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 ملخص البحث

مما ال شك فٌه ان أغلب  المدن تنمو نموا  حضرٌا سرٌعا ، وتعتبر عمان من المدن التً تعرضت لنمو حضري سرٌع 

نتٌجة لظروف عدٌدة  ولكن هل جاء هذا النمو نتٌجة لرؤٌه بصرٌه واضحه تراعً هوٌة المكان وساكنٌه؟أذ ان عمارة 

 .علمٌهوتنظٌم المدن ٌجب ان ٌكون قائما على دراسات 

رة التلوث البصري واضحة فً مدٌنة عمان، حٌث تعانً العدٌد من االحٌاء والشوارع التجارٌه من التلوث ظاه

 البصري،وعدم االنسجام والفوضى بٌن الواجهات المعمارٌة والٌافطات المعلقة علٌها.

عّمان وٌحمل قٌمه  وأقدم شوارعأحد أهم  تم اختٌار الباحثتٌن لشارع الرٌنبو لٌكون عٌنة البحث الخاضعة للدراسة كونه  

ومن هنا جاءت اهمٌة البحث للوصول الى نتائج وتوصٌات لتحدٌد الهوٌة البصرٌة لشارع الرٌنبوألعادة تنظٌم تارٌخٌه

 اللوحات االعالنٌة بما ٌنسجم وال ٌتعارض مع واجهات المبانً المعمارٌة لٌؤكد هوٌة المكان وساكنٌه.

 اهمٌة البحث:

اللوحات األعالنٌة على واجهات المبانً لشارع الرٌنبو لتحسٌن الرؤٌة البصرٌه والجمالٌة  للواجهة  تقلٌل نسب أشغال .1

 المعمارٌة.

 مشكلة البحث:

تركزت مشكلة البحث فً واجهات المبانً المعمارٌة التً تم تشوٌهها بصرٌا فً شارع الرٌنبومن قبل اللوحات    

مخطط سابق او نظام محدد للتوزٌع، بحٌث ٌتناسب مع الواجهة المعمارٌة وذلك االعالنٌة التً تم توزٌعهاعشوائٌا، دون 

من خالل شكل وحجمالوحة االعالنٌة،والتصمٌم واللغه التً كتبت بها،وبالتالً باتت ال تنسجم مع تصمٌم الواجهة 

 لجمال الخاص بالمكان. المعمارٌة للمبنى واصبحت غرٌبة عن المبنى وتشكٌالته، مما افقدهاعوامل الوحدة والهوٌه وا

 أهداف البحث:

 ٌهدف البحث الى 

الوصول الى مقترحات لتحسٌن الرؤٌة البصرٌة للوحات االعالنٌة لواجهات المبانً بما ٌتناسب مع خصوصٌة شارع  .1

 الرٌنبو السٌاحً.

 مدٌنة عمان. التعرف على نسب اشغال اللوحات األعالنٌة فً عٌنه مختاره من واجهات المبانً لشارع الرٌنبو فً .2
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 حدود البحث:

 تحدد البحث الحالً بــ

 اللوحات االعالنٌة على واجهات المبانً المعمارٌة فً شارع الرٌنو بمدٌنة عمان. .1

 فرضٌة البحث:

.وجود ظاهرة تلوث بصري واضحة فً مدٌنة عمان فً العدٌد من االحٌاء والشوارع التجارٌهوخاصة شارع الرٌنبو 1

 السٌاحً.

 .وجود عشوائٌة فً ترتٌب اللوحات االعالنٌة والٌافطات على الواجهات المعمارٌة فً شارع الرٌنبو بمدٌنة عمان. 2

 
 محاور البحث : ٌتظمن البحث ثالث محاور:

 المحور األول:الدراسات السابقة.

 المحور الثانً:اللوحات االعالنٌة بصرٌا من ناحٌة الخط ،الحجم، واللون والمساحة.

 المحور الثالث:الواجهات المعمارٌة ونسب أشغال اللوحات األعالنٌة.

 تحلٌل النتائج.

 
 الرؤٌة البصرٌة - الهوٌة – واجهات المبانً - اللوحات االعالنٌة: الكلمات المفتاحٌة

Abstract: 

There is no doubt that most cities was subjected to rapid urban growth. Amman is one of the 

cities that witnessed remarkable urban growth for many circumstances.  Referring to that 

growth do we really have an urban planned vision that deals with the visual quality of the 

cityscape & the demographic Arabic identity of the city? The architecture & Planning of cities 

must be done according to obvious scientific studies. 

 The phenomena of visual pollution & in Amman is very obvious; the architectural elevation 

in many commercial streets in Amman is covered by various types of sign boards which is 

chaotic in many cases. 

The research deals with the architectural elevation which is covered irregularly with sign 

boards that are different in shape, size, color, language, and letter font & making odd forms 

on buildings elevations and losing the identity and unity. 

The researchers chose Rainbow Street in Amman which is one of its oldest streets and holds a 

historical value to be the domain of their research. 

The importance of this research lies in its search for recommendations for signscape that 

affirms the visual identity, which do not conflict with the architectural elevation & the 

demographic identity of the city. 

Aims of the research: 

1- To search for recommendations ofrsignscape that enhance the visual quality of the 

Rainbow Street & reflects its special identity. 

2-  To find out  covering area ratios of sign boards used on  chosen samples  in the  

architectural  elevations  of commercial buildings in Rainbow Street. 

The research domain: 

Sign boards used in the architectural elevations of Rainbow Street Amman. 

The research hypothesis: 

1- To find out recommendations for new vision  ofsignscape to be used in  architectural 

elevations of  Rainbow Street. 

2- The ratios of areas of sign boards covering the buildings elevations reduces the visual 

quality of the elevation. 
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This research  deals with three main research aspects: 

1-the first: previous studies 

2-the second : the visual quality of the signscape. 

3-the third: ratios of signboards areas on the architectural elavations. 

Results analysis: 

Key Word: Signs cape - Architectural elevation – Identity - Visual quality 

 المقدمة

مما ال شك فٌه ان أغلب المدن تنمو نموا  حضرٌا سرٌعا، وتعتبر عمان من المدن التً تعرضت لنمو حضري سرٌع 

نتٌجة لرؤٌه بصرٌه واضحه تراعً هوٌة المكان وساكنٌه؟ وحٌث ان نتٌجة لظروف عدٌدة  ولكن هل جاء هذا النمو 

المدن ترتبط بالسكان وجب االهتمام بان تكون الرؤٌة البصرٌة جمٌلة بعٌدة عن التشوٌه.ومما الشك فٌه ان عمارة وتنظٌم 

 للمدٌنه.المدن ٌجب ان ٌكون قائما على دراسات واضحه تراعً هوٌة المدٌنه وساكنٌها العطاء هوٌه ممٌزة 

التً تؤثر على نوعٌة الرؤٌة البصرٌة والجمالٌة واضحة فً مدٌنة (Visual pollutionان ظاهرة التلوث البصري )

عمان،لعدم وجود قانون ضمن رؤٌه بصرٌه قائمه على البحث والدراسات العلمٌه، والذي ٌحتم على اصحاب المحال 

ة الدعائٌة،اذ تعانً العدٌد من االحٌاء والشوارع فً مدٌنة عمان من التجارٌة االلتزام به عند تصمٌم اللوحات االعالنٌ

 التلوث البصري،وعدم االنسجام بٌن الواجهات المعمارٌة والٌافطات المعلقة علٌها.

