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  العالجية المباني في لأللوان والفسيولوجي النفسي البعد

  " غزة بقطاع الطبي الشفاء مجمع " دراسية حالة
 **  د. عبد الكريم حسن محسن                                                         

  الملخص
 تهدف  الدراسة إلى التعرف على األلوان التي استخدمت في عمارة مجمع الشفاء

الطبي، وهل تم توظيفها بما يتالءم مع نفسية وصحة األفراد مستخدمي الفراغات المعمارية 

للمجمع. كما تهدف  إلى التعرف على الدالالت البنيوية والتعبيرية والبالغية لأللوان وأثرها في 

لول العمارة. وأخيراً جمع المعلومات والتحاليل المستنبطة من الدراسات الميدانية والخروج بح

هذا . فيها املستخدمة واقتراحات تحقق فهما أكبر لأللوان وكيفية توظيفها بشكل مناسب مع الفراغات

وتتمثل المشكلة البحثية في السؤال الرئيسي التالي: "هل تم توظيف األلوان في الفراغات الداخلية 

ليها، ويحقق سهولة لمباني مجمع الشفاء الطبي بما يراعي البعد السيكولوجي والفسيولوجي لمستعم

في فهم وإدراك تلك الفراغات؟"، كما وتقوم فرضية البحث على أساس اإلجابة السلبية للسؤال. 

 اللوني البعد وتحليل وصف خالل من ذلك و والتحليلي الوصفي هذا وقد اعتمد البحث المنهج

 لمجموعة لميدانيةا المقابالت البحث اعتمد كما الطبي، الشفاء مجمع في المختارة المباني لبعض

 التأثيرات دور لمعرفة المختلفة المعمارية الوظائف ذات الفراغات تلك ومستخدمي المختصين من

  .  فيها لأللوان والفسيولوجية السيكولوجية
  

ABSTRACT 
Physiological and Psychological effect of colors in the therapeutic 
buildings, Case Study, "Al-Shifa Hospital in Gaza Strip" 
        The study aims to identify the colors that were used in the architecture 
of Al-Shifa Hospital, and whether they were utilized in line with the 
psychological health and comfort of individuals and users of architectural 
spaces of the complex. 

Finally, data collection and analysis derived from field studies will 
be used to come up with proposals and recommendations to achieve a 
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greater understanding of colors and how to employ them appropriately in 
architectural spaces. 

The main research problem of this study is the following: "Is the 
employment of the colors in the internal spaces of buildings at Al-Shifa 
Hospital, taking into account the psychological and physiological 
circumstances of the users, and achieving easy perception of those spaces?". 
As the research hypothesis based on the negative answer to the previous 
question. 

The research follows descriptive and analytical methods have been 
utilized through the description and analysis of the colors of some selected 
buildings in Al-Shifa Hospital. Furthermore, the search adopted field 
interviews of a group of specialists and users of those architectural spaces 
with different functions to find out the role of psychological and 
physiological effects of colors on it. 

   األلوان، دالالت -غزة بقطاع الطبي الشفاء مجمع -التأثير السيكولوجي والفسيولوجي لأللوان :مفتاحيه كلمات* 

  : المقدمة-1
 .البحث منهجية البحثية، الفرضية البحثية، المشكلة أهميته،و البحث أهداف

العوامل المتداخلة بما في ذلك الفراغ  يتكون التصميم المعماري من عدد كبير من

والشكل والهيكل والضوء واللون الذي يعتبر أحد عناصر التشكيل المعماري وهو جزء أساسي 

للون إضافة ألي تكلفة في البناء فهي ببساطة تصميم ا في التصميم المعماري الناجح، وال يتطلب

مسألة تخطيط مسبقاً. وأفضل األلوان هو الذي يتالءم وظيفة التصميم، حيث يلعب اللون دوراً 

تعديل  أو محيط الغرفة، وله دور في التركيز أو تحويل االنتباه أو تحديد النغمة العاطفية هاما في

