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 الملخص

الصىىةية بمىىا يااكىى  ر يىىة  للملىىا  تعطىىا الدراسىىة تصىىارا ملاليىىا لتطىىاير الليةىىة الدا ليىىة 

يةتىىاا القطىىاص الصىىة  بمصىىر  ، حيىى  2020الصىىةية لعىىا   الملىىا  تطىىاير  فىى الدولىىة 

أو مىىا يعىىرم بعمىىارة  ،مااكلىىة التاجهىىاح الةديلىىة علىىا مسىىتاا العمىىارة الصىىةية إلىىا

و صاصىىىا علىىىا مسىىىتاا  ،التىىى  تىىىرتلء بأ ىىىا ة أنا  الملىىىا   الصىىىةيةو ،االستشىىى ا 

التصىىميم الىىدا ل  ولمىىا لىى  مىىا أاىىر علىىا الئىىا ليا ال يليىىاي  والن سىى  وعلىىا  ليىىاح تةايىى  

 تئربىىىة المسىىىتفد  وت اعلىىى  مىىىخ الااقىىىخ مىىىا  ىىىيم تةقيىىى. م ىىىرناح التصىىىميم الىىىدا ل .

فىى  وجىىان  مىىال فىى  العيقىىة مىىا بىىيا األلىىاا  المسىىتفدمة فىى  تتملىى  مشىىألة اللةىى  و

وتةسىىىا حىىىالتهم الصىىىةية  شىىى ياح والراحىىىة الن سىىىية للمر ىىىاتبالمس االقامىىىة ىىىرم 

بمىىىا يعأىىىا عىىىد  الىىىاع  بالىىىدالالح  وفعاليىىىة المىىىاي يا أي ىىىا،مىىىا  والشىىىعار باأل

 تلك ال را اح.     ايرها علا مستفدمأايراح الايي ية لأللاا  ومدا تأوالت

 م عناصىىىر التصىىىمي فىىى ا  المتملىىى  الىىىا اللةىىى  عىىىا نور األلىىىا اللةليىىىةالارقىىىة  دمهىىىتو

األر ىىياح والسىىقام والئىىدرا  واألاىىاة وال ىىا ة والمأمىىيح المعماريىىة  مىىا الىىدا ل 

وارتلاطهىىا برفاهيىىة المر ىىا وتةسىىا حالتىى  الصىىةية وسىىلا  ورفاهيىىة طىىاقم العمىى  مىىا 
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"ر ىىا  الصىىة نا  مىىا ك ىىا ة األ الرييسىى يملىى  العنصىىر األطلىىا  والممر ىىيا، وهىىا مىىا 

متغيىىراح التىىأاير اللصىىري فقىىء وتئاهىى   فىى ويقتصىىر اللةىى  علىىا التةقيىى.  المسىىتفد ".

غىىىىة، ال ا ىىىىا ئ، والرايةىىىىة  مىىىىاان األ ىىىىرا ملىىىى  الصىىىىاتياح  الل النرا عاامىىىى  

النظافىىةئ، والىى)ول  الطعىىا ، الىىدوا ئ، كمىىا يتنىىاوم اللةىى  التركيىىل علىىا تىىأاير المتغيىىراح 

لرفاهيىىىة وسىىىلا  طىىىاقم العمىىى  فقىىىء وال يشىىىم  حىىىالتهم  اللىىىا  المعماريىىىة علىىىا التنظىىىيم 

 الصةية.

لىىاا  المفتل ىىة تةديىىد مىىا إذا كىىا  هنىىا  فىى  الااقىىخ نليىى  يللىى  أ  األ اللةىى  إلىىا هىى نتيو

ا فىىى  صىىىةة المىىىريف وفعاليىىىة المىىىاي يا  ك ىىىا ة  اتىىىأاير علىىىكعاامىىى  ذاح تةىىىدة فرقىىىص

ال تيىىىار  ومفطىىىءو ىىىخ فلسىىى ة لا يىىىة بال را ىىىاح، ومىىىا اىىىم امأا يىىىة  الصىىىة األنا  

علىىا معىىايير ومااصىى اح معينىىة وأسىىلات علميىىة ال تأ ىى)  يعتمىىد االقامىىةبغىىرم   األلىىاا

ا ولأىىىا ،سىىىيالاجيةفقىىىء اعتلىىىار الاىىىار الن سىىىية وال  التىىىأايراح الئماليىىىة علىىىا  أي ىىىص

 ك ا ة األنا  لتلك ال را اح.    وبالتال يةق. ر ا المستفد   األشفاص المعنييا بما 

 

 ئ الملا   العيجية  – الصة األنا    –    األلاا  الكلمات المفتاحية:

 

 

مقدمة البحث:  -1  
 

لل را ىىاح العيجيىىة   التصىىميم الىىدا ل ايرتأىىل عليهىى  العناصىىر التىىتعتلىىر األلىىاا  أحىىد 

باالعتمىىىان علىىىا تأايراتهىىىا الن سىىىية والع ىىىاية فىىى  تةقيىىى. األجىىىاا  الصىىىةية والن سىىىية 

تفتلىىىذ  إذ ،وتفتلىىىذ هىىى)ا األجىىىاا  بىىىا تيم وطليعىىىة األقسىىىا  بالمستشىىى ا ،المناسىىىلة

وأهىىدافها الايي يىىة بىىا تيم الئىىنا والعمىىر، ممىىا يسىىتاج  تأىىايا  االقامىىةأجىىاا   ىىرم 

وتقلىىى  مىىىا  ال   ،بالراحىىىة والطمأ ينىىىة اشىىىعار  فىىىراع معمىىىاري بمئماعىىىة لا يىىىة تعطىىى

المنىىلم، كمىىا تفىىت  المر ىىا وشىىعارهم بعىىد  االسىىتقرار بمئىىرن المليىى   ىىارا أجىىاا  

يةتاجهىىا  التىى  ىىرم االقامىىة بدرجىىة بةليىىة تسىىمل برصىىد السىىلا  والمتطللىىاح اللا يىىة 

بىىيا التىىأايراح الئايىىة للليةىىة السىىريرية،  المسىىتفد  نا لهىىا، حيىى  يئمىىخ فىىراع االقامىىة مىىا

  [.1]  والمشاعر السللية ما ال)عر والفام واالكتةات المرتلطة بةياة وصةة المريف

مىىا  الصىىة نا  ك ىىا ة األرفىىخ فىى   امىىرارا يسىىتند اللةىى  علىىا فر ىىية أ  لأللىىاا  نورو

مىىا  أهمهىىا  ،ر ىىا المسىىتفدميا بغىىرم القامىىة، وعليىى  يطىىرأ اللةىى  عىىدة أسىىةلة ىىيم 

 ىىرم االقامىىة علىىا رفاهيىىة المر ىىا وحىىالتهم الصىىةية، رفاهيىىة  فىى هىىا تىىأاير اللىىا  

يةقىىى.   ؟ وهىىى  يمأىىىا التاصىىى  إلىىىا مىىىا يشىىىل  مفطىىىء اللىىىا الطلىىى وسىىىلا  الطىىىاقم 

؟ ولتةقيىىى. هىىىدم المتطللىىىاح الع ىىىاية والن سىىىية للمسىىىتفدميا نا ىىى  تلىىىك ال را ىىىاح

حيىى  تقسىىم الدراسىىة   ؛التةليلىى  الاصىى و  االسىىتقراياللةىى  تسىىتفد  الدراسىىة المىىنه  
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إلىىىا أربعىىىة أجىىىلا ، ي ىىىم الئىىىل  األوم  نراسىىىة م هىىىا  األلىىىاا  وأبعانهىىىا والتىىىأايراح 

  التعىىرم علىىا فرا ىىاح القامىىة وأسىىا   ىىم الئىىل  اللىىا يالن سىىية والع ىىاية لهىىا، و

  يعىىرل الئىىل  اللالىى  بينمىىا، بهىىا الصىىة نا  تنظيمهىىا وم ىىاهيم تتعلىى. بتةقيىى. ك ىىا ة األ

اح والمراكىىىل يبالمستشىىى  االقامىىىةنراسىىىة تةليليىىىة للمئماعىىىة اللا يىىىة المسىىىتفدمة بغىىىرم 

  مرحلىىىة قيىىىاس اسىىىتئابة  يىىىرا  ي ىىىم الئىىىل  الرابىىىخأالطليىىىة العالميىىىة والعربيىىىة، و

  بالملىىا  االقامىىةل را ىىاح   ليرتقىىا  باللعىىد اللىىا  اللىىا  المسىىتفدميا لمقتىىرأ المفطىىء 

وينتهىىى  اللةىىى  ، ك ىىىا ة األنا  لهىىى)ا ال را ىىىاحمىىىا الصىىىةية والمستشىىى ياح بمىىىا يليىىىد 

 الصىىىة األنا   ة تا ىىىل نور األلىىىاا  كىىىأنا  لرفىىىخ ك ىىىا  التىىى  النتىىىاي  والتاصىىىياحب

 .ب را اح االقامة

 

  األلوان وأبعادها مفهوم -2

 مانة ما أو عنصر ف  تتةدن الت  بأ   القيمة  اللا   يعرم

ما ص اح    ةمن ، وأ   ليا ل  ص  المنعأا  يم ال ا 

وإ ما ها  تيئة إحساس العيا بناص    ،  أو األجسا السطاأ  

الماجاح المريية لل ا  المنعأا ما    اما الماجاح تسم

إل التأاير  ،  [2]  العيا  االسطل  بأ    اللا   يعرم  كما 

   إحساس ليا ل   أحي     ؛ال سيالاج  علا شلأية العيا 

الةية،   الأايناح  ف   العصل   الئهاز  يعد  ووجان  ارا 

ا،  للملن   ا تيار األلاا  ما أهم عناصر التصميم الدا ل

حاسيا  ولأللاا  تأاير عاط   و  س  وأار وا ل علا األ

 . واال  عاالح الاجدا ية

يدعا إلا اال قلال   ما   ومنها  ،فما ه)ا األلاا  ما يلع  ف  الن ا اللهئة والسعانة والسرور

نرا  والتأيذ ف  المخ وتعانها ويرجخ ذلك إلا طام ومرو ة مركل ال  ،والفمام والأس 

علا ما رسف  ه)ا المراكل الةسية الناب ة والةية مما أحاط ك  لا  ما األلاا  ما الظروم 

حي    ال سا ،  لة ارة  الطاي   التاريخ  علر  فوالميبساح  للا   ال سا   استعمام    عأا 

فيها، العمارة من) القد  إنراك  للدور ال)ي يقا  ب  اللا  ما تةسيا وتئمي  الليةة الت  يعيش  

إذا ما استعم  بطريقة منظمة  مةللة للن ا، وذلك  جمالية وجعلها    احسية وقيم  اأبعان وإكسابها  

األلاا    للمريف با تلار  الن سية والع ايةف  تةقي. الراحة    مهم وللمصمم نور  ومدروسة،  

أكدح    ،المناسلة بلرونة    (MillicentCappel)فلقد  يشعرو   األشفاص  الت  بأ   الةئراح 

الدافةة،   األلاا   ذاح  الةئراح  ف   نفةا  ويشعرو   اللارنة  األلاا   فيها  نرجة   بينمايستفد  

 [.3] ئ1بالشأ     ملياالةرارة واحدة ف  ك  ما الةئرتيا كما ها 

 

 

 [ 4]ئ نايرة األلاا  الةارة واللارنة 1شأ   
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 فلسفة استخدام األلوان )صفات ومعاني األلوان(:   2/1

ترتلء نراسة األار الن س  لأللاا  ف  ال سا  بالئا   الايي   للتصميم؛ أل  نراسة متطللاح 

ف   ال رن  لاجان  اللمنية  والمدة  ال)ي سيمارس  النشاط  و اص  المعماري و اص شا لي   ال راع 

األلاا  ومعا يها وناللتها الرملية وأارها علا فراع معيا تتةدن بشأ  رييس  ما  يم فلس ة 

الن س   اللعد  بيا  العيقة  حام  النظرياح  ما  العديد  وهنا   و شاط ،  لإل سا   الن س   اللعد 

، ويتصذ اللا  بأبعان رييسية كما ها ما ل  [4]  واأللاا  ترتلء بالدالالح المستقاة ما الطليعة

   [ 5] كاالت ئ وه  1بالئدوم رقم  

  كأ  يأا  أحمر أو أص ر أو أزرل؛ حي  تمل  األلاا  األساسية  اللا  أو اسم ص ة   ▪

 الت  تفلء بنس  مفتل ة لتعطينا جميخ األلاا  األ را. 

  وه  القيمة ال ايية للا  بالنسلة لمقدار بيا   أو  مق ، وذلك ما  يم  قيمة اللا  ▪

 نرجة عأس  لل ا  الساقء علي .

 قاي  وتركيل الص ة اللا ية، ويمأا تغيير ص ة اللا  أو قيمت    وه  نرجة  كلافة اللا  ▪

الساقء عليها ولا    بتأاير ال ا   باستفدا  الصلغاح، وك)لك يمأا تغييرها  كلافت   أو 

 وكميت  أيا كا  مصدر ال ا .

 

 . [6] ئ  تأاير الفصاي  والص اح اللا ية علا المظهر المري  للا 1جدوم  

التشبع   ( VALUEالقيمة )  (Hue) اللون صفة التأثير 

(SATURATION ) 

 الحيز 
األلاا  السىىىا نة تليد الةيل الظاهري،  

 واأللاا  اللارنة تنق  ه)ا الةيل.

ال ىىاتةىىة  عىىاليىىة القيمىىةئ   األلاا  

والتلىىايا   الظىىاهري،  الةيل  تليىىد 

يىعىطى   ى ىا   الىفىلى ىيىىة  مىخ  الىقىاي 

 التأاير.

التشىىىلخ الأام  يليد الةيل 

 الظاهري.

المسافة  

والمساحة  

 والحجم 

األلاا  السىىىا نة تئع  األجسىىىا  تتقد  

لألما   قصىر المسىافةئ وبالتال  أصىغر  

ف  المسىىىىىاحىة، واأللاا  اللىارنة تئعى  

المسىىىىىافىىةئ   تتراجخ  طام  األجسىىىىىا  

 وبالتال  أكلر ف  الةئم.

األلاا  القاتمة  منف  ىىىة القيمةئ  

تتقد ، والتلايا بيا الئسىم والقيمة  

ئع  األجسىىىا  تتقد  ف  المدركة ت

 ك  األلاا .

يىنىقى    الىأىىامىى   الىتشىىىىلىخ 

 المسافة الظاهرية.

اإلطار  

 الخارجي 

أكلر  تعط  إطىىارا  السىىىىىا نىىة  األلاا  

واأللاا   اللىىارنة،  األلاا   عا   عامىىة 

 المتلاينة تقاي الطار الفارج .

يركىىد الطىىار   القيمىىة  ف   التلىىايا 

 الفارج .

التلىايا ف  التشىىىىلخ يةىدن 

 ارج .الطار الف

جذب  

 االنتباه 

األلاا  السىىىىا نة أكلر ج)با لي تلاا عا  

األلاا  اللىارنة، والتلىايا بينهمىا يليىد ما  

 القدرة علا ج)ت اال تلاا.

أقصىىىىا أو أن ا نرجىاح القيمىة 

والقىىاتمىىة  ال ىىاتةىىة جىىدا   األلاا  

جىدائ تئى)ت اال تلىاا، وزيىانة قاة  

 التلايا تأا  أكلر ج)با لي تلاا.