( وتأثٌر اللوحات األعال نٌة اضافة لعوامل Visual qualityالعدٌد من الدراسات تناولت موضوع الرؤٌة البصرٌة )

( منها دراسة  Visual pollutionوالفضاءات الحضرٌة، ومدى ارتباطها بالتلوث البصري )  أخرى فً المدن

Yilmaz,2011  ،والتً  عرف فٌها التلوث البصري بأنه تكوٌنات أو تشكٌالت عشوائٌة غٌر منظمة تؤدي الى ازعاج

  . 1الى فقدان الهوٌة أو تأثٌرات بصرٌة سلبٌة. كما أشار الى أن العشوائٌة فً التكوٌن والتشكٌل  تؤدي

نٌة بالتلوث عدد اللوحات األعالنت ارتباط  ازدٌاد بٌ  ,thersO &Chmielewski  2016وفً دراسة أخرى لـ 

 .2البصري

والذي تناول اللوحات االعالنٌة وتاثٌرها على البٌئة بصرٌا فقد    Portelal,2016اما فً كتاب التلوث البصري  

اوضح ان النظام  فقد اوضح ان النظام والترتٌب أمر أساسً  فً مراكز المدن التجارٌة وان استجابة  المستخدمٌن للمكان 

عقٌد فً ترتٌب اللوحات من مختلف الفئات والثقافات كانت اٌجابٌة ومرتبطة بوجود النظام وبمستوٌات مختلفة من الت

ر عالقة الجزء أي اللوحة األعالنٌة بالكل أي واجهة المبنى هاألعالنٌة على الواجهات التجارٌة، وان التشكٌالت التً ال تظ

 .3تؤدي الى استجابة سلبٌة لدى المستخدمٌن

تركزت مشكلة البحث فً واجهات المبانً المعمارٌة فً مدٌنة عمان التً تم تشوٌهها بصرٌا من قبل  اللوحات االعالنٌة 

المرصوفة بشكل عشوائً دون دراسة علمٌة او نظام محدد للتوزٌع، بحٌث ٌتناسب مع الواجهة من خالل شكل اللوحة 

مل اٌة معالم جمالٌة تذكر،واصبحت غرٌبة عن المبنى وتشكٌالته،كما االعالنٌة، والتصمٌم،والحرف، وبالتالً باتت ال تح

 فقدت عامل الوحدة وخصوصٌة المدٌنة. 

 

                                           
1

 . Yilmaz, Demet (May 2011). "In the Context of Visual Pollution: Effects to Trabzon City Center 

Silhoutte". The Asian Social Science Journal. 7 (5): 99. Retrieved March 30,2013. 
2

 . Chmielewski, Sz., Lee, D., Tompalski, P., Chmielewski, T., J., Wężyk, P. (2016) Measuring visual pollution 

by outdoor advertisements in an urban street using intervisibility analysis and public surveys. International 

Journal of Geographical Information, 30(4): 801-819. DOI: 10.1080/13658816.2015.1104316.  
3

 .  Visual Pollution.,2016: Advertising, Signage and Environmental Quality. , Portella . p24. 

http://search.proquest.com/docview/866420567
http://search.proquest.com/docview/866420567
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 اهمٌة البحث:

تقلٌل نسب أشغال اللوحات األعالنٌة على واجهات المبانً لشارع الرٌنبو لتحسٌن الرؤٌة البصرٌه والجمالٌة  للواجهة  .1

 المعمارٌة.

أحدأهم  لٌكون عٌنة البحث الخاضعة للدراسة كونهRainbow Street4)لرٌنبو)تم اختٌار الباحثتٌن لشارع ا

، كونها جزء من تارٌخ وتراث األردن منطقة محمٌة وأعتبرت المنطقة الواقعة حولهوالذي تم تحدٌثه،القدٌمة عّمان شوارع

التارٌخ الحدٌثفً األردن  كما ٌحد الشارع من طرفٌه أهم بٌوت منطقة الدوار األول جب عمانمن ٌقع الشارع فًأذ 

مؤسسة نهر األردن،وتجري حوله  الشرٌف زٌد بن شاكر وبٌت سعٌد المفتٌكما ٌشمل معرض وبٌت بٌت الملك طالل مثل

بالتقاط امت الباحثتان سوق جارا،كما تقع فٌه عدة مراكز ثقافٌة وترفٌهٌة،وقد ق الكثٌر من النشاطات الثقافٌة مثل

رٌنبو واللوحات االعالنٌة على واجهات المبانً والمحال التجارٌة الغراض التحلٌل )صورة( مختلفة لشارع ال150

 )صورة أ، ب(.

من هنا جاءت اهمٌة البحث اللقاء نظرة على شارع الرٌنبو لتحدٌد هوٌته البصرٌة واعادة تنظٌم اللوحات االعالنٌة بما 

 الشارع. ٌنسجم مع واجهات المبانً المعمارٌة وبالتالً تنسجم مع خصوصٌة

 
 )صورة أ، ب(

 :ٌهدف البحث الى أهداف البحث:

اٌجاد حلول مقترحة لتحسٌن الرؤٌة البصرٌة للوحات االعالنٌة لواجهات المبانً بما ٌتناسب مع خصوصٌة شارع  .1

 الرٌنبو السٌاحً.

 التعرف على نسب اشغال اللوحات األعالنٌة فً واجهات المبانً لشارع الرٌنبو فً مدٌنة عمان. .2

 تحدد البحث الحالً بــحدود البحث:

 اللوحات االعالنٌة على واجهات المبانً المعمارٌة فً شارع الرٌنو. .1

 

 فرضٌة البحث:

وجود ظاهرة تلوث بصري واضحة فً مدٌنة عمان فً العدٌد من االحٌاء والشوارع التجارٌهوخاصة شارع الرٌنبو .1

 السٌاحً.

