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 الملخص 

 فاالهتمامحلة الطفولة المبكرة، لذا  تعتبر مباني رياض األطفال من أهم المباني التي تخدم األطفال في مر

بالبيئة الداخلية لهذه المباني له تأثير مباشر علي الحالة النفسية لألطفال، وإذا كانت البحوث والدراسات المعمارية 

والنفسية لم تحدد هذه العالقة بصورة واضحة ولم تحدد ما تأثير مفردات التصميم الداخلي علي االحتياجات النفسية 

والتي يجب علي المصمم الداخلي أخذها في االعتبار عند عملية التصميم الداخلي لفراغات رياض األطفال،   للطفل،

إلي   تهدف  الدراسة  هذه  الداخلي  فان  التصميم  مفردات  بين  المتبادلة  العالقة  وتحليل  النفسية ودراسة  االحتياجات 

 للطفل داخل مباني رياض األطفال للوصول إلي مؤشرات مبدئية. 

بالعالقة المتبادلة بين للخلوص    واالستنباطيولتحقيق أهداف الدراسة فأن الدراسة تستخدم المنهج الوصفي التحليلي 

 االحتياجات النفسية لألطفال ومفردات التصميم الداخلي لمباني رياض األطفال. 

جات النفسية وتشتمل الدراسة علي تعريف التصميم الداخلي وتعريف مفرداته، ثم التعرف علي االحتيا

وقد كانت أهم نتائج هذه الدراسة هي وجود عالقة بين مفردات  ،  م دراسة العالقة المتبادلة بينهمللطفل ووصفها، ث 

 . التصميم الداخلي لمباني رياض األطفال وبعض االحتياجات النفسية للطفل

 األهداف والمنهجية(  مقدمة )المشكلة و .1

ل في تنشئة الطفل، وفى تمتعه بأكبر قسط من الراحة  يعتبر سن الطفولة األولى من أهم المراح

لكي  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  الطفل  مع  للتعامل  السبل  أحسن  نتفهم  أن  علينا  وجب  ولذلك  النفسية، 

 نضمن له نموا سليما متطورا محققا لحاجاته العضوية واالجتماعية والنفسية على وجه الخصوص. 

البيئات التي يتنامى االحتياج إليها يوماً بعد يوم خاصة في ظل عمل    وتعتبر مباني رياض األطفال من أهم

األم واحتياجها إليداع أبنائها في رياض أطفال حتى عودتها من عملها، فأنها من األهمية بمكان إذ يقضى 

 فيها الطفل جزءا من وقته يكون له تأثير مباشر عليه في مرحلة الطفولة المبكرة. 

لمتعددة هي الدوافع التي تحرك سلوكه وتوجهه، لذا فإن من الخطورة أن  حاجات الطفل اوتعتبر  

، وال بد من التأكيد على أن هذه الحاجات [13]يشعر هذا الطفل أن لديه حاجات ودوافع ال يتاح له إشباعها

ضرورة إنسانية تحقق عملية التنشئة االجتماعية واالندماج االجتماعي، وتساعد على بناء شخصية سوية  

ولكي ينمو الطفل نمو صحي يحتاج   ر مضطربة. وشخصية ناجحة بكل المعايير الداخلية والخارجية.غي

 إلى أن يكون مشبع الحاجات النفسية له. 

 دراسة مشكلة ال .1.1

تتمثل مشكلة الدراسة في عدم وجود مؤشرات للعالقات المتبادلة بين التصميم الداخلي بمفرداته  

 الفراغات الداخلية لمباني رياض األطفال.  مع االحتياجات النفسية للطفل داخل
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 هدف الدراسة  .2.1

الداخلي   التصميم  بين مفردات  المتبادلة  العالقة  دراسة وتحليل  إلي  البحث  االحتياجات  ويهدف 

 النفسية للطفل داخل مباني رياض األطفال للوصول إلي مؤشرات مبدئية.  

 منهجية الدراسة .3.1

 ج التالية: لتحقيق هدف البحث، تتبع الدراسة المناه

االحتياجات اإلنسانية بصفة عامة، والتركيز علي االحتياجات  وذلك في وصف المنهج الوصفي:  

لها،  التشكيلية  والعالقات  الداخلي وخصائصه  التصميم  مفردات  علي  والتعرف  للطفل،  النفسية 

 وما هي اإليحاءات البصرية الناتجة عن هذه العالقات التشكيلية وتأثيره. 

احتياجات الطفل النفسية وما   يالمفردات المؤثرة عل   لوصف وتحليل  التحليلي:في  المنهج الوص 

إيحاءات  لتعطي  الفراغات  داخل  تستخدم  أن  يمكن  التي  المفردات  بهذه  التشكيلية  العالقات  هي 

 بصرية تساعد علي إشباع االحتياجات النفسية للطفل داخل مباني رياض األطفال.

تنباط العالقة المتبادلة بين مفردات التصميم الداخلي واالحتياجات  المنهج االستنباطي: وذلك الس 

 النفسية للطفل.