يئىى)ت التشىىىىلخ   الأىىامىى  

اال تلاا و اصة عند التلايا  

أو  المتعىىانلىىة  األلاا   مخ 

 المتمماح.
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التشبع   ( VALUEالقيمة )  (Hue) اللون صفة التأثير 

(SATURATION ) 

 اإلحساس 

وتقدير  

درجة  

الحرارة  

والوزن  

 والوقت 

األلاا  السىىىىىا نىة أكلر تة يلا وإاىارة،  

وتليىد ما الحسىىىىىاس بىدرجىة الةرارة 

واأللاا   الاقىى ،  الاز  وزيىىانة  واقىى  

اللارنة أكلر هدو ا وتقل  ما الحسىىاس  

وقلىىة  بىىدر الاز   و  ىىة  الةرارة  جىىة 

تىأايرا  الاقى ، والناعىا  معىا يعطيىا  

 متااز ا.

بىهىئىىة،   أكىلىر  الى ىىاتىةىىة  األلىاا  

للأىى بىىة،   ترني  القىىاتمىىة  واأللاا  

 والتلايا يعط  تة يلا أكلر.

التشىىلخ الأام  قاي وملير 

والىىتشىىىىىلىىخ   ومشىىىىىئىىخ، 

المنف ف أكلر مسىىىىىالمىة 

 وهدو ا.

 الثقل 

 البصري 

الماهياح ذاح ال ىىا ة الطليعية العالية  

 ال ىاتةىةئ أ ذ وز ىا عا األلاا  ذاح 

 ال ا ة الطليعية المنف  ة.

كلما زانح إ ىىىا ة اللا  كلما ق   

 الحساس باللق  اللصري للا .

لخ تليد األلاا  عالية التشىىى

 ما الاز  اللصري للا .

 

 :  تصميم الفراغات الداخلية فيوظائف اللون  2/2

ال راع    رإبراز عنىاصىىىىيرني اللا  نورا حيايىا ف  مئىام ال راع الىدا ل ، فها يعمى  علا  

وعيقتها بمةتاياح التشىىأي  ف  ال راع ما أر ىىياح وسىىقذ وجدرا ، كما يةت  اللا  مأا ة  

مهمة ف  جميخ أوج   شىاطاتنا، وب)لك فاألار ال)ي تملي  علينا األلاا  ف  ال راع سىينعأا علا 

الشىىىعار الةسىىى  والع ىىىل  لل رن، وهنا  عدة عاام  ترار ف  ا تيار اللا  كالعام  اللية   

الايي   والعاناح والتقاليد وعام  الئنا والسا والميام الشفصية لإل سا  والةالة الصةية  و

. وب)لك تتشىابك ف  عملية ا تيار األلاا  مئماعة ما المراراح مما يسىتاج  علا [7] و يرها

المصىىمم اللما  بها ومعرفة  صىىاي  األلاا  وصىى اتها ومعرفة  ظم ترتي  األلاا  والفطء  

 تصميم ال را اح الدا لية  ف وصذ ويايذ اللا    يل طرل إعدانها. وفا ما اللا ية و

يأا  ا تيار اللا  مرتلطا باالحتياجاح الن سية لمستفدمة ه)ا ال را اح، فال راع العا    ▪

ف  الملنا الااحد ما أهم ال را اح، وف  األبنية الصةية والمستش ياح، واأللاا  ليس   

 للليةة المةيطة.فقء عنصرا جماليا 

تأايرا ف  التصميم الدا ل  لما ل  ما تأاير   س  وعاط   علا   ربدور أكليقا  اللا    ▪

المتلق  ويفل. رن فع  إيئاب  أو سلل  تئاه ، فالحساس بدم  اللا  ملي يعطينا شعارا  

ف   األهم  اعتلار  يمأا  إذ  وهأ)ا؛  بالهدو   شعارا  يعطينا  باللرونة  والحساس  جميي، 

 .[8] التصميم كاة ه)ا الشعار ما  يم  مةا

ترني األلاا    سها نورا أساسيا ف  إ ا ة ال راع الدا ل ؛ إذ إ  استفدا  ألاا  فاتةة  ▪

الدافةة لدا استعمالها ما قاة  ال راع، كما تليد األلاا   يليد ما الشعاص ال اي  ف  

ال ا  المستفد  ساا  أكا  طليعيا أ  اصطناعيا، حي  يتغير التأاير ما تأاير التغير ف   

، وما هنا ف را اح االقامة وال را اح الدا لية للمستش ياح و يرها [9] ا ة  األلاا  وال 
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يُفتار لها ألاا  مفتل ة تتناس  مخ ويي ة ك  فراع منها، بةي  تةق. التأاير المطلات  

 ف  سلا  وملاا الناس ال)يا يتااجدو  ف  تلك ال را اح المفتل ة.

تنق  والعلار علا الطري.، فما الممأا يمأا أ  تأا  أناة قاية لمساعدة المر ا علا ال ▪

تستفد    كما  هدف ،  إلا  المريف  لتقان  باألر ياح  إرشانية  كعيماح  األلاا   و خ 

الةيل    ف األلاا  باللاحاح الرشانية علا الةاايء، حي  يمأا أ  تةدن اتئاهاح الةركة  

أ  تظهر   ويمأا عا طري. اللا  تةديد أماكا الةركة وأماكا التاقذ، فاأللاا  يمأا

 ئ.2. كما ها ما ل بالشأ  رقم   [ 10]تتابخ الةيلاح والمساحاح 

 

 

 [11] ئ يا ل استفدامها كعيماح إرشانية واستفدا  األلاا  مخ ال ا ة 2شأ   
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 الداخلية  الفراغات   مستخدمياأللوان على  أثر 2/3

 . طال واسخ والشارييا بممارسة العيا باللا  علا واللابلييالطالما قا  المصرييا القداما  

 أ هم  الش ا ، كما بهدم لها أجسانهم  وعر اا الشما ألشعة الهايلة الش ايية الاار أنركاا لقد 

 ف  الأريمة الأاينة واألحئار الللاراح ف  الماجانة  األلاا  وأشعة ال ا  أهمية إلا  تعرفاا

"   ابا "العرب  الطلي  كتات ويعتلر .األر ية القشرة  ف 1039  –  980سينا  القا ا    ئ 

ف   كدلي   اللا  عا  في  سينا ابا تألم وقد   .[12]  الطيل علا الطلية الاار  أهم أحد الط  

كما   عماما، واألنوية والئراحة ،  الةديلة العيجاح تطار مخ .فعلا وكأاشذ التشفي 

عدة / "ن أم ا  عا   صدر ال)ي" وال ا  اللا  ملانئ" كتات تأليذ ف  سنااح باي " 

اللة   ،[13]  18٧8 النه  أو استلعانا بسل   ق   أ   ال يمأا اعتمان ه)ا  الر م ما  وعلا 

يل لم  أ    كما  للتطلي.،  بة   ل القاب   ياجد  في  بالتطلي.،  باأللاا   العيا  بعد جدوا   علم   

  أو أ  الئدار األحمر يلطئ  رفة االقامة يسرص ما عملية الش ا ف يا ل أ  الئدار االزرل 

أ   التعاف عملية   جليا  يهر  أ    اال  الةالة   ف أار    لأللاا ،  وتةسيا  السعانة  مستاياح  رفخ 

الملاجية وفقا م"جمعية علم الن ا االمريأية" وأ  بعف األلاا  تشئخ علا الهدو  والسعانة،  

. فما  يم طي  الئدرا  [41]وها ما سيأا  ل  علا األق  تأاير  ير ملاشر علا الصةة العامة 

 رم اللالغيا  ف ترفخ مستاا القل.  الت بألاا  هانية تةق. الراحة مخ تئن  االلاا  اللاهية 

 رم االقامة تأاير علا الملاا العا . ل)لك ا  لم يأا للا  تأاير علا   ف   اصة، سيأا  للا   

األلاا    إ وعندما  قام    .[15]  الصةةالصةة فللا  فاايد صةية لها تأايراح  ير ملاشرة علا  

ال عل   وتعافيهم  الطلية  للرعاية  المر ا  استئابة  علا  ترار  أ   ويمأا  الش ا ،  بقاة  مليةة 

ا باسم العيا باأللاا  أو ها علم األلاا ، ها طريقة بديلة ف   العيا باأللاا ، فالمعروم أي ص

المستفدمة ف   رم االقامة    الط  تشرأ الفصاي  العيجية لأللاا  يمأا أ  ت يد األلاا 

والماي يا ال ريا علا تقييم مستاا الرعاية بالمرسسة العيجية كأ   عند ن ام المريف 

 اللا  . ويرار[16]  القامةومرافقي ئ وما يتالد ما ارتياأ يلدأ ما فراع االستقلام حتا  رفة  

 [1٧] :ه بتأايراح 

 .ال سا    ا علا اللا  بتأاير تتعل.    سيةئسيأالاجية  تأايراح ▪

 .ال سا  جسم علا اللا  بتأاير تفت  فسيالاجية  ع ايةئ تأايراح ▪

 

 التأثيرات النفسية لأللوان  2/3/1

ك  لا  ل  ترنن  اص ب   بملابة بصىىمة أو سىىمة شىىفصىىية ل ئ وما  يم ترننا يرار علا 

العيا؛ لى)لىك عنىدمىا  را لا ىا مةىدنا فىا  ترنناح هى)ا اللا  تنتقى  علر العيا إلا المخ، وترار  

علا  يياا بشىأ  مفتلذ عا لا    ر، كما أ  ه)ا التأاير الن سى  يةدة أحاسىيا ينت  عنها 

 ىىىىهىا يةمى  صىىىى ىاح الراحىة والطمىأ ينىة، واأل ر يةمى  صىىىى ىاح الرهىال اهتلازاح، بع

واال ىطرات، فقد تةدة إحسىاسىاح مفتل ة، بع ها ياح  بأفأار تريل الن ا، واللعف ال ر  
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وتنقسىم التأايراح    ت ىطرت منها، وقد تسىتطيخ أ  تعطينا شىعارا بال رأ أو الةل  أو االكتةات،

اشىىرة، فأما الملاشىىرة فه  ما يظهر منها علا السىىلا   الن سىىية إلا تأايراح ملاشىىرة و ير مل

ال سىىا  ، مل  المرأ أو الةل  أو الف ة أو اللق ، أما التأايراح  ير الملاشىىرة فه  تتغير تلعا  

 ئ.2رقم    التال الئدوم    رعل  وت صييئ،3شأ  رقم   يا ة ، وها ما [1٧]لألشفاص

 

 [19]ئ يا ل التأايراح الن سية لأللاا   2جدوم  

اللون على   تأثير االرتباط العقلي باللون  المظهر العام  اللون 

 اإلنسان 

انطباع اإلنسان على 

 اللون 

الةرارة،  سا ا، النار،  متأل.، قاي، معتم  األحمر 

 الد   الفطرئ

الةماس، المتعة،  

 الصةة 

 الشدة، الغ   

مشرل، م   ،   البرتقالي 

 متاه  

المرأ، النشاط،  الةرارة، الدم  

 القاة 

 المرأ

مشما، ساطخ،   األصفر 

 متاه ، مشخ 

السعانة، اللها ،    ا  الشما، الة)ر 

 الةياية 

 الةماس، الصةة 

الحساس بالسي ،   الهدو ، اال تعاش  الطليعة، النقا  اللرونة،  وا ل، رط   األخضر 

 الر ا  

اللرن، السما ، الما ،   ش ام، رط   األزرق 

 اللل  

 الهدو ، السأينة  التأم ، الةأمة 

ال فامة، اللها ،   بارن، ي   ناكا،  اعم  البنفسجي 

 الةل 

 الاحدة 

النظافة،  النقا ،  اللرن، اللل ، النظافة  ف اي ،  ا   األبيض

 الصراحة، الن ارة 

 إشرال الن ا، الطليعة 

مةايد، اللي ، ال راع،   ف اي ، يي   األسود 

 الةدان 

 الن  ، ال أار، الماح  جنايل، كةي  

 

 

 

 

 

 

 

 [ 18] األلاا  علا ال سا  تأايرومنةنياح ما أائ   ل را كئ هر   لرة اللا  3شأ   
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 التأثيرات العضوية لأللوان  2/3/2

ليتأار ب  ع ا أو أع ا  ما الئسم،    الع ايإلا التأاير    الن س يتعدا تأاير اللا  التأاير  

حاالح  فملي  تسلقها،  الت   الن سية  التأايراح  ما  تنت   الع اية  التأايراح  بأ   القام  ويمأننا 

للا   المنل   والتأاير  األشفاص  للعف  بالنسلة  األحمر  اللا   ما  تةدة  الت   اال طراباح 

التأا  ك)لك  اللا  األ  ر  النات  عا  الملطذ  والتأاير  لللرتقال  األص ر  المعروم  الةس   ير 

والمنل  لعملية اله م حي  يليد ما العصارة المعاية بي شك فا  مرجخ ه)ا األلاا  ها التأاير  

 [  20] الع اي

تقاية ال)اكرة، حي  تتأا    املاشر علوقد تاصل  األبةاة الدراساح الا أ  اللا  ل  تأاير   

ما أربعة ألاا  وهم األحمر، األزرل، األص ر    الع اي مئماعة األلاا  االساسية ذاح التأاير  

     االت عيا المر ا وه  علا النةا  ف واأل  ر وله)ا األلاا   صاي  قد تساعد 

يسىىتفد  اللىىا   .اللىىا  األحمىىر نرجىىة حىىرارة الىىد  وينشىىء الىىدورة الدمايىىة   يرفىىخ ▪

 .[21] والرهالاألحمر لرعاية األشفاص المصابيا ب قر الد  والتع  والشل   

كمهىىدئ و ىىافف لمعىىدم  ىىرباح القلىى ، وبالتىىال  يتىىيل  يسىىتفد  اللىىا  األزرل ▪

ا لشىى ا    سىى . ا هانيىىص بال ىىافة إلىىا ذلىىك، يسىىاعد فىى  تف يىىذ التىىاتر  للئسىىم وقتىىص

أ ىىى  يف ىىىذ األرل والقلىىى. وارت ىىىاص يُعتقىىىد  .والجهىىىان ومشىىىاك  جهىىىاز المناعىىىة

 . غء الد  والصداص النص   وتهي  الئلد

للمسىىاعدة فىى  اله ىىم وكىى)لك فىى  عمليىىة الألىىد واألمعىىا ،  اللىىا  األصىى ر يسىىتفد   ▪

كمىىىا أ  لىىى   صىىىاي  مليلىىىة ليحتقىىىا  وم ىىىانة لللأتيريىىىا وتعمىىى  كمطهىىىر 

 .كما يساعد ف  تف يذ الروماتيل  والتهات الم اص  للئسم،

وهىىا م يىىد بشىىأ   ىىاص  .التىىااز  واال سىىئا  نا ىى  الئسىىم  األ  ىىر للىىا يفلىى. ا ▪

 .[22]  والع يحكما أ   يرار علا بنية الفييا اللشرية   لمشاك  القل  والد ،

حيايىىىة للئسىىىىم ويىىىرتلء بىىىالألا والمسىىىالك اللاليىىىىة  اللرتقىىىال  يعطىىى  اللىىىا  ▪

 .واألع ا  التناسلية

بىىالعيا  واألذ ىىيا واأل ىىذ وال ىىم، ويسىىاعد فىى  احتقىىا   اللىىا  األرجىىاا   يىىرتلء ▪

 .[23]  العصل الرأس والئيات األ  ية، كما أ   يهدئ الئهاز  

 