 .وجود عشوائٌة فً ترتٌب اللوحات االعالنٌة والٌافطات على الواجهات المعمارٌة فً شارع الرٌنبو بمدٌنة عمان. 2

                                           
4

انتاسٌخٍح، وٌشتطها  جثم انمهعح ، وعهى ايتذاد يُطمح يذٌُح عًاٌ وٌمع انشاسع فً لهة،ٌحًم شاسع انشٌُثى اسى شاسع أتى تكش انصذٌك سسًًٍا.

وٌتضًٍ انشاسع عذج عىايم جزب سٍاحٍح كششفاخ انًطاعى وانًماهً، كًا ًٌتذ أياو يثُى انسفاسج تانذواس األول وصىًًل إنى شاسع ياَجى ششلًا،

 .نمة تاسًها انثشٌطاٍَح، وسًٍُا انشٌُثى انتً

amman-street-https://www.urtrips.com/rainbow/ 

https://www.urtrips.com/jordan/tourism-in-amman/
https://www.urtrips.com/jordan/tourism-in-amman/
https://www.urtrips.com/amman-citadel/
https://www.urtrips.com/amman-citadel/
https://www.urtrips.com/rainbow-street-amman/
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 ادوات البحث:

 .استمارة استبٌان1

( عضو هٌئة تدرٌس من كلٌة العمارة والتصمٌم فً جامعة البترا من تخصصات 25تم توزٌع استمارة االستبٌان على) 

 .التصمٌم الجرافٌكً وهندسة العمارة 

لقطة مختلفة للوحات  150( صور لمبانً مختارة فً شارع الرٌنبو تم اختٌارهم من 10تم اعتماد)عٌنة البحث:

لمعمارٌة لشارع الرٌنبو،وكان االختٌار حسب اهداف البحث المرجو تحقٌقهاوهً تمثل نماذج مختلفة االعالنٌة فً المبانً ا

 للواجهات المعمارٌه واسالٌب مختلفه للوحات األعالنٌه.

 ٌتضمن البحث ثالث محاور::  محاور البحث

 المحور األول:الدراسات السابقة.

 المحور الثانً:اللوحات االعالنٌة بصرٌا .

 الثالث:الواجهات المعمارٌة ونسب أشغال اللوحات األعالنٌة. المحور

 تحلٌل النتائج.

 
 المحور األول:الدراسات السابقة

 20135.دراسة نشوان محمود الزٌدي الموسومة )التلوث البصري فً مدٌنة الموصل/دراسة فً جغرافٌة التلوث(1

وأثارها السلبٌة على المجتمع نتٌجة غٌاب الوعً عند شرائح هدف البحث الى دراسة التلوث البصري فً مدٌنة الموصل 

،أما مشكلة 2003المجتمع وغٌاب دور الدولة فً معالجة هذه الظاهرة التً أنتشرت بشكل واسع بعد أحتالل العراق عام 

البحث البحث فتركزت فً التلوث البصري الذي بات واضحا داخل أحٌاء المدٌنة وشوارعها الرئٌسٌة،وتركزت أهمٌة 

على اعتبار ان التلوث البصري ٌهدد المستقبل العمرانً فً مدٌنة الموصل ومن هنا وضع الباحث الفروض الخاصة 

 ببحثه والتً شملت:

 .تعانً مدٌنة الموصل من تلوث بصري أدى الى تدهور البٌئة داخل المدٌنة.1

 .هناك تباٌن مكانً فً مناطق التلوث البصري داخل المدٌنة.2

باحث المنهج التحلٌلً الوصفً وخرج البحث الى ضرورة أعادة تقوٌم القوانٌن والتشرٌعات الخاصة بالتخطٌط اتبع ال

العمرانً وتنظٌم المبانً ومراعاة القٌم الجمالٌة والحفاظ على أصول عناصر التشكٌل البصري والبٌئً.أضافة الى 

 ضرورة تشكٌل لجان علٌا للتخطٌط والعمارة والفنون الجمٌلة.

 

دراسة أحمد جمٌل شامٌة الموسومة )دراسة تحلٌلٌة للتلوث البصري فً مدٌنة غزة/حالة دراسٌة منطقة الجندي  .1

 2013.6المجهول(،

هدفت الدراسة الى الحفاظ على الكٌان التصمٌمً الحضري السلٌم الذي ٌحقق أستقرار حضري لمدن قطاع غزة من خالل 

تنظٌم العشوائٌات البصرٌة للتجمعات المعمارٌة بمختلف مستوٌاتها، وأرتكزت الدراسة فً منهجٌتها على المنهج الوصفً 

                                           
5

 -167ص 41،عذد  2013نتهىث، دساساخ يىصهٍح، تًىص انتهىث انثصشي فً يذٌُح انًىصم/دساسح فً جغشافٍح اَشىاٌ يحًىد جاسى انضٌذي، 

186 . 
6

،لسى انهُذسح انًعًاسٌح دساسح تحهٍهٍح نهتهىث انثصشي فً يذٌُح غضج/حانح دساسٍح يُطمح انجُذي انًجهىل.أحًذ جًٍم شايٍح،سسانح ياجستٍش، 

 .2013/كهٍح انهُذسح/انجايعح األساليٍح،
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تمد الباحث على أستبانة كان الهدف منها قٌاس مدى األدراك البصري والتحلٌلً باألضافة الى المسح المٌدانً. كما أع

 للمنطقة وأٌجاد حلول للتغلب على العشوائٌات.

وخلصت الدراسة الى تقٌٌم وتشخٌص دقٌق لمنطقة الدراسة وماتعانٌة من تشوٌش بصري متمثل بالواجهات المعمارٌة 

الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها ضرورة التأكٌد على واللوحات األعالنٌة ومظالت المحالت التجارٌة ،وخلصت 

قٌام بلدٌة غزة بعدد من األجراءات بهدف تطوٌر وتحسٌن النواحً البصرٌة والجمالٌة لمنطقة الدراسة من خالل تنظٌم 

والتشرٌعات الفراغات والساحات،وتزوٌد المنطقة باثاث الشارع،وتنظٌم اللوحات األعالنٌة أضافة ألهمٌة سن القوانٌن 

لتنظٌم النواحً الجمالٌة مع الجهات المعنٌة باألضافة الى تعزٌز الثقافة لدى األفراد بضرورة الحفاظ على النواحً 

 الجمالٌة للمدٌنة.

