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 البحث: ملخص

 واحند مكنا  فني المجمعني  المسنتعملي  من  مجموعة بأصغر بدأت مراحل بعدة العامة اإلدارية المباني تصميم عملية مرت

 إلنى الحاجنة وازدياد الصناعة الزدهار كنتيجة نشأت والتي جدا، الكبيرة العمل فراغات إلى تطورت ثم ،متعددة مهام ألداء

 وم ,  مختلفة خدمات وتلبي متعددة أنشطة تجمع التي الكبيرة والفراغات المتسعة المكاتب ظهرت حيث اإلدارية الفراغات

 حققنت ولقند, والنزوار للمسنتخدمي  الراحنة يحقن  فعنال وإرشناد توجين  وتحقين  العمل أماك  ترتيب إلى الحاجة ظهرت ثم

 مسنتخدمي لكنل المثلنى االسنتفادة يتني  بمنا واإلرشناد التوجين  نظنم وتنفين  تصنميم طنر  فني كبينرة نقلة الحديثة التكنولوجيا

 الحديثة التكنولوجيا توظيف فاعلية على التعرف إلى البحث ه ا يهدف  لك وعلى, بالمكا  التجول وتسهيل اإلدارية البيئات

 اإلدارينة والمبناني الكلينات علنى تطبيقينة دراسنة عمنل منع العامنة اإلدارينة المبناني فني واإلرشناد التوجين  نظنم تصنميم فني

 نظنم تصنميم اعتبنارات األول المحنور تنناول رئيسنية محناور ثالثنة إلنى البحنث تقسنيم تنم الهدف ه ا ولتحقي , بنها بجامعة

 التوجينن  نظننم وإنتننا  تصننميم فنني التكنولوجيننا توظيننف بدراسننات اهننتم الثنناني المحننور, اإلداريننة للمبنناني واإلرشنناد التوجينن 

 وتوصنل, بنهنا بجامعنة اإلدارينة والمبناني الكلينات علنى تطبيقينة دراسنة قندم الن   الثالنث بالمحور البحث وانتهى واإلرشاد

 التني اإلبداعينة النتنائ  حينث من  واإلرشناد التوجين  نظنم وإنتنا  تصنميم في التكنولوجيا لتطبي  فاعلية هناك أ  إلى البحث

 .اإلعال  تخصص بنها جامعة التطبيقية الفنو  كلية طالب على تعليمي نمو   خالل م  التطبيقية الدراسة إليها توصلت

 المفتاحية: الكلمات

  اإلعال  تكنولوجيا -اإلدارية المباني -واإلرشاد التوجي  نظم 

Abstract 

The process of designing public administration buildings went through several stages, starting 

with the smallest group of users assembled in one place to perform multiple tasks and then 

developing into the very large work spaces, which arose as a result of the flourishing industry 

and the increased need for administrative spaces. The need to arrange workplaces and achieve 

effective guidance for the convenience of users and visitors. Modern technology has achieved 

a major shift in the design and implementation of routing systems to optimize the use of all 

administrative and user environments. To wander around.  The aim of this research is to 

identify the effectiveness of employing modern technology in the design of guidance systems 

in public administrative buildings, with an applied study on the faculties and administrative 

buildings at Benha University. To achieve this goal, the research was divided into three main 

areas, the first part focused on the considerations for the design of guidance systems for 

Administrative Buildings. The second part deals with the studies of the use of technology in 

the design and production of guidance systems. The research completed the third part which 

presented an applied study on the faculties and administrative buildings at Banha University. 

mailto:haidy.youssef@fapa.bu.edu.eg
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The research results found that there is effectiveness in the application of technology in the 

design and production of guidance systems in terms of the creative results achieved by the 

applied study through an educational model to the students of Advertising Department, 

Faculty of Applied Arts, Banha University. 

Keywords:  

Guidance Systems- Administrative Buildings- Advertising Technology 

 مقدمة البحث:

مرت عملية تصميم المباني اإلدارية العامة بعدة مراحل بدأت بأصغر مجموعة م  المستعملي  المجمعي  في مكا  واحد 

ألداء مهام متعددة ثم تطورت إلى فراغات العمل الكبيرة جدا، والتي نشأت كنتيجة الزدهار الصناعة وازدياد الحاجة إلى 

وم   مختلفة،ة والفراغات الكبيرة التي تجمع أنشطة متعددة وتلبي خدمات الفراغات اإلدارية حيث ظهرت المكاتب المتسع

 ثم ظهرت الحاجة إلى ترتيب أماك  العمل وتحقي  توجي  وإرشاد فعال يحق  الراحة للمستخدمي  والزوار.