 أهم المعايير التصميمية الستخدام األلوان داخل غرف االقامة: 2/4

 تشىئيخ فيهىا المطلىات األمىاكا فى  واألصى ر األحمىر اللىا  اسىتفدا   ي  ى  ▪

 .[24]  اللع  و رم الترفيهية الةيلاح )ذلك علا أمللة األ شطة البداعية،

 الهىدو  تتطلى  التى  الةيىلاح فى  اسىتفدامهم  ي  ى  واألزرل األ  ىر اللىا  ▪

 الاا ةة. الةانة  الر ية وك)لك والتركيل الشديد
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 التى  األمىاكا فى  القايىة الشىديدة  الاىارة  مىخ الدافةىة األلىاا  اسىتفدا   ي  ى  ▪

 اليقظىىة علىىا تسىىاعد أل هىىا نا لهىىا حركىى  أو ع ىىل  بىى)م مئهىىان تتطلىى 

 العىيا حيىلاح ذلىك علىا أمللىة جسىم ال سىا ، فى  الدا ليىة الطاقىة وإ ىراا

 .[25]  الطليع 

 المتاسىء اللرتقىال  أو األصى ر إلىا تميى  التى  الرمانيىة األلىاا  اسىتعمام ي  ى  ▪

 لتمايى  قابليىة أكلىر األلىاا  المتعىدنة  األر ىياحأ   كمىا االر ىياح، فى  القيمىة

 .[26]  األقدا    اار

 التهديىة فيهىا يىران والتى  التئمعىاح حيىلاح فى  الهانيىة اللاسىت  ألىاا  اسىتفدا   ▪

بىىاللا   سىىق ها طىىي  بغىىرم اقامىىة األط ىىام، يىىتم  العنىىذ واالسىىتر ا ، ولتقليىى 

والغ ىى .  الصىىرا  عىىا ويتاق ىىاا الةىىام فىى  يهىىد و  األط ىىام اللملىىا فىىا 

 اسىتفدم  بأمريأىا الصىيأ مركىل مىا العديىد فأ ى  النتىاي  هى)ا  علىا وبنىا ا

  ابىاح لتهديىة تفصى  واحىدة   رفىة فى  األقى  علىا اليئىاب  اللىا  اللملىا

 هى)ا صىةة ين ىاا الن سىييا األطلىا  مىا العديىد األط ىام، ولأىا عنىد الغصى 

 .[2٧]  جدصا لمشألة معقدة  حي سهي يلدو أل   التأاير

 ال ىا ة  زيىانة  فى  تسىاعد التى  واللي ىا  ال اتةىة األلىاا  اسىتعمام ي  ى  ▪

 بسقذ الغرفة. باال عأاس

بالهىىدو ،  إحسىىاس لتعطىىا المرت ىىخ التلىىايا وذاح المشىىلعة األلىىاا  اسىىتفدا   ▪

 .الةيل وأتساص واللهئة والةياية

ال  التى  الشىمالية الغىرم فى  العيجيىة كىاأللاا  الدافةىة األلىاا  اسىتعمام ي  ى  ▪

 فت  ى  الئنىات إلىا والماجهىة للشىما المعر ىة الغىرم أمىا الشىما، ايىد له

 فى  الدافةىة األلىاا  اسىتعمام والرمانيىة، كمىا ي  ى  الف ىرا  األلىاا  فيهىا

   اسىىتفدا .العىىانييا المر ىىا  ىىرم فىى  اللىىارنة  واأللىىاا  النقاهىىة  ىىرم

 ووياي هىا ممىا ومسىتاياتها المر ىا أجنةىة لتمييىل مفتل ىة لا يىة مئماعىاح

هىى)ا  وتسىىتفد   عليهىىا بسىىهالة التعىىرم والىىلوار العىىامليا علىىا يسىىه 

 .التمىريف وكىاو تر الةايطيىة، الةمايىة ووسىاي  بىاألباات، اللا يىة المئماعىاح

[28] 

 وهى  اللمنيىة المرحلىة هى)ا  فى  الط ى  لطليعىة المييمىة األلىاا  يىتم ا تيىار ▪

 علىا يسىه  التى  واألصى رئ واألحمىر  األزرل األساسىية األلىاا  مئماعىة

 .[29]  مسطةاتها وتمييل إنراكها، الط  

عليهىا  التعىرم لتسىهي   ل ياتهىا مىخ المر ىا  ىرم أبىاات إطىاراح تأىا  أ  ▪

 .اللصرية قدراتهم  ا تيم علا المر ا لئميخ
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مىا  كميىة أكلىر لىتعأا فاتةىة  اافى) علىا المةتايىة الةىاايء لىا  يأىا  أ  يلىل   ▪

 الطليعيىة ال ىا ة  مسىاحاح بئىاار مظلمىة كمسىاحاح تلىدو ال حتىا ال ىا 

 إحىداة فى  يتسىل  قىد والظىيم ال ىا ة  مسىاحاح بىيا الشىديد التلىايا حيى  أ 

 .العيا يئهد  اي وه  

 العالجية:   بالمبانيسلوك وأنشطة المستخدمين داخل فراغات االقامة  -3

ما  يلها  الت   ال عالياح  ما  مئماعة  والمستش ياح  الصةية  للملا    الفدم   القطاص  يشم  

ما   مئماعة  تةديد  الصةية    ال را احيمأا  الليةة  والمعال   للمريف  تافر  والت   الفدمية، 

المييمة لتةقي. أف   المفرجاح المطلابة وتةقي. الش ا   ما بيةة مريةة، ولع  أبرز ه)ا  

االقامة   ه ال را اح   يرتلء    ئ. رم  ذات  علما  اصا  لل را اح بةد  الأ ا ة  وتعتلر نراسة 

ر إلي   ماسلائ ف  علم السلاكياح وتةديد العيقاح باحتياجاح ال سا  ومدا تةققها وها ما أشا

بيا اللشر وبيا المةيء لإل سا ، وك)لك يرتلء بطليعة العيقة بيا المةيء الة اري واللقاف  

  تمل  قسم  اص ف  المستش ا  االقامةواألار االجتماع  علا السلا ، وما هنا فا   رم  

م  ق  المر ا إليها بعد إ راجهم ما يةص  في  المر ا علا  اص  اص ما الرعاية، ويت 

وحس  تاجيهاح الطلي  المعال ، ويتم ما  يلها متابعة المريف وعملية   الطاارئالعملياح أو  

   .[30]االستش ا  بالأام  تة  إشرام الأانر الطل  العا  والمتفص 

 

 :العالجية  بالمبانيالتنظيم الفراغي لفراغات االقامة  3/1

بأ ظمة متعدنة تطارح تاريفيا حس  تطار حاجاح المريف والقدرة  االقامة  عرف  فرا اح  

االستش ايية والمدة اللمنية لقامة المريف، بال افة إلا تطار األجهلة والمعداح الطلية أو 

االقامة  تغير  اص المستش ا ما حي  التفص  و اص الفدماح المقدمة للمريف، وتهتم  رم  

    [31] يل  فيمابأ ا ة األنا ، وتتمل    بعاام  تتعل.

ل راع   ▪ المستفد   المريف    االقامة،  اص  ما  كي  الطل ،    ،والنارةوتشم   والأانر 

 . وعايلة المريف، وزايري 

لغرم   ▪ الدا لية  المانية  والعناصر  المانية  التصميموتشم     االقامة،الليةة   ةالعناصر 

 الدا لية ما  األر ياح  

 والملما والماانئ واألااة والتأنالاجيا والمعداح.  واللا واألسقذ والئدرا   ▪

والصناعية   ▪ الطليعية  وال ارة  عاام   التأييذ  عدة  علا  وتعتمد  المةيطة  الليةة 

 وال ا ا ، والعيقة بيا الدا   والفارائ، واال  تاأ علا الفارا. 
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 العالجية:  بالمبانيلكفاءة االداء داخل فراغات االقامة  المفاهيم األساسية   3/2

 والفارج تتعل. ك ا ة الملنا بايي ت  ومدا تةق. ال عالية نا   التنظيم لل راع والشأ  الدا ل   

للملنا ويتعل. با شا  الملنا، واالهتما  بالئاا   ال شايية والفدمية الت  تةق. فعالية، وترتلء  

بالتأاير علا الليةة المةيطة بالطليعة واللنايية، كما ترتلء بالمستفد  وتةقي.  ايت  نا   الملنا 

والتنظيم   األما ،  وعام   المستفد ،  ر ا  ه)والتاجي وه   وعيقة  والمرو ة،  المعايير  ،  ا 

   االت الا  الصة ويمأا ت صيلها عناصر تةقي. ك ا ة األنا  [ 32]باستفدا  األلاا  لتةقيقها 

لقياس جانة األنا  ألي فعالية أو  دمة مقدمة، وما   سالمرشر األساوها    ر ا المستفد    - أ

 مرشراح النئاأ لغرم  

االقامة ف  تللية ر لاح المستفدميا  المر ائ، ويشم  ا عأاس  مئماعة ما المتطللاح 

المانية الدا لية ما الملما وتصميم    ةعناصر الليةالفدمية والليةية الااج  تاافرها ما  

 .[33] األااة وال ا ة وعيقتها بأهم ه)ا العناصر وها اللا 

المريف والأ ا ة التنظيمية للمةيء وترتلء    وتاجي   الئماع لأ ا ة العم     التنظيم والتاجي  -ت

وايقا، وبعيقة طرنية مخ تقلي  المدة االستش ايية للمريف،    بلع ها ارتلاطاه)ا الم اهيم  

وها ما يمأا عأس  ف  المظهر العا  ما استفدا  األلاا  الت  تلع  األل ة والطمأ ينة نا   

  رم القامة. 

   اياة، وه   القدرة علا التأيذ، والتغيير، وإمأا ية   وتطرأ ما  يم جااالمرو ة -ا

  .التاسخ ف  الليةة المانية

بغرم    األما   - ن الصةية  الرعاية  علا جانة  ترار  الت   السيأالاجية  المتطللاح  أحد  وها 

االقامة الرتلاطها بالمريف المقيم بالمستش ا، ويمأا إيئازها ف  عامليا، أولهما  تللية 

ما  يم استفدا  بيةة مةيطة تعط  الهدو  والطمأ ينة واألل ة واستفدا   الةاجاح الن سية  

إلا   بال افة  بالمأا ،  واألل ة واالرتلاط  الهدو   تاليد مشاعر  تساعد علا  نا لية  ألاا  

عناصر التصميم الدا ل  ما ال ا ة وتافير المساحاح والفدماح الطلية. اا يها  الةاجاح 

المري  عيقة  وتشم   وسهالة الطلية   األطلا   إقامة  و رفة  الطلية  الرعاية  وحدة  مخ  ف 

 . [34] الطليةالاصام إلا الةاالح الةرجة وعد  تقاطخ الةركة مخ تافير الفدماح 

 :  لمستشفيات عالمية وعربيةدراسة تحليلية للمجموعة اللونية بغرف االقامة  -4

يشىتم  ه)ا الئل  ما الدراسىة علا رصىد المئماعة اللا ية بنماذا ما المسىتشى ياح والمراكل 

الطلية المعروفة عالميا وعربيا، اعتمدح علا النظرياح والدراسىاح العلمية ف  المئام الن سى   

ا تيار    ف لإل سىا  ومئام النرا  اللصىري والت)ول الئمال  لعناصىر التشىأي     وال سىيالاج 

فرا اح    مسىتفدم تناص    وبالتال األلاا ، وقد روع  ف  ا تيارها تناص التفصىصىاح الطلية  

رصىىىىد أكلر قدر ما ممأا ما التأايراح المفتل ة علا ا تيار اللا    ف االقامة، مما يسىىىىاعد  

  كاالت نا   فرا اح القامة بال را اح العيجية، وه)ا النماذا يتم تةليلها  
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 الواليات المتحدة األمريكية:   – Mid coastمستشفى  4/1

ف  برو لويك باالية ميا، بالاالياح المتةدة   mid coastتقخ المسىتشى ا ف  منتصىذ منطقة  

ف  والية   علارة عا مستش ا مئتمع  كام  الفدماح ويفد  منطقة ميدكاس   وه   األمريأية،

ا تعم  كمسىتشى ا مسىتق  93ميا؛ حي  يةتاي علا       حاال ، وتفد   2001أ شىئ عا   سىريرص

، وتظهر [35] بالماقخ سىىمة، وتاجي  المسىىتشىى ا شىىمال  شىىرق  وها التاجي  األمل   80000

 ئ 3ئ، وتةليلها ما  يم الئدوم  5المئماعة اللا ية المستفدمة علر الشأ   
 

   

 [ 35]الاالياح المتةدة األمريأية  – Mid coastئ المئماعة اللا ية بغرفة القامة لمستش ا 5شأ   

 

 [35] األمريأيةالاالياح المتةدة   –Mid coastئ وصذ المئماعة اللا ية بمستش ا  3جدوم  

 رصد األلوان المستخدمة وتأثيرها بعناصر الفراغ 

 التحليل العام 
 اإلضاءة  السقف  الحوائط  األرضيات 

المكمالت  

 المعمارية 

اسىىىتفدا  ألاا   

الىىىا   تىىىمىىىيىىى  

 اللي ئ  األبيف 

عىلىا   لىلىتىىأكىيىىد

 ىىىىىعىىىىىامىىىىىة  

األر ىىىىىىىيىىىة  

ويئعى  الغرفىة  

أكىىىلىىىر  تىىىلىىىدو 

ها    إشىىراقا كما

ما ىل بالشىأ   

 ئ 5رقم  

  ألاا  اسىىىىتفىىدا   

تميىى  الا   فىىاتةىىة 

وتىمىيىيىل   األبىيىف، 

أحد الةاايء بلا   

مىىىخ   مىىىتىىىاافىىى. 

كىفىلى ىيىىة   االبىيىف 

يىىعىىأىىا  حىىيىى  

ال ىىىىا  ب عىاليت   

مىىىىا  ويىىىىليىىىىد 

الحسىاس باتسىاص  

الغرفىة ويسىىىىاعىد  

تىىهىىديىىة   عىىلىىا 

 األعصات.

اسىىىتفدا   

الىىىىلىىىىا   

  األبىىيىىف 

ممىا يليىد 

مىىىىىىىىىىا  

الحسىاس  

بىىالتىلىىايىا  

والشىىعار 

بىىىلىىىرونة 

 األلاا .

إلا   بىىال ىىىىىافىىة 

اسىتفدا  ال ىا ة  

تىىم  الىىطىىلىىيىىعىىيىىة 

فاح  اسىىتفدا  كشىىا

صىناعية باألسىقذ  

لىا      أبىيىف ذاح 

مازص بشىىأ  جيد  

مىمىىا  الىغىرفىىة  فى  

الىىراحىىة   يىىةىىقىى. 

والهدو  للمر ىا 

وو ىىىاأ الر ية  

مىأىا ىىاح   لىئىمىيىخ 

بىلىا ىهىىا   الىغىرفىىة 

 الةقيق . 

مخ   اسىىىىتىفىىدا  

  األبىيىف الىلىا   

لىلىمى ىروشىىىىىىاح 

يأمىى  منظامىىة 

االلاا  ال ىاتةىة  

بينمىا يسىىىىتفىد  

  اللن  لعناصىىىر 

األاىىىىىىىىىىىىىىاة  

لىىىلىىىا ىىىىىىاأ  

واألمىىىىىىىىىىىىا  

حىىد ة  وتىفى ىيىذ 

عناصىر ال رش 

 بال راع.  