تقدم الباحث بمجموعة من التوصٌات منها تنمٌة الوعً البٌئً لدى المواطنٌن بأهمٌة مشارٌع التجمٌل وأنعكاساتها 

 تصادٌة على حٌاتهم الٌومٌة.األجتماعٌة واألق

 
 7بعنوان 2007و 1987وفً بحث اخر منشور* ل نصار  .2

(The Effect of Sign Complexity and Coherence on the Perceived Quality of 

Retail Scenes) 

مختلفة من تم دراسة التاثٌر واألدراك البصري للٌافطات األعالنٌه لواجهات المحال التجارٌه والتً تحوي مستوٌات 

التعقٌد والتوافق فً شكل الٌافطات على عٌنه من المستخدمٌن وذلك من خالل صور فوتغرافٌه تحوي ٌافطات اعالنٌه 

متنوعه فً الحجم والشكل واللون للحرف المستخدم فً الٌافطه وكذلك حجم وشكل ولون الٌافطه.وخلصت نتائج الدراسة 

 لخاصة بالٌافطات األعالنٌه.الى توصٌات تعلقت بالقوانٌن والتعلٌمات ا

 
 (Visual preferences in urban signs capes)8بعنوان1999. دراسة لنصار4

هدفت الدراسة الى تقٌٌم األفضلٌه لواجهات المحال التجارٌه والتً تحوي أنماط مختلفه من الٌافطات األعالنٌه من خالل 

تم اختٌارهم بطرق مختلفه وطلب منهم ترتٌب الصور ترتٌب مجموعه من الصور وذلك من قبل عٌنات من األشخاص 

بناء على خٌارات واسئله  تقٌٌمٌه مختلفه وبعد تحلٌل النتائج وجدت الدراسه ان األفضلٌه فً الحاالت التً فٌها أقل قدر 

 من التغٌٌر من قبل الٌافطات األعالنٌه على الواجهات الحضرٌه قٌد الدراسه.

ولندرة الدراسات التً تناولت هذه الجوانب فً مدٌنة عمان ،جاء هذا البحث للتاكٌد على واستكماال للدراسات السابقة 

اهمٌة معالجة الفوضى فً توزٌع اللوحات االعالنٌة على الواجهات المعمارٌة وفً الطرقات والشوارع ،من اجل تحسٌن 

 بصرٌة العربٌة.الرؤٌة البصرٌة ،واعطاء دور مهم للفن والتصمٌم والعمارة لتاكٌد الهوٌة ال

ان جمٌع الدراسات السابقة تناولت موضوع التلوث البصري فً دول اخرى بهدف الوصول الى تخفٌف ظاهرة التلوث 

البصري،اما البحث الحالً فقد ركز على ارتباط التلوث البصري فً شارع محدد ذو اهمٌة تارٌخٌة فً مدٌنة عمان ،كما 

حات االعالنٌة مساحٌا على الواجهات المعمارٌة،اذ على حد علم الباحثتٌن ركزت الدراسة على قٌاس نسب اشغال اللو

 وبعد التقصً وجدنا انه لم ٌتناولها اي بحث سابق بهذا الشكل.

                                           
7
. Jack L. Nasar.(The Effect of Sign Complexity and Coherence on the Perceived Quality of Retail 

Scenes).Journal of the American Planning Association Vol. 53, Iss. 4, 1987, 2007. 
8
.jack L. Nasar. Ohio State University.Visual Preferences in Urban Signscapes.Journal of the American Planning 

Association Volume: 31 issue: 5, page(s): 671-691. Issue published: September 1, 1999.  

http://www.tandfonline.com/toc/rjpa20/53/4
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 بصرٌا. 9المحور الثانً:اللوحات االعالنٌة

واجهات المبانً اللوحات االعالنٌة كتعرٌف اجرائً للبحث هً اللوحات التعرٌفٌة للمحال التجارٌة والمكاتب على 

المعمارٌة،والتً تحدد الهوٌة البصرٌة للمحال او المكاتب، وهً وسٌلة اعالن مباشرة تتضمن عنوان مكتوب باللغة 

 العربٌة او االنجلٌزٌة واحٌانا ٌتم تزٌنها بصورة او نقش معٌن الغراض الداللة او لفت االنتباه.

 لقد تم قٌاس العٌنات المختارة من خالل ماٌلً:

 أ.العناصر الوظٌفٌة :

 .هوٌة اللوحات االعالنٌة.3.عالقة اللوحات االعالنٌة بالواجهة المعمارٌة. 2.حجم اللوحات االعالنٌة.1

 ب.العناصر الشكلٌة المرئٌة :

 . الشعار.3.االلوان. 2.الكتابة.  1

هة المعمارٌة الحجرٌة ،رغم ان ( نالحظ توافر العنصر الوظٌفً لحجم اللوحة االعالنٌة وموائمتها مع الواج1فً)عٌنة

الهوٌة لم تكن عربٌة،وكان من االفضل اختٌارها بدال منالحروف الالتٌنٌة لتتوائم مع طبٌعة الشارع ولتوفٌر رؤٌة بصرٌة 

جمالٌة تنسجم مع قدم المكان.اما بالنسبة للعناصر الشكلٌة والمرئٌة فنرى عدم وجود تناسق لونً من خالل المكمالت فً 

الزرقاء المصنعة من القماش والمقاعد التً قامت بعمل تشوٌه بصري للمبنىحٌث شغلت مساحة كبٌرة وقامت  الواجهة

( المبنى التجاري الحدٌث المتعدد الطوابق نرى المشهد ٌتكرر باستخدام 2بتغطٌة واجهة المبنى بالكامل.اما فً)عٌنة

ا اٌضا الهوٌة العربٌة،رغم ان احجامهم متناسقة نوعا ما مع الحروف الالتٌنٌة لكل المحال التجارٌة والمقاهً مما افقده

حجم المبنى،ولكن ٌبدو عدم االهتمام بعالقة اللوحات االعالنٌة بواجهة المبنى مما أدى الى فقدان التناسق والعشوائٌة فً 

االعالنٌة الملونة نراهاقد التوزٌع الذي تم ربما حسب السطوح الفارغة،اما بالنسبة للعناصر الشكلٌة المرئٌة فً اللوحات 

افقدت المبنى هوٌته البصرٌة. وٌمكن القول ان استخدام الحروف مباشرة على الحجر ربما تكون ناجحة احٌانا لو تم 

 رؤٌتها بصرٌا بمعزل عن البقٌة.

    
 ( مبنى تجاري متعدد الطوابق حدٌث2)عٌنة                      ( مبنى تجاري وسكنً قدٌم    1)عٌنة                        

 

( مدمجة مابٌن الحداثة واالصالة من ناحٌة الرؤٌة البصرٌة حٌث ان 3العناصر الوظٌفٌة والشكلٌة المرئٌة فً )عٌنة 

الواجهة االنٌقة الواجهة المعمارٌة هً باالساس من الطراز الحجري القدٌم الذي ٌحمل بطٌاته االصالة،وقد تم دمجها مع 

التً اتخذت طابعا حدٌثا للمحل التجارٌمن خالل االلوان المستخدمة ومكمالت التصمٌم الداخلً والخارجً للمحل.اما 

اللوحات االعالنٌة فقد تم استخدام الحروف الالتٌنٌة والعربٌة معا للتاكٌد على هوٌة المكان.وهنا ربما كان االفضل ان 

 ب واالنسجام مابٌن واجهة المحل والحروف مع الواجهة المعمارٌة القدٌمة للمبنى.ٌكون هناك نوعا من التناس

                                           
9

 ًل ٌىجذ تعشٌف نهىحاخ اًلعالٍَح فً انًعاجى انهغىٌح ار وسدخ كم نحانها فجاءخ فً يعجى انًعاًَ انجايع تعشٌف نىحح)أسى( وانجًع نىحاخ.