 

 مختلفة جديدة مهنةك يزاول اليوم انه إال   *جدًا قديم الداخلي التصميم مجال أن من الرغم على

السابق به يعمل كان عما مفهومه في تماًما السطحية  شكالاأل مع رئيسة عالقة على كان حيث  ، في 

 محله فحل   Interior Decorationالديكور الداخلي   مصطلح عليه يطلق سنوات قبل وكان البيوت بزخرفة

 التي األوربية البلدان بعض وفي   Interior Designالداخلي التصميم وهو شموال ووصفًا أكثر مصطلح

 .Interior Architecture [2]الداخلية بالعمارة يعرف اليوم جيدة بصورة التخصص فيها أسس

 مفهوم التصميم الداخلي . 1.2

العمارة الداخلية  *التصميم الداخلي بأنه الدمج بين الديكور الداخلي  ""Dodsworthعرف      **و 

القيم الجمالية بل يهتم  اليومية وهذا ليس فقط عن طريق  ليزيد الحس لدينا ويجعلنا أكثر تعمقا في حياتنا 

 .[ 18]سفيةأيضا بالقيم العملية والفل

التصميم الداخلي الحديث بأنه هو إعادة تشكيل أو تصميم المبني القائم،   "Booker, Stone كما عرف "

   .[16]المتطلبات الوظيفية  ندة تجمع ما بين فهم صفات المبني القائم والمقترح معقوهي عملية م

 

القديمة وحضارة "العراق حضارة في األثرية الدالئل تشير  * وخاصة   القديمة للمنشآت داخلي تصميم وجود إلى  "مصر 

 وألواح الطين األسطوانية األختام خالل  ومن  " فرعونية "،  ، آشورية بابلية ،  أكدية ،  سومرية ،  مختلفة فترات وفي منها السكنية

 المنشآت.  هذه تصميم أساسه على تم معينًا هناك ترتيبًا بان تؤكد الدالئل تلك وكل ،  األثرية واللقى والحجر
الفر * التعامل مع  الداخلي هو:  المادي مثل األلوان واإلضاءة وتشطيب األسطح  الديكور  التغيير  التي ال تتطلب  القائمة  اغات 

 الذي يجعلها مناسبة للعمل بطرق مختلفة عن التي كانت مصممه من قبل ولكن مع تغيير طفيف أو معدوم للمبني. 

 ة مع الحفاظ علي نسيج المبنى. العمارة الداخلية: التي تتعامل مع المباني القائمة وإصالح المناسب للمهام الجديد **
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،  الوظيفة المطلوبة لتأدية الداخلي  راغالف تهيئة التصميم الداخلي بأنه  "البياتي"عرف  كذلك فقد  

 المساحة أو معالجة الفراغ فن بأنه ) عرف كما والتجهيزات، والسقوف األرضيات والحوائط ويشمل هذا  

 االبتكار هو داخل المبنى( أو العمل على ساعدلت جميعها عناصر التصميم تستغل بطريقة أبعادها وكافة

 الفراغات و في األماكن تنفيذه ثم الوجود حيز إلى اربتكاال هذا وإخراج معمارية معينه  معطيات على بناء

استخدامها أغرا كانت مهما كافة ، ض  المختلفة باستخدام وطابعها  المناسبة المواد  بالتكلفة  واأللوان 

 الحركة مجال في المعينة الصعوبات لكافة الحلول المناسبة معالجة ووضع بأنه يمكن القول كما المناسبة

 .[2]ليةالداخ  في الفراغات

" هي  الداخلي  التصميم  عملية  أن  البحث  االنتفاعية ويرى  الفراغات  وتهيئة  تشكيل  عملية 

وجمالية وتقنية  وظيفية  بحلول  للمباني  هذه    واقتصادية  الداخلية  داخل  الممارسة  لألنشطة  مالئمة 

 قائمة فعلياً"  مبانيالفراغات سواء كانت هذه المباني قيد التصميم أو 

 صميم الداخليالت  مفردات. 2.2

عام   بشكل  التصميم  مجال  في  الباحثين  من  العديد  المعماري   ومنها -قدم  التصميم  مجاالت 

مجال   المفردات-والداخلي   في  المتخصصين  بعض  قام  فقد  وكذلك  عام.  بشكل  المستخدمة  التصميمية 

المفردا تحديد  في  غالبيتها  اشتركت  وقد  التصميمية،  المفردات  بتقديم  الداخلي  التصميمية  التصميم  ت 

المثال سبيل  فعلى  عملية   "Cheung"ذكر  األساسية،  لحل  إطار  توفر  الداخلي  التصميم  مفردات  أن 

الخط   من  وتتكون  الداخلي   كما صنف  ،[17]الفراغ  –الملمس    –اللون    –الحجم    –الشكل    –التصميم 

"Swanson"  [21]يجالنس –الملمس  –اللون  –الشكل   –مفردات التصميم الداخلي إلي الخط. 

النقطة   علي  تشتمل  أن  يمكن  األساسية  الداخلي  التصميم  مفردات  أن  البحث   –الشكل    –الخط    –ويري 

 يعرض هذه المفردات.  1النسيج والجدول رقم  –الملمس  –اإلضاءة  –اللون  –الحجم 

 مفردات التصميم الداخلي (:1)جدول 

 الوصف  المفرد 

 النقطة 
 

صغر وحده في الشكل الهندسي ويمكن تخيلها على أي سطح عند تقابل  النقطة هي أ

خطين أو قوسين وعلى الرغم من كونها ابسط عناصر التشكيل إال أنها عنصر مهم 

 في عملية التصميم الداخلي. 

 الخط 

 

[، فهو االمتداد بين نقطتين علي األقل  21الخط هو مفرد من المستحيل عزله عن باقي المفردات] 

[أو فراغي كالحلزوني، ولكل خط نقطة بداية ونقطة  17يكون مستقيم أو منحني أو منكسر] ممكن  

 [، ويفصل معنويا بين أسفل وأعلي أو الداخل والخارج و يمين ويسار وغيرها. 20نهاية ] 

 الشكل 

 

األشكال أكثر تعقيدا من النقطة أو الخط المنفرد وهي أكثر العناصر التشكيلية أمتاعا 

يم محيط  وأهمية.  وتكون  المتقاطعة  الخطوط  تنشئها  التي  األبعاد  ثنائية  األشكال  ثل 

)مربع   أشكال هندسية منتظمة  إما  أشكال غير    -مثلث–للعنصر، وهي  أو   ).. دائرة 

 . وأبسط األشكال المثلث واعقدها الدائرة. [17]منتظمة

 الحجم 
 

للعنصر ويمكن أن    ، فهو الكتلة المادية[17]الحجم هو توسيع الشكل إلي ثالث أبعاد

   يكون عضوي أو طبيعي أو واقعي أو هندسي أو تجريدي في التصميم الداخلي.