الىلىا   عىلىا  االعىتىمىىان 

كلا  أسىاسى  ف    األبيف

تشىأي  العناصىر الدا لية  

لل راع وا ىىىىىافىة بعف 

عىلىر   الىمىتىةىركىىة  االلىاا  

ستاير متةركة أو  ل ياح  

مناسىىىىلة يلع  الشىىىىعار 

والىطىلىيىعىىة   بىىالشىىىىرال 

واالتسىىىىاص والصىىىىراحة  

مىىا  وهىىا  والىىنىىظىىافىىة، 

ئ  5  رقميا ىىة  شىىأ  

مىىا 3 رقىىم  وجىىدوم   ئ 

تىأاير األلاا  بىال راع بمىا 

ال ىراع  ك ىىا ة  ما  يليىىد 

 ور ا المستفد 
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 تركيا:    – Anadoluمستشفى  4/2

ألذ متر مربخ   50متر مربخ ومسىاحة نا لية تلل    188,000تم إ شىا  المسىتشى ا علا مسىاحة  

بةر مرمرة ف  إسىطنلام،   شىاطئفدا ا تقريلا علا  45سىريرائ وتقخ علا مسىاحة  200بسىعة  

كما تم تصىىىميم ك   رفة للمريف مخ إطيلة علا اللةر ما سىىىرير المريف للمسىىىاعدة ف  

يتيل اتئاا األسىىرة ف   رم المر ىىا لمعظم المر ىىا الاصىىام   اوالشىى ا ، وبماالسىىتر ا   

اللصىري إلا اللةر والسىما  مخ قلة األعمام ال نية والكسىسىااراح، وتاجي  اال تلاا إلا اللةر  

ئ، وتةليلهىا ما  يم 6، وتظهر المئماعىة اللا يىة علر الشىىىىأى   [36]والمنىاط. المةيطىة بى   

  .ئ4الئدوم  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 [ 36]تركيا  – Anadoluئ المئماعة اللا ية بغرفة القامة بمستش ا 6شأ   
 

 [36]تركيا   – Anadoluئ وصذ المئماعة اللا ية المستفدمة بمستش ا 4جدوم  

 رصد األلوان المستخدمة وتأثيرها بعناصر الفراغ 

 التحليل العام 
 اإلضاءة  السقف  الحوائط  األرضيات 

الت  مالمك 

 المعمارية 

اسىتفد  اللا  

الىمىأىا   الىلىيى  

مىىىا  ىىىلىىىء 

  األبىىىىىيىىىىىف 

بىىاألصىىىىى ىر  

يعط    حيىى  

علا  تىىأكيىىدا 

شىدة ال ىا ة  

ويىىىىئىىىىعىىىى  

تلىىدو  الغرفىىة 

أكلر إشىىىراقا 

 وإلهاما. 

اسىىىتفدا  اللا   

أبىيىف  الىلىيى   

ئ حي   وأصىى ر

يعأا ال ىىىا   

ب عىاليتى  ويليىد  

ما الحسىىىاس  

باتسىىىاص الغرفة  

ويسىىىىاعىد علا 

تىىىىىهىىىىىديىىىىىة 

 األعصات.  

اسىتفدا  اللا   

أبىيىف  الىلىيى   

ئ مما وأصىىى ر

يسىىىىىاعىىد ما 

الحسىىىىىىىىاس  

بىىىىارتىىىى ىىىىاص 

السىقذ ويلع   

الىىىىىىهىىىىىىدو  

 واالستر ا .

إلا   بىال ىىىىىافىة 

اسىتفدا  ال ىا ة  

تىىم  الىىطىىلىىيىىعىىيىىة 

اسىتفدا  كشىافاح  

صىناعية باألسىقذ  

لىا      أبىيىف ذاح 

مازص بشىىأ  جيد  

ممىىا  الغرفىىة؛  ف  

الىىراحىىة   يىىةىىقىى. 

والهدو  للمر ا 

وو ىىىاأ الر ية  

مىأىا ىىاح   لىئىمىيىخ 

 الغرفة. 

اسىىىىىتىفىىدا   

األلىىىىىىىىىاا   

مخ  ال ىىاتةىىة 

  األبىىىىيىىىىف 

لىىىىىألاىىىىىاة  

والم روشاح  

التأكيد    لليانة

علا الراحىىة  

 والهدو .

  األبيف االعتمان علا اللا  

كلا  أسىىىاسىىى  ف  تشىىىأي  

العنىاصىىىىر الىدا ليىة لل راع 

االلاا  وا ىىىىىى بعف  افىىة 

سىىىىتىىايىر  عىلىر  الىمىتىةىركىىة 

متةركة أو  ل ياح مناسىىلة  

يلع  الشىىىىعار بالشىىىىرال  

واالتسىىىىىىاص   والىىطىىلىىيىىعىىة 

والصىىىراحة والنظافة، وها 

ئ  6رقم  ما يا ىىة  شىىأ   

ئ ما تىأاير  4 رقم  وجىدوم  

األلاا  بال راع بمىا يليد ما  

ور ىىىىىىا  الىى ىىراع  كىى ىىا ة 

 المستفد 
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 الكويت:    –مستشفى جابر األحمد الصباح  4/3

يعد مسىىىتشىىى ا جابر الصىىىلاأ بالأاي  ما أكلر المراكل الطلية ف  منطقة الشىىىرل األوسىىىء 

 600.000وأفريقيا والسىىىانس علا مسىىىتاا العالم، ويقد  المسىىىتشىىى ا  دمة طلية ألكلر ما 

 14 يةتاي علا  2  ٧20.000ومئماص مسىىطةاح اللنا     2   224.000 سىىمة علا مسىىاحة 

 1168أنوار  دماح تتفل  االنوار الطلية، ويةتاي المسىىىتشىىى ا علا  5طابقا، ما  ىىىمنها  

سىىىرير  رم ملنوجة، واللاق  ف   مء الغرم ال رنية   100سىىىريرا مقسىىىامة علا  مطيا 

ئ، وتةليلها ما  يم ٧. وتظهر المئماعة اللا ية المسىىىىتفدمة علر الشىىىىأ   [3٧]  المن صىىىىلة

 ئ.5الئدوم  

   

 

 

 

 

 

 

 

 [ 3٧]الأاي   –ئ المئماعة اللا ية بغرفة القامة بمستش ا جابر األحمد الصلاأ ٧شأ   
 

 [3٧] الأاي  –ئ وصذ المئماعة اللا ية المستفدمة بمستش ا جابر األحمد الصلاأ ٧جدوم  

 رصد األلوان المستخدمة وتأثيرها بعناصر الفراغ 

 التحليل العام 
 اإلضاءة  السقف  الحوائط  األرضيات 

المكمالت  

 المعمارية 

اسىىىىتفد  اللا  

الىمىأىا    الىلىيى  

مىىىا  ىىىلىىىء  

  األبىىىىىىيىىىىىىف 

باألصىى ر حي   

تىىأكىيىىدا   يىعىطى  

شىىىىىىدة   عىىلىىا 

ال ىىىىىىىىىىىا ة  

ويئعى  الغرفىة  

أكىىلىىر   تىىلىىدو 

 إشراقا وإلهاما.

اسىىىتفدا  اللا  

أبىيىف  الىلىيى   

ئ حي   وأصىى ر

يعأا ال ىىىا   

ب عىاليتى  ويليىد 

ما الحسىىىاس  

باتسىىىاص الغرفة  

ويسىىىىاعىد علا 

تىىىىىهىىىىىديىىىىىة 

 األعصات.  

اسىىىىىتىفىىدا   

الىىىىىىلىىىىىىا  

بمىىا    األبيف

مىىا  يىىليىىد 

الحسىىىىىاس  

بىىىارتىىى ىىىاص  

السىىىىىىىقىىىذ  

ويىىىلىىىعىىىى   

الىىىىىهىىىىىدو  

 واالستر ا .

إلا   بىىال ىىىىىىافىىة 

اسىىتفدا  ال ىىا ة  

الطليعية تم استفدا   

كشىىافاح صىىناعية  

باألسىىقذ ذاح لا  

مازص بشىأ     أبيف

جيىد ف  الغرفىة ممىا 

الىىراحىىة   يىىةىىقىى. 

والهدو  للمر ىىىا  

وو ىىىىاأ الر يىة  

مىأىا ىىاح   لىئىمىيىخ 

 الغرفة. 

اسىىتفدا  مخ 

الىىىىىىلىىىىىىا  

  األبىىىىيىىىىف 

للم روشىىاح 

األلىاا   مىخ 

الىىى ىىىاتىىىةىىىة  

  لىعىنىىاصىىىىر 

االاىىىىىىىىىاة  

لىىىىىليىىىىىانة  

علا   التىأكيىد

الىىىىىهىىىىىدو  

   والسأينة.

الىىلىىا   عىىلىىا  االعىىتىىمىىان 

كلا  أسىاسى  ف    األبيف

تشىىأي  العناصىىر الدا لية  

بعف   لل راع وا ىىىىىىافىىة 

عىلىر  الىمىتىةىركىىة  االلىاا  

سىىتاير متةركة أو  ل ياح  

منىاسىىىىلىة يلعى  الشىىىىعار 

والىطىلىيىعىىة   بىىالشىىىىىرال 

واالتسىىىىىاص والصىىىىراحىة  

والنظافة، وها ما يا ىة   

رقم ئ وجدوم  ٧ شأ  رقم  

تىى5  مىا  األلىاا   ئ  أاىيىر 

بىال راع بمىا يليىد ما ك ىا ة 

 ال راع ور ا المستفد 
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 اإلمارات:   -مدينة الشيخ خليفة الطبية  4/4

 838ألذ متر مربخ، بقدرة اسىىىتيعابية   300المدينة اية مسىىىتشىىى ياح مفتل ة حاال     ت ىىىم 

 & Skidmore, Owingsنولىة المىاراح العربيىة المتةىدة.    –سىىىىريرا بمىدينىة أب  يل   

Merrill (SOM)  حي    ىىع  مدينة الشىىيخ  لي ة الطلية لسىىلسىىلة ما األحداة التةايلية ،

. [38]  لةى  مىدينىة طليىة تىابعىة لنارة كلي ي ىد كلينيىك ، وأصىىىى200٧لتعليل اال ىدمىاا ف  عىا   

 ئ.9ئ، وتةليلها ما  يم الئدوم  8وتظهر المئماعة اللا ية المستفدمة علر الشأ   
 

 

 

 

 

 

 

 [ 38] الماراح -ئ المئماعة اللا ية بغرفة القامة بمدينة الشيخ  لي ة الطلية 8شأ   

 [ 38]الماراح   –ئ وصذ المئماعة اللا ية المستفدمة بمدينة الشيخ  لي ة الطلية 9جدوم  

 رصد األلوان المستخدمة وتأثيرها بعناصر الفراغ 

 التحليل العام 
 اإلضاءة  السقف  الحوائط  األرضيات 

المكمالت  

 المعمارية 

اسىىىىتفد  اللا  

األبىىىىىىيىىىىىىف  

  والىىلىىرتىىقىىالىى  

تىىأكيىىدا   ليعط  

عىلىا  ىعىامىىة 

األر ىىىىىىىيىىىة  

ويئعى  الغرفىة  

أكىىلىىر  تىىلىىدو 

ونفةىا إشىىىىراقىا  

ها ما ىل  كما

رقم بىالشىىىىأى   

 ئ. 8 

اسىىىىىتىىفىىدا   

الىىىىىىلىىىىىىا   

 األزرل

بىىىىدرجىىىىاح  

فىاتةىة؛ حيى   

يىىىىعىىىىأىىىىا  

الشىىىىى ىىافىيىىة  

بىىىالىىى ىىىراع  

مىىا  ويىىليىىد 

بىىىالىىىهىىىدو   

والسىىىىأىيىنىىة  

 والتأم .

اسىىىىىتىفىىدا   

الىىىىىىلىىىىىىا  

بمىىا   األبيف

مىىا  يىىليىىد 

الحسىىىىىاس  

بىىىارتىىى ىىىاص  

السىىىىىىىقىىىذ  

ويىىىلىىىعىىىى   

الىىىىىهىىىىىدو  

 واالستر ا .

إلا   بىىال ىىىىىافىىة 

اسىتفدا  ال ىا ة  

تىىم   الىىطىىلىىيىىعىىيىىة 

اسىىتفدا  كشىىافاح  

صىناعية باألسىقذ  

لىا      أبىيىف ذاح 

مازص بشىىأ  جيد  

ممىىا   ف  الغرفىىة؛ 

الىىراحىىة   يىىةىىقىى. 

والهدو  للمر ىا  

وو ىىىاأ الر ية  

مىأىا ىىاح   لىئىمىيىخ 

 الغرفة. 

اسىىتفدا  مخ اللا  

  األبىىىىىىىىىيىىىىىىىىىف 

مخ  للم روشىىىىىاح 

الى ىىاتىةىىة   األلىاا  

الىلىنىا  اسىىىىتىفىىدا   

عنىىاصىىىىر    للعف

االاىاة لي ىىىىىام  

الىىىىهىىىىدو    إلىىىىا 

  الا ىاأ  والسىأينة

وتىفى ىيىذ  واألمىىا  

حدة بعف عناصر 

 ال رش بال راع.

 

الىلىا   عىلىا    االعىتىمىىان 

تشىىىىأىيىى     فى   األبىيىف

الىىدا ليىىة   العنىىاصىىىىر 

بىىال ىىىىىىافىىة   لىلى ىراع 

لللرتقال  باألر ىىىىياح  

لىىلىىةىىاايىىء،   واألزرل 

مىىا   الىىىتىىىنىىىاص  وهىىى)ا 

  األلاا  يمنخ اسىىىىتفىدا   

مىىا  ويىىليىىد  الىىمىىلىى  

اليىئىىابىيىىة   الىتىىأاىيىراح 

تىىأاىيىر   بىئىمىخ  بىىالى ىراع 

إيىئىىابى    لىا   مىا  أكىلىر 

رقم بما يا ىىة  شىىأ  

 ئ 9 رقم ئ وجدوم 8 

 



293 
 .., العالجية بالمباني الصحيلرفع كفاءة األداء  داة أاأللوان ك ،عليرضــا محمود حمادة ، حسينم محمد هيبرا إعمر 

 

ــة التحليلية اعتمد   ــبف: فان اختيار األلوان بفراغات االقامة للنماال المختارة بالدراسـ مما سـ

على اـلدراســـــة النظرـية الســـــابـقة لفراـغات االـقاـمة ومـعايير اختـيار األلوان في الفراغ عبر  

لفراغ االقامة الـستخدام  بها، كل فراغ حـس    الـصحياـستخدام اللون كأداة لرفع كفاءة األداء  

 ت  وبما يتناس  مع سيكولوجية وفسيولوجية المرضى.  وظيف

اللونية    اختيارات  للمجموعةوعلي  يمكننا أن نـستـشف مقترح مخطط لونى لدعم المـصمم في   

يمكن قياس استجابة    ( والتي10هو بالجدول رقم )  االعالجية. كمداخل غرف االقامة بالمباني  

 المستخدمين ل  عبر مرحلة القياس التالية.  

