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 :Abstract البحث ملخص

وجه   للمدارس  الشامل  التصميم على  الخاصة  اإلحتياجات  بذوي  العاديين  الطالب  فيها  يتشارك  بيئة  في  يكون  عادة 
المتكامل )روحيا   الشامل  النمو  المناسبة لمساعدتهم على  الفرص  لهم   –اجتماعيا     –فكريا     –خلقيا     -الخصوص، حيث تهيئ 

الشامل أصبحت من العبارات المتكررة التي يطالب بها بعض شرائح التعليم   للمشاركة في بناء المجتمع, كما أن عبارة   وجسميا ( 
التعليم الشامل، واستخدام طرق التدريس المناسبة، لذا يتوجب  المجتمع, ويأتي ذلك ضمن تغيير المفاهيم الخاطئة تجاه مفهوم 

 التعليمية على الوجه الصحيح. علينا كمجتمع واعي أن نعرف ماذا يعني التعليم الشامل وما هي مبادئه لتطبيقه في منشأتنا

المعاقين  الطالب  دمج  وهو  الشامل،  التعليم  مفهوم  تجاه  المفاهيم  لتغيير  يأتي  الشاملة  المدارس  تصميم  من  الهدف  إن 
 )اإلعاقة بأنواعها( بالطالب العاديين داخل الفصل الدراسي في جميع  

المفاهيم واأل بمعرفة  العام، من خالل تزويدهم  التعليم  أنماط  مراحل  الخاصة، وتحديد  التربية  يرتكز عليها تخصص  التي  سس 
 تقديم الخدمات لهذه الفئة والبدائل التربوية، والخدمات المساندة، والبرامج التأهيلية، إضافة  لمعرفة 

ة الخاصة، مراحل وخصائص النمو، والفروق الفردية، واألسباب العامة لإلعاقة، وشرح أساليب القياس والتقويم في مجال التربي
واستخدام طرق التدريس المناسبة، وتصميم البرامج السلوكية، وتطبيق استراتيجيات تنمية المهارات االستقاللية لذوي االحتياجات 

 .التربوية الخاصة

األخرى  المعمارية  العناصر  جانب  إلى  التعليمية  الداخلية  الحيزات  داخل  األفراد  توجيه  في  هام ا  دور ا  اللون  يلعب 
الطالب كاإلض وقدرة  المختلفة  االستخدامات  ذات  الحيزات  لمختلف  البصري  التمييز  القدرة على  إن  والممرات,  والتشطيبات  اءة 

على التجول باستقاللية هو الهدف األساسي للتصميم لذا يجب تهيئة بيئة العمل المدرسية كي تفي باحتياجات الطالب وتتفهم  
 مقدرتهم. 

للون في   الجيد  االختيار  لمحددات يفيد  المناسب  اللوني  التباين  واختيار  التوجيه  بعملية  الخاصة  اللونية  االكواد  عمل 
 الفراغ المدرسي الداخلي الذي يساعد جميع الطالب على حد سواء.

 Introduction          مقدمة  

كان التصميم واليزال هو نتاج التفاعل مع اإلحتياجات اإلنسانية التى تتوالد مع التعايش اليومى للمحددات الحياتية عبر         
واإلتجاهات  المدارس  من  العديد  انتجت  التى  المفاهيم  و  الفكرية  المنعطفات  من  بكثير  التصميم  مر  وقد  المختلفة,  االزمان 

ويعنى به التصميم الذى يهتم بكل   ( Universal Design )ها ما يعرف بمفهوم التصميم الشامل  التصميمية الجديدة فظهر من
 فئات المستخدمين لجميع المنتجات والبيئات. 

فالتصميم الشامل يتصور عالم لديه العديد من التجارب المشتركة للوصول إلى المرافق بدون عوائق كما تم تعريفه من          
طنى للفنون, والتصميم الشامل يتجاوز مجرد توفير ميزات خاصة لقطاعات مختلفة من األشخاص ولكن يؤكد قبل الصندوق الو 

على النهج اإلبداعى الذى هو أكثر شموال فى التوفيق بين النواحى الجمالية و الوظيفية, فالتصاميم الناجمة عن هذا النهج هى 
األشخاص الذين يعانون من إعاقة مؤقتة او إعاقة دائمة أو إختالف   أكثر عرضه لخدمة مجموعة أوسع من الناس سواء كانوا

 فى أعمارهم وقدراتهم الجسدية . 
بالتعدداون مددع أعددرق الجامعددات المهتمددة بالتربيددة وقددد قامددت بعددض الدددول بتطبيددق التصددميم الشددامل فددى الفرا ددات التعليميددة         
، ورفددع كفدداءة البنيددة التحتيددة، وكددذلك تفعيددل دور دراسدديةتددوفير مواصددفات خاصددة فددي المبدداني اللهددي جامعددة أوريغددون، و الخاصددة 

ومعدايير علميدة عالميدة التقنيات المساعدة، واستراتجيات التعامدل مدع ذوي االحتياجدات الخاصدة أ نداء اليدوم الدراسدي وفدق ضدواب  
 .معتمدة
لذا فإن فكرة    ,لهم الحق الكامل في فرص التعليم والخبرات المكتسبة بالتساوي   الطالبتعتمد فكرة التعليم الشامل أن كل  و        

