإلومواقع شبكة المعلومات العالمية ا

 المستجدات لذلك.  آخرالمعلومات والتعرف على المفاهيم المرتبطة بالدراسة ومعرفة 

 المصادر األولية )التحليلية(:  .9

تحليل المحتوى لعينات الدراسة من قبل الباحثة بناًء على تصنيف غرفة الصناعة والتجارة  . أ

عتمادها من قبل الخبراء ا( قطاع وذالك بعد 02للقطاعات التجارية والتي يبلغ عددها )

نظر الفصل ااألكاديميين والمصممين في مجال التصميم الجرافيكي وهندسة العمارة، 

 .المبحث الثاني-الثالث

 3dو برنامج  Adobe Photoshop CS6مقترح من تصميم الباحثة باستخدام برنامج  . ب

Max 2017. 

حيث  ،تمثلت المصادر األولية في أداة الدراسة )االستبانة( :المصادر األولية )الميدانية( .0

حيث تتكون االستبانة بصورتها  ،نهااتم تطوير استبانة تتناسب مع طبيعة الدراسة وعنو 
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وقد صيغت جميع فقرات االستبانة على مقياس ليكرت الخماسي ( فقرة 20النهائية من )

  .(2وكانت كما يوضح الجدول )

 
 

 ( مقياس لكرت الخماسي 2جدول )
 (SPSS ،2107جتماعية الالمصدر: الباحثة، باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم ا

 (Sekaran & Bougie, 2012وتم معالجة مقياس ليكرت وفقا للمعادلة التالية: )

 طول الفئة=
 الحد األدنى للبديل –الحد األعلى للبديل 

= 
(5-0) 

 =0.33 
 3 عدد المستويات

 وبناء على المعالجة تم تحديد درجة الموافقة النسبية وفقًا لألتي:

وتشمل الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية أكبر من  درجة الموافقة المرتفعة: -

(3.66.) 

درجة الموافقة المتوسطة: وتشمل مجموعة الفقرات التي تراوحت متوسطاتها الحسابية بين  -

(1.02 – 0.66.) 

درجة الموافقة المتدنية: وتشمل مجموعة الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية أقل من  -

(1.02.) 

 متغيرات الدراسة: 5.0.3

 متغير تابع: الالفتات التجارية. -

متغيرررر مسرررتقل: الخبرررراء األكررراديميون والمصرررممون فررري مجرررال التصرررميم الجرافيكررري وهندسرررة  -

 العمارة.

5 4 3 2 1 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
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 :صدق وثبات أداة الدراسة 6.0.3

 :  الصدق الظاهريأوال: 

تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين األكاديميين من ذوي الخبرة 

ختصاص إلبداء رأيهم من حيث: مدى مناسبة الفقرة للمحتوى، ومدى كفاية أداة الدراسة من الوا

حيث عدد الفقرات، وشموليتها، وتنوع محتواها وتقويم مستوى الصياغة اللغوية، أو أية مالحظات 

تمت  أخرى يرونها مناسبة فيما يتعلق بالتعديل، أو التغيير أو الحذف حسب ما يراه المحكمين وقد

مثل: توضيح  ونالت في ضوء توصيات وآراء المحكمدراسة مالحظاتهم واقتراحاتهم وأجريت التعدي

بعض المصطلحات، وتعديل محتوى بعض الفقرات، وتعديل بعض الفقرات لتصبح مالئمة، وحذف 

( يبين قائمة 4أو دمج بعض الفقرات، وتصحيح بعض أخطاء الصياغة اللغوية، والملحق رقم )

 أداة الدراسة. السادة محكمي بأسماء

 ثانيًا: صدق البناء: 

الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة  دَ يع

الوصول إليها، كما يبين مدى ارتباط درجة كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية لمحورها، من 

( يوضح معامل ارتباط 2أجل تحديد قدرة كل فقرة من فقرات المقياس على التميز، والجدول رقم )

(Pearson Correlation لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لمحورها. وتعتبر )

أن يتم ( فقرات متدنية ويفضل 1.25الفقرات السالبة أو الفقرات التي يقل معامل ارتباطها عن )

 (.Linn & Gronlund, 2012حذفها )
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معامل  البيان رقم الفقرة
 االرتباط

2 
التعريفية الموجودة في مدخل شارع وصفي التل ذات المفاتيح اللونية تؤدي اللوحات 

 .الدالة على صنف المحل التجاري دورها الوظيفي
1.121* 

 **1.088 .تؤدي الخطوط المكتوبة في اللوحات التعريفية وظيفتها 1

 **1.222 يتم إدراك الالفتة التجارية بصورِة واضحة من داخل الرواق بالنسبة للمارة نهارًا. 0

 **1.222 يتم إدراك الالفتة من خارج الرواق بالنسبة للمارة لياًل. 2

 **1.662 يتم إدراك الالفتة من داخل الرواق بالنسبة للمارة وللسائقين لياًل. 2

 **1.222 يتم إدراك الالفتة من خارج الرواق بالنسبة للمارة والسائقين نهارًا. 6

 **1.662 الجانبية التي اتخذت شكل الذراع في أعلى الرواق بالنسبة للسائقين.يتم إدراك الالفتة  2

8 
ستخدام اللون األسود المحايد في تصميم خلفية الالفتات التجارية خارج الرواق احقق 

 نسجامًا مع البناء.اعالقة أكثر 
1.022** 

 **1.021 حقق التصميم المقترح فاعلية في الحد من مشكلة التلوث البصري. 2

 **1.620 يخدم التصميم المقترح أصحاب المحال التجارية في إظهار الفتاتهم بصورٍة أوضح. 21

22 
الالفتات المقترحة خارج الرواق مقروءة بفاعلية واضحة بالنسبة للسائقين، خاصًة أن 

 شارع وصفي التل مزدحم بحركة السيارات أكثر من المشاة.
1.212** 

21 
تطبيق التصميم المقترح على كافة الشوارع التجارية في مدينة عمان التي ترى إمكانية 

 تشتمل على عنصر الرواق.
1.261** 

 **1.022 حقق تصميم الالفتات المقترح رؤيًة بصريًة أوضح مقارنًة بتصميم الالفتات القديمة. 20

 (1...**معنوية عند مستوى )
 (5...* معنوية عند مستوى )

 ستبانة والدرجة الكلية لمحورهاالرتباط بين كل فقرة من فقرات االمعامالت ا( 1جدول )
 (SPSS ،2107جتماعية الالمصدر: الباحثة، باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم ا

 

( أن معامالت تميز فقرات أداة الدراسة قد تراوحت ما بين 1يتضح من الجدول رقم )

(، وبذلك تعتبر 1.12تمتع بتميز جيد كونها أعلى من )( وهي دالة إحصائيًا وت1.222- 1.121)

 أداة الدراسة صادقه لما وضعت لقياسه.
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 الدراسة:  أداةثبات : ثالثاً 

لقد تم التأكد من مدى ثبات األداة المستخدمة في قياس المتغيرات التي تشتمل عليها 

( حيث تكون النتيجة Cronbach Alpha)االستبانة، من خالل احتساب قيمة معامل ألفا كرونباخ 

 %،211( واحد أي 2(، وكلما اقتربت القيمة من )0.60إذا كانت قيمته أكبر من ) مقبولة إحصائياً 

 حيث بلغت، (Sekaran & Bougie, 2012) ،دل هذا على درجات ثبات أعلى ألداة الدراسة

لذا يمكن وصف أداة الدراسة بالثبات، وأن البيانات التي تم  %(،22.2)نتيجة ألفا كرونباخ 

 .جيدةدرجة اعتمادية ب تتمتعالحصول عليها من خاللها مناسبة و 

 :التوزيع الطبيعي اختبار 7.0.3

للتأكد ما إذا كانت بيانات التي تم جمعها وذلك لكافة ال التوزيع الطبيعي اختبارتم إجراء 

حيث تم إجراء اختبار كلمجروف سميرنوف التوزيع الطبيعي أم ال،  تقع تحتالبيانات هذه 

(Kolmogorov-Smirnov،)  والذي يستخدم الختبار توزيع البيانات طبيعيًا في حال كان عدد

من شروط التوزيع الطبيعي أن قد كان (. و 1121 ،)أبو زيد ،( مشاهدة21المشاهدات أكبر من )

يعني أن البيانات  فإن هذا ( 2أقل من ) K-S( وقيمة 1.12للبيانات أكبر من ) Sigتكون قيمة 

 (.0وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم ) (Hair et.al.2011)طبيعيًا توزيعًا موزعة 

K-S Sig االنحراف  الوسط الحسابي
 حجم العينة N المعياري

0.073 1.027 4.40 1.364 88 
 (K-Sعتماد على اختبار )ال( اختبار التوزيع الطبيعي با3جدول )

 (SPSS ،2107جتماعية الالمصدر: الباحثة، باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم ا
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( والتي تشير إلى أن توزيع 0ختبار الموضحة في الجدول رقم )العلى بيانات ا بناءً و 

 اختبار% وقيمة 2( قيمة أكبر من 1.212)البالغة   Sigحيث بلغت قيمة  ،البيانات كان طبيعياً 

(K-S( البالغة )وهي 2.220 )( 2أقل من). ( يوضح التوزيع الطبيعي إلجابات 20الشكل )نظر ا

 أفراد عينة الدراسة.

نه إذا أ( والتي تبين Central Limit Theoremكما تفسر نظرية النهاية المركزية )

فإننا سنجد توزيع  ،وحسبنا الوسط الحسابي لكل عينة ،اخترنا جميع العينات الممكنة من مجتمع ما

جميع األوساط الحسابية لهذه العينات قريب من التوزيع الطبيعي حتى لو لم يكن التوزيع األصلي 

 ( مشاهدة على األقل01للمجتمع قريبًا من التوزيع الطبيعي ولكن بشرط أن يكون في كل عينة )

 (Berenson and Levine, 1992). 

K-S

5.00

4.88

4.75

4.63

4.50

4.38

4.25

4.13

4.00

3.88

3.75

3.63

3.50

3.38

3.25

3.13

3.00

Std. Dev = .36  

Mean = 4.41

N = 88.00

 
 ( التوزيع الطبيعي إلجابات أفراد عينة الدراسة20الشكل )

 (SPSS ،2107جتماعية الالمصدر: الباحثة، باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم ا
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 :األساليب اإلحصائية المستخدمة 8.0.3

بالحاسب اآللي عن طريق برنامج  بإدخال البيانات ومعالجتها إحصائياً  ةالباحث تقام

SPSS من خالل استخدام األساليب اإلحصائية التالية: واستخراج النتائج هاومن ثم تحليل 

(: وذلك لوصف إجابات Descriptive Statistic Measures)مقاييس اإلحصاء الوصفي 

 عينة الدراسة، من خالل استخدام ما يلي:

 أفرادتم استخدامه كأبرز مقاييس النزعة المركزية لقياس متوسط إجابات  الوسط الحسابي: -

 عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة.

نحراف في إجابات أفراد عينة التم استخدامه كأحد مقاييس التشتت لقياس ا نحراف المعياري:ال ا -

 الدراسة عن وسطها الحسابي.

وذلك  (SPSS) االجتماعيةنامج اإلحصائي للعلوم البر  ةالباحث استخدمتستداللي: الاإلحصاء ا

 :ليتمكن من تطبيق األساليب والمؤشرات اإلحصائية التالية

 الختبار ثبات أداة الدراسة. (:Cronbach Alphaمعامل ثبات أداة الدراسة ) -

الختبار صدق البناء إلظهار مدى ارتباط درجة كل فقرة  (Pearson Correlation) اختبار -

 جل تحديد قدرة كل فقرة من فقرات المقياس على التميز.أومن  ،مع الدرجة الكلية لمحورها

 الختبار التوزيع الطبيعي للبيانات. :(Kolmogorov-Smirnov) اختبار -

 : وذلك الختبار فرضية الدراسة.(One Sample T-testاختبار ) -

 إجراءات الدراسة: 9.0.3

 قامت الباحثة بما يلي:

( والتي 2نظر الملحق رقم )ا ،تصميم استمارة تحليل اعتمدت فيها على مجموعة من المحاور .2

 كانت كاآلتي: 
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 وصف عام لالفتة التجارية من حيث الوحدات التي تتكون منها الالفتة وتقنيات تنفيذها.  -

التطرق للعناصر البصرية التي شكلت تصميم تلك الالفتات وعملية بنائها والتي تناولت كل من  -

 الخط، اللون، األشكال والصور، وعملية البناء التي تعتمد على أسس التصميم. 

 عملية اإلدراك وعالقة الالفتة بمحيطها الخارجي.  -

ية إدراكها من داخل الرواق ومن الجمالية والوظيفة في تصميم الالفتة، والتي تناولت عمل -

 خارجه بالنسبة للمتلقي. 

تصميم الستمارة على مجموعة من الخبراء المعنيين في الوقد قامت الباحثة بعرض تلك ا

أخذتها الباحثة بعين  حيث أبدوا عدة مالحظاتٍ  (،1أنظر الملحق ) ،الجرافيكي والتصميم المعماري

من العينات وتم  لمجموعةٍ  ستمارة، وبعد ذلك أجرت الباحثة تحليالً العتبار ومن ثم تم اعتماد االا

الخبراء أنفسهم وأبدوا كذلك بعض المالحظات ومن ثم تم اعتماد  عرض التحليل على مجموعةٍ 

 نهائية.  طريقة التحليل بصورةٍ 

 قامت الباحثة باقتراح مجموعة من الحلول التصميمية، والتي تمثلت في اختيار نماذج لونية .9

توضع أسفل الالفتات التجارية بناًء على تصنيف غرفة الصناعة والتجارة للقطاعات التجارية 

والتي بلغ عددها اثني عشر قطاعًا، اتخذ فيها كل قطاع لون محدد يمثله وعليه فقد قامت 

الباحثة بتصميم الفتة مفتاحية توضع في بداية مدخل شارع وصفي التل وفي نهايته للتعريف 

طاعات وألوانها، كما قامت بتصميم طريقة لعرض الالفتات التجارية خارج مبنى بتلك الق

الرواق، إضافًة إلى تصميم الفتاٍت جانبية يمكن إدراكها من مسافٍة بعيدة خاصة للسائقين، وقد 

نظر اتم عرض النموذج التصميمي المقترح مع استبانة تحليل تتعلق بالرؤية التصميمية، 

اعُتمدت من قبل مجموعة من الخبراء المعنيين في التصميم الجرافيكي (، والتي 0الملحق )
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(، والتي تم توزيعها على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة 2نظر الملحق )اوالتصميم المعماري، 

 ومن ثم قياس مدى صدقها وثباتها وتحليل أسئلتها واختبارها احصائيًا.