 اللون 
 

للمادة   الطبيعي  اللون  إما  وهو  المادة،  بها  تعالى  هللا  خلق  التي  الخصائص  إحدى  هو  اللون 

المادة    المستعملة، أو أن يكون مضافاً عليها )كدهان سطحي( بهدف الوصول إلى تأثير محبب لتلك 

[6]   
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 الوصف  المفرد 

 اإلضاءة 
 

 موجية  حركة  في  ينتشر  المغناطيسي  الكهربائي  مجموعة الطيف  من  مرئي  شعاع  هو  الضوء 

ذبذبتها  الموجات  المنتظمة  المجموعة  هذه  وان  موجاتها  وأطوال  تختلف   اإلشعاعات  أو  من 

 يرات تأث  توليد  على  وقادرة  التركيب  موحدة  أوساط  مستقيم ضمن  بخط  تنتشر  الكهرومغناطيسية 

 [. 2الضوئية]  بالتأثيرات  وتسمى  العين  على شبكية 

 الملمس 
 

التأثير يحدث الضوء تحت الواقع  للسطح البصري هو   بين تداخل من عليه وما 

 ، طريقة طبيعتها للسطح، المكونة المادة من بتأثير األلوان والظل ودرجات الضوء

بملمس لإلنسان يعطي الذي هو ألوانها، تكوينها،  والملمس للسطح عينم إحساسا 

 التشكيل عوامل من مهم وعامل المعماري  للسطح الطاقة الجمالية مصادر مصدر من

 . [2]المعمارية  والفراغات والكتل العام للعناصر

 النسيج 
 

منحنية    عضوية  تقسيمات  يكون  ما  غالباً  وهو  للمادة،  البصرية  المادية  الخصائص  أحد  هو 

ناعية تنشأ من تجاور وحدات المادة المستعملة كالطوب أو  كتجزيعات األخشاب والرخام أو ص 

الحجر مثالً في وجود عرا ميس بارزة أو غائرة، أو عن طريق تغير إحدى الخصائص المادية  

للسطح أو عن طريق تغير موضع المادة الفراغي كالبروز أو الردود، أو تقسيم السطح بواسطة  

 .  [12]عرا ميس بارزة أو غاطسة  

 

 تعريف الحاجة . 1.3

الحصول   إلى  الحي  الكائن  الشعور  يدفع هذا  إلى شيء ما، بحيث  باالحتياج  الشعور  يقصد بها 

  تنفس لى الإما الستقرار الحياة نفسها )حاجات فسيولوجية( كالحاجة إ ةوالحاجة ضروري على ما يفتقد إليه.

 .[3]  كالترويح واللعب واالستقرار وغيرها جة نفسية()حا حاجات معنويةالخ، أو أو .. نوموال شربوال

 تعريف الحاجات النفسية

ويمكن أن ندرك طبيعة    لتوازن واالنتظام في الحياة.لطبيعية  الرغبة  ال  الحاجات النفسيةيقصد ب

، بحيث تظهر  ها، ومدى أهميتها للطفل عندما توجد صعوبات أو ظروف تحول دون إشباعهذه الحاجات

يترتب على حرمان الطفل  و  .[3]مات التوتر واالضطراب والقلق وعدم الشعور بالسعادةعلى الطفل عال

إلى  يؤدي  مما  النفسي  الرضا  بعدم  المستمر  والشعور  والقلق  بالتوتر  النفسية شعوره  حاجاته  إشباع  من 

 . [1]سوء الصحة النفسية

 الحاجات النفسية للطفل

أهم الحاجات النفسية   "عبد الباقي"ألطفال فحدد  اتفق معظم الباحثين علي االحتياجات النفسية ل

السلطة  -التقدير االجتماعي  -األمن  -الحب  والتي تشمل    لألطفال الكبار   -النجاح  -الرعاية  -تقبل  إرضاء 

الذات  -االستقالل  -السعادة  -واألقران ذكرته  [11]  اللعب  -احترام  ما  كبير  إلى حد  يشبه  وكان   "فهيم"، 

ا هذه  على  أطلقت  معها  ولكنها  وتتفق  االنفعالي،  النمو  حاجات  الحاجات   " دياب"لحاجات  تصنيف  في 

الحاجة لألمن،    السابقة ولكن أطلقت عليها حاجات النمو الوجداني واالجتماعي وهذه الحاجات تتمثل في

االجتماعيوالتقبل والتقدير  االستقالل،  الذات،  تأكيد  النجاح،  مرشدة  ،،  أو  ضابطة  سلطة  إلى  ، الحاجة 

 "حسين" و  "الصياد"و  "راجح"و  "بركات"وهناك قائمة أخرى للحاجات النفسية ذكرها    .[15[]9]  اقالرف
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علي  "فهيم"و والعطف  -األمن  وتشتمل  الضابطة  -الحرية  -الحب    المعرفة   -النجاح  -االنتماء   -السلطة 

ن منظور  مووجد أن الفروق بين الباحثين ليست فروق جوهرية ولكنها تصنيفات  .  [14[]10[]7[]5[]4]