 المستهدفة؛ية العالمات كرموز إبداعية في الفراغات اإلدار يتم تنظيمكما تطورت عملية تصميم نظم التوجي  واإلرشاد ل

خاصة في حالة  المتلقي ،يعتمد على استخدام الرموز األكثر شهرة وإدراكاً لجموع نظم التوجي  واإلرشاد ل لك فإ  تصميم 

محددة جديدة في المحتوى البيئي للفراغ اإلدار ، وم  ثم فإنها يجب أ  تكو  متضمنة  ما إ ا كنا بحاجة إلى إنشاء معا   

  .  تكو  رمزية بديهية ال لبس فيهاأالتعرف عليها بصرياً بمعنى لرموز إبداعية سهلة 

ولقد حققت التكنولوجيا الحديثة نقلة كبيرة في طر  تصميم وتنفي  نظم التوجي  واإلرشاد بما يتي  االستفادة المثلى لكل 

 االحتياجات الخاصة.و للفئات  ات أحتى مع ظروف الطوارئ  بالمكا ،مستخدمي البيئات اإلدارية وتسهيل التجول 

ل لك يتوج  ه ا البحث إلى دراسة إمكانية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تصميم نظم التوجي  واإلرشاد للمباني اإلدارية 

 العامة مع عمل دراسة تطبيقية كنمو   تعليمي على الكليات والمباني اإلدارية بجامعة بنها.  

 مشكلة البحث:

جة إلى توظيف خصائص التكنولوجيا الحديثة في تصميم نظم التوجي  واإلرشاد للمباني تنبث  مشكلة البحث م  الحا

اإلدارية العامة التي تتميز بكثافة مستخدميها وم  ثم فهناك حاجة لتجنب مشاكل العثور على المكا  وسالسة الحركة داخل 

 فراغاتها المتعددة.

 هدف البحث:

التكنولوجيا الحديثة في تصميم نظم التوجي  واإلرشاد في المباني اإلدارية يهدف ه ا البحث إلى دراسة فاعلية توظيف 

 العامة مع عمل دراسة تطبيقية على الكليات والمباني اإلدارية بجامعة بنها.

  البحث:منهجية 

  يتبع البحث المنه  الوصفي

 فرضية البحث:

التوجي  واإلرشاد للمباني اإلدارية العامة سوف تفرض الباحثة أ  توظيف خصائص التكنولوجيا الحديثة في تصميم نظم 

 .يعمل على األداء الفعال له ه النظم وم  ثم سالسة الحركة داخل فراغاتها المتعددة
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 محاور البحث: 

 -يلي: تم تقسيم البحث إلى ثالثة محاور رئيسية كما 

 اعتبارات تصميم نظم التوجي  واإلرشاد للمباني اإلدارية. المحور األول:  -

 واإلرشاد.توظيف التكنولوجيا في تصميم وإنتا  نظم التوجي   المحور الثاني:  -

 دراسة تطبيقية على الكليات والمباني اإلدارية بجامعة بنها.  الثالث:المحور   -

 اإلدارية:اعتبارات تصميم نظم التوجيه واإلرشاد للمباني  األول:المحور 

وتعد أحد  المختلفة،تعد نظم التوجي  واإلرشاد أحد أهم النظم فاعلية في تسهيل العمل والتواصل داخل الفراغات المعمارية 

أهم الوسائط اإلعالنية التي تمارس دوراً ج اباً وتوجيهياً للعثور على الطري  بسهولة داخل الفراغات المختلفة ومنها 

على مستوى واحدة م  الفراغات التي تتطلب مستويات متعددة م  التواصل سواء وتعد الفراغات اإلدارية  الفراغات،

 و لسالسة العمل  ات  وتحقي  تواصل فعال بي  العاملي .أالعاملي  او الزائري  

، فاتجهت الشركات نحو استحداث إنتاجيةيحققو  أعلى  كيفية جعل العاملي  بها في تتنافس اآل  الشركات ل لك أصبحت