 لمبحث الثاني )تحليل عينات الدراسة(ا 3.9.0 .3

بناًء على تصنيف غرفة الصناعة والتجارة ي عشرة الفتة تجارية تقامت الباحثة بتحليل اثن

للقطاعات التجارية، حيث تم اختيارها بما يتناسب مع تلك القطاعات وذالك بعد عرضها على خبير 

والذي أكد متخصص في العينات من خالل زيارته لموقع الدراسة المتمثل في شارع وصفي التل 

ملية التشابه العالية في تصميم الالفتات التجارية والخامات المستخدمة في تنفيذها بنسبٍة على ع

% حيث تم ترقيم العينات المختارة ضمن القطاع الواحد ومن ثم إختيار عينة من كل 71تصل إلى 

 ر كاآلتي:مجموعة من المحاو  وقد اعتمد التحليل علىقطاع، 

 حل أو العالمة التجارية.مإسم ال .0

 الوحدات التي تتكون منها الالفتة. .2

 تقنية تنفيذ الالفتة. .3

 العناصر البصرية وعملية بناء التصميم.  .4

 عملية بناء التصميم. .5

 عملية اإلدراك وعالقة الالفتة بمحيطها. .6

 الجمالية والوظيفية في تصميم الالفتة التجارية داخل الرواق وخارجه. .7

 وكان تحليل العينات كاآلتي:
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 عامةمعلومات 

م المحل أو العالمة اس
 التجارية

 صاج حارة زمان

الوحدات التي تتكون 
 منها الالفتة

متداد على جانبي اتكونت الالفتة من قطعٍة علويٍة واحدة وكان لها 
 مدخل المحل بحيث تبدو كجزٍء مكمٍل لالفتة.

 
 تقنية تنفيذ الالفتة

تثبيته على هيكل ستخدام مادة الفلكس فيس المطبوع والذي تم اتم 
معدني، كما تم تزويد الالفتة  بإضاءٍة من خلف الفلكس المطبوع كي 

 تظهر لياًل.

 
 
 

 
 
 
 

العناصر البصرية 
 وعملية بناء التصميم

 

 
 
 
 
 
 
 

 العناصر البصرية
 
 

         

ستخدام خط عربي نُفذ بواسطة برامج التصميم الجرافيكي، ا: تم الخط

ستخدام احيث ينتمي هذا الخط إلى عائلة خط النسخ الكوفي، كما تم 

( والتي تنتمي إلى Restaurantأحد الخطوط الالتينية في كلمة )

 (.Serifعائلة خطوط )

ختيار ألوان مناسبة لتكمل بعضها البعض على الرغم الم يتم  اللون:

ستخدام اللون اأنها ظهرت بشكٍل متبايٍن مع خلفية الالفتة، نتيجة من 

 سم المحل التجاري.النتباه الاألصفر المشبع في لفت ا

ستخداُم مجموعٍة من العناصر البصرية والتي اتم  األشكال والصور:

تتمثل في رمٍز يمثل شكل )الصاج( ويدل على طريقة إعداد خبز 

الشراك، إال أنه لم يظهر بصورٍة واضحة أعلى الالفتة ولم ُيختزل 

شكل )الصاج( بصورٍة صحيحة، إضافة إلى ظهوره باللون األسود، 

ستخدام الفية، كما تم األمر الذي قلل من عملية تباينه مع لون الخ

رسم كارتوني يمثل شكل طاهي يظهر كأنه يؤدي حركًة ما في 

 عملية إعداد الطعام.
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 0( يبين النموذج التحليلي 4جدول )

 (2107المصدر: )الباحثة، 

  

 

 عملية بناء التصميم

 

فيما بينها، مما وغير مدروس ودون أي ترابط ٍ  جاءت مفردات تصميم الالفتة بشكٍل مبعثرٍ 

 .أفقدها الوحدة والترابط البنائي

 

 

 

عملية اإلدراك وعالقة 

 الالفتة بمحيطها

 

أن عملية إدراك مفرداتها لم تتم بشكٍل كاٍف وذلك لعدم وضوح  تم إدراك الالفتة بشكٍل عام إال

عتمدت االرمز المستخدم فيها والذي يدل على طبيعة نوع الطعام المقدم. كما أن عملية اإلدراك 

دون إدراك الدالالت سم المحل الذي ظهر كعنصٍر دخيٍل على الالفتة و ابالدرجة األولى على 

األخرى. ولم ترتبط الالفتة بمحيطها المعماري، حيث وجدت كعنصٍر مضاٍف على واجهة 

 المحل أو جدار المبنى الموضوعة عليه ولم ترتبط الالفتة بما يجاورها من الفتات ُأخرى.

 

 

 

 

الجمالية والوظيفية في 

 تصميم الالفتة

 

 داخل الرواق

السيما أن مدى رؤيتها و نتباه إليها اليستدعي الم تظهر الالفتة بشكٍل 

جيدًا بشكٍل كاٍف، إال أنها تؤدي وظيفتها  دّ عمن داخل الرواق ال يُ 

 من خالل وجود بعض المفردات والرموز البصرية فيها.

 

 خارج الرواق

كذلك كان األمر من خارج الرواق، فلم تظهر الالفتة بشكٍل ُممَيز 

وهذا يعوُد إلى ضعف تصميمها إال أنها أدت جانبها الوظيفي بشكٍل 

 أو بأخر. 
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 الرواقمبنى داخل ألحد المطاعم الموجودة  ( يبين الفتة تجارية44الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 

الرواقمبنى خارج من ألحد المطاعم  ( يبين موقع الفتة تجارية54الشكل )  

 (2107المصدر: )الباحثة، 



122 
  

 

 
 

 معلومات عامة

سم المحل أو العالمة ا
 التجارية

A&S 

الوحدات التي تتكون 

 منها الالفتة

 المحل. مدخل أعلى تثبيتها تم واحدة قطعة من الالفتة تتكون

 

 تقنية تنفيذ الالفتة

 معدني هيكلٍ  على تثبيته تم والذي المطبوع الفلكس خامة ستخداما تم

 لياًل. تظهر لكي الفلكس خامة خلف من باإلضاءة تزويدهُ  كما تم

 
 
 
 
 
 

العناصر البصرية 
 وعملية بناء التصميم

 
 
 
 
 

 
 

 العناصر البصرية 
 
 

منفٍذ بأحد خطوط برامج  رئيس احتوت الالفتة على عنوانٍ  الخط:

التصميم الجرافيكي الحديث، حيث يشير إلى طبيعة المحل التجاري، 

كما احتوت على مجموعٍة من الكلمات المكتوبة بأحد خطوط النسخ 

 والتي ُتشير إلى تنوع خدمات المحل التجاري.

ستخداُم مساحاٍت لونيٍة مسطحة بصورٍة غير مدروسٍة من اتم  اللون:

موفقًا نوعًا ما نظرًا  دّ ختيار ألوان الخطوط ُيعاحيث توزيعها، إال أن 

إلستخدام ألواٍن محايدٍة كاللون األسود الذي يتماشى مع بقية األلوان 

 المستخدمة في التصميم: البرتقالي، الرمادي، األبيض.

حتوت الالفتة على شعاٍر باللغة اإلنجليزية على ا األشكال والصور:

(، Sans-Serif( وينتمي إلى عائلة خطوط  )(Monogramهيئة 

كما تضمن الشعار مجموعًة من الرسوم التي تبين ِعددًا يدويًة 

 يستخدمها المهنيون داللًة على طبيعة عمل المحل.
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 2( النموذج التحليلي 5جدول )

 (2107المصدر: )الباحثة، 

 
 

 عملية بناء التصميم
 

 ا البعض، حيث ظهر العنوان الرئيسغير مرتبطٍة ببعضهظهر التصميم بمفرداٍت منفردة 

بحجٍم كبير مقارنًة مع الكلمات الموجودة أسفل الالفتة، كما ظهر تداخل واضح ما بين الشعار 

والرسوم من خلفه، مما شكل توازنًا غير متماثٍل بالحجم واللون، ومن ناحية أخرى لم يتم ترك 

فتة من الجهة اليمنى وكذلك كان األمر بالنسبة للشعار من مسافٍة كافية بين العنوان وحافة الال

 الجهة الُيسرى.

 

 
 
 

عملية اإلدراك وعالقة 
 الالفتة بمحيطها

جاءت عمليُة إدراك عنوان الالفتة التجارية بشكٍل واضح وذلك لسيادته وتباين لونه مع الخلفية 

وذلك بسبب حجمها الصغير  ةمدركالرمادية الموضوع عليها، أما الكلمات التفصيلية فلم تكن 

وظهورها باللون األسود الذي لم يتباين كثيرًا مع الخلفية. كما ظهر الشعار بصورٍة مدركة إال 

أنه لم يحمل معنى يفيد المتلقي، ومن جهةأخرى لم يتم إدراك الرسوم خلف الشعار بشكل كاٍف 

بمحيطها المعماري حيث ظهرت لتصاقها بالشعار مباشرة، ولم ترتبط الالفتة الصغر حجمها و 

 كعنصٍر دخيٍل على واجهة المحل الموضوعة عليه ولم ترتبط بما يجاورها من الفتات.

 
 

الجمالية والوظيفية في 
 تصميم الالفتة التجارية

 

 داخل الرواق

لم تظهر الالفتة بشكٍل جميل وذلك لضعف التصميم وبنائه غير 

المدروس إال أنها أدت جانبًا وظيفيًا في الداللة على طبيعة عمل 

 المحل. 

 

 خارج الرواق

كذلك كان األمر من خارج الرواق، فلم تظهر الالفتة بشكٍل مميز 

كٍل وهذا يعوُد إلى ضعف تصميمها إال أنها أدت جانبها الوظيفي بش

 أو بأخر.
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 ( الفتة تجارية تبين أحد محال مواد البناء داخل مبنى الرواق46الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 يبين الفتة تجارية ُتظهر أحد محال مواد البناء من خارج مبنى الرواق (47الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة،  
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 معلومات عامة

سم المحل أو العالمة ا
 التجارية

 مجوهرات عيسى 

 
الوحدات التي تتكون 

 منها الالفتة

تكونت الالفتة من قطعٍة واحدٍة أعلى مدخل المحل التجاري ومن 
سم المحل على واجهة اأعمدٍة على جانبي المدخل، إضافًة إلى 

 العرض من الداخل. 
 

 تقنية تنفيذ الالفتة
ستخدام مادة الفلكس فيس المطبوع والذي تم تثبيته على هيكٍل اتم 

معدني، كما تم تزويد الالفتة بإضاءٍة من خلف الفلكس المطبوع كي 
 تظهر لياًل.

 
 
 
 
 
 

العناصر البصرية 
 وعملية بناء التصميم

 

 
 
 
 
 

 
 العناصر البصرية 

 
 

سم المحل التجاري باللغة اتكونت الالفتة التجارية من  الخط:

( وهو خط Serifاإلنجليزية والذي ينتمي إلى  عائلة خطوط )

(Times New Roman كذلك احتوت على ،)سم المحل باللغة ا

العربية والذي ينتمي إلى عائلة الخط الكوفي، وتم تنفيذ هذه الخطوط 

بواسطة برامج التصميم الجرافيكي، كما يالحظ ظهوُر كلمتين باللغة 

 Goldمتداد العامود األيمن من الالفتة وهما ااإلنجليزية على 

لإلشارة إلى طبيعة المحل الذي يبيع المعادن النفسية من  Silverو

 الذهب والفضة.

ستخدام تدرج لوني في خلفية الالفتة امن المالحظ أنه تم  اللون:

الالفتة صفة الفخامة التي تعكس طبيعة   أنه لم يعطٍ التجارية، إال

سم المحل باللون األحمر األمر الذي جعله اعمل المحل، كما ظهر 

 نجليزية. إلملفتًا للنظر أكثر من العنوان باللغة ا

لم تحتوي الالفتة الرئيسة على أية رموز أو رسوم  األشكال والصور:

نما  األيسر من شتمل العامود اتوضيحية تعبر عن طبيعة المحل، وا 

جانب المحل على رمٍز تجريدي يمثل شكل الجوهرة ويحتوي بداخله 

 (.IJنجليزية وهو )إلسم المحل باللغة االختصار اعلى 
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 3( النموذج التحليلي 6الجدول )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
  

 

 عملية بناء التصميم

 

نجليزية موزعٍة على هيئة  ظهر بناء التصميم بشكٍل ركيٍك وبسيط، معتمدًا على خطوٍط عربيٍة وا 

 .Jewelleryتوازٍن متماثٍل بسيط، كما احتوت الالفتة على خطأ إمالئي موجود في كلمة 

 

 

 

 عملية اإلدراك

وعالقة الالفتة  

 بمحيطها

 

زدحام عناصر الالفتة وكذلك طبيعة الخطوط المستخدمة فيها فإن عملية إدراكها انظرًا لعدم 

سم المحل باللغة اإلنجليزية اتمت بكل سهولٍة ويسر، وكان ال بد من ترك مساحٍة كافيٍة بين 

واسم المحل باللغة العربية حتى يتُم إدراك كُل واحدٍة على حدة، إال أن عملية اإلدراك بشكٍل 

 .سم باللغة العربية نظرًا لحجمه وتميزه باللون األحمراللأساسي كانت 

 

 

 

 الجمالية والوظيفية

 في تصميم الالفتة  

 التجارية

 

 داخل الرواق

لم يتسم تصميم الالفتة بأي صفٍة جمالية، وهذا يعود إلى البساطة 

من ر، إال أنها أدت جانبًا وظيفيًا ستخدام العناصاالمطلقة في 

  .الداخل

 

 الرواقخارج 

وكذلك كان األمر من خارج الرواق فلم تظهر بشكٍل جميل ولكنها 

 أدت الجانب الوظيفي بنسبٍة أقل مما هي عليه من داخل الرواق. 
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 ( الفتة تجارية تبين أحد محال المجوهرات داخل مبنى الرواق48الشكل )

 (2107)الباحثة،  المصدر:
 

 
 يبين الفتة تجارية ُتظهر أحد محال المجوهرات من خارج مبنى الرواق (54الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 



128 
  

 

 
 
 

 معلومات عامة

سم المحل أو العالمة ا
 التجارية

 COBARIكوباري 

 

الوحدات التي تتكون 

 منها الالفتة

 

 مدخلين من الرواق.متداد اتكونت الالفتة من قطعٍة واحدٍة على 

 

 تقنية تنفيذ الالفتة

تم إستخدام مادة األلكبوند والذي تم تثبيته على هيكٍل معدني، كما تم 

 تثبيت أحرٍف من الفوم على سطح الالفتة.

 
 
 
 
 

العناصر البصرية 
 وعملية بناء التصميم

 

 

 

 

 

 العناصر البصرية 

 

 

سم المحل باللغة العربية وبخٍط اتكونت الالفتة التجارية من  الخط:

من خطوط برامج التصميم الجرافيكي الحديث المكتوبة على الجانب 

سم المحل باللغة اإلنجليزية على ااأليمن من الالفتة، كما تم كتابة 

 (. Serifالجانب األيسر من الالفتة باستخدام خط من عائلة )

للون األسود ظهرت الالفتة بلوٍن رمادي فاتح وبأحرٍف با اللون:

 بشكٍل بسيٍط وظاهر.