  .، أو تجزئته وتحديدهعلى أنه أكبر أو أصغر الفراغ كي نحس به

 فالمسطحات داخلي، تصميم مشروع أي لنجاح والواضح الظاهر المفتاح هو اللون إن"

 التأثير ذلك ويظهر اللون، عنصر هو بها المحرك العنصر يكون والمريح المتناسق التأثير ذات

 أحد اللون ويعتبر كما أدائهم، وتحسين المكان مستخدمي من أي من الطبيعية األفعال ردود ضمن

 العمارة أو الداخلية العمارة في كانت سواء التصميم أعمال لكل والمركزية الرئيسية العناصر أهم

 لنجاح رئيسي عامل تعتبر باللون المتعلقة التصميمية القرارات فأن ولذلك الخزف، أو التصوير أو

 والمجموعات ططالخ اختيار في والتناغم التنوع ،)2:2007  السمنودي،" (مشروع أي فشل أو
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 المرجع( البيئي المحيط وتوازن الداخلي الحيز كفاءة ورفع تحسين علي تعمل ما دائما اللونية

  .)4: السابق

كذلك فإنه من الضروري تحقيق التوظيف األمثل للون بما يتناغم مع وظيفة الفراغ  

 تصميم في المؤثرة ةالقوي العناصر أحد اللون يعد وبما يحترم سيكولوجية وفسيولوجية مستخدميه،

 فإن .تصميم أي في بمكان األهمية من يعد اللون ومؤثرات خصائص فهم أن كما الداخلي، الفراغ

 دراسة ألَّن للتصميم، الوظيفي بالجانب ترتبط اإلنسان في األلوان لهذه النفسي األثر دراسة

 لوجود الزمنية والمدة سسيمار الذي النشاط ونوع شاغليه ونوع للعمارة الداخلي الفراغ احتياجات

 وداللتها ومعانيها األلوان فلسفة خالل من رئيسي بشكل تتحدد كلها محدد فراغ نطاق في الفرد

 وفقًا األلوان تحديد يتم كما الفرد، نشاط مستوى وفي البشرية النفس في أثر من لها وما الرمزية

 الوظائف، تلك تالئم التي األلوان بالحسبان األخذ ويتم دراسته، المطلوب الداخلي الفراغ لوظائف

 دراسة تتم .الفراغ لشاغلي والفسيولوجية النفسية الصحة من مستوى أفضل تأمين ناحية من

 الثقافية معرفتهم االعتبار بعين األخذ ويتم الداخلية، الفراغات لمستخدمي النفسية الطبيعة

  ). 2008 ومعاد، دبس( والجمالية الفنية رغباتهم عن فضال الفكرية وتوجهاتهم

تهدف  الدراسة إلى التعرف على األلوان التي استخدمت في عمارة مجمع  :البحث أهداف 1-1

الشفاء الطبي، وهل تم توظيفها بما يتالءم مع نفسية وصحة األفراد مستخدمي الفراغات 

 المعمارية للمجمع، األمر الذي يعتبر خطوة هامة لفهم المباني، ومراعاة الظروف النفسية

لمستخدميها. كما تهدف الدراسة إلى التعرف على الدالالت البنيوية والتعبيرية والبالغية لأللوان 

وأثرها في العمارة، وأخيراً جمع المعلومات والتحاليل المستنبطة من الدراسات الميدانية للخروج 

ات المستخدمة بحلول واقتراحات تحقق فهما أكبر لأللوان وكيفية توظيفها بشكل مناسب مع الفراغ

 العمارة صياغة دواخل خوارج في تعبيري محتوى ذي كعنصر اللون من فيها. وأخيراً  االستفادة
  .المنتج المعماري والعمراني المعاصر يخدم بما

  تتمثل المشكلة البحثية في السؤال الرئيسي التالي:: البحثية المشكلة 1-2
اني مجمع الشفاء الطبي بما يراعي البعد النفسي "هل تم توظيف األلوان في الفراغات الداخلية لمب