ما استدعى  والملل،أنشطة جديدة تساعد العاملي  على أداء عملهم وتحاول أ  تقضي على شعورهم باإلجهاد والتوتر 

ويمك  تلخيص ه ه الفراغات اإلدارية  اإلدارية،التوجي  الفعال واإلرشاد له ه الفراغات والتي أصبحت أساسية في المباني 

 (160ص  1)مرجع رقم التالي: الشكل ها فيتبعاً لوظيفت

 

 ( أنواع الفراغات اإلدارية تبعاً لوظيفتها1شكل )

 

ويمك  توضي  ثالثة أساليب  واإلرشاد،وبالتالي استلزم األمر تحقي  سرعة العمل واإلنتاجية العالية باستخدام نظم التوجي  

في تحقي  سرعة العمل، وسرعة التكييف مع الفراغات  اوجي  واإلرشاد يجب االستفادة منهوظيفية باستخدام نظم الت

 -هي: الوظيفية ومتطلبات األداء الفعال للعمل بالفراغات اإلدارية وه ه األساليب 

 
 واإلرشاد في الفراغات اإلدارية( األساليب الوظيفية الستخدام نظم التوجيه 2شكل )

 

 

 

 

 

 

أنواع 
الفراغا

ت 



 لعشروناالعدد  -لمجلد الخامس ا                        مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية                              

554 

  العمل:أوال: سهولة االتصال وتدفق 

وكثيرا ما يسبب  ممك ،قل وقت أاإلدار  ويتميز بإتمام العمل في االتصاالت وتدف  األورا  هي األساس في تخطيط المنشأ عد ت

عدم استمرار تدف  العمل وينت  ع   لك عملية التكدس المكلف للمستندات في مركز  نظم التوجي  واإلرشاد إلىسوء تصميم 

تي في المرتبة األولى م  متطلبات تحقي  سهولة االتصال وتنظيم أفتظم التوجي  واإلرشاد لنأما بالنسبة للتصميم الجيد  العمل،

 العمل. 

  :التصميميةالمرونة  ثانيا:

والتغيير داخل حيز موقع العمل بما يتناسب مع التغير في متطلبات  واإلرشاد للتعديلالقدرة على تكييف نظم التوجي   وهي

 العمل ونموه أو تغيره في المستقبل.

  المستهدف:ثالثا: تحقيق سهولة العثور على المكان 

باك في استنتا  الطري  الصحي  وفي القدرة على استكشاف المكا  في يسر وسهولة بدو  حدوث تشويش أو ارت وهي

 أسرع وقت ممك .

 (9 رقم ص 5)مرجع  كما يلي:اإلدارية  واإلرشاد بالفراغاتنظم التوجي  وبناء على  لك يمك  تحديد المتطلبات الوظيفية لتصميم 

الوظيفي بما يتناسب واستبدالها كمردود لالقتصاد اإلدارية  واإلرشاد بالفراغاتنظم التوجي  إمكانية تغيير عناصر  .1

 والتطور في استخدام الفراغات.

 المتطورة.المتانة ودقة اإلنتا  )التصنيع( وتوافقها مع المتطلبات التكنولوجية  .2

في ضوء توج  المستخدم كمركز للتصميم يتسع مفهوم األداء الوظيفي ليشمل الجوانب المعرفية لعملية االستخدام  .3

اعتمادا على نما   العمليات  والعاطفية،فضال ع  الجوانب الوجدانية  واإلرشاد،نظم التوجي  والتفاعل مع عناصر 

 المستخدم.ختبارات االستخدامية ومالحظة سلوك الاإلدراكية وا

 إلجراءات وعمليات الصيانة واإلصالح. عناصر نظم التوجي  واإلرشاد مالءمة شكل  .4

 أهداف التصميم الوظيفية. معنظم التوجي  واإلرشاد تواف  التصميم النات  لعناصر  .5

 طريق:وذلك عن  Over-Designتجنب التصميم الزائد  .6

 لعناصر نظم التوجي  واإلرشاد تحديد المتطلبات الوظيفية الفعلية. 