الالفتة على أي صور فوتوغرافية أو  لم تحتوِ  األشكال والصور:

نما  سم اكتفى المصمم برمٍز يمثل الحرف األول من امرسومة، وا 

 (. Serif( والذي ينتمي إلى عائلة الخطوط )Cالمحل )

 

 عملية بناء التصميم

 

زدحاٍم بين العناصر الموجودة، اجاء البناء التصميمي لالفتة بصورٍة بسيطٍة جدًا ومن دون أي 

 محققًا بذلك توازنًا متماثاًل وتباينًا تامًا بين الخطوط المكتوبة وخلفية الالفتة.
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 4( النموذج التحليلي 7الجدول )

 (2107المصدر: )الباحثة، 

 

 

 

 

 

عملية اإلدراك وعالقة 

الالفتة التجارية  

 بمحيطها

 

 

سم ايسر، وهذا يعود إلى البساطة والوضوح في كتابة تمت عمليُة إدراك الالفتة بكل سهولٍة و 

المحل باللغتين العربية واإلنجليزية، أما فيما يتعلق بعالقة الالفتة في محيطها فيمكن القول بأن 

إختيار اللون الرمادي يتماشى إلى حٍد ما مع لون الحجر الطبيعي المستخدم في بناء الواجهة، 

جاءت على شكل صندوٍق مغلق فقد تميزت عما يجاورها من جهة ونظرًا لبروز الالفتة والتي 

 اليسار، كما ساعدها في ذالك التفرد عدم وجود أي الفتة تنافسها من الجهة اليمنى.

 

 

 

الجمالية والوظيفية في 

 تصميم الالفتة التجارية

 

 داخل الرواق

لم تتسم الالفتة بأي صبغٍة جمالية، حيث أنها ُصَممت بشكٍل بسيٍط 

 المحل التجاري.بجدًا لكنها أدت الغرض المطلوب منها في التعريف 

 

 خارج الرواق

وكذلك كان األمر من خارج الرواق فلم تظهر بشكٍل جمالي ولكنها 

 بقيت تؤدي وظيفتها نظرًا لكبر حجم الخط المستخدم فيها.
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 ( الفتة تجارية تبين أحد محال بيع األلبسة داخل مبنى الرواق51الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 

 يبين موقع الفتة تجارية تظهر أحد محال بيع األلبسة من خارج مبنى الرواق ( 45الشكل )
 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 معلومات عامة

سم المحل أو ا
 العالمة التجارية

 كنز لتأجير السيارات

 
الوحدات التي تتكون 

 منها الالفتة

تتكون الالفتة من مجموعٍة من القطع المترابطة مع بعضها 

بواسطة مرابط معدنية، ويوجد أسفلها مادة من الفينيل المطبوع 

باللون األزرق، وتمتد على عرض مدخلين من المحل التجاري 

 متداٍد علوي لغاية سقف الرواق.امع 

 
 تقنية تنفيذ الالفتة

سطح الالفتة عن طريق ستخدام مادة السيكوريت في بناء اتم 

إضافة أحرٍف من مادة  تتثبيته على هيكٍل معدني، وتم

 .LEDاألكريلك بصورٍة بارزة مضاءٍة باستخدام مصابيح ال 

 
 
 
 
 

العناصر البصرية 
 وعملية بناء التصميم

 

 
 
 
 
 

 العناصر البصرية 
 
 

سم المحل ايدل على  رئيس تكونت الالفتة من عنوانٍ  الخط:
، حيث تم إلى طبيعة عمل المحلفرعي يشير  واحدٍ  وعنوانٍ 

ستخدام خط من عائلة الخطوط الكوفية المنفذ بواسطة برامج ا
سم المحل باللغة اعلى الالفتة حتوت االتصميم الجرافيكي، كما 

 من عائلة خطوط  اً ستخدم فيه خطانجليزية والذي إلا
(San-Serif). 

خطوط مع لون ال متباينٍ  أزرقٍ  ظهرت الالفتة بلونٍ  اللون:
أبيض  ظلٍ  ستخدامُ ا، كما تم المستخدمة ذات اللون األحمر
 .إلنجليزيةأسفل الحروف باللغة العربية وا

، ستخدام لألشكال والصورالم يظهر أي  األشكال والصور:
نما  مختلفٍة من ستخدام مجموعة اقتصر التصميم على اوا 
 .الخطوط
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 5( النموذج التحليلي 8جدول )

 (2107المصدر: )الباحثة، 

 
 عملية بناء التصميم

 

 ، يعتمد على توزيع المفردات التايبوغرافية بشكلٍ جداً  بسيطةٍ  بصورةٍ  جاء بناء التصميم
، األمر الذي أظهر ترتيب الخطوط على هيئة من الجهة اليمنى واليسرى لالفتة متماثلٍ 
 هرمي  بناءٍ 

 

 

عملية اإلدراك وعالقة 

 الالفتة بمحيطها

 

 

 

توت على خطوٍط سهلٍة حاجاءت عملية إدراك الالفتة بكل سهولة، وهذا يعود إلى أنها 

وواضحٍة للقراءة إضافًة إلى حجمها الكبير، ومن جهة أخرى أدى ظهور تلك الخطوط 

المتباين  مع الخلفية الزرقاء إلى سهولة إدراكها. أما بالنسبة  شرقباللون األحمر الم

واضحًا  أن هذا النوع من التصميم يتالءم مع  الالفتة بمحيطها المعماري فيبدو لعالقة

 لطبيعة المعمارية لبيئة الشارع التجاري وخاصًة طبيعة الحجر وشكل الرواق.ا

 

 

 

الجمالية والوظيفية في 

 تصميم الالفتة

 

 داخل الرواق

لم يبذل المصمم جهدًا إلضفاء جماليٍة على تصميم الالفتة 

نما تم التركيز على الجانب الوظيفي الذي  عتمد على اوا 

الالفتة ودون اللجوء إلى رمٍز أو ستخدام عنواٍن ثانوي في ا

 شعاٍر يبين طبيعة عمل المحل.

 

 خارج الرواق

 

وكذلك كان األمر من خارج الرواق فقد أدت الجانب الوظيفي 

 لكن بنسبٍة أقل مما هي عليه من داخل الرواق.
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 تبين أحد محال تأجير السيارات داخل الرواق( الفتة تجارية 52الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 ( يبين موقع الفتة تجارية ُتظهر أحد محال تأجير السيارات من خارج مبنى الرواق53الشكل )
 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 معلومات عامة

 
 
 
 

سم المحل أو العالمة ا
 التجارية

 بيت البن البرازيلي
 

التي تتكون الوحدات 
 منها الالفتة

تكونت الالفتة من قطعٍة واحدة وعلى امتداد مدخلين من مداخل 

 الرواق.

 تقنية تنفيذ الالفتة
 
 

ستخدام استخدام مادة الستيكر المطبوع على مادة الكبوند مع اتم 

 أحرٍف من الفوم البارز.

 
 

 
 
 

 
العناصر البصرية 
 وعملية بناء التصميم

 

 
 
 
 
 

 العناصر البصرية 
 
 

تكونت الالفتة من إسم المحل باللغة العربية فقط والمصمم  الخط:

بواسطة برامج التصميم الجرافيكي والذي ينتمي إلى عائلة الخط 

 الكوفي.

سم المحل باللون األبيض على خلفيٍة باللون األخضر، اظهر  اللون:

 .تجاهاتالكما ظهر إطار  أبيض يحيط بالالفتة من كافة ا

تكونت الالفتة من رمز العالمة التجارية للمحل  األشكال والصور:

 مثبتًا على الجانب األيسر لالفتة من غير أي إضافاٍت أخرى.

 

 
 
 

 عملية بناء التصميم
 
 

ستخدم اتصميُم الالفتة التجارية من التصاميم البسيطة، حيث  دّ يع

سم المحل ورمز العالمة التجارية فقط بناًء على تبايٍن تام بين اللون ا

سم المحل واللون األخضر لالفتة، إذ لم يكن ااألبيض الذي يشكل 

المصمم بحاجة إلى أية إضافاٍت تصميمية ألن المحل من العالمات 

 التجارية المعروفة في بيع القهوة.
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 6التحليلي ( النموذج 7الجدول )

 (2107المصدر: )الباحثة:

 

 

 

 
 

 

عملية اإلدراك وعالقة 
بمحيطهاالالفتة   
 
 
 

 

سم استخدام اللون األبيض في كتابة اتمت عملية إدراك الالفتة بصورٍة سريعة وذالك بسبب 

المحل التجاري على خلفيٍة خضراء قاتمة مع وجود ظٍل خفيٍف أسفل األحرف ساعد في 

اء إبرازها. اما فيما يتعلق بعالقة الالفتة بمحيطها، فلم تكن هناك عالقة منسجمة مع طبيعة البن

والواجهة الحجرية البيضاء ولكن كون اسم العالمة التجارية يعتمد على هذه األلوان فإنه من 

 ستخدام خامات من نوٍع أخر لتنفيذ الالفتة.ٍ االصعوبة تغييرها إال أنه أمكن 

 

 

 

الجمالية والوظيفية في 
 تصميم الالفتة

 

 داخل الرواق

 

نما يبدو أن موضوع الجمالية أمر  ال يهم معظم  مصممي الالفتات وا 

 يتم التركيز على الجانب الوظيفي والذي يتحقق بمجرد وجود الالفتة.

 

 خارج الرواق

 

الالفتة وظيفتها بشكٍل صحيح نظرًا لحجب الرواق جزءًا من  لم تؤدِ 

الالفتة األمر الذي جعلها غير مقروءة وبالتالي كانت عمليُة إدراكها 

 صعبة.
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 ( الفتة تجارية تبين أحد محال بيع البن داخل مبنى الرواق45الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
  ( يبين موقع الفتة تجارية ألحد محال بيع البن من خارج مبنى الرواق44الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 معلومات عامة

أو العالمة سم المحل ا
 التجارية

 الضامنة للصرافة

 
الوحدات التي تتكون 

 منها الالفتة

تكونت الالفتة من مجموعٍة من قطع السيكوريت المتصلة على 

متداٍد عامودي على جوانب اعرض مدخلين من مداخل الرواق مع 

 مدخلي المحل 

 
 تقنية تنفيذ الالفتة

ستخدام مادة السيكوريت على هيئة قطٍع متعددة ترتبط مع اتم 

سم المحل ابعضها البعض باستخدام فصاالٍت معدنية، وتم كتابة 

 باستخدام مادة الفلكس فيس المطبوع أسفل السيكوريت.

 
 

 
 
 

العناصر البصرية 

 وعملية بناء التصميم

 

 
 
 
 
 
 

 العناصر البصرية 
 
 

سم المحل التجاري باللغة العربية والذي اتكونت الالفتة من  الخط:

لى عائلة خطوط النسخ إلى طول الالفتة بصورٍة كاملة وينتمي إ متدّ ا

سم احتوت على االمنَفذ بواسطة برامج التصميم الجرافيكي، كما 

 نجليزية وبحجم أصغر ويعود الى عائلة خطوطإلالمحل باللغة ا

(Sans-Serif ،)الجانبية من المحل حتواء األعمدة إلى إضافة إ

حتواء العمود ا  نجليزية وتعني تحويل األموال، و إلعلى عبارة باللغة ا

سم الشركة باللغة العربية منفذًا بأحد التصاميم ااألوسط على 

 الزخرفية.

سم المحل التجاري الأصفر يعود  شتملت الالفتة على لونٍ ا اللون:

أبيض يعود  ونٍ حتوت الالفتة على لاأسود، كما  بلونٍ  على خلفيةٍ 

نجليزية مما أظهر تباينًا واضحًا بين الخطوط إلللكتابة باللغة ا

 المستخدمة وخلفية الالفتة.

ظهر في الجزء السفلي من الالفتة التجارية شعار  :راألشكال والصو 

( وتكرر في Western Unionموال وهي )ألشركة عالمية لتحويل ا

 الجزء األيمن واأليسر من الالفتة.
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 7التحليلي ( النموذج 01الجدول )

 (2107المصدر: )الباحثة، 

 

 

 
 

 عملية بناء التصميم
 

 

متماثل بين الخط العربي  ظهر توزيع العناصر البصرية للتصميم بشكٍل بسيط يقوم على توازنٍ 

 نجليزي في الجزء السفلي.إلفي الجزء العلوي من الالفتة وبين الخط ا

 

 
 
 

عملية اإلدراك وعالقة 
 الالفتة بمحيطها

 
 
 

إدراك الالفتة  فيساعد التباين الواضح بين اللون األصفر واللون األبيض على خلفيٍة سوداء 

ستخدام خامة انتباه إليها، إال أن الشد ا فيستخدام حجم خط كبير نسبيًا ابسهولة، كما ساعد 

نعكاس صور االسيكوريت العاكسة لم يكن موفقًا، فقد أحدث تشويشًا للمتلقي بدى واضحًا في 

المباني المقابلة على واجهة الالفتة. إضافًة إلى ظهور الالفتة كعنصٍر دخيٍل على البيئة 

 المعمارية المكونة من الحجر الطبيعي.

 
 

الجمالية والوظيفية في 
 تصميم الالفتة

 

 داخل الرواق

 

جاء تصميم الالفتة بأبسط صورة دون أي صيغة جمالية ولكنها 

 تحقق الجانب الوظيفي من داخل الرواق بالنسبة للمتلقي 

 

 خارج الرواق

تحقق الالفتة الجانب الوظيفي بشكل ضعيف، وهذا يعود الى الحجم 

 الكبير ودرجة التباين العالية في عملية التصميم 
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 الرواقمبنى داخل تبين أحد محال الصرافة الفتة تجارية ( 56الشكل)

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 الرواقمبنى  ألحد محال الصرافة من خارجالفتة تجارية ( يبين موقع 57الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 معلومات عامة

العالمة سم المحل أو ا
 التجارية

 أزهار زفافي  

الوحدات التي تتكون 
 منها الالفتة

تكونت الالفتة من قطعٍة واحدة على مدخل المحل التجاري إضافًة إلى 

 متداٍد عامودي على جانبي المدخل. ا

 
 تقنية تنفيذ الالفتة

ستخدام مادة الفلكس المطبوع والذي تم تثبيته على هيكٍل معدني كما اتم 

 تجهيز إضاءٍة من خلف الفلكس المطبوع كي تظهر لياًل.تم 

 
 
 
 

 
 

العناصر البصرية 
 وعملية بناء التصميم

 

 
 
 
 
 
 
 

 العناصر البصرية 
 
 

سم المحل مكتوبًا بحجمين متباينين بصورة اتكونت الالفتة من  الخط:

واضحة، حيث ظهر الجزء األول وهو كلمة أزهار بحجٍم كبير بخٍط من 

عائلة الخطوط الكوفية، أما كلمة زفافي فجاءت أصغر وبنفس نوع 

متداد السم المحل بصورٍة مكررة على ااالخط المستخدم، كما ظهر 

 األيمن واأليسر لمدخل المحل.