  .2النفسية للطفل في الجدول رقم  االحتياجات يلخص البحث، و مختلف

 االحتياجات النفسية للطفل   :( 2) جدول

االحتياجات  

 النفسية للطفل 
 التعريف بالحاجة 

 الحب 

 تتكون الحاجة إلى الحب من عنصرين هامين: 

األول: - تعن   العنصر  والتي  اآلخرين  من  والحب  الود  تلقى  في  الرغبة  إلى  هو  الحاجة  ى 

 مع الشخص )األب أو األم( يتخذ في صورة االحتضان أو التقبيل.  التواجد

الثاني: - من   العنصر  والتأييد  والعون  والحماية  المساعدة  على  الحصول  في  الرغبة  هو 

تشعره   محيطة  ببيئة  إحاطته  أو  لعب  من  له  المتعة  سبل  كل  وتوفير  يحبه،  الذي  الشخص 

 ه أو ذهابه إلى النادي المفضل أو الروضة المحببة.بالسعادة والبهجة مثل غرفت 

 القبول 

المجتمع  في  مقبول  غير  بأنه  تشعره  وجافة،  فظة  معاملة  ومعاملته  وسبه  الطفل  انتقاد  كثرة 

على   ذلك  يؤثر  مما  والحزن،  باإلحباط  دائما  ويشعره  نفسيته  على  سلبا  يؤثر  وهذا  المحيط 

 ي عن أنظار المحيطيين، أو العدوانية. تصرفاته إما يؤدى به إلي االنطواء ليختف

 االحترام 
والهبوط.   بالعجز  يشعر  احترامه سوف  يتم  الذي ال  فالطفل  الذات،  احترام  إلى  الطفل  يحتاج 

 أسوأ شئ يمكن أن يحدث له هو عدم الثقة في نفسه وفى حياته، فمدح للطفل يعزز ثقته بنفسه. 

 االنتماء 

و مجموعة،  من  جزء  انه  يشعر  أن  والمجموعة  البد  المجموعة.  هذه  في  مكانه  يعرف  ان 

بالنسبة للطفل هي األسرة أو العائلة أو الروضة، وإذا شعر برفض تجاه هذه المجموعة فهذا  

 يؤثر على التنمية الصحية والنفسية له. 

 االهتمام 
  االهتمام بالطفل ضروري إلعطائه إحساس بقيمته كفرد في المجتمع الذي يعيش فيه، فتوفير بيئة 

 مجهزة للطفل بقدر إمكانياته يعطيه ثقة بنفسه ويكسبه الحماس إلشباع حاجة االهتمام بالنسبة له. 

توكيد الذات  

 والتعبير عنها 

استثمار مواهب   هام في  ذاتهم واإلفصاح عن شخصياتهم  التعبير عن  في  الكبار لألطفال  تشجيع 

بيئة محيطة تتالءم مع ق  الذهنية  األطفال وتنميتها، فوجود الطفل في  في    والحركية، يساعده دراته 

اخذ الثقة بنفسه الستطاعته أداء جميع األعمال داخل هذه البيئة بنفسه دون إعاقته بأي معوقات، أو  

 االضطرار لطلب العون من أي شخص أخر. 

 الصداقة 

طبيعي وصحي   في وضع  االختالط  على  الطفل  فتشجيع  تكوين صداقات،  الطفل  طبيعة  من 

أماكن للعب الجماعي   ، وهو ما يتطلب تحديد حصول على صداقات مناسبة لهيساعده على ال

 على هيئة مجموعات صغيرة. 

ن  ااألم

 والطمأنينة 

يحتاج الطفل أن يشعر بأنه بعيد عن الخطر، سواء كان خطرا ماديا يهدد حياته أو صحته، أو  

 خطرا معنويا أو عاطفيا يهدد سعادته واطمئنانه. 

الحرية والسلطة  

 بطة الضا 

يحتاج الطفل إلى أن يتدرب على االنضباط والتحكم في سلوكه، ليعرف ماله من حقوق وما عليه من  

واجبات، وإشباع هذه الحاجة للطفل يرتبط بإشباع الحاجة إلى إرضاء الكبار من حوله من أب أو أم أو  

له في الحركة وفى  معلمة... فوجوده في محيط محدد بقوانين ونظم معينة مع إتاحة الحرية المطلوبة  

 الفكر ينمى عند الطفل هذه الحاجة ويشبعها. 

 النشاط )اللعب( 
يعتبر اللعب هو حرفة الطفل أو عمله الرئيسي، ومن هنا يتطلب األمر من اجل إشباع هذه  

 الحاجة، إتاحة وقت الفراغ للعب وإفساح مكان للعب. 
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تأثير التصميم الداخلي لفصول رياض األطفال علي االحتياجات النفسية للطفل وجد أن بتحليل  

أو طريقة  بالمعلمة  لها عالقة  الداخلي وربما تكون  بالتصميم  لها عالقة مباشرة  ليس  االحتياجات  بعض 

الروضة داخل  والمعاملة  واال  القبولو  الحب  :مثل  التعلم  االحتياجات  أما .هتمامواالحترام  النفسية   باقي 

في المتمثلة  واألم  :للطفل  والصداقة  الذات  وتوكيد  والااالنتماء  والحرية  ترتبط    نشاطن  بمفردات فهي 

 والنقاط التالية تعرض شكل هذا التأثير.  . التصميم الداخلي

 الخط . 4.1

  ين في الفراغ تتحرك تبعاالشكل والشعور بالفراغ فالع  علىالخطوط في أي فراغ لها تأثير بالغ  