بال مرتبطة  الشامل  االحتي  طالبالتعليم  عالقات اذوي  وبناء  المدرسة،  أنشطة  جميع  في  ومشاركتهم  العموم(  وجه  )على  جات 
 .اجتماعية وصداقات تدفعهم إلى األمام

ذوي االحتياجات   طالبحيث أن من حق ال  ,وليست ميزة تعطى للبعض دون اآلخرين  طالبالتعليم الشامل من حق كل  ف       
 .الخاصة التعلم مع األطفال العاديين وأن اليتم إقصائهم بسبب إعاقتهم من ممارسة حقهم في التعلم
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الشام       التصميم  االعتبار إن  في  الوضع  مع  تطويره  تم  والذي  للمستخدم)الطالب(,  موجه  تصميم  نظام  هو  للون  ل 
 الذين لديهم أنواع مختلفة من رؤية األلوان, للسماح بتوصيل المعلومات بدقة ألكبر عدد ممكن من األفراد.  األشخاص 

 Problem The Of Statement      البحث مشكلة 

 معالجدات علدي لمشدكالت الفرا دات حلولهدا فدي تعتمدد الدداخلى والتصدميم التخطدي   عمليدات فدي العصدر الحدالي معظدم •
للفدراغ  الوافددين أو لجميدع المسدتخدمين مالءمتده فدي يتمثدل والدذي اإلنساني المعنوي  إ فال الجانب مع البيئة المادية وتطوير

 لده ممدا اإلحتياجات الخاصدة  أو الشدخص السدليم ،الداخلى سواء كانوا اطفال او كبار أو أصحاء أو مرضى او من ذوى 
 فدي التأ يرالمباشدر لده ممدا كدذلك والثقافيدة والبيئيدة واالجتماعيدة االقتصدادية وظائفده فدي تأديدة الفدراغ كفداءة علدي األ ر أعظم

 المبنية. البيئة وجماليات وظائف
ات إرشادية مع إ فال الجانب التصدميمي اللدوني عن طريق لوح  البا ما يتم تطبيق إمكانية وسهولة الوصول لألماكن فق   •

 كوسيلة للتوجيه داخل المباني التعليمية.
التعليم الشامل اإليجابي على األفراد بحيث يتشارك الجميع الفرص والخبرات   التصميم اللوني الشامل فيإ فال تأ ير  •

 .للمشاركة البناءة في تقدم المجتمع
                                                                                   Study The Of Significance       البحث أهمية

درة المصدمم علدى تسدهيل الوصدول إلدى العناصدر الرئيسدية فدي دى نجداح التصدميم مدن عدمده هدو مددى قديعد مقياس تقيديم مد •
التصميم يضع نصب عينيه التصميم اللوني المدرسة دون استنزاف للوقت أو المجهود, لذا فإن المصمم عندما يطرح ّاليات 

 الالزم لتوجيه المستخدمين بداية من المدخل وحتى الوصول إلى النشاط الرئيسي المراد الوصول إليه.
 أن تكون المعلومة الصادرة من التصميم اللوني الشامل مدركة بسهولة ليسهل استيعابها وفهمها من قبل الجميع. •

                                                                                   Aim rchResea          البحث أهداف
 .من خالل اللون  للمباني التعليمية والتصميم الداخلى للطالب السلوك الشخصىتقوية العالقة  بين   •
 الداخليه. الحالي للفرا ات الوضع وتقييم )المبني التعليمي) المادية بين اإلحتياجات اإلنسانية والبيئة التبادلية العالقة تفسير •
محددددددات الفددددراغ مددددن حددددوائ  وأرضدددديات وأ ددددا  ... إلدددد  يددددتالئم مددددع نمدددد   يختددددار ألددددوانيتحددددتم علددددى المصددددمم الددددداخلى أن  •

 وأيضا مع توافر شروط الراحة والبساطه. للطالب  الحديثة مع مراعاة اإلحتياجات اإلنسانية  التصميمات
                                                                        Questions                التساؤالت  

 هل توجد عالقه بين اإلحتياجات اإلنسانية و التصميم اللوني الداخلى؟ •
 كيف يمكننا الدمج بين النواحى الجمالية والوظيفية ليستخدمها أكبر عدد من المستخدمين؟ •
 ؟نضع فى حساباتنا عند وضع الفكرة التصميميه الجوانب اإلجتماعية والبيئية والثقافيه لمستخدمى ذلك الفراغهل  •
 هل يراعى المصمم عمل تصميم سهل فهمه مهما اختلفت معرفة و قافة المستخدم ومهاراته اللغوية أو مستويات تركيزه؟ •
 ؟  إحتياجات و متطلبات جميع الطالبحاليا للمباني التعليمية هل يلبى التصميم الداخلى  •

                                                                                   Deilmination                 البحث حدود
 الحدود الموضوعية: •

داخلدى دراسدي وكيفيدة تطبيقده لتهيئدة فدراغ  (Universal Color Design)الشدامل  اللدوني تتناول الدراسة موضوع التصميم
 .مالئم لكل مستخدميه  

 الحدود المكانية: •
 المختلفة لتحقيق مبدأ التصميم الشامل.التعليمية يختص البحث بدراسة وتحليل أنواع الحيزات الداخلية 