سم اخلفية الفتة المحل بلوٍن زهري فاتح مضاٍف إليه  ظهرت اللون:

سم المحل بشقِه الثاني باللون االالفتة بشقِه األول باللون األبيض، و 

سم المحل باللغة اإلنجليزية بلوٍن أسوٍد اشتمال الالفتة على ااألسود مع 

يحيطه إطار  أبيض وينتمي إلى عائلة مختلفة كليًا عما سبق من 

 الخطوط.

حتوت الالفتة على صورة زهرٍة تتخذ ألوانًا قريبًة من ا ال والصور:األشك

متداد األيمن لمدخل المحل على صورة زهرٍة الحتوى االون الالفتة، كما 

ستخدام صور بالوناٍت ملونة للداللة ابيضاء يوازيها من الجهة اليسرى 

 على طبيعة عمل المحل التجاري.
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 8( النموذج التحليلي 00جدول )

 (2107المصدر: )الباحثة، 

 
 

 عملية بناء التصميم
 

جاء بناء مفردات التصميم ضمن توازٍن غير متماثل على الجهة اليمنى واليسرى من الالفتة، كما 

ستخدام الخطوط العربية واإلنجليزية من حيث نوع الخط ولونه انسجام واضح بين اظهر عدم 

ضافة إلى عدم وجود ترتيٍب ضمني للكلمات المكتوبة كي تساعد القارئ على تركيز إوحجمه 

 تجاه قراءٍة ما.انحو نتباهه ا

 
 

عملية اإلدراك وعالقة 
 الالفتة بمحيطها

 
 
 

إن عملية اإلدراك جاءت ضمن مفتاٍح بصري وهو كلمة أزهار مع إهماٍل واضٍح  للجزء المتبقي 

سم المحل التجاري وهو زفافي، كما أن خلفية الالفتة  ظهرت بصورٍة مشوشة لكثرة العناصر امن 

التي تدخل في تصميمها،ولم تظهر الزهرة بالشكل الكافي لتعبر عن محل بيع الورد ولم تظهر أي 

 عالقه متناغمة بين الالفتة وبين محيطها المعماري. 

 
 
 
 

الجمالية والوظيفية في 
 ةتصميم الالفت

 

 

 داخل الرواق

 

 

نما جاء  لم يتخذ تصميم الالفتة صبغًة جماليًة كما يجب أن يكون  وا 

مزدحمًا بالعناصر مع توزيٍع عشوائي مزعج. وحققت الالفتة وظيفتها 

 نوعًا ما من الداخل بالنسبة للمتلقي. 

 

 خارج الرواق 

 

 

عملية إدراك الالفتة لم يكن ناجحًا من خارج الرواق بسبب وجود أثاٍث 

 إضافي خارج المحل أدى إلى إخفاء أجزاء من الالفتة.  
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 ( الفتة تجارية تبين أحد محال بيع األزهار داخل الرواق58الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( يبين موقع الفتة تجارية ألحد محال بيع األزهار من خارج الرواق57الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 معلومات عامة

سم المحل أو العالمة ا
 التجارية

 صالون الجاردنز 

الوحدات التي تتكون 
 منها الالفتة

 تتكون الالفتة من قطعة واحدة تقع فوق مدخل المحل 

 
 تقنية تنفيذ الالفتة

ستخدام مادة الفلكس المطبوع والذي تم تثبيته على هيكل معدني اتم 

 كما تم تجهيز إضاءة من خلف الفلكس المطبوع كي تظهر لياًل.

 
 
 

 
 

 
العناصر البصرية 
 وعملية بناء التصميم

 

 
 
 
 
 

 
 العناصر البصرية 

 
 

تكونت الالفتة من مجموعٍة من الخطوط التي تنتمي إلى الخط: 

سم المحل وجاء بموقٍع اعائالٍت مختلفة، يمثل أكبر خطوط الالفتة 

يتوسط الالفتة تقريبًا، إضافًة إلى إستخدام كلمة )رجال( وذلك لتميز 

ستخدام اللغة اإلنجليزية كعنصٍر تعريفٍي اطبيعة عمل المحل، كما تم 

 إضافي.

ثلت الوان الالفتة بلوٍن أزرٍق غامق يحتُل الجزء األكبر من تم اللون:

الالفتة، يتوسطها عنوان المحل المتمثل بأحد تدرجات اللون األصفر 

حتوت على كلمٍة باللون األحمر يحيطها إطار  اواألبيض، كما 

إلى أبيض لتسليط الضوء على طبيعة عمل المحل التجاري. إضافة 

 مر أسفل الالفتة.عنواٍن إضافي باللون األح

لم يظهر أي رسم توضيحي أو صورة فوتوغرافية  األشكال والصور:

كتفاء بمجموعٍة من التعبر عن طبيعة عمل المحل التجاري وتم ا

 الخطوط العربية واإلنجليزية.

 

 
 

 عملية بناء التصميم
 

عتمد على التوازن المتماثل في توزيع العناوين الرئيسة اظهر بناء التصميم بشكل بسيط إذ 

سم المحل باللغة العربية والذي ظهر باللون األبيض على اوالفرعية مع وجود تبايٍن واضٍح في 

سم المحل باللغة اإلنجليزية فلم يشكل أي تأثير يذكر في اخلفيٍة باللون األزرق الغامق، أما 

 تصميم الالفتة.
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 7( النموذج التحليلي 02جدول )

 (2107المصدر: )الباحثة، 

 

 

وعالقة  عملية اإلدراك

 الالفتة بمحيطها

 

 

 

 

سم المحل باللغة العربية كان من السهل إدراك مضمون الالفتة وهذا هو المفتاح انظرًا لسيادة 

البصري الوحيد في الالفتة نظرًا لحجمه وتباينه وسيادته، أما فيما يتعلق بعالقة الالفتة 

سيما أن خامة واللحجرية نسجام مع طبيعة المبنى والواجهة اابمحيطها فلم يكن هناك أي 

عنصرًا دخياًل على الحجر الطبيعي، ولم ترتبط الالفتة  دّ الفلكس المستخدم في تنفيذ الالفتة تع

 بمحيطها المعماري حيث ظهرت كعنصٍر دخيل على واجهة المحل.

 

 

 

الجمالية والوظيفية في 

 تصميم الالفتة

 

 

 داخل الرواق

صيغٍة جمالية وهذا يعود لم يحمل تصميم الالفتة التجارية أي 

مل لبساطة التصميم ولكن تم تحقيق الجانب الوظيفي وهو مدلول ع

سم المحل باللغة افقط الذي يمثل  المحل من خالل العنوان الرئيس

 العربية. 

 

 

 خارج الرواق

 

 

نظرًا لصغر حجم االفتة بما يتناسب مع فتحة الرواق كان إدراك 

 ذالك للتمكن من قراءتهافتات و الالفتة أفضل من غيرها من الال

 بشكٍل واضح. 
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 ( الفتة تجارية تبين أحد محال الحالقة داخل الرواق61الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( يبين موقع الفتة تجارية ألحد محال الحالقة من خارج مبنى الرواق60الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 معلومات عامة

سم المحل أو العالمة ا
 التجارية

OSYD   )ُأَسيد( 

الوحدات التي تتكون 
 منها الالفتة

تكونت الالفتة من مجموعٍة من القطع المثبتة بواسطة مرابط معدنية، 

 متداٍد عامودٍي لمادة السيكوريت على جانبي مدخل المحل.  امع 

 
 تنفيذ الالفتةتقنية 

ستخدام عدة قطعٍ  من مادة السيكوريت المثبتة على هيكٍل اتم 

 .LEDمعدني، مع إضافة أحرٍف من األكريلك المضاء بتقنية ال 

 
 
 
 

 
 

العناصر البصرية 
 وعملية بناء التصميم

 

 
 
 
 
 
 

 العناصر البصرية 
 
 

تكونت الالفتة التجارية من كلمٍة واحدة باللغة اإلنجليزية والتي  الخط:

عربي ينتمي إلى عائلة  اسم سم المحل الذي هو باألصلاتمثل 

ضافة إلى إ (Sans – Serif)وط التي تفتقر للنهايات التزينيةالخط

حتل الجانب احتوائها على عنواٍن فرعي بالغة اإلنجليزية والذي ا

الالفتة، وتم تنفيذ كافة الخطوط المستخدمة األيمن السفلي من 

 بواسطة برنامج التصميم الجرافيكي.

فاتح، وظهر عنون  ظهرت الالفتة بشكٍل عام بلوٍن أزرقٍ  اللون:

والفرعي باللون األبيض، كما طغى نفس لون الالفتة  الالفتة الرئيس

 متداد الجانبي لمدخل المحل.العلى ا

أو صورة على سطح الالفتة  مزلم يظهر أي ر  األشكال والصور:

نما ظهرت عدة رموز لعالماٍت تجارية تخص الهواتف الرئيس ، وا 

 الخلوية، داللًة على طبيعة عمل المحل التجاري.

 
 

 عملية بناء التصميم
 

سم المحل بلونه األبيض وحجمه الكبير بالنسبة للون الخلفية ااعتمد  تصميم الالفتة على تباين 

 على العنوان الفرعي الموجود. إضافة إلى سيادة العنوان الرئيساألزرق وحجمها، 
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 01( النموذج التحليلي 03جدول )

 (2107المصدر: )الباحثة، 

 

 

 

عملية اإلدراك وعالقة 

 الالفتة بمحيطها

 

 

 

سم المحل وسيادته في تصميم الالفتة ولكن اجاءت عملية اإلدراك بشكٍل سهل وذلك لتباين 

لمحل هذا وحده ال يكفي لعدم وجود أي دالئٍل أو رموٍز بصريٍة ُتعبر عن طبيعة عمل ا

وخدماته، ولم تكن هناك عالقة وطيدة بين الخامة المستخدمة في تصميم الالفتة وبين البيئة 

 عتمدت على خامة الحجر األبيض. االمعمارية التي 

 

 

 

الجمالية والوظيفية في 

 تصميم الالفتة

 

 داخل الرواق

لم يحمل التصميم أي صبغة جمالية تعبر عن قدرات المصمم ولكن 

تمكنت الالفتة من أداء وظيفتها بشكٍل جزئي من داخل الرواق 

 بالنسبة للمتلقي.  

 

 خارج الرواق

أما من خارج الرواق فكان الموضوع ُمبهمًا قلياًل للمتلقي لعدم وجود 

وخدماته، دالئل بصرية أو وصف واضح بين طبيعة عمل المحل 

إدراكها من قبل  فيفتقار الالفتة إلى إضاءٍة مناسبة تساعد او 

 المتلقي.
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 ( الفتة تجارية تبين أحد محال بيع األجهزة اإللكترونية داخل مبنى الرواق62الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( يبين موقع الفتة تجارية ألحد محال بيع األجهزة اإللكترونية من خارج مبنى الرواق 63الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 معلومات عامة

سم المحل أو العالمة ا
 التجارية

 مرعي للبصريات   

الوحدات التي تتكون 
 منها الالفتة

تتكون الالفتة من قطعة واحدة تقع فوق مدخل المحل ومن غير أي 

 متداد جانبي  لها.ا

 
 تقنية تنفيذ الالفتة

ستخدام مادة الفلكس المطبوع والذي تم تثبيته على هيكل معدني كما اتم 

 تم تجهيز إضاءة من خلف الفلكس المطبوع كي تظهر لياًل.

 
 
 
 
 
 
 

 العناصر البصرية
 التصميموعملية بناء 
 

 
 
 
 
 
 
 

 العناصر البصرية
 
 
 

سم اتكون تصميم الالفتة التجارية من عنواٍن باللغة العربية يمثل  الخط:

المحل ويعود إلى عائلة الخط الكوفي والذي نفذ بواسطة برامج التصميم 

شتملت الالفتة على عنوان المحل باللغة اإلنجليزية االجرافيكي، كما 

 (Sans- Serif).باستخدام أحد الخطوط من غير أي نهايات تزينية 

شتملت الالفتة على ثالثة ألوان فقط، األزرق الذي يمثل سطح ا اللون:

للمحل باللغة العربية،  األبيض الذي أظهر العنوان الرئيسالالفتة، و 

 الذي يمثل العنوان الفرعي باللغة اإلنجليزية. لون األحمرإلى اإضافة 

ظهر على يسار الالفتة رمز يمثل عدستي نظارة  األشكال والصور:

وذالك للداللة على طبيعة المحل التجاري، على الرغم من عدم إتقان 

رسم الرمز المستخدم من حيث الداللة كما أنه لم يتخذ موقعًا مناسبًا من 

 مساحة الالفتة.

 
 

 بناء التصميم عملية
 

سم اتكونت الالفتة من تصميٍم بيسٍط جدًا، إعتمد على توزيٍع متماثٍل في الخطوط التي مَثلت 

المحل التجاري باللغة العربية واإلنجليزية وبموقٍع يتوسط الالفتة، مع إضافة مدلوٍل رمزي يعكس 

 طبيعة المحل التجاري.
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 00( النموذج التحليلي 04جدول )

 (2107المصدر: )الباحثة، 

  

 

 

عملية اإلدراك وعالقة 

 الالفتة بمحيطها

 

 

 

 

 

كانت عمليُة إدراك الالفتة بصورٍة سهلٍة وبسيطة نظرًا لسيادة عنوان المحل باللغة العربية، وتباين 

نسجاٍم واضحة بين خامة الونه األبيض مع الخلفية ذات اللون األزرق، إال أنه لم تكن هناك عالقة 

 التصميم المستخدمة والمحيط المعماري الموجدة فيه. 

 

 

في الجمالية والوظيفية 

 تصميم الالفتة

 

 

 داخل الرواق

عتمد على الم يحمل تصميم الالفتة أي ِصبغٍة جماليٍة أو إبداعية إذ 

سم المحل اخطوٍط مبسطٍة حققت جانبًا وظيفيًا بشكٍل جزئي من خالل 

 ولم يكن هناك أي  دور فعال للرمز البصري للمستخدم في الالفتة. 

 

 خارج الرواق 

ووجود قضباٍن معدنية تعيق الرؤية البصرية  نظرًا لصغر حجم الالفتة

فتقارها افقد كان إلدراكها من خارج الرواق صعوبًة واضحة، إضافة إلى 

 لإلضاءة المناسبة. 
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 ( الفتة تجارية تبين أحد محال البصريات داخل مبنى الرواق64الشكل )

 (2107)الباحثة،  المصدر:
 

 
 ( يبين موقع الفتة تجارية ألحد محال البصريات من خارج مبنى الرواق65الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 معلومات عامة

سم المحل أو العالمة ا
 التجارية

 بوليستر هوم   

 
 

الوحدات التي تتكون 
 منها الالفتة

متداٍد عرضي فوق مدخلي اتكونت الالفتة من قطعٍة واحدة على 

المحل التجاري، كما ظهرت قطعة إضافية مكملة لالفتة في الجزء 

السفلي مع وجود تفاوٍت بين سطح الالفتة العلوي وسطح الالفتة 

متداٍد جانبي على الجهة اليمنى واليسرى من االمضافة، مع ظهور 

 المحل التجاري.