  الوظيفية.ومتطلباتها عناصر نظم التوجي  واإلرشاد عدم المبالغة في المواصفات التي تزيد ع  حاجة 

  والتخلي ع  التعقيد الزائد ال   ال يقدم أ  قيمة مضافة.عناصر نظم التوجي  واإلرشاد بساطة تصميم 

   وظيفتها.إلي أقل حد ممك  بما ال يؤثر على أداء عناصر نظم التوجي  واإلرشاد خفض حجم ووز 

 وتشمل المعلومات الخاصة بنظم التوجي  واإلرشاد للفراغات اإلدارية ما يلي:

 
 مات الخاصة بنظم التوجيه واإلرشا( المعلو3شكل )
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 En-route information – getting to the siteللموقع معلومات الوصول  -1

 تتضم  المعلومات التي يستخدمها األشخاص للوصول إلى الموقع:

 road signsالطري  إشارات • 

 site entrance signsالموقع عالمات مدخل • 

  environmental information المعلومات البيئية• 

   

   

    
 الوصول للموقع -( معلومات في الطريق 4شكل )

  On-site informationفي الموقع  معلومات -2

 تتضم  المعلومات التي يستخدمها األشخاص للتنقل داخل الموقع:

  signs عالمات• 

  directories الدالئل• 

   site mapsالموقع خرائط • 

 environmental informationالبيئية المعلومات • 

   directionsاالتجاهات  •
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 ( معلومات في الموقع5شكل )

 

 Location informationالموقع معلومات  -3

ويعلم بوصول  لوجهت   وجهت ،يتم الحكم على نجاح نظام العثور على الطري  م  خالل سهولة وصول المستخدم إلى 

 والمعلومات التي يستخدمها الزوار لمعرفة أنهم نجحوا في الوصول إلى وجهتهم وتشمل: الصحيحة،

 بارزة ومقروءة باستخدام المصطلحات التي تربط مع المعلومات واالتجاهات. الموقع:عالمات • 

لطاوالت والكراسي أو شكل فنجا  القهوة وا األطفال،مثل رموز األلعاب عند مدخل جناح  البيئية:التمييز بي  السمات • 

 في المقهى.

 (82ص  6)مرجع رقم  تشير إلى أنهم وصلوا إلى وجهتهم الصحيحة. موضعية:عالمة • 
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 ( معلومات في الموقع6شكل )

 

 واإلرشاد:توظيف التكنولوجيا في تصميم وإنتاج نظم التوجيه  الثاني:المحور 

تباع وتشترى في السوق العالمية على صورة سلعة رئيسية أو  وهيالتكنولوجيا من المعطيات الرئيسية لإلنتاج  دتع

سلعة وسيطة أو على صورة عمالة ماهرة لها القدرة على االستخدام الصحيح للمعدات وحل المشكالت أو على صورة 

 وتجارية.معلومات فنية 

تتم االستفادة  مراعاتها كي إ  التكنولوجيا هي عصب التنمية ومحركها إال أنها في  اتها تخضع لمعايير وضوابط يجب

منها وال تتحول إلى قوة دفع مضادة لحركة التنمية. ولقد احتكرت الدول المتقدمة العديد م  التكنولوجيات المستخدمة وما 

يسم  بنقل  إلى الدول النامية البد وأ  يخضع العتبارات حس  المالئمة للواقع المحلي لتلك الدول وتطويعها لظروفها التي 

  بها أفضل عائد مما يؤكد ضرورة أ  تتبنى الدول النامية سياسات تكنولوجية نابعة ومعبره بوعي وفهم ع  واقعها يتحق

 وقدراتها االستيعابية.
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إمداد  إلىنظم التوجيه واإلرشاد للمباني اإلدارية  من أي احتياج مدى بالتكنولوجيا في موضوع البحث هو والمقصود

ضرورة ملحة تفرض على النظم اإلدارية إحداث نقلة  حيث إن توظيف المستحدثات التكنولوجية أصبح تكنولوجي،

نوعية في األهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ليكون التركيز على إكساب المتلقين التوجيه واإلرشاد المثالي في شكل 

 ممتع وجذاب وبدون إحداث تشويش او خطأ في استقبال المعلومات 

 معينة، سلع إنتاج في فعال المستخدمة العمليات من توليفةهي  فالتقنية والتقنية، التكنولوجيا مصلح بين نوالكثير يخلط

 ناحية من واستعمالها إعدادها وعلى ناحية، من المختلفة التقنيات اختيار أو خلق على القدرة هيف أما التكنولوجيا

 ترتبط التي المعارف من مجموعة هي التكنولوجيا أن حين في األساليب، من مجموعة هي التقنيات أن بمعنى أخرى،