 Axiom     البحث مسلمات

 وجود عالقة تبادلية بين اإلحتياجات الشخصية والفرا ات الداخلية. •
اعتبار   • دون  الداخليه  الفرا ات  بشأن  التصميميه  القرارات  الالزمه إتخاذ  والسلوكيه  والنفسيه  اإلجتماعيه  لالحتياجات 

 لمستخدمى الفراغ. 
الشخصية(  اإلنسانية  الدراسات في قصور  وجود • )البيئة  الفرا ات تأدية  يعوق    )اإلحتياجات  لوظائفها     )المادية الداخليه 

 .والثقافية والترفيهية واالجتماعية الجمالية واالقتصادية
 مع البيئة المادية وتطوير معالجات علي لمشكالت الفرا ات حلولها في الداخلى والتصميم التخطي   عمليات تعتمد معظم •

 للفراغ الداخلى.  الوافدين أو لألفراد المستخدمين اإلنساني اإلحتياج في يتمثل والذي اإلنساني  المعنوي  إ فال الجانب
                                                                                   Methodology            البحث منهج  

أساس   الدراسة على  التحليلىتقوم  و  الوصفي  التصميم   المنهج  مبادئ  الداخلى وتجهيزه وتطبيق  الفراغ  أداء  لتحسين  وتطبيقه 
 الشامل . 
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ويقوم على اتباع خطوات منظمه لمعالجة الظواهر والقضايا كما أنه نم  من وهو منهج من المناهج العلمية فى الدراسة البحثية  
 أنماط التفكير العلمى .

وقد تم إتباع هذا المنهج إلنه علميا يستخدم فى وصف الظواهر اإلنسانيه اإلجتماعية للوقوف على أسبابها, وقيمتها, والعوامل  
 التى تحكم فى وجودها, وأهميتها.

                                                                                                              Procedures         البحث إجراءات 
  التصميم الشامل,    يقصد بمجتمع الدراسه جميع المفردات المتعلقة بالموضوع وتشمل هذه المفردات:   أواًل: مجتمع البحث: •

 التصميم اللوني الشامل ., المباني التعليمية
 ثانيا عينة البحث:  •
 دراسة السلوكيات البشرية واإلحتياجات اإلنسانية للطالب الوافدين للمدارس.    

 -التعليمية: الداخلية للحيزات الشامل اللوني التصميم

الحيزات   داخل  األفراد  توجيه  في  هام ا  دور ا  اللون  األخرى يلعب  المعمارية  العناصر  جانب  إلى  التعليمية  الداخلية 
الطالب  وقدرة  المختلفة  االستخدامات  ذات  الحيزات  لمختلف  البصري  التمييز  القدرة على  إن  والممرات,  والتشطيبات  كاإلضاءة 

تياجات الطالب وتتفهم  على التجول باستقاللية هو الهدف األساسي للتصميم لذا يجب تهيئة بيئة العمل المدرسية كي تفي باح 
 مقدرتهم. 

لمحددات  المناسب  اللوني  التباين  واختيار  التوجيه  بعملية  الخاصة  اللونية  االكواد  للون في عمل  الجيد  االختيار  يفيد 
 الفراغ المدرسي الداخلي الذي يساعد جميع الطالب على حد سواء.

 -تعريف التصميم الشامل للون: 
نظا   هو  للون  الشامل  التصميم  االعتبار إن  في  الوضع  مع  تطويره  تم  والذي  للمستخدم)الطالب(,  موجه  تصميم  م 

 األشخاص الذين لديهم أنواع مختلفة من رؤية األلوان, للسماح بتوصيل المعلومات بدقة ألكبر عدد ممكن من األفراد.

 -التعليمية: للحيزات الشامل اللوني التصميم أهمية

إن    العاديين,  بين األشخاص  لأللوان من  لديهم رؤية مختلفة  األكبر ممن  النسبة  األلوان يشكلون  المصابون بعمى  إن 
ا أن يروا األشياء الصغيرة بوضوح,   المصابين بعمى األلوان لديهم قوة إبصار عادية, ويمكن أيض 

 ولكن بالنسبة ألمزجة معينة من األلوان تكون لديهم رؤية مختلفة عن الرؤية الشائعة.                              

 

          

 

                              

 

   الطبيعية لأللوانالرؤية        (1) رؤية اللون عند مرضى عمى األلوان              

إضافة إلى هذا, هناك ااّلالف من األشخاص الذين ال يمكنهم التمييز بين أي ألوان ويمكنهم معرفة الفرق بين األلوان فق  من 
 خالل سطوحها أو قتامتها , ومعظم هؤالء يعانون من ضعف البصر.

% أو   0.05الرؤية المصحة بنسبة  إن مئات ااّلالف من األشخاص يطلق عليهم األشخاص ضعاف النظر, أو ذوي  
ا لمشاهدة المحاكاة 0.03أكثر أو أقل من   % في كلتا العينين, يجب وضعهم في اإلعتبار ليس فق  لضعف نظرهم, ولكن أيض 

 التي يرونها ودرجات التباين. 