 
 تقنية تنفيذ الالفتة

األلكبوند المثبت على هيكٍل معدني، كما تم تثبيت ستخدام مادة اتم 

 أحرٍف من الفوم الُمغَطى بمادة الستانلس.

 
 
 
 

 
 

 العناصر البصرية
 وعملية بناء التصميم

 

 
 
 
 
 
 
 

 العناصر البصرية
 
 
 

سم المحل التجاري احتوت الالفتة في جزئها العلوي على ا الخط:

منفذًا بواسطة برامج التصميم الجرافيكي ويعود لعائلة خطوط النسخ، 

كما ظهرت كلمات  أخرى على الجزء الُمكمل لالفتة التجارية باللغة 

ضافة إلى إالعربية تصُف طبيعة المنتجات التي يعرضها المحل، 

 متدادات العامودية باستخدام نفسالسم المحل على أحد ااتكرار 

 الخط.

ستخدام اللون األحمر على كافة أجزاء المحل اظهر  اللون:

الخارجي، كما ظهر عنوان المحل باللون األبيض في جميع الخطوط 

 المستخدمة في الالفتة.

ظهر رمز بصري يمثل شعار المحل وذالك على  الرموز واألشكال:

 د األوسط من واجهة المحل التجاريمتداد العامو ا
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  02النموذج التحليلي ( 05جدول )

 (2107المصدر: )الباحثة، 

 

 

 التصميمعملية بناء 

 

تكونت الالفتة من تصميٍم بسيط يعتمد على التوازن المتماثل، وعلى درجٍة عاليٍة من التباين 

بين الخطوط والشعار المستخدم مع خلفية الالفتة ذات اللون األحمر، إضافًة إلى سيادة حجم 

 عنوان الالفتة مقارنًة بالعناصر األخرى.

 

 

عملية اإلدراك وعالقة 

 االالفتة بمحيطه

 

 

 

 

تم إدراك الالفتة بصورِة جيدة نتيجًة لدرجة التباين العالية بين اللون األبيض المستخدم في 

عنوان الالفتة وبين اللون األحمر ذو التردد الموجي العالي، كما ظهرت مقروئية الالفتة بشكٍل 

تصميم واضٍح لعدم وجود أية عناصر ُأخرى تزاحم عنوان الالفتة. من جهٍة أخرى لم يرتبط 

الالفتة ولونها والخامة المستخدمة فيها مع المحيط المعماري الذي توجد به والذي يعتمد على 

 الواجهات الحجرية فقط.

 

 

الجمالية والوظيفية في 

 تصميم الالفتة

 

 داخل الرواق

كان هدف المصمم التركيز على الجانب الوظيفي لالفتة التجارية من 

إنتباه المتلقي، حيث أغفل الجانب ستخدام لوٍن مشع لجذب اخالل 

الجمالي لالفتة مقتصرًا على إستخدام خطوط بسيطة موزعة بصورٍة 

 تقليديٍة بحتة.

 

 خارج الرواق

الالفتة وظيفتها كما يجب بسبب حجب الرواق لجزٍء كبيٍر من  لم تؤدِ 

 الالفتة، األمر اللذي جعلها غير مقروءة بالنسبة للمتلقي.
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 ( الفتة تجارية تبين أحد محال بيع البياضات داخل مبنى الرواق66الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( يبين موقع الفتة تجارية ألحد محال بيع البياضات من خارج مبنى الرواق 67الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 الثالثالمبحث 

 المقترح التصميمي

 المبحث الثالث )المقترح التصميمي( 3.3.0

قامت الباحثة بإعداد مجموعة من التصاميم المقترحة للحد من مشكلة العشوائية في انتشار 

 الالفتات التجارية كاآلتي: 

تصميم لوحة مفتاحية تحتوي على نماذج لونية تمثل كافة القطاعات التجارية المصنفة من 

 (.68نظر الشكل )ا، اً ( قطاع02غرفة الصناعة والتجارة والبالغ عددها )قبل 

 
 ( لوحة مفتاحية تحتوي على نماذج لونية تمثل تصنيف القطاعات التجارية 68الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

حيث تم اقتراح وضع لوحة مفتاحية على بداية مدخل شارع وصفي التل وعلى نهايته، 

فهم طبيعة تصنيف  فية باللغة العربية واأُلخرى باللغة اإلنجليزية تساعد المتلقي إحداهما مكتوب
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إدراكها بوضوح لياًل حيث تم وضع إضاءة لونية  رية، كما يستطيع المارة والسائقونالمحال التجا

 (.67نظر الشكل )افهم طبيعة المحال الموجودة،  فيلكل قطاع يساعد مرتادي الشارع التجاري 

 
 ( مقترح تصميمي يبين المفاتيح اللونية بصورٍة مضاءة ليالً 67) الشكل

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

جذب انتباه المارة والسائقين  فيتساعد اإلضاءة المستخدمة في تصميم اللوحات التعريفية 

 رشادهم نحو مقاصدهم بصورٍة منظمة وبسيطة تتناسب مع طبيعة الحركة في الشارع التجاري. ا  و 
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 (  مقطع أمامي يبين موقع الالفتات المفتاحية في بداية شارع وصفي التل ليالً 71الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( مقطع أمامي يبين موقع الالفتات المفتاحية في بداية شارع وصفي التل نهاراً 70الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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فتات التجارية خارج مبنى الرواق ليتم إدراكها كما قامت الباحثة باقتراح نظام لترتيب الال

بشكل أفضل من خالل توحيد أحجام الالفتات واقتراح لون اسود محايد يمثل خلفية كافة الالفتات 

 (.73، 72نظر الشكل )االتجارية، 

 ( نظام ترتيب الالفتات التجارية خارج الرواق72الشكل )
 (2107المصدر: )الباحثة، 

 

 
 يد أحجام الالفتات واقتراح لون أسود محايد( توح73الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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قتراح تصميم الفتات جانبية أعلى واجهة الرواق تحمل اسم المحل التجاري ونظامه إلى اضافة إ

 (.75، 74اللوني الدال على قطاعه يمكن إدراكه بسهولة بالنسبة للسائقين، أنظر الشكل )

 
 الفتات جانبية أعلى مبنى الرواق( مقترح تصميم 74الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( الفتات جانبية تحمل اسم المحل التجاري ونظامه اللوني الدال على قطاعه75الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 ( مقطع يبين جزء من المجمعات التجارية المعاد تصميمها76الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( مقطع يمثل عرض لواجهة أحد األروقة التجارية بعد تنظيم وتوحيد الفتاتها77)الشكل 

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 ( واجهة تجارية مقترحة ألحد المجمعات داخل شارع وصفي التل78الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( يبين أحد محال البن الذي اتخذ مدخلين من مداخل الرواق77الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 ( يبين أحد المجمعات التجارية داخل شارع وصفي التل قبل التصميم81الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( أحد المجمعات التجارية داخل شارع وصفي التل بعد التصميم80الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 التجارية داخل الرواق( يبين صعوبة إدراك الفتات المحال 82الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( يبين عملية إدراك الالفتات التجارية بصورة أوضح بعد التصميم83الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 ( مقطع يبين صعوبة إدراك الالفتات التجارية بالنسبة للسائقين قبل التصميم 84الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( يبين إدراك الالفتات التجارية بالنسبة للسائقين نهارًا بعد التصميم85) الشكل

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 ( يبين إدراك الالفتات التجارية بالنسبة للسائقين لياًل بعد التصميم86الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

تصنيف القطاعات التجارية كما قامت الباحثة باقتراح تصميم الفتات على شكل ذراع تمثل 

ويمكن إدراكها من مسافة  اً ( قطاع02بناًء على تصنيف غرفة الصناعة والتجارة والتي شملت )

تعريف مستخدمي الشارع التجاري  فيبعيدة سواًء للمارة أو السائقين، وتساعد مثل هذه الالفتات 

نظر اعلى تلك القطاعات خاصًة إذا تم إغفالها بالنسبة للسيارات في بداية شارع وصفي التل، 

 (. 87الشكل )
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 ( يبين تصميم الفتات على شكل ذراع تمثل تصنيف القطاعات التجارية87الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 التجاريت التعريفية في وسط جزيرة الشارع ( يبين موقع الالفتا88الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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احتوت الالفتات التجارية المقترحة خارج مبنى الرواق على إضاءة لونية على هيئة شريط يقع أسفل 

عالية الشفافية وذالك لقدرتها على إظهار درجة  Alucobondالالفتات باستخدام مادة الكوبوند 

 (.87نظر الشكل )ااءٍة عالية، اللون المطلوب بكف

 
 ( يبين اإلضاءة اللونية المحددة لكل قطاع من القطاعات التجارية ليالً 87الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( يبين اإلضاءة اللونية المحددة لكل قطاع من القطاعات التجارية ليالً 71الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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مقترح تصميمي لتوزيع الالفتات داخل الرواق يتضمن توحيد قياساتها كما قامت الباحثة بعرض 
زالة كافة ا  (.70نظر الشكل )امتدادات الجانبية على مداخل المحال التجارية، الوا 

 
 ( يبين رواق شارع وصفي التل من الداخل قبل التصميم70الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( يبين رواق شارع وصفي التل من الداخل بعد التصميم 72الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 ( يبين إعادة تصميم أحد األروقة التجارية داخل شارع وصفي التل 73الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( يبين عملية توحيد أبعاد و مقاسات الالفتات التجارية داخل الرواق74الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 تصميم مقطع عرضي يبين نسبة ارتفاع المشاة والسائقين بالنسبة للمقترحات التصميمية التالية:

الالفتة التجارية خارج مبنى الرواق، الالفتة الجانبية أعلى مبنى الرواق، والالفتة التي تحمل شكل 

 Humanاألبعاد والمقياس اإلنساني، ألنه من الضروري ومن المهم دراسة تأثير تناسب الذراع

Scale   بالنسبة للمارة داخل وخارج الرواق إذ ُيساعد في التقليل من التلوث البصري في الشارع

 (.75نظر الشكل )ا، التجاري

 

( مقطع عرضي يبين نسبة ارتفاع المشاة والسائقين بالنسبة لالفتة التجارية خارج مبنى 75الشكل )
 الجانبية أعلى مبنى الرواق، والالفتة التي تحمل شكل الذراعالرواق، الالفتة 

 (2107المصدر: )الباحثة، 

كما تعتبر عملية إدخال لون القطاع التجاري للداللة على وظيفة المحل ونوع البضاعة الموجوده 

 (.76، انظر الشكل )فيه جزءًا مهمًا يساعد في عملية اإلدراك البصري
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 ( مقطع يبين قطاعات المحال التجارية مع اللون المستخدم لكل قطاع 76الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة،   
 

 
( مقطع يبين توزيع النماذج اللونية بناًء على تصنيف القطاعات التجارية من قبل غرفة 77الشكل )

 الصناعة والتجارة في مدينة عمان
 (2107المصدر: )الباحثة،   
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 ( يظهر أحد المجمعات التجارية قبل التصميم78الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة،   
 

 
 ( يظهر أحد المجمعات التجارية بعد التصميم77الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة،   
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة التحليلية
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة التحليلية

  الدراسةتحليل عينات نتائج  0.4

ي عشرة تجاءت نتائج الدراسة التحليلية التي تمت على عينة البحث والتي بلغ عددها إثن

 عينة كالتالي:

. ُصمم جزء من الالفتات التجارية على هيئة قطعٍة واحدة تقع فوق مدخل المحل التجاري ومثبتة 0

بقية الالفتات فقد تكونت أما  00، 01، 7، 8، 3، 2، 0داخل الرواق، ونجد هذا في العينات رقم: 

، 4من قطعٍة واحدٍة على امتداد مدخلين من مداخل الرواق، ويظهر ذلك واضحًا في العينات رقم: 

، ويعود السبب في ذالك إلى المساحة التي يحتاجها صاحب المحل التجاري 02، 7، 6، 5

 لإلعالن عن محله.

ري ظهر كجزٍء مكمٍل لالفتة التجارية . هناك امتداد عمودي يقع على جوانب مدخل المحل التجا2

، ويحتوي على بعض العناصر التصميمية المستخدمة في الالفتة فيها التي ُنفذتومن نفس الخامة 

 ، أما بقية العينات فلم تحتوِ 02، 01، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 0الالفتة، ونجد ذلك في العينات رقم: 

 اً متداد الجانبي جزءًا إضافيالا عدّ ، وي00، 7، 6 متداد وهذا ما يظهر في العينات رقم:العلى هذا ا

عطاء خصوصية للمحل  يقوم به صاحب المحل العتقاده بأنه جزء من عملية لفت انتباه المارة وا 

 التجاري.

. تنوع استخدام الخامات في تصميم الالفتات التجارية إذ نجد خامة الفليكس فيس المطبوع في 3

، كما نجد 02، 4في العينات رقم: األلكبوند ، ونجد خامة 00، 7، 8، 3، 2، 0العينات رقم: 



175 
  

، إضافة إلى استخدام مادة السيكوريت في 6خامة الستيكر المطبوع على األلكبوند في العينة رقم: 

، ويعزى األمر في ذالك إلى تطور المواد التي تدخل في صناعة الالفتات 01، 7، 5العينات رقم: 

 التجاري إلبراز نفسه.التجارية وتطلع صاحب المحل 

. تنوع استخدام الخطوط في تصميم الالفتات التجارية ما بين استخدام خطوط عربية وخطوط 4

ستخدام ا، كما نجد 02، 6، 2إنجليزية، حيث نجد استخدام الخط العربي، منفردًا في العينات رقم: 

، 01، ما عدا العينة رقم: 00، 7، 8، 7، 5، 4، 3، 0الخطوط باللغة اإلنجليزية في العينات رقم: 

نفتاح الفقد تم استخدام خط باللغة اإلنجليزية فقط، وترى الدراسة أن تنوع فئات المجتمع الواحد وا

على العالم الخارجي كان سببًا واضحًا من أسباب تنوع اللغات المستخدمة في الالفتات التجارية 

 لتخدم كافة المستخدمين.