تفاعلها وتقاطع ا  التجاه الفراغ وكيفية  في  الموجودة  في  هلخطوط  المصمم  البعض، يستطيع  ا مع بعضها 

االنتباه   لفت  أخر  إلىالفراغ  مكان  في  االنتباه  لفت  طريق  عن  أو صرفه  معين  ويلخص  .[21]عنصر 

 لنفسية للطفل.دور الخطوط وخصائصها في تحقيق بعض االحتياجات ا 3جدول رقم 

 دور الخطوط وخصائصها في تحقيق بعض االحتياجات النفسية للطفل (:3)جدول 

جة 
حا

ال
 

 دور الخطوط وخصائصها 

ألم
ا

ا
ن  

نة 
ني

مأ
ط

ال
و

 

مريحة   بيئة  بوجود  االنطباع  تعطي  المتزنة  األفقية  الخطوط  استخدام 

بالنعومة   أحساس  تعطي  الداخلي  التصميم  في  دقيقة  خطوط  أو  للمستخدم، 

األرضيات    [17] هدوءوال الخطوط في  تظهر هذه  أن  أوفيمكن  في    والسجاد 

 . بعض الحوائط
 

ا
ط 

شا
ن

 

العمودية   الخطوط  أحساس  [  17]الصعود  علىيحث  استخدام  أيضا  ويعطي 

بالحركة إحساس  تعطي  القطرية  الخطوط  وأيضا  والنشاط    [، 21] بالحيوية 

األل في  األطفال  فراغات  في  الخطوط  هذه  تستخدم  أن  الخفيفة  ويمكن  عاب 

 لألطفال أو في الحوائط والعناصر الرأسية في فراغات اللعب. 

 
قة 

دا
ص

ال
 

طريق   من تشكيل  عن  عدد  تجميع  بها  يمكن  الدائرية  أو  الحلقية  الخطوط 

المركز  األطفال في مجموعات صغيرة إلي  بينهم    تنتمي  الترابط  تقوي صلة 

وط مرسومة أو  األرض كخط  علىالبعض، ويمكن استخدام هذه الخطوط إما  

 بوضع فرش معين يعطى االنطباع بخط دائري أو أي شكل مغلق. 

 

 الشكل . 2.4

الداخلي، فمن الضروري تصور كيف سيكون   المفرد األكثر وضوحا ضمن مخطط التصميم  الشكل هو 

لوظيفته يبدو جذابا ومناسبا  نهائيا وكيف  الفضاء  في  ليكون عنصر [ 18]الشكل  بعناية  أن يصمم  . فالبد 

الفراغ وأن تكون م في  األخر وجعله مسيطر  إبراز عنصر عن  للمصمم  فيمكن  الداخلي  الفراغ  في  ميز 
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ويأتي  العناصر باقي   أهمية.  بعض   تأثير  أقل  علي  األطفال  لفراغات  الداخلي  التصميم  في  الشكل 

 . 4كما في جدول رقم االحتياجات النفسية لهم 

 دور الشكل وخصائصه في تحقيق بعض االحتياجات النفسية للطفل :( 4)جدول

جة 
حا

ال
 

 وخصائصه الشكل  دور 

ء 
ما

نت
ال
ا

 

واالستخدام  الوظيفة  في  الروضة  في  مميز  عنصر  جعل  للمصمم  يمكن 

للفراغ واالنتماء  االنتباه  لفت  علي  مثال   [16]يحث  الكراسي  تصميم  مثل 

 مة مميزة للروضة. أو تصميم عالمحببة لألطفال علي أشكال شخصيات 

 

قة
دا

ص
ال

 

[، فاألشكال الهندسية  18شكل الفراغ يمكن أن يفقد قيمته عند وضعه بنسب مختلفة] 

[ فتحث علي عمل تجمعات لألطفال تساعد علي  17] اإلدراك المنتظمة تميل إلي  

 تقربهم من بعض وتكون صداقات لألطفال. 

 

ألم
ا

ا
ن  

نة
ني

مأ
ط

ال
و

 

عدم االرتياح وبالتالي يؤدي إلي عدم ب اس  استخدام أشكال زائدة يخلق إحس

أشكال   تستخدم  والطمأنينة  باألمن  ولإلحساس  الفراغ  داخل  الطمأنينة 

   .[17] منتظمة تعطي أحساس باالستقرار 

  

ط 
شا

لن
ا

 
يمكن أن يساهم الشكل في تلبية احتياج اللعب لألطفال عن طريق استخدام 

واإلثارة   مختلفة أشكال   بالحيوية  أحساس  أشكال  [17]يعطي  استخدام  أو   ،

 . [16]تجريدية للعب األطفال يجعله نقطة محورية للفراغ

  

 الحجم. 3.4

األشياء   أو  الفراغ  حجم  سواء  الداخلي،  التصميم  عملية  نجاح  هو  المستخدم  جسم  مع  الحجم  تناسب 

ال العناصر  األثاث وغيرها من  مثل  بداخله  للمستخ  مكملةالمستخدمة  فعل  رد  دم، ويظهر  الداخلية إلثارة 

 . 5االحتياجات النفسية للطفل في الجدول رقم تأثير الحجم علي 



2267 

 2273  -  2260،  ، العالقة المتبادلة بين التصميم الداخلي واالحتياجات النفسية للطفل في مباني رياض األطفال و آخرون   سهام محمود حسن نوفل 

Journal of Engineering Sciences, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 41, No. 6, 

November, 2013, E-mail address: jes@aun.edu.eg 

 وخصائصها في تحقيق بعض االحتياجات النفسية للطفلالحجوم دور  :( 5)جدول 

جة 
حا

ال
 

 وخصائصها الحجوم  دور 

ألم
ا

ا
ن   نة 
ني

مأ
ط

ال
و

 