 ،ايا اعالٌ )أسى(وهى اظهاس انشًء تانُشش عُه،وهى اعالَاخ يثىتح ولصٍشج.انىسق انغهٍع او صفٍحح عشٌضح يٍ انخشة او انًعذٌوهً نىح يٍ 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86/ 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86/
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 مبنى تجاري (4)عٌنة                           ( استحداث طابع حدٌث للواجهة المعمارٌة   3)عٌنة                       

 

ولٌس لها هوٌة واضحة وعالقة بالمبنى التجاري،  ( نرى ان حجم اللوحات االعالنٌة غٌر مناسب وظٌفٌا4اما )عٌنة

فالتشوٌه البصري واضحا ومؤثرا على مدى الرؤٌة الجمالٌة لشكل المبنى واللوحات االعالنٌة .اما من النواحً الشكلٌة 

ٌضا المرئٌة فان استخدام اللون االحمر وسٌطرته بصرٌا اثرت بشكل كبٌر على الواجهة المعمارٌة وجمالٌتها،وتم هنا ا

استخدام الحرف الالتٌنً والعربً معا ولكن بشكل عشوائً دون وجود نوع من االنسجام باختٌار الحروف ومدى 

موائمتهما لبعظهما دون دراسة مسبقة،ونالحظ اٌضا ان اللوحة االعالنٌة ذات القاعدة البٌضاء باالعلى قد اغلقت احدى 

وارات تم استخدام اللون االحمر فٌها كما فً المظلة مما زاد من نوافذ المبنى فً الواجهة المعمارٌة ، وحتى االكسس

 سٌطرته على واجهة المبنى مما خلق تشوٌشا بصرٌا.وهنا لم ٌتم استخدام أي شعار فً اللوحات االعالنٌة.

نٌة التً ( ان طراز المبنى ال ٌتناسب مع المحل التجاري باالسفل وظٌفٌا من ناحٌة حجم اللوحات االعال5نالحظ فً )عٌنة

احتلت مساحة كبٌرة ،كما ان كالهما غٌر ناجح تصمٌما مما أحدثا تشوٌها بصرٌا كامال.كما تم استخدام الحروف العربٌة 

والالتٌنٌة معا وربما هنا حاول استخدام حروف مقاربة من ناحٌة التكوٌن والتشكٌل ونجح فً االختٌار لهما،كما تم اضافة 

مكون من صورة مجسمة للبنت خارجة عن فضاء اللوحة االعالنٌة بشكل تناسب مع  شعار فً وسط اللوحة االعالنٌة

 الواجهة المعمارٌة للمبنى نسبٌا.

اما اللوحة االعالنٌة البٌضاء الموضوعة فً االعلى فقد زادت من العشوائٌة والتشوٌه البصري اضافة الى وحدات التبرٌد 

( فان العناصر الوظٌفٌة لحجم اللوحات االعالنٌة 6تجاري السكنً)عٌنةالتً خلقت رؤٌة بصرٌة مزعجة.أما فً المبنى ال

وهوٌتها وعالفتها بالمبنى ضعٌفة جدا وغٌر منسجمة وجاءت بحجم كبٌر اثر سلبا على جمالٌة المبنى القدٌم فزاد التشوٌه 

الذي هو سمة الكثر مبانً  البصري،الذي بدا واضحا رغم جمالٌة المبنى والواجهة المعمارٌة القدٌمة من الحجر االبٌض

مدٌنة عمان وخاصة شارع الرٌنبو السٌاحً القدٌم.وفً العناصر الشكلٌة المرئٌة ورغم استخدام الحروف العربٌة لكنها لم 

توظف تصمٌمٌا بشكل صحٌح فً اللوحات االعالنٌة للمحال التجارٌة على حد سواء، مما افقدهم جمالٌتهم وهوٌتهم 

 لمضافة التً زادت االمر تعقٌدا وغطت اجزاءا كبٌرة من المبنى.،وكذلك االكسسوارات ا
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 ( مبنى تجاري وسكن6ً)عٌنة                                    (  مبنى تجاري         5)عٌنة                        

 

معماري مع جمالٌة المبنى الحجري ( من ناحٌة العناصر الوظٌفٌة بعدم وجود تناسق 7وٌتكرر الشٌئ نفسه فً )عٌنة

وهوٌة اللوحة االعالنٌة التً احتلت جزءا كبٌرا من الواجهة المعمارٌة بالعرض، اضافة الى المظلة الكبٌرة بحٌث تم 

تغطٌة البعض من تفاصٌل المبنى الجمٌلة.وكذلك العالقات الشكلٌة والمرئٌة من نواحً اللون والكتابة فقد تم استخدام 

ربٌة والالتٌنٌة مع بعض الرموز باللونٌن االزرق واالحمر بحٌث لم تحقق اي نواحً جمالٌة تذكر، مما ادى الحروف الع

 الى تشوٌه بصري واضح.

      
 ( محل تجاري قدٌم8)عٌنة                                      ( مبنى تجاري طابق واحد         7)عٌنة                       

 

( بدت العناصر الوظٌفٌة والعناصر الشكلٌة المرئٌة مشوه بصرٌا بشكل واضح جدا من خالل العشوائٌة فً 8فً)عٌنة

توزٌع اللوحات االعالنٌة، وفقدان الهوٌة والضوضاء البصري فً الواجهة المعمارٌة، وكذلك استخدام الحروف العربٌة 

نوعا تصمٌمٌا وغٌر مناسبة تصمٌمٌا،وكذلك لم ٌكن هناك نسبة  والالتٌنٌة معا مع استخدام الرموز التً جاءت ضعٌفة

وتناسب بٌن اللوحات االعالنٌة الكبٌرة الحجم والواجهة المعمارٌةمما خلق نوعا من التشتٌت البصري  وعدم التناسق 

ٌة حجر البناء الذي واالنسجام.رغم ان هذا المبنى من المبانً القدٌمة جدا فً شارع الرٌنبو وٌتمٌز بجمالٌة اقواسه ونوع

 تتمٌز به مدٌنة عمان.