  والفسيولوجي لمستعمليها، ويحقق سهولة في فهم وإدراك تلك الفراغات؟" 



 
 
 
 
 
 

  …يالمبان في لأللوان والفسيولوجي النفسي البعد

  

 4

تقوم فرضية البحث على أساس اإلجابة السلبية للسؤال السابق : البحثية الفرضية 1-3

لمباني مجمع الشفاء حيث"انه لم يتم التوظيف األمثل الستخدام األلوان في الفراغات الداخلية 

الطبي بما يراعي البعد النفسي والفسيولوجي لمستعمليها، األمر الذي حال دون فهم وإدراك تلك 

  الفراغات."

لأللوان على  اعتمد البحث المنهج العلمي لرصد تأثير السيكولوجي :البحث منهجية 1-4

ترنت المتخصصة مستخدميها من خالل اإلطالع على الكتب والدوريات وبعض مواقع اإلن

 خالل من ذلك الوصفي والتحليلي و المنهج البحث للوقوف على آخر التطورات. كما واستخدم
وتحليل البعد اللوني لمجموعة من المباني المختارة في مجمع الشفاء الطبي، كما اعتمد  وصف

ئف البحث المقابالت الميدانية لمجموعة من المختصين ومستخدمي تلك الفراغات ذات الوظا

  التأثيرات السيكولوجية والفسيولوجية لأللوان فيها. دور المعمارية المختلفة لمعرفة

  :حدود البحث : 1-5
تشمل حدود البحث مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة الحتوائه مباني مختلفة، ومن ثم 

م دراسة البعد النفسي والفسيولوجي لأللوان على مستخدميها، حيث تم التركيز على المجمع، ث

تطرق البحث سريعاً لمباني عالجية أخرى تابعة لوزارة الصحة مثل مستشفى األمراض النفسية، 

ومستشفى النصر لألطفال، والمستشفى األطفال التخصصي والمسمى مستشفى عبد العزيز 

الرنتيسي حيث استخدمت فيها نفس الفلسفة اللونية وأن التطرق السريع لهذه المباني يخدم الدراسة 

وأن المباني األخرى تابعة في صيانتها وترميمها لقسم الهندسة والصيانة بمجمع الشفاء خاصة 

  الطبي، وإن كانت خارج مجمع الشفاء الطبي. وفيها تخصصات أخرى من الجدير دراسة ألوانها. 

 :البحث محاور 1-6
 بحث.المقدمة: أهداف البحث وأهميته، المشكلة البحثية، الفرضية البحثية، منهجية ال -
  .العوامل المؤثرة في اختيار اللونمفاهيم عامة، تعريف اللون، نبذة تاريخية عن استخدام اللون، -

  التأثيرات النفسية والفسيولوجية لأللوان.  -

 .الحالة دراسية" مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة" -
  .النتائج والتوصيات، ثم المراجع والمصادر -
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   :عامة مفاهيم -2
  :   اللون تعريف 2-1

 ذي ضوئي شعاع عن الناجم العين شبكية في يتولد الذي الفسيولوجي األثر هو بأنه :اللون يعرف

 واختالف ،الملون الضوء عن أم الملونة الصباغية المادة عن ناتجاً أكان سواء محدد موجة طول

   .)1968-روبرت،(وآخر لون بين نميز يجعلنا الموجة طول

"، Value"وقيمة اللون "،Hueات تعرفها كأصل اللون"كما أن لأللوان خواص وصف

  ).60: 2007(الشيعلي، "Chroma"اللون وشدة

 تردده، في يختلف موجي، طول لها مشعة طاقة إال هو ما حقيقته في اللون فإن كذلك

 إلى وترجمتها باستقبالها، الشبكية في الضوئية المستقبالت وتقوم آخر، إلى لون من وتذبذبه

 أكثر أو حساس األول أنواع ثالثة إلى تنقسم مخروطية خاليا على الشبكية تحتوي حيث ألوان،