تحث الفراغات الواسعة العالية علي الشعور بالرهبة والدهشة من خالل 

وال تشعر  حجمها،  وأحيانا  والحماية  بالترحيب  تشعر  الصغيرة  فراغات 

   .[18]بالخوف من األماكن المغلقة علي حسب حجم المستخدم 

 

ت
ذا

 ال
يد

وك
ت

  
ء 
ما

نت
ال
وا

 

ط 
شا

لن
ا

 

بالنفس   الثقة  إلي  أدي ذلك  الطفل  العنصر مع مقياس  تناسب حجم  كلما 

حجم  بتناسب  الداخلي  التصميم  في  تحقيقيها  ويمكن  الذات،   وتوكيد 

المقاعد والطاوالت ووزنها مع حجم الطفل أو حجم المكتبات والسبورة 

هذا  وأيضا  األطفال،  رياض  لفصول  الداخلية  العناصر  من  وغيرهم 

 لهذا الفراغ أو العنصر.  االنتماءالتناسب يقوي لدي الطفل 
 

ط 
شا

لن
ا

 

ويظهر  اللعب،  إلي  حاجته  تشبع  األلعاب  مع  الطفل  حجم  تناسب  أيضا 

وجو في  بالخوف ذلك  الطفل  تشعر  الطفل  مع  متناسبة  غير  ألعاب  د 

 واإلحباط. 

 

ية 
حر

ال
 

الفراغات الواسعة تعطي شعور بحرية الحركة لدي الطفل، والمساحات  

الضيقة المغلقة بعدم وجود ممرات تساعد علي الحركة تكبت لدي الطفل 

 إحساسه بالحرية المطلوبة. 

 

 اللون . 4.4

ا في  حيويا  دورا  اللون  يعطي  يلعب  فهو  الداخلي،  والعناصر   الصورةلتصميم  للفراغات 

المشاعر  إثارة  فهو قوي في  الفراغ،  تأثير نفسي علي  لديه  فقط كأداة جمالية ولكن  ليس  اللون  ويستخدم 

 . 6في جدول رقم ويظهر تأثيرها علي األطفال ، [17]واالستجابات العاطفية
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 حتياجات النفسية للطفلوخصائصها في تحقيق بعض االاأللوان  دور :( 6) جدول

جة 
حا

ال
 

 وخصائصها األلوان  دور 

ء 
ما

نت
ال
ا

 

واختيار   مجموعات  أو  بؤرية  عناصر  تمييز  في  األلوان  استخدام 

الال  أو  الداكنة  أو  المركبة كالبني  األلوان  بعيدا عن  الصريحة  األلوان 

باالنتماء  اإلحساس  علي  تساعد  واألسود  واألبيض  كالرمادي  لونية 

 خصيص. واإلدراك والت 

 

قة
دا

ص
ال

 

الواحدة   المجموعة  والقرابة لدي أطفال  الصلة  يقوي  لون معين  إلي  بانتماء كل مجموعة من األطفال 

 الذي يربط بينهم هذا اللون.

ألم
ا

ا
ن 

 

فيمكن  ويسبب خداع  للفراغ  سيكولوجي  تأثير  األلوان  استخدام  يعطي 

مثال الحوائط  علي  كبيرة  بمساحات  الدافئة  األلوان  يعطي   باستخدام 

حين  في  والخوف،  باالنقباض  وإحساس  الفراغ  حجم  بصغر  شعور 

لدي   واألمان  باالتساع  أحساس  تعطي  الباردة  األلوان  استخدام 

 .المستخدم
 

ية
حر

ال
 

يمكن باأللوان تحقيق الحركة داخل الفراغات في التشكيل الفني للفراغ  

إلدراك  من خالل التغيير المرئي للفراغات أو بصريا من خالل عملية ا 

يعتمد   البعد  أو  المسافة  في  بالتغيير  إيحاء  ويعطي  كليهما  أو  البصري 

اإلحساس داخل    [8]علي  للطفل  حرية  إعطاء  علي  يساعد  وهذا 

 الفراغات وخاصة إذا كانت صغيرة. 
 

ط 
شا

لن
ا

 
ألوان متضادة   باستخدام  لألطفال  اللعب  احتياج  اللون علي  تأثير  يأتي 

االه وجلب  بصري  اهتمام  واللعبإلعطاء  الترفيه  لعناصر    [ 2]تمام 

للعنصر   زائدة  شده  تعطي  المتكاملة  األلوان  تجاور  استخدام  وتجنب 

ومع استخدام إيقاع لوني نتيجة لتكرار عناصر ومفردات من التصميم  

العمق  ناحية  من  أيضا  وإيقاع  متكرر  نسيج  عمل  يمكن  الداخلي 

بين  واالتساع والوزن، إذ أن تكرار األلوان وقيمها فضال ع التباين  ن 

الذي   للتشكيل  الحسي  اإليقاع  من  نوع  يحدث  والدافئة  الباردة  األلوان 

 . [8] يحس علي لعب معين واتجاه معين
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 اإلضاءة. 5.4

في  رئيسي  دور  تلعب  صناعية  أو  طبيعية  إضاءة  كانت  سواء  باللون،  وثيق  ارتباط  اإلضاءة  ترتبط 

الداخلي. إضافة  التصميم  الصناعي هو  تبعا    والضوء  أماكن محددة  في  له بوضعه  يسمح  للمصمم حيث 

للحاجة سواء عملية أو تأثير جمالي فقط ويمكن دراسته بخلق جو بمفرده أو مع الضوء الطبيعي من خالل 