 

 مرحلة القياس )قياس استجابة المستخدمين لغرف اإلقامة(: -5

يطرأ اللة  ف  ه)ا الئل  قياس فر ىية اللة  علا أ  لأللاا  نورا مرارا ف  كسى  ر ىا 

 بغرم القامة.  الصة لرفخ ك ا ة األنا     الرييس وها ما يمل  العنصر  المستفدميا  

    االت وألج  ا تلار صةة ال ر ية تم االعتمان علا 

 بمصر.نراسة ميدا ية لرصد األلاا  المستفدمة بمستش ياح ومراكل طلية  ▪

 االستليا . ف تةديد وسيلة القياس  استمارة االستليا ئ مخ تةديد المشاركيا   ▪

 المفتل ة.  بأاانرا   الطل مقابيح شفصية للمر ا وزايريهم والطاقم   ▪

 

 مصر:   -دراسة ميدانية لأللوان بفراغات االقامة بالمستشفيات والمراكز الطبية  5/1

مشىتركة"، كما تم   -اعتمد الرصىد الميدا   علا تناص اال تفات أل ااص فرا اح القامة "فرنية  

تنايع  ما بيا مسىتشى ياح ومراكل طلية متناعة ما حي  العا  والفاص والتفصىصىاح الطلية  

لر قىدر ممأا ما التىأايراح المفتل ىة ما اسىىىىتفىدا  األلاا  ف  فرا ىاح  المتناعىة، ورصىىىىد أك

القىامىة بىال را ىاح العيجيىة المصىىىىريىة، وبىالتىال  التىأكيىد علا صىىىىةىة مقترأ المفطء لا    

 بال را اح العيجية " طال اللة ".االقامة ليرتقا  باللعد اللا   ل را اح  

 

 القاهرة:  –  التخصصيرصد األلوان بغرف االقامة لمستشفى عين شمس  / 5/1/1

حئراح ف  قسىىم   ٧سىىريرا لقسىىم الرعاية وحئرة عملياح منهم  664 تةتاي المسىىتشىى ا علا

ألذ مريف سىنايا، وتتأا  المسىتشى ا ما بنك الد    48، يلل  عدن المترننيا حاال   الطاارئ

العياناح الفارجية والمنايير، قسم جراحة التئمي  والصيأ  ومركل السما  والمعام ، ملنا  

وعيا الةرول، قسىىىىم جراحىة العظىا ، قسىىىىم جراحىة المسىىىىالىك اللاليىة، قسىىىىم جراحىة المخ  

واألعصىات، قسىم جراحة أ ذ وأذ  وحنئرة، قسىم التفدير المركلي وعيا األلم، وما واقخ 

 ية المسىىىتفدمة لغرم القامة كما ها الليارة الميدا ية للمسىىىتشىىى ا تم رصىىىد المئماعة اللا

 .ئ9ما ل بالشأ  المرف.  
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القامة بمستش ا عيا شما التفصص ،   المستفدمة بغرفةئ األلاا  9شأ   

 اللاح . 

 اللا   العنصر

بىالةاايء    األ  ىىىىر واألزرل بىدرجىاح أقرت إلا األبيفتم اسىىىىتفىدا  ألاا   

لألسىىىقذ، وبال ىىىافة إلا ال ىىىا ة الطليعية تم  األبيفواألر ىىىياح واللا   

اسىتفدا  كشىافاح صىناعية باألسىقذ ذاح لا  أبيف مازص بشىأ  جيد ف  الغرفة،  

إلا   األقرت  ال ىىاتةىىة  بيا  مىىا  المعمىىاريىىة  المأميح  ألاا    األبيفوتناعىى  

 .ئ9رقم  اللن  وها ما يا ة  شأ  والصريةة الغامقة كاللا  

بمىا   األبيفعلا التناص ف  نرجاح ال ىاتل األقرت إلا اللا    ا تيىار األلاااعتمىد  

يعط  إحسىىىاسىىىا باالتسىىىاص والنظافة والنقا  والشىىىرال والطليعة، وسىىىاعد تناص 

األلاا  علا عد  الشىىىعار بالمل  بما يةق. ر ىىىا المسىىىتفدميا ويليد ما ك ا ة 

بىىا تيىىار االحت ىىاي  لل راع، مخ  المريف   األنا   لناص  تلعىىا  المنىىاسىىىىلىىة  األلاا  

 الطل .والتشفي  

   األر ية 

   الةايء 

  السقذ 

  ال ا ة 

 متناعة المأميح

 

 القاهرة:  –رصد األلوان بغرف االقامة لمستشفى دار الفؤاد الجديدة / 5/1/2

ام تاسىىىىعى    ،وجراحىاتى  أمرال القلى   شىىىىأح مسىىىىتشىىىى ا نار ال ران ف  اللىدايىة لمعىالئىة

قسىا  أ را، منها  األورا  وزراعة األع ىا  وجراحة العظا ،   ، لي ىام إليها أ2000  سىنة

 رم  6سىرير لمر ىا الةاالح الةرجة، وك)لك   3٧سىريرا منها  168وتت ىما المسىتشى ا  

عمليىاح ومركل للتلقيل المئهري وقسىىىىم للعيا الطليع  ومعمي  للقسىىىىطرة ووحىدة عيا 

خ التفصصاح ُممللة ف  المستش ا  باألشعة ومعم  للعيا  ير التدا ل  ألمرال القل ، وجمي

عيانة طلية،   222بما ف  ذلك تفصى   ق  األع ىا  بال ىافة إلا ذلك يشىم  برا العياناح  

وما واقخ الليارة الميدا ية للمسىتشى ا تم رصىد المئماعة اللا ية المسىتفدمة لغرم القامة كما  

 . ئ10ها ما ل بالشأ  المرف.  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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القاهرة،  - األلاا  المستفدمة بغرفة القامة بمستش ا نار ال ران ئ  10شأ   

 اللاح . 

 اللا   العنصر

للةاايء، واللا     واألزرل واأل  ىىىرلألر ىىىياح    اللرتقال تم اسىىىتفدا  اللا  

األبيف لألسىقذ، وبال ىافة إلا ال ىا ة الطليعية تم اسىتفدا  كشىافاح صىناعية 

مازص بشىىىأ  جيد ف  الغرفة وتناع  ألاا    أبيف وأصىىى رباألسىىىقذ ذاح لا  

 .ئ10وها ما يا ة  شأ  رقم  المأميح المعمارية  اصة بغرم القامة 

ا  بأام  عناصىىىر ال راع الدا ل  لعد  علا التناص ف  األلا   ا تيار األلاااعتمد  

الشىىىىعار بىالملى  مخ االحت ىاي بىاسىىىىتفىدا  اللا  األبيف ونرجىاتى  لتةقي. الراحىة  

والهدو  واالسىىتر ا  والطمأ ينة؛ بما يةق. ر ىىا المسىىتفدميا ويليد ما ك ا ة 

المريف  لناص  تلعىىا  المنىىاسىىىىلىىة  األلاا   بىىا تيىىار  االحت ىىاي  لل راع، مخ  األنا  

 ئ.٧م رقم  ول  وها ما يركد علا صةة المفطء المقترأ بئدوالتشفي  الط

   األر ية 

   الةايء 

  السقذ 

  ال ا ة 

 متناعة المأميح

 

 القاهرة:  –األلوان بغرف االقامة للمركز الطبي للمقاولين العرب  رصد /5/1/3

الطلية، ويتافر بالمركل  دماح  سىريرا وي ىم مئماعة كاملة ما الفدماح   420ي ىم المركل 

ووحىداح  المركلة ألمرال القلى  والةىاالح الئراحيىة وحىديل  الاالنة واألط ىام    الطاارئ

األشىىىىعة العانية والتلي ليا ية وفال الصىىىىاتية والمقطعية والتعقيم المركلي والعيا الطليع   

والصىىيدلياح المتفصىىصىىة ومركل أبةاة الد  بال ىىافة إلا الفدماح، وما واقخ وبنك الد   

الليارة الميدا ية بالمركل الطل  تم رصىىد المئماعة اللا ية المسىىتفدمة لغرم القامة كما ها 

 ئ.11ما ل بالشأ   
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  - للمقاوليا العرت ئ األلاا  المستفدمة بغرفة القامة بالمركل الطل  11شأ   

 القاهرة، اللاح . 

 اللا   العنصر

للةاايء، واللا     واألزرل واأل  ىرتم اسىتفدا  اللا يا الرماني واللي  لألر ىياح  

األبيف لألسىىقذ، وبال ىىافة إلا ال ىىا ة الطليعية تم اسىىتفدا  كشىىافاح صىىناعية  

مازص بشىىىىأى  جيىد ف  الغرفىة، وكىا ى  ألاا  المأميح أبيف  بىاألسىىىىقذ ذاح لا   

 .ئ11وها ما يا ة  شأ  رقم  المعمارية األبيف مفلاط مخ أ را 

بمىا   األبيف ىاتل األقرت إلا اللا   علا التناص ف  نرجىاح ال   ا تيىار األلاااعتمىد  

يعط  إحسىىىاسىىىا باالتسىىىاص والنظافة والنقا  والشىىىرال والطليعة بما يةق. ر ىىىا 

المسىىىتفدميا، ويليد ما ك ا ة األنا  لل راع، مخ االحت اي با تيار األلاا  المناسىىىلة 

 الطل .تلعا لناص المريف والتشفي  

   األر ية 

   الةايء 

  السقذ 

  ال ا ة 

  المأميح

 

 األقصر:  – الدوليرصد األلوان بغرف االقامة لمستشفى األقصر / 5/1/4

سىريراص،   365بلغ  سىعة مسىتشى ا األقصىر الدول  بدا   المئمخ بعد أعمام تطايرها مر را  

وحىداح    4 رم عمليىاح و رفتيا للعمليىاح الصىىىىغرا، و  8عيىانة  ىارجيىة، و  24وت ىىىىم  

عظا     -للمنايير، وت م المستش ا بدا   المئمخ الطل  أقسا  باطنة، أط ام، جراحاح  عامة  

أوعية نماية  -وج  وفأيا  -تئمي     -قل  وصىدر -ال م واألسىنا    -عظا  األط ام  -مسىالك   -

مخ وأعصىىاتئ، كما ت ىىم المسىىتشىى ا أقسىىاما لط  العيا ، و سىىا   -عمان فقري   -صىىدر   -

وتاليىد، و  سىىىىيىة وعصىىىىليىة، وطى  األورا ، وأوعيىة نمايىة، وأمرال جلىديىة، وأ ذ وأذ   

جراحة أورا ، وأورا  أط ام،  وحنئرة، وملتسىىريا، وجهاز ه ىىم  وكلد، وصىىةة المرأة، و

وأمرال الىد ، ورومىاتيل  وتىأهيى ، وأمرال قلى  وصىىىىدر، مركلة، وعيا كيمىاوي، وما 

تم رصىد المئماعة اللا ية المسىتفدمة لغرم    الدول واقخ الليارة الميدا ية لمسىتشى ا األقصىر  

 .ئ12القامة كما ها ما ل بالشأ  المرف.  
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االقصر،   –  الدول القامة بمستش ا االقصر  المستفدمة بغرفةئ األلاا  12شأ   

 اللاح . 

 اللا   العنصر

ألاا  األزرل واللي  لألر ىىىىيىىاح   للةاايء، واللا  األبيف   واللي تم اسىىىىتفىىدا  

لألسىقذ، وبال ىافة إلا ال ىا ة الطليعية تم اسىتفدا  كشىافاح صىناعية باألسىقذ  

مازص بشىىىىأى  جيىد ف  الغرفىة وكىا ى  ألاا  المأميح المعمىاريىة  أبيف  ذاح لا   

 .ئ12وها ما يا ة  شأ  رقم  األبيف مفلاط مخ أ را 

مخ األبيف  اتل األقرت إلا اللا   علا التناص ف  نرجىاح ال ى   ا تيىار األلاااعتمىد  

بعف الفطاط ما األلاا  الصىريةة للتةديد والا ىاأ بما يعط  إحسىاسىا باالتسىاص 

والنظافة والنقا  والشىىرال والطليعة بما يةق. ر ىىا المسىىتفدميا، ويليد ما ك ا ة 

األنا  لل راع، مخ االحت اي با تيار األلاا  المناسىىلة تلعا لناص المريف والتشىىفي  

 لطل .ا

   األر ية 

   الةايء 

  السقذ 

  ال ا ة 

  المأميح

 

 األقصر:  -رصد األلوان بغرف االقامة لمستشفى األورام / 5/1/5

يقخ مقر مستش ا عيا األورا  بالمئا  ف  مدينة طيلة الئديدة شمام مةافظة األقصر، ويفد   

مليا   سىىمة، ت ىىم   11المسىىتشىى ا سىىأا  مةافظاح جنات الصىىعيد بتعدان سىىأا   يليد عا 

 45بىىىىى  المسىتشى ا أقسىا  العياناح الفارجية، وقسىم عيا اليا  الااحد وي ىم العيا الأيماوي  

 مريف ياميصا.   200ةا  مقعدا تستاع   
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 اللا   العنصر االقصر، اللاح .  - ئ األلاا  المستفدمة بغرفة القامة بمستش ا األورا  13شأ   

للةاايء، واللا  األبيف   واأل  ىىىىروبي  لألر ىىىىياح   رمانيتم اسىىىىتفدا  ألاا  

لألسىقذ، وبال ىافة إلا ال ىا ة الطليعية تم اسىتفدا  كشىافاح صىناعية باألسىقذ  

مازص بشىىىىأى  جيىد ف  الغرفىة، وكىا ى  ألاا  المأميح المعمىاريىة أبيف  ذاح لا   

األبيف مفلاطىا مخ أ را بىال ىىىىافىة إلا بعف األلاا  المةللىة لألط ىام ف   رم 

 .ئ13ا ما يا ة  شأ  رقم  وهالقامة الفاصة بهم 

علا التناص ف  األلاا  بىدرجىاح أو بنسىىىى  مىدروسىىىىة بأىامى     ا تيىار األلاااعتمىد  

عناصىر ال راع الدا ل  لعد  الشىعار بالمل  بما يةق. ر ىا المسىتفدميا، ويليد ما 

ك ىا ة األنا  لل راع، واحت ظى   رم الرعىايىة بعنىايىة  ىاصىىىىة ف  اسىىىىتفىدا  اللا  

خ االحت ىاي ، موالطمىأ ينىةاألبيف ونرجىاتى  لتةقي. الراحىة والهىدو  واالسىىىىتر ىا   

 با تيار األلاا  المناسلة تلعا لناص المريف والتشفي  الطل .

   األر ية 

   الةايء 

  السقذ 

  ال ا ة 

  المأميح

 

الأيميا    –وت ىىم المسىىتشىى ا قسىىم العيا الشىىعاع ، ومعام  ت ىىم أقسىىا   أمرال الد   

الارااىة الئينيىةئ، ونارا ل ىىىىيىافىة    –الارااىة الفلايىة    –الميأروبىاح    –المنىاعىة    –الكلينيأيىة  

 20المسىتشى ا علا   تةتاي  الكلينيأية، كماالمر ىا نا ل ، كما ت ىم المسىتشى ا الصىيدلية  

سىىرير، وما  100  يةتايأسىىرة، وقسىىم لإلقامة الدا لية   5كلاي ت ىىم    سىىريرا ووحدة  سىىي 

واقخ الليارة الميدا ية لمسىتشى ا األورا  باألقصىر تم رصىد المئماعة اللا ية لغرم القامة كما  

 .ئ13ها ما ل بالشأ   

 

 البحر األحمر: -األلوان بغرف إقامة مرضى مستشفى الغردقة العام  رصد /5/1/6

جهاز أشىعة مقطعية، وحدة   2سىريرا، وتتأا  المسىتشى ا ما عدن   210 المسىتشى ا علاتةتاي  

عيجيةئ، وحدة ماجاح صاتية علا القل ،   - ر يا مغناطيس ، وحدة قسطرة قل   تشفيصية

وعيانة   سىىية وعصىىلية، وعيانة صىىدر، وحدة منايير جهاز ه ىىم ، وقسىىم علم لمر ىىا  
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الميدا ية للمسىتشى ا تم رصىد المئماعة اللا ية المسىتفدمة    ا  لا لا الفنازير، وما واقخ الليارة 

 ئ.14لغرم القامة كما ها ما ل بالشأ  المرف.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

األقصر،   -  األورا القامة بمستش ا بمستش ا  المستفدمة بغرفةئ األلاا  14شأ   

 اللاح . 