ب( فقد أردنا هنا توضٌح الواجهات المعمارٌة للشارع من عدة زواٌا للمبنى المعماري االثري القدٌم  8أ،8، 8أما)عٌنة

واقواسه الجمٌلة فً شارع الرٌنبو ومحل القدس المشهور فً االردن، حٌث نرى ان الطراز المعماري مناسب للمكان 
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ق ألفة وانسجام بٌن واجهة المبنى المعماري وااللوان التً باتت فً تناغم ووحدة.وقد تم كذلك استخدام الحروف حٌث خل

العربٌة والالتٌنٌة ووضعها على جانبً المحل. ان التشوٌه البصري الموجود هواللوحة االعالنٌة باللون االزرق على نافذة 

ب( لراٌنا عدم انسجام المبنى  8ذة وغلقها تماما.وكذلك لو الحظنا)عٌنةالمبنى الوسطٌة مما شوه جمالٌة القوس والناف

الحدٌث الذي تم تشٌٌده مؤخرا فً شارع الرٌنبو والمطعم االكثر حداثة مما خلق عدم انسجام بٌن القدٌم والحدٌث وانتج 

 تشوٌها بصرٌا واضحا.

     
 ب( مبنى تجاري حدٌث 8)عٌنة                                          أ(  محل تجاري قدٌم      8)عٌنة                        

     
 ( استخدام الحروف العربٌه والالتٌنٌه10)عٌنة                             (  مبنى قدٌم لمدرسة           9)عٌنة                         

 

تماما من ناحٌة حجم اللوحة االعالنٌة للمدرسة والتً هً من اقدم مدارس ( نرى العالقات الوظٌفٌة مفقودة 9اما فً)عٌنة

مدٌنة عمان ومن المبانً المعمارٌة الحجرٌة القدٌمة ذات االقواس التارٌخٌة ،ولكن مع االسف تم تشوٌه المبنى من خالل 

من الممكن وضع اللوحة االعالنٌة  وضع اللوحة االعالنٌة الكبٌرة فوق القوس الذ ٌتوسط واجهة المبنى واغلقه كلٌا .وكان

التعرٌفٌة للمدرسة اعلى المبنى بشكل بصري جمٌل ٌضٌف جماال للمبنى االثري.وكذلك العالقات الشكلٌة والمرئٌة التً 

 اصبحت مشوه بصرٌا من ناحٌة لون الٌافطة االعالنٌة ونوع الكتابة .

بالنسبة لحجم اللوحات االعالنٌة قد شغلت جزء كبٌر من الواجهة ( نرى ان العالقات الوظٌفٌة 10العٌنة االخٌرة رقم )

المعمارٌة ،وهً غرٌبة نوعا ما عن هوٌة المبنى، بحٌث ظهر التشوٌه البصري والعشوائٌة فً توزٌعها ،والضوضاء 

 البصري فً الشكل رغم استخدام الحروف العربٌة والالتٌنٌة معاواستخدام الرموز التً جاءت ضعٌفة نوعا ما

تصمٌمٌا،واثرت اٌضا اللوحة االعالنٌة الكبٌرة جدا لعٌادة الطبٌب وخلقا نوعا من التشتٌت البصري وعدم التناسق 

واالنسجام.اما العالقات الشكلٌة والمرئٌة فنجد اللون رغم انسجامه فً اللوحة االعالنٌة لونظرنا الٌها معزولة عن المبنى 

 ن،وقد تم ادخال الشعار كجزء من الحرف مضافا الى حرف األلف.ولكنه غٌر منسجم مع هوٌة المبنى والمكا
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 ة ونسب أشغال اللوحات األعالنٌة.المحور الثالث:الواجهات المعمارٌ

ٌفترض هذا البحث ان نسب أشغال اللوحات األعالنٌة لمساحة معٌنه من الواجهة المعمارٌة  تؤثر بصرٌا على واجهات 

أشغال فضاء الواجهة المعمارٌة وتغطٌة جزء منها باللوحات األعالنٌه،لذلك كان التعرف  المبانً لشارع الرٌنبو من ناحٌة

على نسب األشغال من خالل احتساب نسبة المساحه المغطاه باللوحات األعالنٌه من الواجهة أو جزء الواجهة قٌد 

 .الدراسة، وذلك حسب العٌنة التً تم اختٌارها فً شارع الرٌنبو قٌد الدراسة

وتم مطابقتها مع شبكة من المربعاتعلى كل صورة من العٌنات (Auto Cad) تم ادخال الصور الى برنامج األتوكاد لقد

على حدة وتم تركٌب الشبكة عند نقطة التقاء مدامٌك الحجر مع األرض فً الصور، ثم تم احتساب المساحة التً تشغلها 

المبنى فً الصورة ونسب اشغالهما بالنسبة للمساحة قٌد األحتساب فً اللوحه األعالنٌه والمساحة المتبقٌة من واجهة 

الواجهة المعمارٌة،علما بأن كل صوره للواجهات الملتقطه تعرضت لنفس النسبه من التشوٌه فً المقاسات الحقٌقٌة عند 

عطً قٌما شبه حقٌقٌة لنسب التصوٌر.وبالتالً فان النسب التً ٌتم احتسابها هً تحت هذا التأثٌر وهً نسب نسبٌه ولكنها ت

( بالنسب التً تم احتسابها حسب رقم 1التغطٌة على الواجهة المعمارٌة بالنسبه للصوره الواحدة.وكما تبدو فً)جدول

 العٌنة.

 

المساحه  العٌنة رقم

النسبٌه 

للوحات 

األعالنٌه 

بالوحدات 

 المربعه

المساحه 

النسبٌه 

للمبنى 

بالوحدات 

 المربعة

نسٌة اشغال 

ات اللوح

 األعالنٌه%

نسبة اشغال 

الواجهة 

المعمارٌه 

% 

 المالحظات

1  

 

2062500

0.0 

400000

000.0 

0.05 95% تم األحتساب لطابق واحد  

فقط علما ان المبنى 

 ٌتكون من طابقٌن.

2  

 

 

3*

375000.0 

300250

000.0 

0.19 81% النسبة لكامل واجهة  

 المبنى.

562500.0 

1950000

0.0 

4687500.

0 

1000000.

0 

4750000.

0 

1050000

0.0 

2812500.

0 
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1125000

0.0 

 المجموع=

5618750

0 

 

3  

 

4812500

0.0 

246500

000.0 

 

 

 

 

 

0.20 80% المبنى من طابق واحد  

فقط وتم احتساب واجهة 

 واحده .

4  

 

2437500

0.0000 

223562

500.0 

0.16 84% النسبة لكامل واجهة  

 المبنى.

1312500

0.0 

 المجموع=

3750000

0 

5  

 

9425000

0.0 

240500

000.0 

0.39 61% النسبة لكامل واجهة  

 المبنى.

وواجهة المحال الزجاجٌه 

مغطاة بالملصقات 

 األعالنٌه.