ل في مباني رياض األطفال وتظهر  األطفا  على. ولإلضاءة تأثير نفسي قوي  [18]توظيف الضوء والظل

 . 7في الجدول رقم 

 وخصائصها في تحقيق بعض االحتياجات النفسية للطفلاإلضاءة  دور :( 7)جدول 

 وخصائصها  اإلضاءة  دور الحاجة 

ء 
ما

نت
ال
ا

 

الطبيعية  النهارية  اإلضاءة  بإدخال  للطفل  النفسية  الراحة  توفير 

ووجود المنظر المشاهد من النوافذ يمكن أن يربط الطفل بصريا 

ناعية غير ، ويظهر العكس عند استخدام أجهزة ص[19]بالفراغ

الوهج  انعدام  علي  تعمل  يجعل    *مباشرة  الظالل  انعدام  ولكن 

  المنظر كئيب بالنسبة لألطفال. 

ن  
ما

أل
ا

نة 
ني

مأ
ط

ال
و

 

اإلدراك  أيضا  ويفقد  الفصل  إلي  النهار  ضوء  نفاذ  عدم  حالة  في  بالوقت  االرتباط  الطفل  يفقد 

 الطمأنينة داخل الفراغ. بالظروف الخارجية ويشعر بالخوف والظالم فيفقد الطفل الشعور ب 

ية
حر

ال
 

وجود أي فراغات مظلمة أو ذات إضاءة غير مريحة تحد من  

التصميم   في  اإلضاءة  فتعمل  الفراغ،  هذا  داخل  الطفل  حرية 

أماكن   عن  وبعده  معين  مسار  في  الطفل  توجيه  إلي  الداخلي 

 أخري باللعب باإلضاءة. 
 

ط 
شا

لن
ا

 

ألشياء بألوانها  ضوء الشمس هو أحسن مصدر ضوئي لرؤية ا  

الطبيعية فمن المحبب وضع األلعاب في ضوء الشمس إن أمكن 

 أو وضع مصابيح لها درجة عالية من اإلضاءة  

 

 الملمس. 6.4

اعتبار  ويمكن  المواد  والبصر ألسطح  اللمس  بين  توافق  وجود  إلي  الداخلي  التصميم  في  الملمس  يشير 

 .[21]وجامد ولين –أساسية للملمس وهي خشن وناعم  تصنيفات 4الملمس نسيج غاية في الدقة، ويوجد 

 

 الوهج: هو وجود سطح له سطوع عايل جدا مقارنة ابحمليط مما يعيق الرؤية.   *
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ويستخدم الملمس لخلق مشاعر وإيحاءات   [2]ويلعب الضوء دور كبير في الطريقة التي يري بها الملمس

إيحاء  يعطي  الخشن  الملمس  أن  حين  في  بالبرودة  إحساس  يعطي  الناعم  الملمس  مثل  ولمسية  بصرية 

ال  [17]بالدفء نوعية  فتشير  الفراغوالطبيعة  عن  انطباع  أو  إيحاء  علملمس  الملمس  تأثير  ونوضح    ي ، 

 . 8االحتياجات النفسية للطفل في جدول رقم 

 وخصائصه في تحقيق بعض االحتياجات النفسية للطفل الملمس  دور :( 8)جدول 

جة 
حا

ال
 

 وخصائصه  الملمس   دور

ألم
وا

ت 
ذا

ال
د 

كي
و
ت

ا
ن 

ية 
حر

ال
و

 

ب علي الطفل الحركة  عند تصميم ملمس األرضيات بملمس ناعم يصع

ويعرضه لالنزالق عليه وأيضا إذا كانت األسطح خشنة أو شوكيه تعطي 

شعور بالغلظة وربما يؤدي إلي خوف الطفل وعدم األمان، وتظهر أيضا 

إشباع الحرية لدي الطفل عند استخدام أسطح زجاجية تعطي شعور  

بالبرودة وتعطي نقل بصري فيعطي وسع للفراغ ويعطيه إحساس  

  . [21]لحريةبا

ط 
شا

لن
ا

 

عند استخدام أسطح متباينة ومختلفة تعطي عدة إيحاءات ومشاعر لدي  

الطفل فتساعده علي الحركة والنشاط واللعب فباستخدام أسطح ملساء  

تساعده علي الحركة بسالسة وحرية واستخدام أسطح خشنة مرة أخري  

 . تعطيه إيحاء بالطبيعة وتشجعه علي أنواع مختلفة من اللعب

 

 النسيج . 7.4

يساعد النسيج علي ربط العالقات بين مكونات الفراغ الداخلي األسطح مع الحوائط مع السقف مع الفرش 

و والربط(،  اإلدراك  )منظم  الفراغ  سعة  أو  المقياس  منه  يقرأ  نظام  ويضع  في    يعتبروخالفه  النسيج 

لخط والشكل واللون، وهو يقوم  التصميم الداخلي هو تصميم زخرفي لألسطح وهو عبارة عن مزيج من ا

النسيج حركة  للسطح ملمس معين، ويخلق  التي تعطي  العوامل  علي أساس تكرار رسم معين من جملة 

. ويأتي تأثير مفرد النسيج علي  [2]للعين لتتبع خطوطها وتدرس عالقاتها وتترجم تفاصيلها وتفهم دالالتها

 . 9في الجدول رقم األطفال 
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 النسيج وخصائصه في تحقيق بعض االحتياجات النفسية للطفلدور  :( 9)لجدو

جة 
حا

ال
 

 وخصائصه  النسيج  دور

قة
دا

ص
ال

 

األشكال   من  ناتج  معين  هندسي  نسيج  استخدام  متعامد عند  الهندسية 

أو   المربع(  ))من  رياض  حلقي  فصول  أثاث  فرش  في  الدائرة(  من 

 . يسهل إدراكهاألطفال  بين ترابطعمل  علىاألطفال يساعد 

 

ية
حر

ال
 

نسيج  عدم  عند   نسيج  استخدام  استخدام    على عشوائي    وأحر  أو 

أو   وعف  الحوائطاألرضيات  للطفل  بالحرية  شعور  التقيد  يعطي  دم 

في   التشكيل  ارتباط  يفقد  انه  إال  والجرأة،  الحركة  في  معينة  بخطوط 

  الفراغ.
 