علومات إضافية تمثل رقم الهاتف أو البريد اإللكتروني ما عدا العينة . لم تحتِو العينات على أي م5

، والتي احتوت على رقم هاتف فقط، كما تم تنفيذ كافة الخطوط باللغتين العربية واإلنجليزية 8رقم: 

سم المحل التجاري ابواسطة برامج التصميم الجرافيكي، حيث ترى الدراسة أن المبالغة في إظهار 

 ان سببًا واضحًا في اختصار باقي المعلومات.للتعريف به ك

للمحل التجاري  الالفتات ما بين العنوان الرئيس . تنوعت أساليب استخدام المادة المكتوبة على6

، 6، 5، 4، 3، 0في العينات رقم:  ة، حيث نالحظ استخدام عنوان رئيسوبعض العناوين الفرعي

، على الرغم أن 02، 01، 2لية في العينات رقم: ، واستخدام عناوين فرعية أو تفصي01، 7، 8، 7

 دركة بشكل كاٍف لعدم مقروئيتها. ين الفرعية لم تكن مُ لب العناو أغ

. تنوعت ألوان خلفية الالفتات التجارية، مع سيادة اللون األزرق على أغلب الالفتات، كما في 7

، واألصفر في العينة رقم: 2، وظهور اللون األحمر في العينة رقم: 00، 01، 7، 5العينات رقم: 
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، إذ تميزت 7، واألسود في العينة رقم: 6، واألخضر في العينة رقم: 4، واألبيض في العينة رقم: 3

 عة لجذب انتباه المارة بشكٍل أكبر.بأغلب الالفتات باستخدام ألوان مش

ن األبيض على . تنوع لون الخطوط المستخدمة في تصميم الالفتات التجارية، فنجد استخدام اللو 8

، ونجد استخدام اللون األبيض مضافًا 02، 00، 01، 7، 8، 7، 6خلفيات داكنة في العينات رقم: 

، كما تم استخدام 00، 7إليه لون أسود للعناوين الفرعية باللغة اإلنجليزية كما في العينات رقم: 

، واللون 0في العينة رقم:، واللون األصفر مع األبيض 7، 2اللون األصفر واألسود في العينات رقم:

، وقد 4، أما اللون األسود فقد جاء في تصميم العينة رقم: 3األحمر مع األسود في العينة رقم: 

 لت أغلب ألوان الخطوط المستخدمة سيادًة في تصميم الالفتة مقارنًة مع لون الخلفية.  شكَ 

التوازن المتماثل على  . جاءت عملية بناء تصميم الالفتة بشكل مبسٍط يعتمد بمجمله على7

المحور العمودي لالفتة مع اعتماٍد تاٍم على التباين بين عناوين الالفتة وخلفيتها، ونالحظ ذلك في 

ن تصميم الالفتات اقتصر على توزيع العناصر داخل الالفتة إكافة العينات الموجودة، حيث 

 التجارية.

مثل أسماء ة التي تُ سيادة العناوين الرئيس يعود إلى . تحققت عملية إدراك جميع الالفتات وهذا01

 والفرعي فقط.  غلب الالفتات على العنوان الرئيسالمحال التجارية، كما ُيعزى إلى اقتصار تصميم أ

. لم ترتبط الالفتة مع محيطها المعماري والذي يتمثل في تواجد الالفتة داخل الرواق وظهور 00

لبناء مع الخامة المستخدمة في تنفيذ الالفتات تضاد واضح في خامة الحجر المستخدم في ا

نسجام اضافة إلى استخدام خامات براقة في عملية تنفيذ الالفتات، على الرغم من وجود إالتجارية. 

 . 4، 2جيد بين المحيط المعماري والالفتات في العينتين رقم: 

د إلى ضعف مهارة . من المالحظ أن كافة الالفتات لم تحمل أي صبغة جمالية، وهذا يعو 02

المصمم أو إلى ذوق الزبون صاحب الالفتة، إذ تم اإلكتفاء باستخدام اسم المحل وبعض العناوين 
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الفرعية التي تبين طبيعة عمل المحل التجاري، كما أن الخامات المستخدمة لم تساعد في إضفاء 

 قط.إذ كانت الالفتات تعريفية تؤدي وظيفتها فأي جمالية لالفتات بشكل عام، 

، أال وهو الداللة على طبيعة عمل المحل التجاري، قت جميع الالفتات الجانب الوظيفي. حق03

وكان الفضل في ذلك إلى حجم الخط المستخدم، وعملية التباين الواضحة في تصميم الالفتة عند 

 إدراكها داخل الرواق فقط.

. تفاوت تحقيق الجانب الوظيفي بالنسبة للمتلقي من خارج الرواق، وهذا يعود إلى حجم الالفتة 04

وحجم الخط المستخدم، والذي يحمل اسمًا أو داللًة على طبيعة عمل المحل التجاري وهذا ما نجده 

، 02 ،00، 01، 7، 8، 7، أما في بقية العينات وهي رقم: 6، 5، 4، 3، 2، 0في العينات رقم: 

فقد تحقق الجانب الوظيفي بشكٍل أقل وذلك لعدة أسباٍب منها صغر حجم الالفتة أو ازدحام 

ضافة إلى إغفال إالعناصر التصميمية أو طبيعة الخامات التي تعكس صور المباني المقابلة، 

 موضوع فتحات الرواق على الرغم من تواجدها قبل تصميم تلك الالفتات.

 

 ة واختبار الفرضية وصف نتائج الدراس 2.4 

 :الدراسةوصف نتائج  4.2.1

نحررراف المعيرراري والترتيررب ال( التكرررارات والنسررب المئويررة والوسررط الحسررابي وا51يبررين الجرردول رقررم )

 .نحو فقرات أداة الدراسة إلجابات المبحوثين
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الرتبة الموافقة

 % ت % ت % ت % ت % ت

0 

تؤدي اللوحات التعريفية الموجودة في 
مدخل شارع وصفي التل ذات المفاتيح 
اللونية الدالة على صنف المحل 

 .التجاري دورها الوظيفي

 6 مرتفعة 89.8 1.525 4.47 - - - - 0.0 0 48.7 43 51 44

2 
تؤدي الخطوط المكتوبة في اللوحات 

 .التعريفية وظيفتها
 02 مرتفعة 84 1.433 4.21 - - - - 0.0 0 77.3 68 20.6 07

3 
يتم إدراك الالفتة التجارية بصورِة 
واضحة من داخل الرواق بالنسبة للمارة 

 نهارًا.
 7 مرتفعة 86.2 1.603 4.30 - - 2.3 2 0.0 0 61.2 53 36.4 32

4 
يتم إدراك الالفتة من خارج الرواق 

 بالنسبة للمارة لياًل.
 8 مرتفعة 86.4 1.870 4.32 - - 7.0 8 0.0 0 38.6 34 50.0 45

5 
يتم إدراك الالفتة من داخل الرواق 

 بالنسبة للمارة وللسائقين لياًل.
 03 مرتفعة 82.2 1.823 4.00 - - 7.0 8 0.0 0 57.0 52 31.7 27

6 
يتم إدراك الالفتة من خارج الرواق 

 بالنسبة للمارة والسائقين نهارًا.
 2 مرتفعة 93 1.807 4.65 - - 6.8 6 0.0 0 02.5 00 77.5 71

7 
يتم إدراك الالفتة الجانبية التي اتخذت 
شكل الذراع في أعلى الرواق بالنسبة 

 للسائقين.
 5 مرتفعة 90 1.701 4.51 - - 7.0 8 0.0 0 21.5 08 67.3 60

8 
ستخدام اللون األسود المحايد في احقق 

تصميم خلفية الالفتات التجارية خارج 
 نسجامًا مع البناء.االرواق عالقة أكثر 

 00 مرتفعة 85 1.751 4.25 - - 00.4 01 0.0 0 38.6 34 48.7 43

7 
حقق التصميم المقترح فاعلية في الحد 

 من مشكلة التلوث البصري.
 01 مرتفعة 85.6 1.883 4.28 - - 7.0 8 0.0 0 42 37 47.7 42

01 
يخدم التصميم المقترح أصحاب المحال 
التجارية في إظهار الفتاتهم بصورٍة 

 أوضح.
 0 مرتفعة 94.4 1.478 4.72 - - - - 0.0 0 26.0 23 72.7 64

00 

الالفتات المقترحة خارج الرواق مقروءة 
بفاعلية واضحة بالنسبة للسائقين، 
خاصًة أن شارع وصفي التل مزدحم 

 بحركة السيارات أكثر من المشاة.

 3 مرتفعة 91.8 1.507 4.57 - - - - 0.0 0 38.6 34 61.2 53

02 
ترى إمكانية تطبيق التصميم المقترح 
على كافة الشوارع التجارية في مدينة 

 4 مرتفعة 91.6 1.507 4.58 - - - - 0.0 0 37.8 35 57.0 52
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الرتبة الموافقة

 % ت % ت % ت % ت % ت
 عمان التي تشتمل على عنصر الرواق.

03 
حقق تصميم الالفتات المقترح رؤيًة 
بصريًة أوضح مقارنًة بتصميم الالفتات 

 القديمة.
 7 مرتفعة 87.8 1.863 4.37 - - 8 7 0.0 0 35.2 30 55.7 47

  مرتفعة %88.9 1.364 4.40 المؤشر الكلي

 لوصف إجابات والرتبة الوسط الحسابي واالنحراف المعياريالتكرارات والنسب المئوية و  (51جدول )
   عينة الدراسة أفراد

 (SPSS ،2107جتماعية الالمصدر: الباحثة، باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم ا
 

( من 4.40شير الجدول إلى أن فقرات أداة الدراسة قد حققت وسطًا حسابيًا مقداره )يُ 

ن أوهذا يفيد ب ،(1.364وبانحراف معياري قدره ) ،%(88.2مساحة المقياس الكلي وبنسبة مئوية )

كبر من متوسط أداة أيجابية لجميع فقرات أداة الدراسة كون متوسطاتها الحسابية إاتجاهات العينة 

( والتي تنص على 01إلى أن الفقرة رقم ) ،(16وقد تبين من النتائج في الجدول رقم ) ،(3ياس )الق

"يخدم التصميم المقترح أصحاب المحال التجارية في إظهار الفتاتهم بصورٍة أوضح" قد التالي: 

 ( وبدرجة1.478( وبانحراف معياري مقداره )4.28احتلت الترتيب األول بمتوسط حسابي مقداره )

( والتي تنص "يتم إدراك الالفتة من 5مرتفعة من الموافقة، ومن ناحية أخرى حصلت الفقرة رقم )

( 4.00داخل الرواق بالنسبة للمارة وللسائقين لياًل " على أقل المتوسطات الحسابية والذي بلغ )

 (. 1.701وبدرجة مرتفعة من الموافقة وبانحراف معياري مقداره )

 لدراسة:اختبار فرضية ا 9.9.4

عتمرراد علرى قواعررد القرررار ال( وترم اOne Sample T-Test)ترم إخضرراع فرضرية الدراسررة الختبرار 

 ( التالية:HOلقبول أو رفض الفرضية العدمية )
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، عتماد على القيمة المحسوبة كقاعدة ثانية لرفض أو قبول الفرضياتالالقيمة المحسوبة: تم ا -

قيمتها الجدولية دل ذلك على رفض الفرضية كبر من أبحيث إذا كانت القيمة المحسوبة 

ذا كانت القيمة المحسوبة HOالعدمية ) قل من قيمتها الجدولية نقبل الفرضية العدمية أ( وا 

(HO.) 

( كحد أعلى لمستوى الداللة وعليه إذا كان مستوى 1.15(: تم اعتماد )αمستوى الداللة ) -

دل ذلك على وجود أثر ذو داللة إحصائية، أما إذا بلغ مستوى  ،( مساويًا أو أقل1.15الداللة )

 داللة إحصائية وقد كانت النتائج كما يلي: ي( فإنه ال يوجد أثر ذ1.15الداللة أكبر من )

Ho :( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائّية عند مستوىα≤0.05 ) للعشوائية في انتشار الالفتات

يؤدي إلى تلوث بصري وبالتالي إلى صعوبة في اإلدراك بالنسبة التجارية في الشارع التجاري مما 

 للمتلقي.

Ha :( يوجد أثر ذو داللة إحصائّية عند مستوىα≤0.05 ) للعشوائية في انتشار الالفتات التجارية

 في الشارع التجاري مما يؤدي إلى تلوث بصري وبالتالي إلى صعوبة في اإلدراك بالنسبة للمتلقي.

 DFة الحريةدرج (HOنتيجة )
T 

SIG 

T 

 الجدولية 

T 

 المحسوبة

 36.48 0.288 *1.11 87 رفض

 α≤1.15*معنوية عند مستوى معنوية 

 (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 
 ( نتائج اختبار الفرضية 07جدول )

 (SPSS ،2107المصدر: الباحثة، باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم اإلجتماعية 
 



181 
  

ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول   (One Sample T- Test)اختبارلقد تم استخدام 

(، وبما أن قاعدة 0.788( أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )36.48المحسوبة= Tالسابق أن قيمة )

لية، وترفض ( إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدو Hoالقرار هي: تقبل الفرضية العدمية )

( إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، وبالتالي فإننا نرفض القيمة Hoالقيمة العدمية )

قل من أ( وهو Sig=1.11، حيث بلغ مستوى الداللة )Haونقبل الفرضية البديلة  Hoالعدمية 

للعشوائية في انتشار ( α≤0.05)مستوى يوجد أثر ذو داللة إحصائّية عند وهذا يعني  ،(1.15)

الالفتات التجارية في الشارع التجاري مما يؤدي إلى تلوث بصري وبالتالي إلى صعوبة في اإلدراك 

 بالنسبة للمتلقي.
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة  0.5

العوامل التي نسجام البصري في بيئة الشارع التجاري من أهم الأكدت الدراسة أن التوافق وا .0

 تساعد في عملية إدراك الالفتات المنتشرة فيه.

نما  ،توصلت الدراسة إلى أن اإلدراك الصحيح لالفتة التجارية ال يكون بصورٍة مفردة   .2 وا 

أن إضافة إلى  ،يعتمد على  موقعها مع ما يجاورها من الفتات ُأخرى في الشارع التجاري

مسار المفترض في التصميم والذي يشكل عنصر حركة العين تبعًا لل ادراكها يعتمد على

تخاذ قرار اجذٍب بالنسبة للمتلقي كما يعتمد على إيحاءاٍت تعبيريٍة ُتساعد العين في 

 الحركة.

أكدت الدراسة أن الالفتات التجارية هي جزء من البيئة المعمارية وليست مضافة إليها  .3

تتسم بالمتابعة البصرية مع البيئة  ،تم صياغتها وفق قواعد جمالية منظمةتوذلك عندما 

 المحيطة بها.