 
1 - https://www.hotdesign.com/wp-content/uploads/netcol_colorblind_pal.jpg 

 

الفرق بين  ( 1شكل )  
الرؤية الطبيعية  

لأللوان ورؤية شخص  
يعاني من عمى  

 األلوان.
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الكا الفحص  المصابون بعمى األلوان في اإلعتبار وإعادة  للون هو وضع  الشامل  الهدف من التصميم  مل إلجراء  إن 
التي سيتم   المعلومات  لعناصر  أولوية  نظام  وبناء  بدون ضرورة,  األلوان  لزيادة عدد  يميل  والذي  حالي ا,  الموجود  اللون  تصميم 
ويركز  المعلومات,  لمتلقي  تمنحها  أن  يمكن  التي  النفسية  وااّل ار  االنطباعات,  اعتبارها  في  تصميمات تضع  وعمل  توصيلها, 

 على سهولة االستخدام من منظور المستخدم التصميم الشامل للون 
ا ومن السهل رؤيتها   بدال  من مجرد االعتماد على اإلحساس الجمالي للمصمم, وهذا سينتج عنه تصميمات منظمة جيد 

ا ليس فق  لمن لدي ا, وبناء على ذلك, فإن التصميم الشامل للون هام جد  هم لألشخاص ذوي القدرة العادية على رؤية األلوان أيض 
 عمى ألوان ولكن للجميع.

هناك أنواع عديدة من برامج المحاكاة التي تم إطالقها لمحاكاة المشاهد التي يراها األشخاص المصابون بعمى األلوان, وهذه  
ة  البرمجيات يمكن استخدامها لمعالجة الحيزات الداخلية المدرسية أو المرافق, للسماح لألشخاص ذوي الرؤية العادية بمحاكاة رؤي

 المصابين بعمى األلوان. 
 -التعليمي: المبنى مستخدمي على لأللوان السيكولوجية الفسيولوجية الـتأثيرات

تدددددؤ ر األلدددددوان علدددددى الدددددنفس فتحدددددد  فيهدددددا إهتدددددزازات يدددددوحي بعضدددددها بأفكدددددار مريحدددددة و مطمئندددددة و األخدددددرى بأفكددددددار 
قلقددددده مضدددددطربه, وبدددددذلك يمكدددددن لأللدددددوان أن تهدددددب الشدددددخص الفدددددرح أو الحدددددزن و الكأبددددده ويسدددددمى ذلدددددك بالتدددددأ يرات الفسددددديولوجية 

ن حيدددددث مشدددددداعره و ردود أفعالدددددده, كمدددددا تددددددؤ ر علددددددى و السددددديكولوجيه, لددددددذا تلعددددددب األلدددددوان دورا  عددددددامال  فددددددى نفسدددددية الطالددددددب مدددددد
 العين فتعطي رد فعل نفسي له . 

ا بدددددالقلق  ا مدددددن األلدددددوان قدددددد تضدددددايق العدددددين و تعطدددددى إحساسددددد  ا معينددددد  فلقدددددد أ بتدددددت التجدددددارب أن ألدددددوان معينددددده أو مزيجددددد 
 و التوتر بينما ألوان ا أخرى تعطى إحساسا  بالراحه و اإلطمئنان و تختلف ردود األفعال من طفل ألخر. 

 تأثير لون الحيزات الداخلية على اإلدراك الحسي للفرد:

ون فدددددي إعطددددداء الشدددددعور بصدددددغر أو إتسددددداع الحيدددددز أو بزيدددددادة الطدددددول أو العدددددر  للحدددددائ  أو بإنخفدددددا  أو إرتفددددداع يسددددداهم اللددددد •
 السقف.

 يجب اإلحتراس من اختيار لون الممرات فإن اختيار ألوان قاتمة يعطي الشعور بضيق الممر. •
تشدددددير نظريدددددة ا بالنشددددداط, ولكدددددن إضدددددافة بقدددددع األلدددددوان السددددداخنة مثدددددل األحمدددددر أو األصدددددفر فدددددي األمددددداكن العامدددددة يضدددددفي شدددددعور   •

إلددددى اآل ددددار النفسددددية التددددي يسددددببها اللددددون علددددى الجسددددم البشددددري، فدددداللون األحمددددر مددددثال  يزيددددد مددددن العدوانيددددة والشددددهية،  اللددددون 
 .، وكالهما ال يتناسبان مع البيئة المدرسيةيناليناألدر واألصفر يحفز إفراز 

 (3) (ب -2شكل)                                    (2)( أ -2شكل)                     

 

 

 

 

 

أمدددددا اللدددددون األزرق فيسددددداعد علدددددى تهدئدددددة الددددددماغ، وهدددددو خيدددددار قدددددد يبددددددو إيجابيدددددا  لغدددددرف الصدددددف، ومدددددع ذلدددددك فددددداألزرق يدددددرتب   •
بدددددالحزن والبدددددرد ويطيدددددل الشدددددعور بالوقدددددت، وهدددددو أمدددددر  يدددددر محبدددددذ للطدددددالب, ومدددددن المستحسدددددن فدددددي الغالدددددب األلدددددوان الدافئددددددة 