6  

 

2887500

0.0 

 

450000

000 

 

0.11 89% النسبة لكامل واجهة  

 المبنى.

2056250

0.0 

المجموع =  

4943750

0 

7  

 

4025000

0.0 

 

 

 

 

187500

000.0 

0.21 79% المبنى من طابق واحد  

 فقط.

8  3000000

0.0 

850000

00.0 

0.45 55% المبنى من طابق واحد  

 فقط.

8437500.

0 
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المجموع=

3843750

0 

9  

 

8000000.

0 

163875

000.0 

0.15 85% لكامل واجهة  النسبة 

 المبنى.

1687500

0.0 

المجموع=

2487500

0 

10  

 

9187500.

00 

360250

000 

0.03 97%  المبنى من طابق واحد. 

(1)جدول  

 
( والذي ٌبٌن المساحة النسبٌة للوحات االعالنٌة بالوحدات 1لقد تم تفرٌغ تحلٌل احتساب اشغال الواجهة كما فً)جدول رقم 

تناول النسبة المئوٌة الشغال اللوحات االعالنٌة فً الواجهة المعمارٌة،وكذلك نسبة اشغال الواجهات المربعة،كما 

 المعمارٌة.

 

 نتائج البحث:

( 1قامت الباحثتنان بتفرٌغ نتائج البحث حسب نسب اشغال اللوحات االعالنٌة فً الواجهات المعمارٌة كما فً )جدول

 (.2النسب المئوٌة حسب اجابات الخبراء من المتخصصٌن كماهو موضح فً )جدولونتائج االستنبانة مستخرجٌن منها 

%( 45%( الى)5( لم تكن ذات قٌم محددة بل تراوحت بٌن)1أن نسبة اشغال اللوحات األعالنٌه للواجهات )جدول أوال:

( 8%(.وبالرغم من أن نسبة التغطٌة فً)عٌنة45% الى3بشكل عام وفً المبانً ذات الطابق الواحد تراوحت بٌن) 

سلوب راعى خصوصٌة الواجهة المعمارٌة وحافظ على %( اال أن اختٌار األلوان والخط العربً والالتٌنً كان بأ45هً)

 هوٌة المحل التجاري القدٌم.

( وبأسلوب مختلف فً كل حالة 9،7،4،3،2%( كما فً العٌنات)20وفً خمس حاالت أخرى قاربت نسب التغطٌه)

ابق والشكل،الى أن ( المتشابهتانمن ناحٌة عدد الطو4،5ألربع واجهاتمنالمبانً المتعددة الطوابق.اما فً المبنٌن)عٌنة

%( حٌث تم استغالل 39( وصلت الى)5%( بٌنما فً )عٌنة16( بلغت)4االختالف هنا فٌالمساحة المغطاة ففً )عٌنة

 الواجهة الزجاجٌة أٌضا لوضع ملصقات اعالنٌة.

قارنة ببقٌة %(وهً نسبة قلٌلة جدا م3(الذي ٌمثل مبنى قدٌم ذو طابق واحد لمدرسة فان نسبة التغطٌة كانت)10فً )عٌنة

العٌناتغٌر أن اللوحه األعالنٌه غطت جزء من الواجهة المعمارٌة وهو العقد أو القوس فوق المدخل وهو عنصر هام 

بصرٌا فً واجهة المبنى وألهمٌة المكان التراثٌة كان األفضل اختٌار موقع أخر دون تشوٌه الواجهة، مما ٌعنً أنه ال 
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% (من األستجابات أكدت ذلك 92المساحه وهذا ما أكدته نتائج األستبٌان حٌث أن ) ٌوجد قاعده مطبقه مٌدانٌا من ناحٌة

 .1010%( منها عبرت غٌر موافق تماماعن العبارة رقم 52و)

( من األستبانه،وهذا ٌؤكد وجود 12%( من األستجابات فضلت عدم بقاء الواجهات كما هً فً العبارة رقم )69كما أن)

 قاد المكان جزء من هوٌته البصرٌة المرتبطه بتارٌخ المكان.فوضى بصرٌة مما ٌسهم فً اف

( واعتماد النسبة المئوٌة للتعرف على اجابات المتخصصٌن على االسئلة 2تم تفرٌغ نتائج االستبانة فً) جدولثانٌا:

فقة التً شدة المواسؤاال شامال الغراض تحقٌق اهداف البحث،معتمدٌن فً االجابة على  12المطروحة والبالغ عددها 

 .هً درجة الموافقة العلٌا 5علماً بان رقم  5الى 1( منlikert scaleتمت بناءا على مقٌاس)

% 16فان نسبة االجابة للسؤال االول حول الواجهات المعمارٌة المقروءة بصرٌا بلغت 2وكما هو واضح فً جدول 

( بالنسبة لشدة الموافقة.اما بالنسبة لتناسب 5)% للرقم 12( و4% للرقم )40( بٌنما بلغت 4.2.1حسب المقٌاس المعتمد )

% بالنسبة 40% و36%و 24اللوحات االعالنٌة مع الطرز المعمارٌة للواجهات فقد كانت النسبة مرتفعة ووصلت مابٌن

( غٌر موافق بشدة، بٌنما لم تحقق اي استجابة للموافقة الشدٌدة على واقع الحال المرئً.اما بالنسبة 3.2.1للمقٌاس)

( والذي 3.2.1% حسب المقٌاس)32%الى 8ضوح اللوحات االعالنٌة من ناحٌة القراءة البصرٌة فجاءت النسب لو

 % كأعلى موافقة.12%الى 36ٌنص على عدم الموافقة بشدة،اما الموافقة بشدة فقد وصلت 

المقٌاس بالنسبة  % حسب24%الى 16ان النسب المئوٌة فً عدم وجود تعقٌد فً الواجهات المعمارٌة تراوحت مابٌن 

(. وهذا ٌعطً 5% لالعلى موافقة بشدة )12( و4% للموافقة الشدٌدة )32(  بٌنما وصلت الى 3.2.1لشدة عدم الموافقة)

 مؤشرا بان التعقٌد لٌس كبٌرا فً الواجهة االعالنٌة.