 (11ص  2)مرجع رقم  اإلنتاجي. العائد زيادة إلى ثانيا وتهدف والخدمات باإلنتاج أوال

 إ  قدر المسئولية الملقاة على عات  المصممي  فى جانب التعرف على التطورات الجديدة فى المواد والمشاركة فى

مثل في تصميم وإنتا  عناصر نظم اإلرشاد، هو نفس قدر المسئولية عليهم أيضاً فى اكتساب معارف أكثر ع  توظيفها األ

و أاسباً فى االستخدام فى عمل معي  المواد الشائعة االستخدام. فبدو  ه ه المعارف ربما تضعف نظرتهم ألكثر المواد تن

دعوة م  جانب كل المهتمي  والمشاركي  فى ه ه العملية للمصممي  داخل بيئة  ات ظروف خاصة. ودائماً ما كانت هناك 

ربما تكو   –على سبيل المثال  – Carbon Fibreتهم، فألياف الكربو  اللتحفيز على التعرف على المواد إلظهار إمكاني

اختيار الخامات وف    ات طبيعة جامدة فيما يتعل  بوزنها لك  تناسبها لعمل ما يتطلب مثل ه ه الخاصية، وم  ثم يتحدد

عوامل أخرى كثيرة مثل التكلفة وإمكانية استخدامها وعالقتها الثقافية بالشئ ال   يصنع منها. ومثل ه ه المواد عالية 

 (195ص  4)مرجع رقم  .واإلرشادبفاعلية في تصميم وإنتا  نظم التوجي   األداء ممك  استخدامها

  -يلي: كما جيا في تصميم وإنتا  نظم التوجي  واإلرشاد توظيف التكنولوويمك  توضي  بعض نما   م  

  Photochromic signsالكروموضوئية أ/ العالمات 

نعكاس وعادًة فإ  ه ه الخامة تكو  عديمة ى شدة الضوء، و هو تأثير قابل لالهى خامات تغير ألوانها عند حدوث تغير ف

اللو  فى األماك  المظلمة و عند تعرضها لضوء الشمس أو األشعة فو  بنفسجية يتغير التركيب الجزئى للخامة و يظهر 

اللو ، وعند زوال مصدر اإلضاءة المؤثرة يختفي اللو ، و يمك  الحصول على ألوا  متعددة م  ألوا  الكرومو، و لك 

تتوه  ل خلط األلوا  الكروموضوئية بألوا  أساسية حيث يمك  استخدامها فى إنتا  نظم التوجي  واإلرشاد التي م  خال

 The International( IBCفي الظالم كعالمات الحتياطات السالمة م  الحرائ  , حيث وضع قانو  البناء الدولي )

Building Code( ورمز الحري  الدوليIFC) The International Fire Code  أيًضا معايير لوضع عالمات

 مضيئة على جميع الفراغات والطر  م  أجل تحسي  حاالت الهروب في حاالت الطوارئ.

يتم  الطوارئ،وم  ثم يتم تخزي  الطاقة. وعند إزالة مصدر الضوء في حاالت  الضوء،نظًرا أل  المادة الضوئية تمتص 

ل لك يستخدم على نطا  واسع في عالمات األم   ؛لية الوضوحءة سطحية عاتحرير الضوء المخز  تدريجياً إلنتا  إضا

 (570ص  7)مرجع رقم  والسالمة.

 -يلي: بما  Photochromic signsالكروموضوئية وتتميز العالمات 

 . يمك  وضعها على جميع أنواع المعدات والمواد والحوائط واألسقف واألرضيات.1

 حيث إنها قابلة للتشكيل إلى أشكال مختلفة. تصميم؛. يمك  إنتاجها بشكل جيد مع أ  2

. تستخدم على نطا  واسع في مجاالت األم  العام مثل الفناد  والممرات والمباني اإلدارية والمكاتب والمسارح 3

 والمستودعات والحجرات والممرات تحت األرض.