 .اغ، مما يساعد في زيادة مستوى األداء في االختبارللطالب، فهي تجعلهم أكثر يقظة وتزيد من نشاط الدم
لدددذلك فددددإن مددددزج األلددددوان الدافئددددة بالبدددداردة، والمشددددرقة بالقاتمددددة قددددد  تدددؤ ر األلددددوان البدددداردة بشددددكل معدددداكس عددددن نظيرتهددددا الدافئددددة •

 رح.ينتج عن بيئة ُمرضية من شأنها أن تقلل من نسبة الغياب في المدارس وتحافظ على تركيز الطالب أ ناء الش

 
2 -https://www.pinterest.com/ pin/293578469444056950/ 
3 -http://www.krameducation.com.au/images/Wall%20Carpet%20Classroom.jpg 

ب(    -)أ  2شكل 
اللون األحمر يزيد من  
العدوانية والشهية،  
واألصفر يحفز إفراز  

، وكالهما األدرينالين
ال يتناسبان مع البيئة  

 المدرسية 

 

. 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
https://www.pinterest.com/pin/362117626264856871/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
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قددددد تتسددددبب الخطددددوط التددددي يسددددتخدم فيهددددا األلددددوان الصددددفراء والزرقدددداء فددددي بعددددض المشدددداكل ألشددددخاص الددددذين يعددددانون مددددن  •
ألددددوان مبهددددرة لدرجددددة اإلزعدددداج, ويمكددددن أن تظهددددر األلددددوان الزرقدددداء  اصددددفرار عدسدددداتهم حيددددث قددددد تتحددددول األلددددوان الصددددفراء إلددددى

نفسددددددجي بدددددداللون الرصاصددددددي وخاصددددددة فددددددي ضددددددوء النهددددددار أو فددددددي ضددددددوء مصددددددابيح الفلوريسددددددنت ) مددددددن واألزرق المخضددددددر والب
خدددددالل اللدددددون األزرق للطيدددددف (, ويمكدددددن التفريدددددق بدددددين مختلدددددف درجدددددات اللدددددون االزرق مدددددن األلدددددوان األخدددددرى بسدددددهولة أكبددددددر 

األحمددددر فيبدددددو أنهددددا ( أمددددا درجددددات اللددددون   Tungsten Lightخاصددددة أ ندددداء الليددددل عنددددد اسددددتخدام اللمبددددات التنجسددددتان )
 األقل تأ ر على العدسات الصفراء.

هنددددداك بعدددددض الددددددالئل علدددددى أن الخطدددددوط المتقاربدددددة التدددددي تتكدددددون مدددددن تبددددداين أزرار الحدددددوائ  والجددددددران الداخليدددددة المكسدددددوة  •
ا بصدددددري ا لدددددبعض األشدددددخاص وتظهدددددر هدددددذه المشدددددكلة بشدددددكل أوضدددددح  باألخشددددداب والسدددددتائر القصددددديرة والددددددرابزين قدددددد تخلدددددق خلطددددد 

   نهايةفي 
ا فددددي شددددكل أحددددادي  الممددددرات, مددددن ناحيددددة أخددددرى عندددددما تخلدددد  كددددل هددددذه العناصددددر معدددد 

(  يظهدددر الممدددر أقصدددر وأعدددر , (monochromatic color scheme اللدددون 
المددددددارس  الطويلدددددة داخدددددلمظهدددددر العدددددام للممدددددرات ويمكدددددن لهدددددذه التقنيدددددة أن تقلدددددل مدددددن ال

والمؤسسددددات, أمددددا فددددي األمدددداكن التددددي يقضددددي فيهددددا الفددددرد فتددددرات طويلددددة) مثددددل الفصددددل 
المدرسدددددي( تصدددددبح المخططدددددات األحاديدددددة اللدددددون رتيبدددددة ومملدددددة, فقدددددد أظهدددددرت األبحدددددا  
بدددددأن ذلدددددك قدددددد يسددددداهم فددددددي الحرمدددددان الحسدددددي وهدددددي مددددددن الحددددداالت التدددددي تتواجدددددد فددددددي 

ي إلدددددى عددددددم انتظدددددام وظدددددائف المددددد  والفقددددددان العديدددددد مدددددن هدددددذه المؤسسدددددات والتدددددي تدددددؤد
 التدريجي للذكاء وعدم القدرة على التركيز.

يمكدددددددددن أن تدددددددددؤ ر األلدددددددددوان علدددددددددى اإلدراك الحسدددددددددي للدددددددددزمن واألبعددددددددداد والدددددددددوزن  •
والحجدددددم لدددددذلك فدددددإن اسدددددتخدام األلدددددوان فدددددي األمددددداكن الترفيهيدددددة أو أمددددداكن الطعدددددام فدددددي المدرسدددددة تعطدددددي اإلحسددددداس باالمتدددددداد 

نشدددداط, أمددددا فددددي الغددددرف التددددي يددددتم القيددددام فيهددددا بإنجدددداز المهددددام الرتيبددددة فددددإن اسددددتخدام األلددددوان البدددداردة قددددد تجعددددل الزمنددددي لهددددذا ال
 اإلحساس بمرور الوقت أسرع.