البناء للواجهات المعمارٌة بالنسبة للسؤال الخامس حول تناسب المواد المستخدمة فً صناعة اللوحات االعالنٌة مع مواد 

( 4% ( وحصلت الموافقة بشدة )رقم 28%،12%،44بصرٌا،فقد جاءت النسب حسب تسلسل عدم الموافقة وشدتها)

 (.5% بٌنما لم تحقق اي نسبة الموافقة الشدٌدة )للرقم 16حسب المقٌاس

% الى 12ٌة فقد جاءت نسب الموافقة اما االجابة على حجم اللوحات االعالنٌة بما ٌتناسب مع حجم الواجهات المعمار

% وهذا ٌعنً ان اللوحات االعالنٌة لم تكن مناسبة للواجهات المعمارٌة 4%بٌنما لم تاخذ شدة الموافقة سوى على 24

نهائٌا.اما بالنسبة لاللوان المستخدمة فً اللوحات االعالنٌة ومدى تناسبها مع الوان الواجهات المعمارٌة فً السؤال السابع 

% وهذا ٌؤكد عدم وجود اي تناسب وانسجام مابٌن اللوحات االعالنٌة والواجهات المعمارٌة 4قد كانت شدة الموافقة ،ف

 %.44% الى 24بٌنما جاءت نسب عدم الموافقة مابٌن

 السؤال الثامن حول مدى وجود انسجام وتناسق بٌن اماكن تعلٌق اللوحات االعالنٌة مع حجم واجهة المحل التجاري اٌضا

% بٌنما بلغت عدم الموافقة على نسب تراوحت بٌن 8لم تحقق نسبة الموافقة بشدة اي شٌئ ٌذكر حٌث بلغت 

 %، وهذا ٌؤكد على ضرورة اعادة تنظٌم اللوحات االعالنٌة بما ٌتناسب مع واجهات المحال التجارٌة.32%و24

نسجم مع خصوصٌة الشارع،فقد جاءت نسب اما بالنسبة لمدى مساهمة اللوحات االعالنٌة لوضع هوٌة بصرٌة خاصة ت

%، وهً نسبة عالٌة نوعا ما وتوكد عدم وجود هوٌة بصرٌة محددة،اما نسبة شدة 52%الى 20عدم الموافقة بشدة مابٌن 

 %وهً نسبة ضعٌفة.8الموافقة فقد بلغت مابٌن صفر%الى 

                                           
10

."ًٌكٍ ادسان وجىد تششٌعاخ ولىاٍٍَ واضحح تى تطثٍمها عهى انىاجهاخ انًعًاسٌح يٍ حٍج انًساحح انًخصصح نهىحاخ األعالٍَح وانًىاد 

 انًستخذيه واألنىاٌ".
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ن حٌث المساحة المخصصة للوحات وبالنسبة الدراك وجود قوانٌن وتشرٌعات مطبقة على الواجهات المعمارٌة م

%، فً حٌن بلغت 52%الى 20االعالنٌة والمواد المستخدمة وااللوان،فقد جاءت النسب عالٌة بعدم الموافقة بشدة اذ بلغت

%.وهذا ٌؤكد حتى فً حالة وجود تشرٌعات فانها غٌر مطبقة او مهملة من قبل 8%الى 0نسبة الموافقة بشدة مابٌن

 الجهات الرسمٌة.

ي عشر حول تفضٌل اعطاء هوٌة بصرٌة من خالل استخدام الخط العربً فً اللوحات االعالنٌة دالسؤال الحا اما

% ،ولم تحصل غٌر الموافقة اال على نسب 40%الى 36لواجهات المبانً المعمارٌة،فقد وصلت شدة الموافقة مابٌن 

ورة العودة الى تاكٌد الهوٌة العربٌة %.وهذا ٌعنً تاكٌد المتخصصٌن فً هذا المجال على ضر20%الى 4مابٌن

 واالصالة من خالل استخدام الخط العربً فً اللوحات االعالنٌة.

واخٌرا تم طرح سؤال حول تفضٌل بقاء الواجهات المعمارٌة كما هً، نرى االكثرٌة فضلوا تغٌٌر الواجهات المعمارٌة 

% بٌنما فضل البعض 56%الى 4نسبة فً الجدول مابٌن  واللوحات االعالنٌة اذ بلغت النسبة لعدم الموافقة الى اعلى

 %.24%و4بقاءها كما هً بنسب تراوحت بٌن 

 :أهم االستنتاجات

عدم مراعاة الجوانب الجمالٌة، والتنظٌمٌة، واالنسجام ،والتوافق،بٌن الواجهات المعمارٌة واللوحات االعالنٌة مما خلق  .1

 المعمارٌة.تشوٌه بصري واضح أثر سلباعلى شكل المبانً 

العشوائٌة الواضحة فً توزٌع اللوحات االعالنٌة على الواجهات المعمارٌة دون تخطٌط او دراسة مسبقة لنسب  .2

 االشغال حسب المساحة النسبٌة للوحات االعالنٌة بالوحدات المربعة والمساحة النسبٌة للمبنى.

بٌة من خالل استخدام الحروف  العربٌة وجود فوضى بصرٌة تؤدي الى تشوٌه بصري وفقدان لهوٌة المكان العر .3

 من خالل الدمج بٌنهما احٌانا بطرٌقة غٌر مدروسة وغٌر سلٌمة.ووالالتٌنٌة بشكل غٌر مدروس 

بلغت النسبة المئوٌة لتفضٌل تغٌٌر الواجهات المعمارٌة واللوحات االعالنٌة اعلى نسبة فً الجدول وهً  .4

%، وهً نسبة 52االعالنٌة لتحدٌد هوٌة بصرٌة تنسجم مع خصوصٌة الشارع %.بٌنماكانت نسبة مساهمة اللوحات 56

 عالٌة نوعا ما مما ٌؤكد عدم وجود هوٌة بصرٌة محددة.

فقدان التركٌز على اهمٌة الخط العربً لما ٌمتلكه من ممٌزات بصرٌة جمٌلة ،وقلة استخدامه على اللوحات االعالنٌة  .5

 .فً الواجهات المعمارٌة لشارع الرٌنبو

الحاجة الى تطبٌق وتطوٌر القوانٌن والتعلٌمات التً تنظم آلٌة وضع اللوحات االعالنٌة ،ونسب االشغال  التً تشمل  .6

 المساحة والحجم ،وكذلك الخط واللون وتحدٌد مواقعها بما ٌتناسب مع الواجهة المعمارٌة.

 أهم التوصٌات:

صٌلة ،والمكانة التارٌخٌة عتد تصمٌم الواجهات المعمارٌة .ضرورة مراعاة القٌم االجتماعٌة والثقافٌة العربٌة اال1

 واللوحات االعالنٌة لتحسٌن الرؤٌة البصرٌة فً شارع الرٌنبو فً مدٌنة عمان.

.عدددم اهمددال التطددور الحاصددل فددً مجددال التصددمٌم الجرافٌكددً مددن ناحٌددة التوظٌددف الصددحٌح للحددرف العربددً والحجددم 2

الواجهات المعمالرٌة برؤٌة بصرٌة جمٌلة تتناسب مع هوٌة المكان العربٌة االصٌلة  والمساحة واللون،الظهاره منسجما مع

 لشارع الرٌنبو التارٌخً.
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