 النشاط 

ن  استخدام  يمكن  الفراغ  داخل  المطلوبة  اللعب  لنوعية  يخدم تبعا  سيج 

اللعبة، فتظهر في تصميم نسيج متعامد شبه حر   األرضيات   علىهذه 

حر   نسيج  أو  معين،  لعب  في  الستخدامها  الحوائط  األرضية    علىأو 

 لأللعاب الحركية وغيرها.

 

الداخلي   التصميم  تأثير مفردات  بعد عرض  العالقات   علىويمكن  النفسية تلخيص هذه  الطفل  احتياجات 

 . 10رقم   في الجدول

 مفردات التصميم الداخلي ذات العالقة بتحقيق االحتياجات النفسية للطفل :( 10)جدول 

االحتياجات  

 النفسية 
 النسيج الملمس االضاءة اللون  الحجم  الشكل الخط  النقطة 

   x x x x   االنتماء 

  x   x    توكيد الذات 

 x x  x   x  الصداقة 
  x x x x x x  ن والطمأنينة ااألم

 x  x x  x x x رية  الح
 x x x x x x x  ( اللعبالنشاط )

 في وطريقة تفكيره الخاص أسلوبه يقدمها المصمم التي التصميمية واألفكار المعالجات تعكسو 

تصميم انه كما الداخلي، التصميم مفردات وتجميع تنظيم  المصمم يوظف أن يجب ناجح داخلي لعمل 

تصميمية أساسيات  بين ةتبادلم عالقات لصنع  معًا الداخلي الفضاء أجزاء جميعت على  تعمل ومفاهيم 

  .وعاطفيًا بصريًا ومرضي مرتب حيز ولصنعالفضاء  في الموجودة المتنوعة عناصرال
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 النتائج   .1.5

 يمكن إجمال نتائج البحث في النقاط اآلتية: 

أحد االعتبارات األساسية في تمثل تلبية االحتياجات النفسية للمستخدم داخل الفراغات الداخلية   •

 عملية التصميم الداخلي. 

تعتبر االحتياجات النفسية للطفل من أهم العوامل التي تساعد في تكيفه داخل أي فراغ ولذا يجب   •

 وضعها في االعتبار. 

ب   • الدراسة  فراغ    8خلصت  أي  منهم  يتكون  التي  بهم،  والتعريف  الداخلي  للتصميم  مفردات 

 .النسيج –الملمس  –اإلضاءة  –اللون  –الحجم  –الشكل  –لخط ا –النقطة : وهي داخلي

  –  االحترام   –االنتماء    –االهتمام    –الحب  :  احتياجات نفسية للطفل وهي  10ب    وخلصت أيضا •

   .نشاطال –القبول  –الصداقة  –توكيد الذات  –ن والطمأنينة ااألم  –الحرية والسلطة الضابطة 

النفسية    6ترتبط   • االحتياجات  ريمن  لمباني  الداخلي  التصميم  وتوجد  للطفل  األطفال    4اض 

 . االحترام –االهتمام  –القبول  –الحب وهى:  عالقة بالتصميم الداخلي لهاليس احتياجات 

 المفردات المؤثرة عليها. والدراسة العالقة بين االحتياجات النفسية للطفل  استنبطت •

 التوصيات . 2.5

يمكن الخلوص لمجموعة من التوصيات الورقة البحثية، فإنه    بناء على ما جرى من دراسات في هذه

 وهي:

الداخلي   • المصمم  علي  في  ليجب  األخذ  لألطفال  داخلية  فراغات  أي  أو  أطفال  دار رياض 

االعتبار االحتياجات النفسية للطفل التي لها تأثير كبير علي تقبل الطفل للفراغ وإقباله في  

 التعلم.

المسئولة مثل   • المؤسسات  التعليمية وضع قوانين ولوائح وشروط تضمن  علي  هيئة األبنية 

 داخل البيئة الداخلية للروضة.  النفسية إشباع احتياجات الطفل

علي الباحثين ضرورة دراسة تأثير العالقات التشكيلية والمعاني اإليحائية علي االحتياجات   •

 النفسية للطفل.
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 THE MUTUAL RELATIONSHIP BETWEEN INTERIOR  

DESIGN AND PSYCHOLOGICAL NEEDS OF THE CHILD in 

KINDERGARTEN BUILDINGS   

One of the most important buildings that serve children in early childhood is kindergartens. 

Therefore, the concern of the interior environment of these buildings has a direct impact on the 

psychological state of the children. The architectural and psychological studies did not specify 

this relationship clearly, specially, the effect of the interior design elements on the 

psychological needs of the children, which should take into account by the interior designer. 

     The present study aims to reach preliminary indicators about the mutual relationship 

between the interior design elements and psychological needs of the children in kindergartens. 

To achieve the objectives, the study used the descriptive analytical approach to conclude this 

relationship. We also investigated the different definitions of the interior design and describe 

the different psychological needs of the children, and finally clarify the relationship between 

them, which we can find it clearly in our results. 

http://www.ericaswansondesign/