تشددددترك األلددددوان الدافئددددة فددددي معظددددم األحيددددان مددددع الددددردود المنبسددددطة أو مددددع االتصدددداالت االجتماعيددددة, كمددددا يقددددوم تدددددرج  •
ا بعمددددل تددددوازن فددددي الفرا ددددات الدافئددددة  األلددددوان البدددداردة بخلددددق جددددو مددددن الهدددددوء واإلسددددترخاء والتأمددددل وتقددددوم األلددددوان البدددداردة أيضدددد 

سددددواء أكددددان هدددددذا الدددددفئ نددددداتج مددددن اإلضددددداءة أو مددددن اختيدددددار األلددددوان أو مدددددن درجددددة الحدددددرارة الفعليددددة ويمكدددددن اسددددتخدام التبددددداين 
 في األلوان لخلق حاالت حسية متنوعة.

 الواضحة للون:تأثير ضعف اإلبصار على الرؤية 

أجريدددددت عددددددة دراسدددددات إليجددددداد طدددددرق وحلدددددول تصدددددميمية للتغلدددددب علدددددى مشدددددكلة ضدددددعف اإلبصدددددار, ووجدددددد أن التبددددداين  •
اللددددددوني هددددددو وسدددددديلة جيدددددددة إلرشدددددداد هددددددذه الفئددددددة علددددددى تحديددددددد أبعدددددداد الفددددددراغ وتحديددددددد أمدددددداكن األشددددددياء, كددددددذلك الحصددددددول علددددددى 

 اإلستقاللية في التنقل.
 

األلوان الدافئة للطالب تجعلهم أكثر يقظة وتزيد استخدام  ( 1()3شكل)
 .من نشاط الدماغ، مما يساعد في زيادة مستوى األداء في االختبار

اللون األزرق يرتب  بالحزن والبرد ويطيل ( 1) (4شكل)
 بالوقت، وهو أمر  ير محبذ للطالب. الشعور 

( التباين اللوني هو وسيلة  5شكل )

 ضعاف البصر.  رشادجيدة إل

. 
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 -تعليمية الشاملة:قيم التباين اللوني في البيئات ال
التباين اللوني هواالختالفات في درجة اللون المرئية لألسطح المختلفة, وينتج التباين نتيجة الختالف قدرة اللون في امتصاص 
تعريفات  وهناك  محدد,  مشهد  في  اللونية  الدرجات  في  االختالفات  تمييز  في  قدرتنا  على  تؤ ر  وهي  أو عكسها  الضوء  أشعة 

وكلها مستندة على رؤية وتفسير الشخص الذي يتمتع بنظر سليم للون ولكن لم تشمل أي منها القدرة على رؤية متعددة للتباين  
 اللون لشخص يعاني من إعاقة بصرية. 

تتطلب    والتي  اإلبصار  ضعف  من  يعانون  أفراد  ضمنهم  من  األشخاص  من  كبير  عدد  شملت  ابحا   استندت  وقد 
قيمة   في  معينة  )اختالفات  الضوء  الداخلية, وذلك LRV  )*   (4إنعكاس  الحيزات  في  متعددة  في مواضع  المتقاربة  األسطح  في 

   LRVببساطة شرح ضرورة وجود تباين ومفارقة صريحة بين األسطح المختلفة والمتقاربة والتي يمكن حسايتها بحساب فرق ال  
الضوء ولكنه اعتبر إضاءة متساوية لجميع األسطح بمقدار بين تلك األسطح, لم يعتمد هذا التقييم على قدرة السطح إلمتصاص  

100  Lux      الدرابزين والحائ التي تقترب من بعضها مثل  أو  الباب  الباب أو إطار  التي ترى سوية مثل  أكثر, األسطح  أو 
وي النظر السليم المركب فيه, أو زجاج وبيئة داخلية أو خارجية يجب يجب أن تشمل تلك المواصفات, فبالنسبة لمعظم الناس ذ

 يظهر التباين بين األلوان عن طريق االختالف بين طبيعة األلوان )وتدرجها( أو شدة األلوان )كثافتها(.  
السليمة في    الرؤية  اإلبصار والشخص ذو  يعاني من ضعف في  لمن  بالنسبة  المبنية  البيئة  اللون في  وتختلف معاني 

 فبالنسبة له اللون هو وسيلة للتعرف على مالمح الحيزات الداخليةالتذوق الجمالي للحيز المحي , 

 

 

 

 

  

 

بتعزيز من المالمس التي تساند هذه الخاصية لتيسر له عملية التنقل والتوجيه وتلقي المعلومات باختالفاتها في أي حيز,فعلى 
سبيل المثال عندما يشعر ضعيف البصر بوجود درابزين فاتح على حائ  لن يكون هذا هام بالنسبة له بقدر أهمية تحديد مكان 

أللوان المتالصقة الذي يجعل االختالف سهل التحديد وليس األلوان ذاتها بشكل منفرد, ويعتمد الضوء الدرابزين, إذ ا فالتباين بين ا
من حيث الطريقة التي ينعكس بها على السطح, وجودته, ونوعه وكميته كعامل هام في دعم أو تحديد قدرة شخص على رؤية 

ي ذوي النظر السليم من مشاكل خاصة بتحديد االختالف بين اللون وتحديد االختالف بين األلوان, في أ لب األحيان ال يعان 
                                                                 األلوان حتى في ظرف إضاءة مختلفة. 