 (9)مرجع رقم  الرياضية.لمنزلي وأماك  الترفي  . تستخدم على نطا  واسع للديكور ا4
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 عالمات كروموضوئية( 7شكل )

 

 Electroluminescent signs كهروضوئيةب/ العالمات ال

تنت  المواد الكهروضوئية ضوءاً  ا ألوا  مشرقة بألوا  متعددة، و لك عند تحفيزها إلكترونياً م  خالل الحق  

 (75ص  3)مرجع رقم  .أو ع  طري  إضافة غشاء كهروضوئى الكهروضوئيةواألحبار الكهروضوئى أو األصباغ 

حيث إ  العالمات الكهروضوئية  ،مع مجموعة م  األدوار األخرى الكهروضوئية،اإلعال  يستخدم بشكل فعال العالمات  

التوجي  واإلرشاد  تستخدم في تقديم المعلومات السريعة والتوجي  واإلرشاد، خاصة في البيئات غير المناسبة لعالمات

 (10)مرجع رقم المعتادة. حيث تكو  العالمات الكهروضوئية هي األكثر مناسبة في المناط   ات اإلضاءة السيئة.

 
 عالمات كهروضوئية( 8شكل )

 

 mixed-digital signsجـ/ العالمات الرقمية المدمجة 

هي نوع م  نظم العالمات اإللكترونية التي يتم استخدامها لعرض الرسائل الترويجية والقوائم والمعلومات وما شاب . 

 .LED ،LCDوعادة ما تستخدم ه ه اإلشارات تكنولوجيات مثل 

نترنت بنظام وتعد العالمات الرقمية المدمجة هي عالمات تقليدية يتم تزويدها بشاشات رقمية وتكو  متصلة ع  طري  اال

وتستخدم في غالبية األمر بنظم اإلرشاد الخارجية ولك  يمك  استخدامها في البيئات الداخلية  بعد،يتم التحكم ب  ع  

 (11)مرجع رقم  .للتوجي  واإلرشاد
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 ( العالمات الرقمية المدمجة9شكل )

 

  :Interactive Wayfinding Maps العثور على الطريق التفاعلية د/ خرائط

هي واحدة م  أنظمة اإلرشاد والتوجي  التي تقدم لمستخدمي األماك  الكثيفة الحركة  العثور على الطري  التفاعلية خرائط

كالمباني اإلدارية والمطارات والمراكز التجارية وغيرها توجي  تفاعلي يتي  للمستخدم التعرف بشكل أكثر دقة وتحديداً 

 (74ص 8رقم )مرجع  إلي .للمكا  المراد الوصول 

 
 العثور على الطريق التفاعلية خرائط( 10شكل )

 

 بنها:دراسة تطبيقية على الكليات والمباني اإلدارية بجامعة  الثالث:المحور 

تهتم الدراسة في ه ا المحور بتطبي  ما تم التوصل إلي  م  استنتاجات على مستوى الدراسات النظرية في المحوري  

الدراسة في ه ا المحور نمو   تعليمي لتوظيف نظم التوجي  واإلرشاد في فراغات المباني اإلدارية وتم السابقي , وتقدم 

مما يستوجب  ،حد نما   الفراغات اإلدارية  ات الطبيعة الخاصة والكثافة التشغيليةأختيار مبنى جامعة بنها باعتباره ا

رئياً مع تطبي  الخصائص التكنولوجية الحديثة في ه ه النظم, م اً تصميم نظم التوجي  واإلرشاد بشكل سلس بصرياً مفهوم

 تحت إشراف الباحثة كقائم بالتدريس. 2018/2019وقد تم التطبي  في العام الدراسي 
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 أ/ نبذة عامة عن جامعة بنها: 

وقد تم  بنها، م كفرع لجامعة الزقازي  بمدينة 1976 نوفمبر 25 تأسست بقرار صدر في هي جامعة مصرية جامعة بنها

 .2005عام  84وأصبحت جامعة مستقلة بعد أ  كانت فرعاً بقرار جمهور   جامعة الزقازي  استقالل الجامعة ع 

وكلية  كلية التربيةو وتتكو  جامعة بنها م  الكليات التالية: كلية الهندسة ببنها وكلية العلوم وكلية التجارة وكلية اآلداب

الطب البشر  وكلية الطب البيطر  التربية النوعية وكلية الحقو  وكلية الهندسة بشبرا وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية 

 والمعهد الفني للتمريض وكلية الزراعة وكلية التربية الرياضية وكلية التمريض.