أكدت الدراسة أن استخدام األلوان المحايدة على واجهات المباني يؤدي إلى تحقيق توافق  .4

 نتباه المارة.البين الالفتة التجارية وبين البيئة المعمارية، ويجعلها أكثر إدراكًا وجذبًا 

أصحاب الالفتات التجارية المخالفة أدى  أظهرت الدراسة أن عملية التساهل في محاسبة .5

 إلى تشويه منظر الشارع التجاري وزيادة التلوث البصري.
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 توصيات الدراسة 9.5

إن عملية ابتكار وحدٍة بصريٍة داخل الشارع التجاري تتطلب وعيًا عاليًا من قبل المصمم تجاه 

على لغٍة مدركٍة ضمن سياق الشارع  الالفتات وتجاه البيئة المعمارية على حٍد سواء، وذالك للحفاظ

 الواحد، لذا توصي الدراسة بما هو آٍت:

وضع الفتات إرشادية في مداخل الشوارع التجارية تحتوي على مفاتيح بصرية ُتستخدم  .0

والسائقين إلدراك بيئة الشارع، مثل تحديد ألوان تميز مجال عمل  شاةكدليل يساعد الم

 بدرجٍة عاليٍة من الوضوح. سمها المستخدماالمحال التجارية و 

وضع الفتات إرشادية أمام المجمعات التجارية تحتوي على أرقام ورموز لونية تبين صلة  .2

 عمل المحال التجارية وتصنيفاتها.

 ،وضع تعليمات ُتحدد مقدار البروز المسموح به لالفتات التجارية بما يتناسب مع موقعها .3

 من التلوث البصري للشارع التجاري.  والذي يقلل ،بجوارهاالتي وموقع الالفتة 

وضع تعليمات توحد مقاس الالفتات التجارية وطريقة توزيعها داخل الرواق وخارج الرواق  .4

 من إدراكها عن ُبعد. والسائقون مشاةحتى يتمكن ال

تحديد نوع الخامات المستخدمة في تصميم الالفتات التجارية بما يتناسب مع البيئة  .5

و المجمع التجاري. علمًا بأن هناك مناطق حفظ قديمة تتسم بالعراقة المعمارية للشارع أ

 تتخللها مجمعات تجارية حديثة ال تتناسب مع البيئة التي تنتمي إليها. ةمثل جبل اللويبد
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إلزام المصمم الجرافيكي باإلطالع على النمط اإليقاعي المتبع  في تصميم الشوارع  .6

فتات المقترحة وذالك لتجنب الفوضى البصرية ضمن الالالتجارية قبل البدء بعملية تصميم 

 فضاء الشارع التجاري.

عن طريق إدراج موضوع تصميم  ،حترام سياق الشارع التجارياعلى مصمم الالفتة  .7

 الالفتات ضمن قوانين الحفاظ على الواجهات المعمارية الموكلة ألمانة عمان الكبرى.

ة العين إلى الالفتات التجارية المعلن عنها ستخدام طرق إيجابية مباشرة في توجيه حركا .8

خراج  باستخدام إضاءة مناسبة وتصاميم مميزة بعيدًا عن اللجوء إلى تكبير حجم الالفتات وا 

 نتباه المارة.اأثاث المحال التجارية خارج النطاق المسموح به للفت 

معينة حتى ال  تقسيم الشارع التجاري إلى مناطق محددة بحيث تأخذ كل منطقة هويًة لونيةً  .7

 يحدث أي ملل إذا ظهرت الهيئة اللونية الموحدة على طول الشارع الواحد.

. إجراء المزيد من الدراسات حول موضوع الالفتات التجارية خصوصًا في الشوارع المكتظة 01

 والتي تسبب تلوثًا بصريًا.

جارية في التقليل بذل جهد إضافي بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وأصحاب المحال الت .00

من العشوائية اللونية بين الالفتات المعروضة مع بعضها من جهة والمحيط المعماري من جهٍة 

 أخرى ضمن سياق الشارع.

زيادة الوعي فيما يخص موضوع التلوث البصري للشارع التجاري وأثره السلبي على الفرد  .02

 المدن.وعلى جمالية الشارع كونه الجزء األكثر استخدامًا في 
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تشكيل هيئة من المختصين في مجال التصميم الجرافيكي والمجال المعماري في دوائر  .03

 ترخيص المهن والمحالت التجارية لكي تعتمد تصميم الالفتة قبل عملية تنفيذها.

يمكن تحقيق فضاء مدرك داخل الشارع التجاري عن طريق تصميم الفتات بسيطة ذات  .04

 وظيفتها في التعريف عن طبيعة المحل التجاري داخل الرواق وخارجه. أبعاد موحدة تتناسب مع

طالع على تجارب وخبرات الدول المتقدمة واالستفادة منها في تنظيم انتشار الالفتات الا .05

 التجارية والحد من مشكلة التلوث البصري للشوارع التجارية. 

التجارية، وأنظمة الترميز، وربطها بالجوانب التركيز على تدريس موضوع تصميم الالفتات  .06

 المعمارية من خالل طرح تلك المواضيع في مناهج التصميم الجرافيكي في الجامعات األردنية.

 توصيات مقترحة لتصميم الالفتات التجارية 0.9.5

توصي الدراسة ببذل جهد إضافي من قبل مصمم الالفتات التجارية وذلك باتباع األسس 

لك عن الصحيحة والتي تحد من عملية التلوث البصري في الشارع التجارية، وذ التصميمية

طريق مراعاة مساحة سطح الالفتة وعدد العناصر المستخدمة في تصميمها من أشكاٍل ورموٍز 

 وشعاراٍت وخطوط وأي عناصر جرافيكية تشكل رسالة الالفتة كاآلتي:  
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 ( الفتة تجارية قبل التصميم 100الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
 

 
 ( مقترح إلعادة تصميم احدى الالفتات التجارية101الشكل )

 (2107المصدر: )الباحثة، 
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 ة:المراجع العربي

مؤتمر (. "التلوث البصري وأثره على المدينة المصرية المعاصرة"، 2117إبراهيم، أسامة) -

 العربية.أبريل، جمهورية مصر  04-02، من األزهر الدولي التاسع

أثر إستخدام مواد التغليف المركبة في تحقيق "(. 2101إبراهيم، سماح و حسن، سوزان) -

(، 7)6المجلة العراقية للهندسة المعمارية،  الوحدة والجذب البصري لألبنية التجارية"، 

400-427. 

، SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برمجية (. 2101أبو زيد، محمد خير) -

 ، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن. 0ط

 .جريدة الرأي ،(. "األردن والالفتات بين الجمال والوظيفة"2116عصام) ،أبو عوض -

جريدة (. "أنظمة الالفتات في عمان بين سلطة الجمال والمال"، 2116أبو عوض، عصام) -

 الرأي.

 ،0ط ،بين النظرية والتطبيقمبادئ التسويق الحديث (. 2112أبو نبعة، عبدالعزيز) -

   عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، االردن.

عالن التجارية في التلوث البصري إل(." دور لوحات ا2102نوار،عادل) أحمد، مظهر و -

 .331-347(، 21)8، نسانيةإل مجلة واسطة للعلوم اللبيئة العمرانية في المدن العراقية"، 

، تأثير التكوين البيئي والهوية المعمارية على إدراك المدن (.0777األزهري، وائل) -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة األردنية.

(." الوضوح والمقروئية في تصميم اإلعالنات 2104سرحان، سحر)  و األشقر، إدوارد -

 .056-044(، 67، )مجلة األكاديميالتجارية"، 
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، بيروت: دار البشر للنشر 2، طالمسإلرض في األ عمارة ا(. 0775أكبر، جميل) -

 والتوزيع.

مجلة فكر الرواق والنسيج العمراني نحو نمط معماري متميز". " (.0784األلوسي، معاذ) -

 .737-270، ألمانيا ،(03)37، وفن

 عالن، عمان، األردن.إل(. تعليمات تراخيص وسائل الدعاية وا2116أمانة عمان الكبرى) -

)ترجمة د. حسام  ساسيات التصميم الجرافيكيأ .(2105)هاريس، بول ، غافن ومبروزأ -

 (.2118: جبل عمان الناشرون )الكتاب االصلي منشور عمان ،0ط ،درويش القرعان(

)ترجمة د. حسام ، أساسيات التصميم الجرافيكي( 2106هاريس، بول)و  أمبروز، غافن -

 ، عمان: جبل عمان ناشرون. األردن.2ط. درويش القرعان(

، بيروت: المنظمة العربية 0) ترجمة ريتا الخوري(، ط ،الصورة(. 2103أومون، جاك) -

 للترجمة، لبنان.

عمان: دائرة المطبوعات والنشر ، 0ط ،مس واليومألعمان بين ا(. 0783بكج، أرسالن) -

 في أمانة عمان الكبرى، األردن. 

التقليدية لألزقة في " اإليقاع في الواجهات .(2101العاني، طلعت) البوتاني، حسين و -

 .276 -256(، 07)6 ،المجلة العراقية للهندسة المعمارية ،مدينة الموصل القديمة"

فاعلية الخط العربي والنمط في تعزيز قراءة العالمات (، 2106توم، عبد الناصر) -

 . (، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياغير منشورة )رسالة ماجستيرالمرورية، 

المجلة (." سيكولوجية اإلدراك وتأثيرها على تصميم الفضاءات"، 2118جرجيس، سعد) -

 .073-077 (،5)20 ،كاديمية العلمية العراقيةأل ا

ردنية الهاشمية أل التطور التاريخي والحضاري لمحافظات المملكة ا(. 2103جمال، رنا) -

 مكتبة مالك. -األردن: بدعم من وزارة الثقافة، 0ط، عبر العصور
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، الرياض: العبيكان للطباعة والنشر، 0طتصميم المواد البصرية،  (. 2108الجهني، ليلى) -

 المملكة العربية السعودية.

)رسالة ماجستير اإلدراك البصري للتصميم الحضري لشوارع المدن.  (.2107الحاج، هند) -

 غير منشورة(، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

، البيئية المبنية وأثرها على الحركة فيهدراسة تأثير عناصر (. 2101خضر، رسمية) -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة.

)رسالة ماجستير غير ، السوق في المدينة العربية اإلسالمية(. 0775دبور، لؤي) -

 ردنية، عمان، االردن.ألمنشورة(، الجامعة ا

الخصائص البشرية للشوارع التجارية في مدينة عمان: دراسة (. 0774الذياب، جهاد) -

)رسالة تحليلية و معمارية للخصائص البصرية واإلدراكية في شارع خالد بن الوليد، 

 ماجستير غير منشورة(، الجامعة األردنية.

، الواليات 0ط ،مبادئ التصميم الجرافيكي: المفاهيم والتطبيقيات(. 2100الراوي، نزار) -

 دار أوثر هاوس للنشر والتوزيع. :األمريكية المتحدة

)رسالة ماجستير غير  التضليل اإلعالني في اإلشهاد الصحفي،(. 2104حموني، أسماء)ر  -

 منشورة(، جامعة محمد خيضر بسكرة.

  ، القاهرة: عالم الكتب.0ط الشعار في الفن التشكيلي،(. 2100رشوان، فاطمة الزهراء) -

 "0746-0878أرشيف الكولونية األمريكية في القدس (. "عمان في 2107رفيع، محمد) -

عمان:  ،0ط ،إدارة الترويج واإلعالن التجاري(. 2105الحبوني، إدريس) و الزعبي، علي -

  دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن.

، القاهرة: 0ط (،محمد محمود يوسف )ترجمة: أسس التصميم،(. 0766سكوت، جيالم) -

 دار النهضة، مصر.
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عمان:  ،0ط ،0230-0864عمان وجوارها خالل الفترة (. 0776السواريه، نوفان) -

 منشورات بنك األعمال.

)رسالة ، ستدامة الشوارع التجارية التقليديةاستراتيجيات ا(. 2118سويلم، سهير) -

 نابلس. ،ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية، فلسطين

أساسيات األساليب اإلحصائية (. 2108عي، غالب)السيفو، وليد، أبو بكر، عيد و الرفا -

، دار زمزم ناشرون 2ط ،لألعمال وتطبيقاتها في العلوم المالية واإلدارية واالقتصادية

 موزعون، عمان، األردن. 

مركز  ، بيروت:0ط عمان المدينة  والمجتمع، (. 0776)و أنوير، جانشامي، ستناي  -

  لبنان. الدراسات واألبحاث عن الشرق األوسط المعاصر،

(. دراسة الخدمات األساسية والتكميلية للتجمعات السكانية 0787شرف الدين، إبراهيم) -

 المختلفة، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الزقازيق، مصر.

 ردنية.أل،عمان: الجامعة ا0ط ،مدينة عمان دراسة جغرافية(. 0781صالح، حسن) -

، )رسالة ماجستير غير اإلضاءة الليلية وأثرها على المباني العامة .(2108صديق، مهند) -

 السودان. ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،منشورة(

قتراح نموذج مساعد في انسجام في البيئة المبنية و ال التوافق وا(. 2105، عبير)وبالصع -

 منشورة(، الجامعة األردنية.)رسالة ماجستير غير التصميم، 

،عمان: دار الوضاح للنشر والتوزيع، 0ط تخطيط المدن (.2105صفر، زين العابدين) -

 األردن.

، 0ط ،سلوك المستهلك مدخل كمي وتحليلي (.2110ردينة) يوسف،و  صميدعي، محمود -

 ردن.ألعمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، ا
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مجلة العلوم  ،لنقل الحضارية في مدينة عمان(." أنظمة شبكات ا2104الضيافلة، عمر) -

 .832-850(، 3)40جتماعية، الاإلنسانية وا

 9101-0281التطور الحضري لمدينة عمان من عام (. 2106الطوالبة، محمد) -

غير منشورة(، جامعة مؤتة، ماجستير )رسالة  ،باستخدام نظام المعلومات الجغرافي

 األردن.

،عمان: دار الكندي للنشر 2، طماضيها وحاضرهاعمان (. 2112العابدي، محمود) -

 والتوزيع.

عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، ، 0ط(.التصميم الجرافيكي، 2103العاني، أسامة) -

 األردن.

(."أسباب ومظاهر التلوث البصري في بعض 2106المشهداني، لطيف) عباس، مها و -

 .511-477(، 76)22 ،ساسيةألمجلة كلية التربية امناطق مدينة بغداد"، 

مجلة العلوم اإلنسانية (. "الشكل والتعبير في التصميم"، 2102)العبيدي، باسم -

 .143-139(، 0)37جتماعية. الوا

 ، بيروت: دار الراتب الجامعية، لبنان.0، طقواعد تخطيط المدن(. 0782عتريسي، نايف) -

طني للثقافة والفنون المجلس الو  :الكويت ،0ط ،سالميةإلالمدينة ا(. 0788عثمان، محمد) -

 واألداب.

، ر، عمان: دار اليوسف للطباعة والنش2طالتصميم الجرافيكي، (. 2118)العربي، رمزي -

 األردن.

 .اإلمارات: دار اآلفاق المشرقة ،0ط ،يام زمانأعمان (. 2101العرموطي، عمر) -

 ،العربي"صطالح بين الكتابة العربية والخط ال(. "حدود المفهوم وا2103هشام) ،عز الدين -

 (، جامعة السودان للعلوم  والتكنولوجيا.3)04 مجلة العلوم اإلنسانية،
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، 0، طتاريخ تخطيط المدن(. 0773)ىمصطف، الديناري حمد وأ عبدهلل، ،عالم، خالد -

 مصر: مكتبة أنجلو المصرية.