 اللا   العنصر

واللي  تم اسىىىىتفىدا  ألاا  متناعىة مىا بيا الرمىاني واللرتقىال  واللي  لألر ىىىىيىاح  

للةاايء، واللا  األبيف لألسىىىقذ، وبال ىىىافة إلا ال ىىىا ة الطليعية تم  واألبيف

مازص بشىىأ  جيد ف  الغرفة  أبيف  اسىىتفدا  كشىىافاح صىىناعية باألسىىقذ ذاح لا   

وها ما يا ىىة  شىىأ   ا مخ أ را  وكا   ألاا  المأميح المعمارية األبيف مفلاط

 .ئ14رقم  

علا التناص ف  األلاا  بنسىى  مدروسىىة بأام  عناصىىر ال راع    ا تيار األلاااعتمد  

الدا ل  لعد  الشىىىعار بالمل ، بما يةق. ر ىىىا المسىىىتفدميا، ويليد ما ك ا ة األنا   

 الطل . لل راع، مخ االحت اي با تيار األلاا  المناسلة تلعا لناص المريف والتشفي 

   األر ية 

   الةايء 

  السقذ 

  ال ا ة 

  المأميح

 

 مرحلة القياس:  / 5/2

يقىىىيا اللةىىى  فىىى  هىىى)ا الئىىىل  مىىىدا ر ىىىا المسىىىتفدميا عىىىا األلىىىاا  واهتمىىىامهم 

بمىىىا يعىىىلز األنا  الصىىىة  لهىىىم، بال ىىىافة إلىىىا المفطىىىء اللىىىا   المقتىىىرأ بغىىىرم 

االقامىىىة جنلىىىا إلىىىا جنىىى  مىىىخ الدراسىىىة الميدا يىىىة علىىىر أناة اسىىىتمارة االسىىىتليا  مىىىخ 

قامىىىىة المقىىىىابيح الشفصىىىىية حيىىىى  تىىىىم ا تفىىىىات عىىىىدن مىىىىا مسىىىىتفدم   ىىىىرم ال

اسىىىىتهدم فةىىىىة المىىىىريف وزايىىىىريهم والطىىىىاقم الطلىىىى  بأىىىىاانرا المفتل ىىىىة، كمىىىىا تىىىىم 

 ىىىىىرم االقامىىىىىة بالمستشىىىىى ياح والمراكىىىىىل الطليىىىىىة  مسىىىىىتفدم تازبعىىىىى  مىىىىىا بىىىىىيا 

 حىىىىاالح الدراسىىىىة الميدا يىىىىةئ متناعىىىىة مىىىىا حيىىىى  العىىىىا  والفىىىىاص والتفصصىىىىاح 

المفتل ىىىة مىىىا اسىىىتفدا  رصىىىد أكلىىىر قىىىدر ممأىىىا مىىىا التىىىأايراح الطليىىىة المتناعىىىة ل

 األلاا  ف  فرا اح القامة بال را اح العيجية المصرية .



300 
JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 49, No. 3, May 2021, pp. 277 – 315 

 

 وت من  الدراسة مرحلتيا 

  تأايا وإعدان استمارة االستليا  لتةديد الجابة الت  ترتلء بالقيم الممأنة الت   األولا ▪

ا   ما  يم تازيخ أسةلة االستلي  والتةليل ترشر لمتغيراح م رناح الطار النظري  

وشرحها علر المقابيح الشفصية لدراسة متغيراح قلام ور ا المستفد  والشعار 

 باألما  بما يةق. ك ا ة األنا  الصة .

بر ام   واللا    ▪ باستفدا   االستليا   استمارة  استئاباح  تةلي     IBM  SPSS  

Statistics  االستليا  ف   ئ للتةلي  الحصاي ، وقد تم ا تيار مصداقية الاح استمارة

ال تلار استقرار    1  –  0وه  تعتلر قيمة جيدة  ما مدا    0.٧51اللر ام  وكا    

 االستليا  واعتمان مصداقية األسةلة. 

 

 قياس المتغيراح / 5/2/1

يشىىىىم  القيىىىىاس المطىىىىروأ تةليىىىى   تىىىىاي  االسىىىىتليا  لعينىىىىاح اال تلىىىىار المنتفلىىىىة فىىىى  

حىىىىاالح تقريلىىىىا فىىىى  فتىىىىرة زمنيىىىىة  3  ىىىىرم االقامىىىىة المشىىىىتركة  وال رنيىىىىة بعىىىىدن

الةىىىىاالح المفتىىىىارة بالدراسىىىىة الميدا يىىىىة لتأكيىىىىد المصىىىىداقية فىىىى   فىىىى   يىىىىا   ٧قىىىىدرها 

إجابىىىىىة الملةىىىىىاايا والةصىىىىىام علىىىىىا تنىىىىىاص للعينىىىىىة ورصىىىىىد لةالىىىىىة االستشىىىىى ا  

للمىىىىىريف يامىىىىىا بعىىىىىد يىىىىىا ، بال ىىىىىافة إلىىىىىا تنىىىىىاص الطىىىىىاقم الطلىىىىى  والمر ىىىىىا 

 112عىىىىدن وزوارهىىىىم  ىىىىيم ال تىىىىرة اللمنيىىىىة المةىىىىدنة فىىىى   ىىىىرم القامىىىىة بااقىىىىخ 

والمىىىىىرافقيا  الطلىىىىى ئ اسىىىىىتمارة   اصىىىىىة بالطىىىىىاقم 112لىىىىىا  مىىىىىريف، ا ىىىىىافة ا

ئ اسىىىىىىتليا ا تشىىىىىىم  المىىىىىىريف 224للمر ىىىىىىا، ليأىىىىىىا  مئمىىىىىى  االسىىىىىىتليا اح  

ومىىىىا  ىىىىيم الدراسىىىىة للمتغيىىىىراح للقلىىىىام والر ىىىىا  .الطلىىىى والمرافىىىى. والطىىىىاقم 

والشىىىىىعار باألمىىىىىا  وتىىىىىأاير المئماعىىىىىة اللا يىىىىىة المسىىىىىتفدمة ب را ىىىىىاح االقامىىىىىة 

ة التأىىىرار المتةققىىىة للقىىىيم الممأنىىىة فىىى  م ىىىرناح الطىىىار والتةقىىى. مىىىا قيىىىاس  سىىىل

 النظري وعيقتها بر ا المستفدميا ورفخ ك ا ة األنا  الصة  بال راع.

 

 تةلي   تاي  القياس / 5/2/2

اعتمىىىىدح الدراسىىىىة علىىىىا تازيىىىىخ اسىىىىتمارة اسىىىىتليا  أل ىىىى) رأي المر ىىىىا بةىىىىاالح 

الدراسىىىة الميدا يىىىة، وتىىىتلف  فأىىىرة االسىىىتليا  فىىى  تاجيىىى  عىىىدة أسىىىةلة عىىىا حالىىىة 

الغىىىىرم والمئماعىىىىة اللا يىىىىة المسىىىىتفدمة، ومىىىىدا تأايرهىىىىا علىىىىا راحىىىىتهم وسىىىىرعة 

ا حىىىىام تغييىىىىر المسىىىىتليا مىىىى فىىىى شىىىى ايهم، مىىىىخ تغييىىىىر مةىىىىار االسىىىىةلة شىىىى هيا 

أو المرافىىىى.، وبلىىىىارة ذلىىىىك كلىىىى  فىىىى  هىىىىدم اللةىىىى   الطلىىىى المىىىىريف الىىىىا الطىىىىاقم 

لتةقيىىى. ر ىىىا المسىىىتفدميا، وزيىىىانة بتةقيىىى. األلىىىاا  فىىى   ىىىرم المر ىىىا كىىىأناة 

 .ك ا ة األنا  الصة  لها
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 مناقشة  تاي  االستليا  والرصد الميدا     / 5/2/3

ــئ يىىىىتم رصىىىىد اسىىىىتئاباح 15مىىىىا  ىىىىيم الشىىىىأ  رقىىىىم   ــم األول مــ ــ لة القســ ن أســ

ــراغ ــتخدمي الفــ ــون ومســ ــتبيان: اللــ  سىىىىتنت  أ  لأللىىىىاا  أهميىىىىة فىىىى  ومنىىىى  ، االســ

ئ ألهميىىىىة اللىىىىا  علىىىىا ذلىىىىك،  0.78حياتنىىىىا حيىىىى  أكىىىىدح قيمىىىىة الاسىىىىء الةسىىىىاب    

ووجىىىىىان أهميىىىىىة السىىىىىتفدامها فىىىىى  ملىىىىىا   المستشىىىىى ياح عامىىىىىة و ىىىىىرم القامىىىىىة 

ئ مىىىىخ التأكيىىىىد علىىىىا العيقىىىىة  0.65 اصىىىىة، إذ بلغىىىى  قيمىىىىة الاسىىىىء الةسىىىىاب    

 القايىىىة بىىىيا األلىىىاا  وعمليىىىة العىىىيا حيىىى  وصىىىل  قيمىىىة الاسىىىء الةسىىىاب  إلىىىا

جماليىىىىة فقىىىىء، فقىىىىد أشىىىىارح  ئ، وفيمىىىىا يفىىىى  اسىىىىتفدا  األلىىىىاا  أل ىىىىرال0.52 

ئ مىىىىىخ إ ىىىىىافة 0.44النتىىىىىاي  إلىىىىىا وجىىىىىان أهميىىىىىة متاسىىىىىطة للاسىىىىىء الةسىىىىىاب   

تراوحىىىى  قىىىىيم اال ةىىىىرام المعيىىىىاري  منةاتىىىىاح أو رسىىىىاماح فىىىى   ىىىىرم القامىىىىة.

ئ ألجابىىىىىة الملةىىىىىاايا بأسىىىىىةلة المرشىىىىىر األوم بمىىىىىا يعطىىىىى  1.00 و  ئ،0.5بىىىىىيا  

  ومسىىىىتفدم   ىىىىرم قيىىىىا  عيقىىىىة متاسىىىىطة ومىىىىرارة عىىىىا العيقىىىىة بىىىىيا اللىىىىا

 القامة.

 

 
 ئ يا ل قيم المتغيراح للمرشر األوم ما  تاي  االستليا ، المصدر، اللاح . 15شأ   

 

ــتبيان: ئ يىىتم رصىىد اسىىتئاباح 16مىىا  ىىيم شىىأ  رقىىم   ــ لة االس ــن أس ــاني م ــم الث القس

ــداخلي للفــراغ ــون والتصــميم ال  سىىتنت  وجىىان عىىدة مسىىتاياح للتلىىايا فىى  كي يىىة ومنىى  ، الل

تىىىأاير األلىىىاا  علىىىا التصىىىميم الىىىدا ل  وأنا   ىىىرم القامىىىة، إذ بلغىىى  قيمىىىة الاسىىىء 

ئ بال ىىىافة إلىىىا أ  السىىىتفدا  األلىىىاا  تىىىأايرا قايىىىا علىىىا سىىىهالة   0.62الةسىىىاب     

م ئ، كمىىىا أكىىىد الملةىىاايا علىىىا وجىىىان ا ىىىتي 0.٧8الةركىىة بقيمىىىة الاسىىىء الةسىىاب     
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بىىيا األلىىاا  المسىىتفدمة فىى   ىىرم القامىىة وألىىاا  األاىىاة المسىىتفد  فيهىىا باسىىء حسىىاب  

ئ، مىىخ وجىىان  ىىعذ المييمىىة بينهمىىا مىىخ الةاجىىة المتاسىىطة إلىىا إ ىىافة لىىا  0.23بلىى   

أو تةىىاير لىىا  لتةقيىى. التاافىى. والتنىىا م بينهمىىا، وكا ىى  أجابىىة الملةىىاايا متقاربىىة فىى  

 امة ل  تأاير ف  شعارهم باالحتاا  نا   ال راع.أ  استفدا  اللا  بغرم الق

 

 
 المصدر، اللاح .  االستليا ،ئ يا ل قيم المتغيراح للمرشر اللا   ما  تاي  16شأ   

 

ألجابة الملةاايا بأسىىىةلة المرشىىىر    ئ1.00و    ئ،0.5بيا  تراوح  قيم اال ةرام المعياري 

اللىا   بمىا يعط  عيقىة متاسىىىىطىة ومرارة عا العيقىة بيا اللا  والتصىىىىميم الىدا ل  لغرم  

ــم الثالث: العالقة بين اللون  ئ يتم رصىىىد اسىىىتئاباح  1٧ما  يم شىىىأ  رقم   القامة. القسـ

هنا  عيقة قاية بيا  ، ومن   سىتنت  أ  معظم الملةاايا ات قاا علا أ  واألداء الصـحي للفراغ

أو سىىىلل ، حي  أكدح  سىىىلة    إيئاب اللا  بغرم القامة والراحة الن سىىىية للمريف بشىىىأ   

% ما األجابة علا التأاير القاي للا  علا الراحة الن سىىىية للمريف بقيمة الاسىىىء    ٧3.11

أ  األلاا  المسىىىتفدمة تريل العيا بدرجة متاسىىىطة   الملةاايائ كما يرا   0.٧3الةسىىىاب   

ئ مخ عد  الشىىىعار بالمل  ما التأرار، وأكدح قيم الاسىىىء الةسىىىاب     0.34باسىىىء حسىىىاب   

ئ أ  اسىتفدا  األلاا  المةللة ل  تأاير ف  تةقي. االسىتئابة الن سىية للمر ىا وسىرعة 0.21 

عتقىدو  باجان عيقىة بيا ألاا   % ما الملةاايا ي  18.24الشىىىى ىا ، كمىا أكىدح النتىاي  أ   

األر ياح والئدرا  والسقذ ب را اح القامة والحساس باألما  حس  قيمة الاسء الةساب   

ئ،  وفيمىا يتعل. بلا  السىىىىقذ  اصىىىىة وعيقتى  باالرت ىاص كا   هنىا  عيقة   0.18اللىالغىة    

ة للمر ىا بشىأ   ئ مما يرار بدرجة متاسىطة علا الراحة الن سىي0.٧1بينهما باسىء حسىاب   

 إيئاب  أو سلل .
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 المصدر، اللاح .  االستليا ،ئ يا ل قيم المتغيراح للمرشر اللال  ما  تاي  1٧شأ   

 

ئ ألجابة الملةاايا بأسىىةلة المرشىىر  1.00و    ئ،0.5بيا  وتراوح  قيم اال ةرام المعياري  

 لغرم القامة.   واألنا  الصةاللال  بما يعط  عيقة متاسطة ومرارة عا العيقة بيا اللا   

 النتائج والتوصيات:   -6

 النتائج:   -أوال/ 6/1

تاصل  الدراسة إلا مقترأ ما المفطء اللا   المقترأ لدعم المصمم ف  ا تيارات    ▪

المرف.   بالئدوم  ما ل  ها  كما  العيجية  بالملا    االقامة  ئ  10 رقم  نا    رم 

لغرم   الصة   األنا   ك ا ة  وزيانة  المستفدميا،  ر ا  تةقي.  ل لء  كأناة  واستفدام  

 االقامة بال را اح العيجية. 

المقترأ بغرم االقامة طلقا لتصنيذ     األلاا  ا تيارتم   ▪ اللا    بالمفطء  المستفدمة 

 وتشفي  األقسا  الطلية المفتل ة، ويمأا إجمال  ف  النقاط التالية   

استفدا  اللا  اللن سئ   ال اتلئ  ما المئماعة اللا ية المستفدمة لغرم القامة  -أ

، وها لا  يعأا الروحا ية ويلع   يساعد علا التركيل ويليد ما مقاومة أ سئة الئسم

 علا الهدو  والراحة. 