اإلضاءة   عكس  على  وقدرته  اإلشباع  ودرجة  اللون  ونقاء  اللون  صبغة  درجة  على  البصرية  اإلعاقة  ذوي  يعتمد  ال 
ال  متشابهه  واألزرق  األحمر  للون  الضوئي  اللون  إدراك  قيمة  تكون  عندما  المثال  سبيل  فعلى  السليم,  النظر  بذوي  بالمقارنة 
في  تباين  بها  ليس  ألوان  اختيار  إذا تم  العكس  اللونين، وعلى  بين  إدراك اإلختالف  النظر  يعاني من قصور في  يستطيع من 
تحديد   من  بصرية  إعاقة  من  يعاني  من  أو  السليم  النظر  أصحاب  من  أي ا  يستطيع  لن  والغامق  الفاتح  الرمادي  مثل  التدرج 

 االختالف بينهما. 
خا  مقاييس  لون  لكل  به  إذ ا  التصميم    (LRV)صة  في  استخدامه  يمكن  منتج  ألي  القيمة  هذه  على  الحصول  يمكن 

 -عن طريق: LRVالداخلي من خالل مواصفات تصنيع هذا المنتج الموجودة  لدى المصنع, ويمكن تحديد ال 
 المقارنات البصرية أو الظاهرية.  •

 
تمثل قدرة اللون على عكس الضوء وبريقه أفضل طريقة لتحديد التباين بين األلوان وتعرف    -:  LRV( Light Reflectance Value)قيمة انعكاس الضوء    *

 لسطح عاكس)أبيض ناصع(.   100هذه القدرة بقيمة انعكاس الضوء طبقًا لمقياس يبدأ من صفر لسطح ماص )أسود حالك( إلى 

 تباين واضح بين كوبستة السلم والحائط خلفها.   ( 1) (6شكل)

 

 تباين واضح بين كوبستة السلم والحائط خلفها.( 1) (7شكل)
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مقارنة البصرية, ر م إنها طريقة  ير دقيقة للقياس إال إنها للون باستخدام المقياس اللوني أو مقياس اإلنعكاس بال   LRVقياس   •
 كجزء من ترميز ألوانهم.  LRVقابلة للتطبيق عن طريق استخدام عينات منتجة من مصنعي الطالء تشمل 

تعتمد دقة التقييم على اإلضاءة المحيطة وتشطيب السطح والقدرة البصرية للشخص الذي يقوم بعمل المقارنة, في معظم  
للتقييم وتمثل طريقة عملية نافعة للفحص المبدئي لأللوان وأل را  التصميم في األ حوال تكون هذه المقارنات البصرية كافية 

عن   LRVباستخدام جهاز قياس لون أو قياس انعكاس يدوي وهنا يتم تحديد    LRVالموقع, ويمكن عمل قياسات أكثر دقة ل  
 طريق قياس قيمة اإلنعكاس لسطح. 

 -اللون في التوجيه داخل المبنى المدرسي:دور 
يعتبر اللون من العوامل المفيدة في تصميم عملية التعرف على الطريق )التوجيه(. ويعمل اللون دور المساعد في عملية   

% من اإلنا  من 2% من الذكور و  8التوجيه ويجب أال يستخدم كمصدر رئيسي لمعلومات التعرف على الطريق حيث يعاني  
   تؤ ر على قدرتهم على تمييز األلوان. أمرا

 -:    Wayfindingاستخدام اللون في األرضيات بهدف تحديد االتجاه  -1
 تعد األلوان من األدوات المساعدة ونظام جيد للتواصل اللغوي فيمكن اإلعتماد عليها للتمييز بين األجزاء المختلفة للمدرسة. 

األرضيات للتعرف على اختالف المنسوب  أو اختالف طابق باإلضافة إلى إعطاء رقم أو رمز يمكن استخدام ألوان مختلفة في   •
 معين لكل طابق. 

 تساعد األلوان على تثبيت المعلومة في ذهن المستخدم على أال يكون اللون الزم ا لفهم كيفية تنظيم المبنى التعليمي. 
المختلفة, فقد وجد العلماء أن استخدام اللون كوسيلة للتعرف على المكان استخدام األلوان في وضع كود لتمييز الحيزات الداخلية 

 (6) (ب-8شكل)     (5)(أ -8شكل) وخدماته المختلفة هو احسن وسيلة نظر ا لبديهية استخدامه وسهولة فهمه.

 

 

 

 

 

اللون والنقش يساعد  ▪ الطريق والتوجيه عن طريق تشطيبات األرضيات, إن االختالف في  إلى  كما يمكن زيادة درجة اإلهتداء 
الفرد على تمييز الحيزات المختلفة, وهذه حقيقة لمن يقدمون األدلة البصرية من مستوى منخفض عن طريق النظر إلى أسفل 
خوف ا من اإلنزالق أو السقوط, وعادة يتسبب استخدام لون واحد خالل المبنى بأكمله إلضفاء وحدة واستمرارية على التصميم في 

 صعوبة التوجيه. 

