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دور اللوحات االعالنية في تحسين الرؤية البصرية لواجهات المباني المعمارية لشارع 

 الرينبو في مدينة عمان

THE ROLE OF ART AND CIVILIZATION AFFIRMAATION OF THE 

ARABIC IDENTITY 

 حسين أحمد جوخرشةعائدة / د.م.أ

 جامعة البترا/ تصمم جرافيكي - األستاذ المشارك بقسم التصميم الجرافيكي

 حسين الحياري نائلة م/

 هندسة مواقعجامعة البترا/  - ستير هندسة العمارة بقسم العمارةماج

 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.

 اهمية 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

 
 حدود البحث:

 تحدد البحث الحالً بــ

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