استفدا  اللا  األ  ر ال اتل  ما المئماعة اللا ية المستفدمة لغرم القامة   -ت

ي يذ الهدو  والطمأ ينة نا    رم القامة، وها لا  مسأا ومنا  وفعام ف  تهدية  

 المريف ويف ذ ما  غء الد . 
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لمئماعة اللا ية المستفدمة لغرم القامة يعط  استفدا  اللا  األزرل  ما ا  -ا

استفدام ،   بالما  عند  الحساس  ويقل   واللقة واالحترا ،  واال تظار  والصلر  الهدو  

 ويف ذ ما الال  الشديدة كالسرطا .

المستفدمة لغرم القامة  سقذ    -ن اللا  األبيف  ما المئماعة اللا ية  استفدا  

  ا ة لر ية جميخ مأا اح الغرفة.الغرفةئ مخ التازيخ الئيد لإل 

ي    استفدا  األلاا   األزرل أو األ  رئ أو كليهما معا؛ لما لهما ما تأاير يالد    -ذ

 والسأينة.  ،والطمأ ينة ،والراحة  ،واال تعاشالحساس بالهدو  والص ا  والتااز  

تعطا األلاا  ال اتةة ذاح التشأييح والنماذا الصغيرة ا طلاعا باتساص المأا ،    -ر

 ولأا تشأيلها بألرة يصي  بالمل  ويره. العيا.  

كش   الدراسة التةليلية والميدا ية صةة ونقة المفطء اللا   المقترأ ليرتقا  باللعد   ▪

عل والتأكيد  العيجية  بالملا    االقامة  ل را اح  الملةاايا  اللا    استئاباح  ما  يم  يها 

 بةاالح الدراسة الميدا ية.  

يتم تةديد ألاا  الليةة الدا لية لل راع بةي  يسىت ان مىا  صاي  عدن ما األلاا  ف    ▪

 زيانة قيم الحساس باللرونة.  

 الطل  كش    تاي  التةلي  الستمارة االستليا  أ  أ ل  المر ا والمرافقيا والطاقم   ▪

باال أ للها  يشعرو   للمر ا  ألاا  مةللة  تاجد  المستفدمة؛ حي   األلاا   للعف  رتياأ 

يمي  إلا نرجاح األزرل واألبيف، ولأا استفدامها ف   رفهم كا  بشأ  ال يةق. الراحة 

 والهدو  للمر ا، مما يرار علا المريف فيليد ما الحساس بالحلاط لدا المستفدميا.  

لا اللعد الن س  للمر ا  تيئة األلاا  المستفدمة يرار التأايا العا  لغرم القامة ع ▪

ف  الئدرا  والماان المستفدمة ف  األر ياح ونرجة المييمة بينهم بشأ  كلير، وبالدم   

طلقا لفصاي  ك  لا ، ووفقا لايايذ ال راع الدا ل  المطلات نراسىت ، ويىتم األ ى)  

وما  احية الايايذ،  تلك  تييم  الت   لأللاا   سيأالاج     بالةسلا   تأاير  أف    تأميا 

 وفسيالاج  إيئاب  لمستفدم  ال راع. 

ساعد استفدا  اللا  بشأ  مدروس ف  التصميم الدا ل  علا سهالة الةركة وإمأا ية   ▪

الاصام لل را اح المفتل ة بيا األقسا  بشأ  أسرص وأسه ، واستفدام  ف   رم القامة  

 والطاقم الطل . يةدن ما ويي ة ال راع والعيقة بيا المريف 

اللا  تليد ما  ▪ الغرم فأ  الغرم ساا  إقامة أو رعاية بن ا  التناص ف  ألاا   أنا 

المل  مخ عد  تازيخ لإل ا ة الصناعية أو نراسة ال ا ة الطليعية ومقدارها المناس   

 علر فتةاح مناسلة ف  ال راع. 

المريف    ▪ للمر ا تساعد علا ج)ت ا تلاا  استفدا  لاحاح فنية أو منةاتاح مةللة 

مريةة   مناسلة  ألاا   استفدا   مخ  واالستر ا   الهدو   علا  وتساعد  للمرل  وليا  لها، 

 كاألزرل واأل  ر لإلحساس بالطليعة. 
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ح اللا ية  يتلايا تأاير اللا  علا العاط ة بصارة إيئابية أو سللية اعتمانا علا المتغيرا ▪

 ومييمتها مخ ألاا  األااة المستفد   ما ال راع الدا ل . 

 

 ثانيا: التوصيات:  / 6/2

االست انة ما المفطء اللا   المقترأ لغرم القامة بما يسهم ف  تنظيم ا تيار األلاا    ئ1

 لألبنية لتعليل الةاجاح الئمالية لل را اح الدا لية.

ستش ياح إلا نراسة نقيقة ما متفصصيا ف   ا تيار األلاا  ف  الم أ  تف خ عملية ئ2

لأللاا  المفتارة للاقام علا مدا   علمية سيأالاجية فا تازيخ األلاا  لعم  نراسة

تأايرها علا المستفدميا، وال يئ  تر  ه)ا األمر حي  يتم بنا  علا  را  فرنية، أو  

 األلاا  علا المر ا. ال  تأاير   بعد أ     اصةوجهة  ظر بعف التفصصاح الطلية،  

أ  ير ) ف  االعتلار عيقة ألاا  فرا اح القامة وكافة ال را اح مخ ال ا ة بناعيها   ئ3

 الطليعية والصناعية وتأايرها اليئاب  والسلل  علا األنا  الئيد نا   ال راع. 

اللصري والدور    النرا  اعتمان الئاا   العلمية ف  استفدا  اللا  ما  يم زيانة   ئ4

عا   تعليري  مةتاا  ذي  كعنصر  من   واالست انة  مةليا  وتطايع   للا   السيأالاج  

الدا لية   الليةة  وتةسيا  الئمالية  القيم  لتةقي.  حديلا  ال را اح  تلك  يييم  وما  ال راع 

 لغرم القامة.

المصم ئ5 علا  وكي ية يتاج   الن سية  وتأايراتها  ومميلاتها  باأللاا   التامة  المعرفة  م 

استفدامها ف  تصاميم  بالشأ  الصةيل؛ ل)ا ينلغ  أ  يفطء للا  من) اللداية حي   

 يعلز ويساعد علا تأاملية التصميم. 

السيأالاج  وال سيالاج  عند ا تيار األلاا  لغرم القامة   ئ6 اللعد   رورة مراعاة 

ل را اح األ را بالملا   العيجية لما تلعل  ما نور كلير ف  تسريخ   اصة وكافة ا

 عملية الش ا  والعيا لهم. 

يئ  علا المصمم أ  يعال  مشأيح اللا  ف  الةا ر والمستقل  ما  يم طريقة   ئ٧

ا تيارا لأللاا  وكي ية استعمالها ويي يا، ولأ   تمأا ما االستفدا  األمل  لأللاا   

يجية بالمستش ياح، بهدم تةقي. متطللاتها الايي ية والئمالية يئ   ف  ال را اح الع

 أ  يستند تصميم أي فىراع نا ل  إلا االعتلاراح التالية   

 رورة استأمام األبةاة الت  تتناوم اللا  وصلت  بال را اح األ را ما الملا     ئ8

بشأ  ال را  العيجية  وك)لك  عا ،  بشأ   األ را  الملا    ما  و يرها   اح   اص 

 الدا لية والفارجية لأ  منها.

 المراجع  

ال ارع المعماري نا   المطاعم ف     “التأاير  المهتديإبراهيم مروا    .1 السيأالاج  لأللاا  علا التصميم 

  . 2013رسالة ماجستير  ير منشارة، قسم العمارة، كلية الهندسة، الئامعة السيمية،  لة،    مدينة  لة"،
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Abstract: The study gives an ideal vision for developing the internal environment of 

health buildings in line with the state's vision in developing health buildings for the 

year 2020 AD, as the health sector in Egypt needs to keep pace with modern trends at 

the level of health architecture, or what is known as hospital architecture, which is 

related to the efficiency of the performance of health buildings, especially at the level 

of Interior design and its impact on the physical and psychological aspects and on the 

mechanisms of transforming the user experience and its interaction with reality 

through realizing the vocabulary of interior design. 

The problem of the research is that there is ambiguity in the relationship between the 

colors used in hospital rooms and the psychological comfort of patients and their 

improvement in their health condition, feeling of safety and the effectiveness of 

employees as well, which reflects the lack of awareness of the indications and the 

functional effects of colors and the extent of their impact on the users of those spaces. 

The research paper aims to research the role of colors represented in the interior design 

elements of floors, ceilings, walls, furniture, lighting, and architectural supplements 

and their association with patients' well-being and improvement in their health status 

and the behavior and well-being of the staff of doctors and nurses, which represents 

the main component of the health performance efficiency "user satisfaction". The 

research is limited to investigating the visual effect variables only and ignoring other 

perceptual factors such as acoustics (language, noise), smell (hygiene materials), and 

taste (food, medicine). The research also deals with focusing on the impact of 

architectural variables on the color organization of the well-being and behavior of the 

staff It does not include their health condition. 

The research ends with determining whether there is, in fact, evidence that different 

colors make a difference in the patient’s health and the effectiveness of the staff as 

factors that influence the efficiency of health performance in spaces, and then the 

mailto:redda.ali70@azhar.edu.eg
mailto:omar_temerk2014@yahoo.Com
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possibility of developing a color philosophy or a scheme for choosing colors in the 

residence rooms depends on certain standards and specifications and scientific reasons 

that do not take only Considering the psychological and physiological effects, but also 

the aesthetic effects on the concerned persons in order to achieve the user's satisfaction 

and thus the efficiency of the performance of those spaces. 
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 (1)ملحف رقم 

االقامة اللا ية نا    رم    ا تيارات  للمئماعةاللا   المقترأ لدعم المصمم ف     ئ المفطء10جدوم  

 العيجية. بالملا   

الفراغ  

 العالجي 

المجموعة  

اللونية  

 المقترحة 

 مبرر االستخدام 

 العضوي التأثير 
 النفسي التأثير 

 السلبي التأثير  اإليجابي التأثير 

ي 
س
نف
لت
 ا
از
ه
ج
 ال
ى
ض
مر

ة 
ام
إق
ف 

غر
 

مشأيح    األزرل  عيا  ف   جدا  فعام 

 التن ا والريتيا ومر ا الربا. 

من    الناتئة  اال عأاساح  يعلز 

اللشرة  بشأ   ير   لا   طليع  

المعر يا   للمر ا  األزرل 

مستاياح   ا ف ال  لفطر 

اللشرة   لا   تةام  أو  األكسئيا 

 إلا اللا  األزرل أو األرجاا  . 

واللقة   االتصاالح 

 والأ ا ة والص ا  

واال طاا   اللرونة 

اال  عام  وعد  

 والمعاملة  ير الانية 

باللرن    اللرتقال   الصاباح  عيا  ف   م يد 

والةل. والسعام حي  يعد منشطا  

 جيدا للئهاز التن س . 

المانية   الراحة 

والدم    والغ)ا  

واالحساس   واالما  

 والعاط ة والمرأ 

واالحلاط  الةرما  

وعد   والرعا ة 

 الن اا 

يعرل مر ا الدر  الرياي ل    األبيف 

 وياصا بارتدايهم ميبا بي ا . 

والعم.   النظافة 

والنقا    والا اأ 

 واللساطة والأ ا ة 

الانية  وعد   اللرونة 

 والعقم

 
قل
 ال
ض

را
أم
ى 
ض
مر
ة 
ام
إق
ف 

غر
 

ة  
عي
و
أل
وا
ة 
طر

س
لق
وا

ية 
مو

لد
ا

 

المانية   يليد معدم  رباح القل  ويقاي .   اللرتقال   الراحة 

والدم    والغ)ا  

واالحساس   واالما  

 والعاط ة والمرأ 

واالحلاط  الةرما  

وعد   والرعا ة 

 الن اا 

مر ات لمر ا رعاية الشريا    األزرل 

 التاج  و رم مر ا القل . 

واللقة   االتصاالح 

 والأ ا ة والص ا  

واال طاا   اللرونة 

اال  عام  وعد  

 والمعاملة  ير الانية 

حاالح    النيل   ف   باستفدام   ياصا 

 تصل  الشراييا.

والعم.   النظافة 

والنقا    والا اأ 

 واللساطة والأ ا ة 

وعد    الانية اللرونة 

 والعقم

ل  تأاير جيد علا األوعية الدماية،    اللن سئ  

 ويليد مقاومة أ سئة الئسم. 

  الروح    الاع 

والر ية   واالحتاا  

واالصالة   والترم 

 والةقيقة والئانة 

 التاحد واال ةيم 

إقامة   غرف 

مرضى  

األورام  

 والسرطان 

يساعدا ف  التةا  والتةا  األ سئة    اال  ر 

 والئروأ وقت  الئراايم. الةية 

والتااز    التنا م 

والراحة   والمةلة 

واالطمةنا  

الليةية   والتاعية 

 والسي  

والركان  ال ئر 

 العاط  واللرون  

 والاها 
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الفراغ  

 العالجي 

المجموعة  

اللونية  

 المقترحة 

 مبرر االستخدام 

 العضوي التأثير 
 النفسي التأثير 

 السلبي التأثير  اإليجابي التأثير 

إقامة   غرف 

مرضى  

النساء  

 والوالدة 

مر ا   األبيف  عيا  ب را اح  يستفد  

الص را ، و اصة األط ام حديل   

 الاالنة. 

والعم.   النظافة 

والنقا    والا اأ 

 واللساطة والأ ا ة 

الانية  وعد   اللرونة 

 والعقم

أل      األص ر  العملياح؛  بغرم  يستفد  

الاالنة   عند  الةاام   ية ل  شاط 

 كما ية ل الديناميأياح. 

واللقة   الت ا م 

ال)اح،   واحترا  

وقاة   واال لساط، 

والان   عاط ية 

 واالبداص 

والفام  اليعقي ية 

واالكتةات  والهشاشة 

 والقل. واال تةار

ن 
ما
إلد
 ا
ل
ال
ع
و
ة 
بي
ص
لع
وا
ة 
لي
عق
وال

ة 
سي

نف
ال
ى 
ض
مر

ة 
ام
إق
ف 

غر
 

اال  عاالح   البنفسجي  مقاومة  علا  يساعد 

 العصلية الشديدة. 

  الروح    الاع 

والر ية   واالحتاا  

واالصالة   والترم 

 والةقيقة والئانة 

 التاحد واال ةيم 

وها   البرتقالي  االكتةات  عيا  ف   ي يد 

منشء، وم ان لإلحساس بالهلاط، 

واال طهان،  والنعاس،  وال تار، 

واليأس، وكافة المشاعر الساناوية 

 واال طراباح العصلية. 

المانية   الراحة 

والدم    والغ)ا  

واالحساس   واالما  

 والعاط ة والمرأ 

واالحلاط  الةرما  

وعد   والرعا ة 

 الن اا 

ما   األخضر  إ    إذ  العصل ،  الهياا  يقاو  

للئهاز  تهدية  األلاا   أكلر 

 العصل . 