 

 

                                  ( 7) (أ -9شكل)                   ( 8) (ب -9شكل) 

 

 
5 -https://www.pinterest.com/pin/532972937127001215 / 
6 -https://www.pinterest.com/pin/678143656362095135 / 
7 -https://www.pinterest.com/pin/381117187197053035 / 
8 -https://www.pinterest.com/pin/555913147734762037 / 

 من يعاني من عمى األلوان.تستخدم األلوان في عملية التعرف العامة بالمكان لكن يجب مراعاة وجود  ب(  -)أ  8شكل 

. 

 

. 

 

 األرضيات يساعد على تحديد مسارات الحركة.التباين اللوني في ب(  -)أ  9شكل 

 التباين اللوني في األرضيات يساعد على تحديد مسارات الحركة. 

. 

. 

 

https://www.pinterest.com/pin/532972937127001215/
https://www.pinterest.com/pin/532972937127001215/
https://www.pinterest.com/pin/532972937127001215/
https://www.pinterest.com/pin/678143656362095135/
https://www.pinterest.com/pin/678143656362095135/
https://www.pinterest.com/pin/678143656362095135/
https://www.pinterest.com/pin/381117187197053035/
https://www.pinterest.com/pin/381117187197053035/
https://www.pinterest.com/pin/381117187197053035/
https://www.pinterest.com/pin/555913147734762037/
https://www.pinterest.com/pin/555913147734762037/
https://www.pinterest.com/pin/555913147734762037/
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 (10) (ب -10شكل)                                  (9) (أ -10شكل)                            

 
مع األرضية على جوانب الممر  اإلهتداء إلى الطريق تستخدم شرائ  متباينة اللون   لمساعدة من يعانون من ضعف اإلبصار عل

 الممر.مع استخدام أرضيات من لون متباين بإمتداد ممر السير في محور 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
9 -https://www.pinterest.com/pin/15692298675839863 / 
10 -https://www.pinterest.com/pin/157837161913075302 / 

 استخدام أرضيات من لون متباين بإمتداد ممر السير في محور الممر.ب(  -)أ 10 شكل 

 

. 

 

استخدام خطوط ملونة على األرض مستوحاة من مترو أنفاق لندن تقود إلى الفصول الدراسية في المدرسة, وقد استخدمت ألوان قوس قزح على  
 مدرسة وندرهوب للغات, أوكرانيا ) تصميم : المهندس المعماري إميل درويش(.  -األرض مع كتابة أسماء المحطات وكل خط يقود إلى الفصل الدراسي 

 

كتابة أسماء المحطات على كل خط على  
 األرضية وهي تمثل أسماء الفصول الدراسية.

لون الغرفة يتوافق مع لون الخط المتبع من الممر  
. 

خطوط قوس قزح الملونة على  
األرض تقود إلى الفصول  

الدراسية. وبمجرد الوصول إلى  
الفصول الدراسية، يحمل الخط  

يكون   واحدةعلى الباب، ومرة 
الطالب في الداخل، ولون الغرفة  

يتوافق مع الخط الذي يتبعه  
الطالب, وفي كل فصل دراسي،  
يوجد عمل فني مؤطر يمثل اسم  

 الغرفة.
 

 دور اللون في التوجيه داخل المبنى المدرسي: 

https://www.pinterest.com/pin/15692298675839863/
https://www.pinterest.com/pin/15692298675839863/
https://www.pinterest.com/pin/15692298675839863/
https://www.pinterest.com/pin/157837161913075302/
https://www.pinterest.com/pin/157837161913075302/
https://www.pinterest.com/pin/157837161913075302/
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 النتائج: أهم

توافر  ▪ مع  المستخدمة  الوسائل  لجميع  متساوي  استخدام  يعني  وهذا  الجميع  ينصف  الداخلية  للحيزات  الشامل  التصميم 
أساليب متغيرة   األساسية من خالل  المعلومات  التصميم جميع  يوفر  أن  فيها, كما يجب  الخصوصية والسالمة واألمن والراحة 

المعلومات ظاهرة وذلك لضمان   ان تكون هذه  المستخدمين دون األخذ في اإلعتبار قدراتهم, ويجب  التواصل مع جميع  كفاءة 
 ومتباينة بشكل كبير مع البيئة المدرسية المحيطة. 

كل   ▪ يشمل  لكي  ابعد  اعتبارات  يضع  المصمم  يجعل  قد  الشامل  التصميم  منظور  خالل  من  التوجيه  عملية  رؤية  إن 
األلوان عند بعض األشخص تعد عامل أساسي لتحديد الفراغ الذي يحي  بهم, لذا عند التخطي  لعملية التوجيه  الطالب, فإن  

 يجب أن يدرك المصمم الفوارق البشرية كي يؤدي الرسالة كاملة تخاطب كل المستخدمين وتفهم متطلباتهم واحتياجاتهم. 
 المراجع:

ت التصميم الفراغي لذوي اإلحتياجات الخاصة ". رسالة ماجستير , جامعة إيمان صالح الدين حمزة الجميعي . " متطلبا  -1
 .2009عين شمس , كلية الهندسة , قسم العمارة , 

 
داليا مصطفى عبدالسالم يونس. " تأ ير مفهوم التصميم الشامل على تطور الفكر التصميمي للمتاحف  ". رسالة دكتوراه .   -2

 . 2014لجميلة ,جامعة اإلسكندرية،  كلية الفنون ا
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