تطوير تصميم اإلعالن التجاري في الصحف اليومية األردنية، (. 0776العمري، فيصل) -

 بغداد، العراق. بعةطمماجستير غير منشورة(، )رسالة 

التطور التاريخي والعمراني لمدينة عمان )منذ النشأة حتى نهاية (." 2100غرايبة، خليفة) -

 .427-277، (27)3 ،جامعة دمشقمجلة "، القرن العشرين(

 ،أثر التلوث البصري على الجماليات العمرانية في المدن السورية(.2116غربي، براق) -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة البعث، سوريا.

عمان: دار اللواء للصحافة ، 0ط ،عمان حضارتها وتاريخها (.0777غوانمة، يوسف) -

 ، األردن.والنشر

البساطة والتعقيد في النسق البصري لتصميم أغلفة مجالت " (.2108فرحان، شذى) -

 .281-267(، 8)87، مجلة األكاديمي، "األطفال

، الجامعة 0ط، التواصل في بنيوية البيئة العمرانية في مدينة عمان(. 2117سليم) الفقيه، -

 األردنية، األردن.

، عمان: 0ط، دليل المصمم الجرافيكي إلى عالم التايبوغرافيا(، 2117القصاص، إبراهيم) -

 دار جرير للنشر والتوزيع، األردن.

(. "التباين المكاني لمظاهر التلوث البصري في مدينة السماوة 2105الكالبي، أنور) -

 .426-457 (،22)01 ،مجلة البحوث الجغرافيةوتأثيراتها الصحية ". 

تطوير وتحسين العناصر البصرية والجمالية في المنطقة (. 2117الكم، عبد الفتاح) -

 شورة(. جامعة النجاح، فلسطين: نابلس.، )رسالة ماجستير غير منالمركزية لمدينة طولكرم
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مجلة مركز بابل للدراسات ، "(." الوحدة والسيادة في التصميم الزخرفي2105لطفي، صفا ) -

 .057 -047(، 2)5 ،اإلنسانية

 بيروت: دار القلم.،  0طالضوء واللون، (. 0780متري، ظاهر) -

 ،0، ط0226-0290مارة إلردن المعاصر عهد األ تاريخ ا(. 0773محافظة، علي) -

 ، األردن.عمان: الجامعة االردنية

. )رسالة ماجستير غير أثر التلوث البصري في تشويه جمال المدن، (2015ريم) مدني، -

 منشوره(، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، السودان. 

بة، عمان، (. أنظمة الطرق الشبكية في مدينة العق2113المركز الجغرافي الملكي األردني) -

 األردن.

)رسالة ماجستير غير (. التطور العمراني في مدينة الطفيلة، 2117المسيعديين، عدنان) -

 منشورة(، جامعة مؤتة، األردن.

مقابلة: أشرف الحسن )مصمم جرافيكي ومنفذ الفتات تجارية(، الجبيهة، عمان، األردن،  -

2107.) 

 (.2107خلدا، عمان، األردن، مقابلة: سعيد رحال )خبير تنفيذ الفتات تجارية(،  -

 ،0ط، تخطيط مدينة عمان واقعه ومشكالته وآفاق تطويره(. 2104المناصرة، أنور) -

 ، األردن.: دار البيروني للنشر والتوزيععمان

 ، عمان، األردن. 2ط(، 2102منشورات أمانة عمان الكبرى) -

 ، عمان، األردن. 0ط(، 2108منشورات أمانة عمان الكبرى) -

نشر لل عمان: دار المجدالوي ،0ط ،اإلجازة في فن الخط العربي(. 2111)ارمنصور، نص -

 ، األردن.والتوزيع
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بيروت: المؤسسة العربية للدراسات  ،0ط ،سيرة مدينة-عمان(. 0774منيف، عبدالرحمن) -

 ، لبنانوالنشر

 ردن.ألردنية للنشر والتوزيع، ااأل، عمان: دار ورد 4، طعَمان (.2101الموسى، سليمان) -

، العمارة األموية في مدينة عمان في ضوء التنقيبات األثرية(. 2114المومني، سعد) -

 مانة عمان الكبرى، األردن.أ، منشورات 0ط

مجلة (." التتابع اإلبصاري في المكمالت الدعائية", 2101الناصر، مهما و أحمد، رغد) -

 .006 -75(، 5)56 األكاديمي،

، دار الحامد 0ط، SPSSاإلحصاء التحليلي مع تطبيقات برمجية (. 2105النجار، نبيل) -

 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

، أساليب البحث العلمي مدخل منهجي تطبيقي(. 2100الوادي، محمود و الزعبي، علي) -

 ، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن.0ط

 شتغاالته الوظيفية في الفضاء الداخلي"، ا(." التصميم الجرافيكي و 2108ياسين، إياس) -

 .376 -380(، 71)03، مجلة األكاديمي

، القاهرة: دار عالم الثقافة 0، طحتراف التصميم الجرافيكيا (. 2100)ياسين، عبد اهلل -

 .مصر للنشروالتوزيع،

القاهرة: زهراء الشرق  ،0ط، الرمزية في الزخرفة اإلسالمية(. 2116ياسين، عبدالناصر) -

 للنشر والتوزيع، مصر.

مجلة جامعة (. "دور الخط العربي في تصميم اإلعالن المطبوع"، 2108يونس، نورا ) -

 .83-72(، 0)41 للبحوث والدراسات العلمية، نتشري
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http://alrai.com/article/10390980), 2019February, .) 

 أقدم الالفتات التجارية في مدينة عمان. -

http://www.gerasanews.com/print/128802), 2019, March.) 

 المعرض األهلي، وسط البلد، شارع الرضا -

http://www.historyofjordan.com, March, 2019).) 

   دباس، وسط البلد، شارع األمير محمد. -

https://www.picbon.com, March, 2019) 

http://www.lifewire.com/
https://issuu.com/rubenhenriquez/docs/color%20theay%202
https://1stwebdesigner.com/
http://www.beamman.com/
https://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=206524
https://www.hafryat.com/
http://alrai.com/article/10390980
http://alrai.com/article/10390980
http://alrai.com/article/10390980
http://alrai.com/article/10390980
http://www.gerasanews.com/print/128802
http://www.gerasanews.com/print/128802
http://www.historyofjordan.com/
http://www.historyofjordan.com/
https://www.picbon.com/
https://www.picbon.com/
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  FlexFace الالفتات المصنوعة من مادة الفليكس فيس  -

), 5 March, 2019https://www.signcraft.com/(  

  لكترونياً إفتات المطبوعة الال -

)March, 2019www.alzaheer.wordpress.com, ( 

 )March, 2019 ,www.slideplayer.com(صفات وخصائص اللون  -

 (McDonald'sشعار سلسلة مطاعم ماكدونالد ) -

(https://fakeclients.com, March, 2019) 

 (STAEDTLERللقرطاسية ) شركة ستادلرشعار  -

, March, 2019)https://www.iteraprocess.com( 

  - شعار منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

us/name_logo-https://en.unesco.org/about, March, 2019)) 

 )Facebook(جتماعي فيسبوك الشعار شبكة التواصل ا -

https://blog.designcrowd.com, March, 2019)) 

 )WWF(شعار المنظمة الدولية للحفاظ على الطبيعة   -

https://www.worldwildlife.org, March, 2019)) 

  Starbucks ستاربكس شركة شعار -

types/-https://www.brandsnack.co/logo, March, 2019)) 

 Avant Garde فانت جاردأخط  -

41181.html-http://luc.devroye.org/fonts, March, 2019)) 

 Modern Font'sالخطوط الحديثة   -

, March, 2019)www.befonts.com(. 

 

 

https://www.signcraft.com/
http://www.slideplayer.com/
file:///C:/Users/USER/Downloads/(https:/fakeclients.com
file:///C:/Users/USER/Downloads/(https:/fakeclients.com
https://www.iteraprocess.com/
https://en.unesco.org/about-us/name_logo
https://en.unesco.org/about-us/name_logo
https://blog.designcrowd.com/
https://blog.designcrowd.com/
https://www.worldwildlife.org/
https://www.worldwildlife.org/
https://www.brandsnack.co/logo-types/
https://www.brandsnack.co/logo-types/
http://luc.devroye.org/fonts-41181.html
http://luc.devroye.org/fonts-41181.html
http://www.befonts.com/
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 (0ملحق رقم )

 لىاألو  ستمارةالا

 تحكيم محاور تحليل عينات الدراسة ستمارةا

 ...تحية طيبة وبعد

بعنوان "مدى تأثير الالفتة التجارية على التلوث البصري للشارع الباحثة بإجراء دراسة  تقوم

 في التصميم الجرافيكي،ماجستير ستكمال متطلبات درجة الالغايات التجاري في مدينة عمان"  

والخاصة بتحليل تصميم الالفتات التجارية المقترحة من  فقرات الجدول أدناهطالع على البعد او 

 ةالباحثة وعالقتها بالمحيط المعماري وعملية اإلدراك في شارع وصفي التل، تم اإلقرار من قبل ثالث

 خبراء بأنها مناسبة جدًا وتحقق أهداف عملية التحليل التي تضفي إلى نتائج الدراسة.
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 معلومات عامة

أو العالمة سم المحل ا

 التجارية

 

الوحدات التي تتكون 

 منها الالفتة

 

  تقنية تنفيذ الالفتة

العناصر البصرية 

 وعملية بناء التصميم

 

 

 العناصر البصرية

 

      

 

 عملية بناء التصميم

 

 

عملية اإلدراك وعالقة 

 الالفتة بمحيطها

 

الجمالية والوظيفية في 

 تصميم الالفتة

  داخل الرواق

  خارج الرواق
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 (9ملحق رقم )

 سماء األساتذة المحكمين لمحاور تحليل عينات الدراسةأقائمة ب
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 (3ملحق رقم )

 ستبانة الثانيةالا

 ستبانة تحكيم المقترح التصميمي لشارع وصفي التلا

 

 ...تحية طيبة وبعد

 

بعنوان "مدى تأثير الالفتة التجارية على التلوث البصري للشارع الباحثة بإجراء دراسة  تقوم

 في التصميم الجرافيكي،ماجستير ستكمال متطلبات درجة الالغايات التجاري في مدينة عمان"  

في  تسهمس والتيستبانة المرفقة باإلجابات التي ترونها مناسبة المنكم التفضل والتكرم بتعبئة ا راجيةً 

الحصول على نتائج دقيقة تعزز أهداف الدراسة، علمًا بأن أي معلومات وبيانات تقدمونها ستكون 

 موضع ثقة وكتمان وستُناقش بشكل مجرد، وفي اإلطار األكاديمي للدراسة.

 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

 إلحترام والتقديرواقبلوا فائق ا

  



207 
  

ورصد العديد من السلبيات في تصميم الالفتات التجارية في شارع بناًء على تتبع الدراسة التحليلية 

قتراحات والحلول التصميمية والتي تمثلت في الوصفي التل، قامت الباحثة بوضع مجموعٍة من ا

ختيار نماذج لونيٍة بناًء على تصنيف غرفة الصناعة والتجارة توضح تصنيف المحال التجارية، ا

قتراحات ستكون ذات فائدة بالنسبة إلدراك المارة والسائقين، كما الوحسب رؤية الباحثة فإن تلك ا

في قامت الباحثة بتصميم مقترٍح ُيظهر الالفتات التجارية خارج الرواق بطريقٍة منظمٍة تساعد 

إدراكها بصورٍة أفضل إضافًة إلى تصميم الفتٍة مفتاحيٍة على مدخل شارع وصفي التل وأخرى 

ين تصنيف المحال ويمكن إدراكها من مسافٍة بعيدة سواًء للمارة أو جانبية على شكل ذراٍع تب

السائقين، حيث قامت الباحثة بتصميم نموذٍج يبين ميزات وقوة التصاميم المقترحة مرفقًا مع 

 مجموعٍة من األسئلة التي تثبت صحة ذالك وهي كالتالي: 
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 تجاريلوحة تعريفية ذات مفاتيح لونية دالة على صنف المحل ال

 

 

 في بداية شارع وصفي التل ليالً لوحة تعريفية باللغة العربية وأخرى باللغة اإلنجليزية 
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 ليالً التجارية داخل الرواق  اتإدراك الالفت

 

 

 نهاراً داخل الرواق  ات التجاريةإدراك الالفت
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 خارج الرواق نهاراً  ات التجاريةإدراك الالفت

 

 
 خارج الرواق ليالً التجارية إدراك الالفتات 

 



211 
  

 

  للمارة والسائقينبالنسبة  الالفتات الجانبية على شكل ذراعإدراك  

 

 
 إستخدام اللون األسود المحايد في تصميم خلفية الالفتات التجارية
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 الرواق قبل التصميم
 

 

 

 الرواق بعد التصميم
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 البدائل أمام كل عبارة. ( في المكان المناسب، لتدل على تفضيلك ألحد√يرجى وضع اشارة )

N ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة السؤال 
ال أوافق 
 بشدة

تؤدي اللوحات التعريفية الموجودة في مدخل   .0
شارع وصفي التل ذات المفاتيح اللونية 
الدالة على صنف المحل التجاري دورها 

 .الوظيفي

     

تؤدي الخطوط المكتوبة في اللوحات   .2
 .وظيفتهاالتعريفية 

     

يتم إدراك الالفتة التجارية بصورِة واضحة   .3
 من داخل الرواق بالنسبة للمارة نهارًا.

     

يتم إدراك الالفتة من خارج الرواق بالنسبة   .4
 للمارة لياًل.

     

يتم إدراك الالفتة من داخل الرواق بالنسبة   .5
 للمارة وللسائقين لياًل.

     

خارج الرواق بالنسبة يتم إدراك الالفتة من   .6
 للمارة والسائقين نهارًا.

     

يتم إدراك الالفتة الجانبية التي اتخذت شكل   .7
 الذراع في أعلى الرواق بالنسبة للسائقين.
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ستخدام اللون األسود المحايد في احقق   .8
تصميم خلفية االفتات التجارية خارج الرواق 

 نسجامًا مع البناء.اعالقة أكثر 

     

حقق التصميم المقترح فاعلية في الحد من   .7
 مشكلة التلوث البصري.

     

خدم التصميم المقترح أصحاب المحال   .01
 التجارية في إظهار الفتاتهم بصورٍة أوضح.

     

كانت الالفتات المقترحة خارج الرواق   .00
مقروءة بفاعلية واضحة بالنسبة للسائقين، 
 خاصًة أن شارع وصفي التل مزدحم بحركة

 السيارات أكثر من المشاة.

     

ترى إمكانية تطبيق التصميم المقترح على   .02
كافة الشوارع التجارية في مدينة عمان التي 

 تشتمل على عنصر الرواق.

     

حقق تصميم الالفتات المقترح رؤيًة بصريًة   .03
 أوضح مقارنًة بتصميم الالفتات القديمة.

     

 

  



215 
  

 (4ملحق رقم )

 ألداة الدراسة األساتذة المحكمينسماء أقائمة ب
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 (5ملحق رقم )

 