 ب/ نماذج طالبية لنظم التوجيه واإلرشاد لبعض الفراغات اإلدارية بجامعة بنها:

 مبنى إدارة الجامعة  /1

 –ر األول ثمانية فراغات متمثلة في )غرفة رئيس الجامعة حيث يشمل الدو دوار،أيتكو  مبنى إدارة الجامعة م  أربعة 

االستراحة  –االستراحة  –الحمامات –البوفي   -قاعة االجتماعات -غرفة سكرتارية رئيس الجامعة –غرفة مدير المكتب 

 لكل فراغ. ويوض  الشكل التالي التصميم الخاص بإحدى المجموعات الطالبية وتحليل نظم العالمات  للزوار(،واالنتظار 

 
 تصميم عالمات نظم التوجيه واإلرشاد للدور األول( 11شكل )

 
 إحدى اللوحات التوجيهية المستخدمة لبعض فراغات الدور األول( 12شكل )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7)
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 العثور على الطريق مبنى اإلدارة الدور األول خريطة( 13شكل )

 
 العثور على الطريق مبنى اإلدارة الدور الثاني خريطة( 14شكل )

 

 العثور على الطريق مبنى اإلدارة الدور الثالث خريطة( 15شكل )
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 العثور على الطريق مبنى اإلدارة الدور الرابع خريطة( 16شكل )

 

 كلية الطب البشري /2

والتي تتضم  فراغات متعددة ومتكررة في جميع البلوكات  متصلة، كلية الطب م  ثالثة بلوكات مبا    يتكو  مبنى

 –غرفة التحكم  –الحمامات –اإلسعافات  -السكرتارية -معمل الكمبيوتر –الكافتيريا  –واألدوار المتكررة منها )االستقبال 

األمراض  -طب األطفال -األمراض الباطنية –التخصصات المتعددة  –غرف الدكاترة -الهيستولوجي -اتحاد الطالب

ويوض  الشكل التالي التصميم الخاص بإحدى  األم (، -طب جراحة العيو  –األمراض العصبية  –الصدرية 

 المجموعات الطالبية وتحليل نظم العالمات لكل فراغ. 

 
 العثور على الطريق مبنى كلية الطب الدور األول خريطة( 17شكل )

 
 الخروج ومخارج الطوارئ لمبنى كلية الطب خريطة( 18شكل )
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 تصميم عالمات نظم التوجيه واإلرشاد لبعض فراغات كلية الطب( 19شكل )

 
 األول بكلية الطب فراغات الدورتصميم لوحات نظم التوجيه واإلرشاد لبعض ( 20شكل )

 
 تصميم العالمات التشريعية لفراغات كلية الطب( 21شكل )
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 الحاسبات والمعلوماتكلية  /3

دوار, والتي تتضم  فراغات متعددة ومتكررة في جميع األدوار منها أة الحاسبات والمعلومات م  ثالثة يتكو  مبنى كلي

العيادة  –قاعة مدر   –العالقات العامة  -األم  –معمل الحاسب  –الحمامات –السكرتارية–الكافتيريا  –)االستقبال 

 -الحاسبات العلميةقسم  –قسم نظم الحاسب –مكتب العميد –المكتبة  –قسم علوم الحاسب  –قسم ام  المعلومات  -الطبية

معمل الفيزياء  –قاعة الدراسات العليا  –معمل الشبكات  –معمل االلكترونيات  –الكنترول العام  –وحدة ضما  الجودة 

معمل الوسائط المتعددة(, ويوض  الشكل التالي التصميم الخاص بإحدى المجموعات الطالبية وتحليل  -مركز البيانات –

 نظم العالمات لكل فراغ. 

 
 تصميم لوحات نظم التوجيه واإلرشاد لفراغات األدوار بكلية الحاسبات والمعلومات( 22شكل )

 
 العثور على الطريق لمبنى كلية الحاسبات والمعلومات الدور األرضي خريطة( 23شكل )
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 العثور على الطريق لمبنى كلية الحاسبات والمعلومات الدور األول خريطة( 24شكل )

 
 العثور على الطريق لمبنى كلية الحاسبات والمعلومات الدور الثاني خريطة( 25شكل )

 
 تصميم العالمة بالشكل الخارجي بكلية الحاسبات والمعلومات( نموذج ل26شكل )



 لعشروناالعدد  -لمجلد الخامس ا                        مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية                              

567 

 
 تصميم العالمات الخدمية بكلية الحاسبات والمعلومات( نموذج ل27شكل )