والتااز    التنا م 

والراحة   والمةلة 

واالطمةنا  

الليةية   والتاعية 

 والسي  

والركان  ال ئر 

 العاط  واللرون  

 والاها 

ل  تأاير جيد ف  تهدية العنذ عند   األبيض

الألار  إلا  يمتد  وربما  األط ام، 

ا.   أي ص

والعم.   النظافة 

والنقا    والا اأ 

 واللساطة والأ ا ة 

الانية  وعد   اللرونة 

 والعقم

 مصةاح ف  المهم نورا يظهر  األزرق 

ف   األمرال ل   لما  العقلية 

مر ا عيا  ف    المساعدة 

علا  األفأار والتغل   الملعئة، 

الاساسة،  ف   الفراط  حاالح 

واألرل،  والتشأك  والتشا  ، 

 وكما المتسلطة،  األفأار وطرن

 والتهدية.  التسأيا ف  يستفد 

واللقة   االتصاالح 

 والأ ا ة والص ا  

واال طاا   اللرونة 

اال  عام  وعد  

 والمعاملة  ير الانية 

من  بعف  تهدئ  األصفر   نرجاح 

معينة،  عصلية حاالح

 العئل حاالح ف  ويستعم 

 ال)هن .

واللقة   الت ا م 

ال)اح،   واحترا  

وقاة   واال لساط، 

والان   عاط ية 

 واالبداص 

والفام  اليعقي ية 

واالكتةات  والهشاشة 

 والقل. واال تةار
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الفراغ  

 العالجي 

المجموعة  

اللونية  

 المقترحة 

 مبرر االستخدام 

 العضوي التأثير 
 النفسي التأثير 

 السلبي التأثير  اإليجابي التأثير 

إقامة   غرف 

مرضى  

 األسنان 

علا    البنفسجي  اال  عاالح يساعد  مقاومة 

 العصلية الشديدة. 

  الروح    الاع 

والر ية   واالحتاا  

واالصالة   والترم 

 والةقيقة والئانة 

 التاحد واال ةيم 

واللقة   يساعد علا االستر ا .   األزرق  االتصاالح 

 والأ ا ة والص ا  

واال طاا   اللرونة 

اال  عام  وعد  

 والمعاملة  ير الانية 

إقامة   غرف 

مرضى  

 العظام 

األحمر،  

 واألزرق 

حس  الةالة المر ية، لما لهما  

مرل   عيا  ف   نور  ما 

 الأساأ وليا العظا . 

اللد ية   الشئاعة 

والدم    والقاة 

والطاقة   واألما  

واللقا  والمأافةة او  

والتة يل   الهروت 

 واالاارة 

والعدوا    التةدي

 اللصريوالتأاير  

 واالجهان 
 

ى 
ض
مر

ة 
ام
إق
ف 

غر
نة 
ط
با
ال

 

ف    األبيض اللرتقال   اللا   مخ  يستفد  

ذاح  اللاطنية  األمرال  أقسا  

ينشء  حي   بالمعدة،  العيقة 

ما  ويليد  اله م ،  الئهاز 

ويسه  المعاية   العصارة 

ما  حركة يعد  كما  اله م، 

الشهية عند  ل تل  أحسا األلاا  

األبيف  واللا   المر ا، 

األع ا   تقاية  علا  يساعد 

 الئهاز المناع . و اصة 

والعم.   النظافة 

والنقا    والا اأ 

 واللساطة والأ ا ة 

الانية  وعد   اللرونة 

 والعقم

ذاح   األحمر  اللاطنة  أقسا   ف   يستفد  

العيقة بأمرال الد  وال عذ 

العا ؛ حي  يقا  بتنشيء الدورة 

الدماية، كما يساعد ف  التفل  

عند  والأس   الفمام  ما 

بالتع  والجهان، وف   الشعار 

 عيا فقر الد  والكليما.

اللد ية   الشئاعة 

والدم    والقاة 

والطاقة   واألما  

واللقا  والمأافةة او  

والتة يل  ا لهروت 

 واالاارة 

والعدوا    التةدي

 اللصريوالتأاير  

 واالجهان 

ى  
كل
ال

ى 
ض
مر

ف 
غر

رة 
را
لم
وا

 

عم    األصفر  ف   إيئابيا  تأايرا  يرار 

 .الغدة الدرقية والشع  الهاايية

واللقة   الت ا م 

ال)اح،   واحترا  

وقاة   واال لساط، 

والان   عاط ية 

 واالبداص 

والفام  اليعقي ية 

واالكتةات  والهشاشة 

 والقل. واال تةار

األمرال   البنفسجي  تف يذ  ف   ي يد 

 الهرما ية.

  الروح    الاع 

واالحتاا   

 واال ةيم التاحد 
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الفراغ  

 العالجي 

المجموعة  

اللونية  

 المقترحة 

 مبرر االستخدام 

 العضوي التأثير 
 النفسي التأثير 

 السلبي التأثير  اإليجابي التأثير 

والترم   والر ية 

واالصالة والةقيقة  

 والئانة 

يستفد  مخ اللرتقال  ف  عيا   البرتقالي 

وحصا  والتع ،  الرهال 

الألا والمرارة، والمغ  الةان 

 والتشنئاح الع لية. 

المانية   الراحة 

والدم    والغ)ا  

واالحساس   واالما  

 والعاط ة والمرأ 

واالحلاط  الةرما  

وعد   والرعا ة 

 الن اا 

إقامة   غرف 

مرضى  

الكبد  

 والروماتيزم 

القرأ   النيلي تف يذ  ال   ف   يساعد 

 والظهر والروماتيل . 

والعم.   النظافة 

والنقا    والا اأ 

 واللساطة والأ ا ة 

الانية  وعد   اللرونة 

 والعقم

والدم    يساعد ف  تف يذ  ال  الظهر.  البني الئدية 

واللقة   والطليعة 

 والدعم 

قلة المرأ واللق  وعد  

 الظهار 

إقامة  غرف  

مرضى  

 العيون 

يستفد  ف  أقسا  عيا أمرال   األبيض

العيا   التهاباح  مل   العينيا 

 والقر ية. 

والعم.   النظافة 

والنقا    والا اأ 

 واللساطة والأ ا ة 

الانية  وعد   اللرونة 

 والعقم

 

 

 (2)ملحف رقم 

 االستلا ة بمستش ياح الدراسة الميدا ية    ف للمشاركيا    المةايةيا ل النسلة    ئ جدوم11جدوم  

 مريض  اسم المستشفى  م
طبي  / 

 ممرض 
 % عدد  يوم مرافف/زائر 

  التفصص مستش ا عيا شما  1

 ئ س 664 

3 1 1 ٧ 35 15.6 

 –مستش ا نار ال ران الئديدة  2

 ئ س166القاهرة  

3 2 1 ٧ 42 18.٧5 

العرت  المركل الطل  للمقاوليا  3

 ئ420  القاهرة

3 1 1 ٧ 35 15.6 

  – الدول مستش ا األقصر  4

 سئ 365 األقصر 

3 2 1 ٧ 42 18.٧5 

األقصر  –مستش ا األورا   5

 ئ س  20 

2 2 1 ٧ 35 15.6 

اللةر   -مستش ا الغرنقة العا   6

 ئ 120األحمر  

2 2 1 ٧ 35 15.6 

 99.9 224 7 6 10 16 اإلجمالي 
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 ( 3) ملحف رقم 

 استبيان م / استمارة 

ال يسخ اللاح  اال التقد  بالشأر والعرفا  الا المشاركيا ف  استمارة االستليا  والت  ما شا ها تةسيا ك ا ة 

وجانة األنا  لغرم القامة بالمستش ياح والمراكل الطلية، علما بأ  ه)ا االستمارة ه  أل رال اللة  العلم ، 

 “.العالجية  بالمباني الصحياأللوان كأداة لرفع كفاءة األداء وما اعها " 

 اسم المستش ا  ............................................ 

 االتية  بيناح المشار   الرجا  و خ عيمة     ئ ف  الةق  ال)ا تراا مناسلا ما بيا الةقام 

 زاير المريف □  كانر طل                    □  مريف                       □  المستفد             

 45□ أكلر ما                     45 – 25عا            □  25□   أق  ما             العمر   

 أ لا.□   ذكر                        □               الئنا    

 أو أكلر  8مراح                    □  ٧ – 3أو أق                   □  3□           القامة   مدة 

 مرة.أوم مرة                         □ أكلر ما    للمستش ا  □ عدن مراح الد ام 

 

 االتية  استطيص الرأي  الرجا  و خ عيمة      ئ ف  الةق  ال)ا تراا مناسلا ما بيا الةقام 

x  ال أعلم  ال  نعم األس لة 

 اللون ومستخدمو الفراغ.  األول:القسم 

1-X1  ه  ا تيار األلاا  مهم بالنسلة إليك؟    

2-X1  الن سية؟ه  مررح بتئربة و ة  لك مدا أهمية اللا  وتأايرا ف  حياتك    

3-X1 
ه  ترا تأاير استفدا  األلاا  ف  المستش ياح بشأ  عا  وف   رفة القامة بشأ  

  اص؟ 

   

4-X1  ه  تعتقد أ  استفدا  األلاا  أل رال جمالية فقء؟    
5-X1  ه  يرار استفدا  اللا  ف  الشعار بتغيير حئم ال راع ما االتساص أوال ي.؟    
6-X1 ه  تر   ف  استفدا  لا  واحد ف   رفتك أو أكلر ما لا ؟    
7-X1  بالمستش ا؟ ه  هنا  لا  مةل  لمأا   رفة إقامتك    

 القسم الثاني: اللون والتصميم الداخلي للفراغ.  

1-X2 ه  الستفدا  األلاا  تأاير علا سهالة الةركة بغرفتك؟    

2-X2 
ه  ترا  رورة وجان ا تيم بيا األلاا  المستفدمة ف  المستش ياح عا الملا    

 األ را بشأ  عا ، وف   رفتك عا  يرها؟

   

3-X2  تاافقا ومييمة بيا األلاا  المستفدمة ف   رفتك واألااة الماجان بها؟ه  ترا    

4-X2  ه  الستفدا  اللا  تأاير لشعار  باالحتاا  بغرفتك؟    

5-X2 ه  تر   باجان لاحاح فنية بألاا  متناعة أو منةاتاح بألاا  مميلة ف   رفتك؟    

 القسم الثالث: العالقة بين اللون ورضا المستخدمين للفراغ.  

1-X3  ه  لأللاا  تأاير قاا علا الراحة الن سية لك نا    رفتك؟    

2-X3 
الحساس   ويقل   الن سية  والراحة  اللهئة  نا لك  يلع   األلاا   استعمام  ا تيم  ه  

 بالمل ؟ 

   

3-X3  .العيا أو يصيلك بالدوار أو المل ؟ ه  تشأي  األلاا  بالغرفة يره    
4-X3  ه  األلاا  المستفدمة بالغرفة تتااف. مخ ال ا ة  هارا أو ليي؟    
5-X3  ه  تازيخ ال ا ة الصناعية وعيقتها باأللاا  المستفدمة ف  الغرفة ير يك؟    
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6-X3 
والئدرا  والسقذ والشعار ه  ياجد عيقة بيا األلاا  المستفدمة ف  األر ياح  

 باألما  نا   الغرفة؟

   

7-X3 
ه  ياجد عيقة بيا لا  السقذ والشعار باالرت اص بما يرار علا الراحة الن سية نا   

 الغرفة؟

   

8-X3   ب ؟ الماص بعناصر الغرفة ترتلء بناص العيا  متاافقةه  تستةسا وجان ألاا    
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Abstract: The study gives an ideal vision for developing the internal environment of 

health buildings in line with the state's vision in developing health buildings for the 

year 2020 AD, as the health sector in Egypt needs to keep pace with modern trends at 

the level of health architecture, or what is known as hospital architecture, which is 

related to the efficiency of the performance of health buildings, especially at the level 

of Interior design and its impact on the physical and psychological aspects and on the 

mechanisms of transforming the user experience and its interaction with reality 

through realizing the vocabulary of interior design. 

The problem of the research is that there is ambiguity in the relationship between the 

colors used in hospital rooms and the psychological comfort of patients and their 

improvement in their health condition, feeling of safety and the effectiveness of 

employees as well, which reflects the lack of awareness of the indications and the 

functional effects of colors and the extent of their impact on the users of those spaces. 

The research paper aims to research the role of colors represented in the interior design 

elements of floors, ceilings, walls, furniture, lighting, and architectural supplements 

and their association with patients' well-being and improvement in their health status 

and the behavior and well-being of the staff of doctors and nurses, which represents 

the main component of the health performance efficiency "user satisfaction". The 

research is limited to investigating the visual effect variables only and ignoring other 

perceptual factors such as acoustics (language, noise), smell (hygiene materials), and 

taste (food, medicine). The research also deals with focusing on the impact of 

architectural variables on the color organization of the well-being and behavior of the 

staff It does not include their health condition. 

The research ends with determining whether there is, in fact, evidence that different 

colors make a difference in the patient’s health and the effectiveness of the staff as 

factors that influence the efficiency of health performance in spaces, and then the 
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القامة بمستش ا عيا شما التفصص ،   المستفدمة بغرفةئ األلاا  9شأ   

 اللاح . 

 اللا   العنصر

بىالةاايء    األ  ىىىىر واألزرل بىدرجىاح أقرت إلا األبيفتم اسىىىىتفىدا  ألاا   

لألسىىىقذ، وبال ىىىافة إلا ال ىىىا ة الطليعية تم  األبيفواألر ىىىياح واللا   

اسىتفدا  كشىافاح صىناعية باألسىقذ ذاح لا  أبيف مازص بشىأ  جيد ف  الغرفة،  

إلا   األقرت  ال ىىاتةىىة  بيا  مىىا  المعمىىاريىىة  المأميح  ألاا    األبيفوتناعىى  

 .ئ9رقم  اللن  وها ما يا ة  شأ  والصريةة الغامقة كاللا  

بمىا   األبيفعلا التناص ف  نرجاح ال ىاتل األقرت إلا اللا    ا تيىار األلاااعتمىد  

يعط  إحسىىىاسىىىا باالتسىىىاص والنظافة والنقا  والشىىىرال والطليعة، وسىىىاعد تناص 

األلاا  علا عد  الشىىىعار بالمل  بما يةق. ر ىىىا المسىىىتفدميا ويليد ما ك ا ة 

بىىا تيىىار االحت ىىاي  لل راع، مخ  المريف   األنا   لناص  تلعىىا  المنىىاسىىىىلىىة  األلاا  

 الطل .والتشفي  

   األر ية 

   الةايء 

  السقذ 

  ال ا ة 

 متناعة المأميح

 

 القاهرة:  –رصد األلوان بغرف االقامة لمستشفى دار الفؤاد الجديدة / 5/1/2

ام تاسىىىىعى    ،وجراحىاتى  أمرال القلى   شىىىىأح مسىىىىتشىىىى ا نار ال ران ف  اللىدايىة لمعىالئىة

قسىا  أ را، منها  األورا  وزراعة األع ىا  وجراحة العظا ،   ، لي ىام إليها أ2000  سىنة

 رم  6سىرير لمر ىا الةاالح الةرجة، وك)لك   3٧سىريرا منها  168وتت ىما المسىتشى ا  

عمليىاح ومركل للتلقيل المئهري وقسىىىىم للعيا الطليع  ومعمي  للقسىىىىطرة ووحىدة عيا 

خ التفصصاح ُممللة ف  المستش ا  باألشعة ومعم  للعيا  ير التدا ل  ألمرال القل ، وجمي

عيانة طلية،   222بما ف  ذلك تفصى   ق  األع ىا  بال ىافة إلا ذلك يشىم  برا العياناح  

وما واقخ الليارة الميدا ية للمسىتشى ا تم رصىد المئماعة اللا ية المسىتفدمة لغرم القامة كما  

 . ئ10ها ما ل بالشأ  المرف.  
 