 
 بكلية الحاسبات والمعلوماتتصميم عالمات األقسام الرئيسية ( نموذج ل28شكل )

 

 لعالمات إرشادية لكلية الحاسبات والمعلومات  Applicationتطبيق موبايل  -

  مستخدم أل  مكا  أو أتطبي  موبيل لتسهيل وصول الطالب قام الطالب بإستخدام العالمات التي تم تصميمها في عمل 

 لمواكبة العصر التكنولوجي.  قسم داخل كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنها أوأ

 BFCI :التطبيق اسم

 بمجرد  ب خاصة صور عن  وظهور ومعلومات  موقع ومعرفة مكا   أ وأ قسم  أل الوصول سهولة :التطبيق فكرة

 لي إ المراد الوصول بالمكا  الخاصة يقو األ على الضغط

 - بالشكل:كما  start على والضغط Application التطبي  فت  يتم :التطبيق شرح
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 ( نموذج للواجهة الرئيسية للتطبيق29شكل )

 

و أ األساسية األقسام موقع لمعرفة العليا يقو األ على بالضغط موقع  فتقوم معرفة المراد القسم وأ المكا  باختيار تقوم

الكلية  داخل تريده قسم وأ مكا   أ ع  بالبحث تقوم أنكو أ الكلية في مكا   أ موقع لمعرفة السفلي يقو األ على الضغط

 -التالية: كما باألشكال 

 
 ( نموذج طريقة عمل التطبيق30شكل )
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 نتائج البحث:

تتطلب الفراغات اإلدارية دراسة مستفيضة لخصائص كل فراغ وارتباط  بالمبنى الرئيسي وطبيعة التواصل مع باقي  -1

 ما يستلزم اختيار نظم توجي  وإرشاد عالية الكفاءة. الطري ،الفراغات وإمكانية العثور السلس على 

فى إنتا  نظم التوجي  واإلرشاد التي تتوه  في  Photochromic signsالكروموضوئية يمك  توظيف العالمات  -2

 الظالم كالعالمات الموجهة لإلرشاد الحتياطات األم  والسالمة م  الحرائ  في وقت الطوارئ. 

في البيئات غير المناسبة لعالمات التوجي   Electroluminescent signsروضوئية يمك  توظيف العالمات الكه -3

 واإلرشاد المعتادة. حيث تكو  هي األكثر فعالية في المناط   ات اإلضاءة السيئة.

في الدم  الفعال والتفاعلي بي  العالمات التقليدية  mixed-digital signsيمك  توظيف العالمات الرقمية المدمجة  -4

 لرقمية بحيث تكو  متصلة باالنترنت بنظام يتم التحكم ب  ع  بعد.وا

  التفاعلية في أنظمة اإلرشاد والتوجي  لألماك  الكثيفة الحركة كالمباني مك  توظيف خرائط العثور على الطري -5

 ي . اإلدارية حيث تتي  توجي  تفاعلي للمستخدم التعرف بشكل أكثر دقة وتحديداً للمكا  المراد الوصول إل

قدم البحث دراسة تطبيقية لنمو   تعليمي على طالب كلية الفنو  التطبيقية جامعة بنها تخصص اإلعال  لالستفادة  -6

 بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تصميم نظم التوجي  واإلرشاد في المباني اإلدارية العامة.

بنها أ  هناك فاعلية لتطبي  التكنولوجيا في تصميم أكدت الدراسة التطبيقية على الكليات والمباني اإلدارية بجامعة  -7

 وإنتا  نظم التوجي  واإلرشاد م  حيث النتائ  اإلبداعية التي توصلت إليها الدراسة التطبيقية.

 توصيات البحث:

ضرورة التوج  إلى دم  توظيف التكنولوجيا الحديثة في تصميم نظم التوجي  واإلرشاد في تعليم التصميم بكليات  -1

 و  التطبيقية تخصص اإلعال .الفن

 التوج  نحو دم  التقنيات التفاعلية وبرام  الموبايل في صناعة نظم التوجي  واإلرشاد في المباني اإلدارية. -2

 البحث:مراجع 

العمارة ال كية وانعكاسها على األسس والمعايير العلمية الخاصة بالتصميم الداخلي  (.2016صفا نبيل ) العزيز،عبد  -1

 جامعة حلوا .  التطبيقية،كلية الفنو   ماجستير،رسالة  إلدارية،اللمباني 
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