 األحمر، باللون اإلحساس عن مسئولة فهي ولذلك الضوء من الطويلة الموجية لألطوال حساسية

 اإلحساس عن ومسئولة الموجية األطوال من المتوسطة للمنطقة حساسية أكثر الثانية والمجموعة

 عبد(األزرق باللون وتحس القصيرة الموجية لألطوال حساسية أكثر والثالثة األخضر، باللون

  ).2011 والدرايسة، الهادي

  :مرئية والغير المرئية األلوان موجات 2-2

 طريق عن األلوان من عدد إلى ابيضاً للعين يبدو والذي الشمس من القادم الضوء يتحلل

 وأطول ،)البنفسجي-النيلي-األزرق األخضر-فراألص-البرتقالي -األحمر( وهي المنشور استخدام

 الموجة طول بين ترابط وجود توضح الحقيقة وهذه البنفسجية، وأقصرها الحمراء، هي الموجات

 و الضوئية الموجات برؤية محدود األلوان رؤية في العين ومدى. اللونية والخبرة الضوئية

 وخارج الملليمتر من المليون نم جزء وهو ميليميكرون) 700-400( بين المدى هذا ينحصر

 يتطلب مثال األحمر فاللون الضوئية، الموجات التقاط البشرية العين تستطيع ال الحدين هذين

 واألزرق ملييميكرون، 550 طولها موجة يتطلب األخضر واللون ملييميكرون،700 طولها موجة

 الهادي عبد(ميليميكرون 702 يحتاج األحمر تحت الضوء أما ميليميكرون، 400

 التردد، ومدى الموجي الطول ومدى اللون) 1(الجدول ويوضح كما). 2011والدرايسة،

  . المختلفة اللون درجات يبين) 1(والشكل
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  التردد ومدى الموجي الطول ومدى اللون يوضح) 1(جدول

  http://ar.wikipedia.org :المصدر

 التردد مدى الموحي الطول مدى اللون

 nm ~ 430–480 THz 630–700 ~ أحمر

 nm ~ 480–510 THz 590–630 ~ برتقالي

 nm ~ 510–540 THz 560–590 ~ أصفر

 nm ~ 540–610 THz 490–560 ~ أخضر

 nm ~ 610–670 THz 450–490 ~ أزرق

 nm ~ 670–750 THz 400–450 ~ بنفسجي

  اللون درجات يوضح) 1(شكل

  )السابق:(المصدر

 لونال درجات

 أصفر أبيض رمادي أسود سيان بنيأرجواني بنفسجي أحمر أخضر

                     

 فضي برتقالي قرمزي أزرق
      

              

  

 هذه أن القول يمكن أنه إال مرئية والغير المرئية ناأللوا موجات ورغم السابق ورغم

 غير واألكوان المنظور، والكون وأضواء، ألوان جميعها والسموات وأضواء، ألوان كلها األرض

 وعالم وأضواء، ألوان، أجسام من ويتكون أجرام من ينشأ ما وكل وأضواء، ألوان المنظورة،

 العالم إن" مايرى، بكل الكون بهذا يستمتع إلنسانا وأن وأضواء، ألوان الغيب، وعالم الشهادة،

 من وإن أضواء، وال ألوان، غير من الحياة على األحياء تقدر فال واألضواء، باأللوان مترع
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 حمدان،(لهما ويلذ بهما، ينعم الذي اإلنسان كون هو واألضواء، األلوان، فيه تحل الذي الكون

2002 :142.(  

  :المختلفة العالمية الثقافات من نماذج في اللون استخدام 2-3

 كما األفراد، عند خاص ومدلول الشعوب عند عام مدلول وله اإلنسان قدم قديم اللون

 أن اهللا قدر حيث الخليقة بدء منذ موجود هو بل اكتشافها من أو معينة حضارة وليد اللون يكن

  )2004 يماني،(وقاتالمخل سائر كذا و ألوان للطبيعة و مختلفة ألوان البشري للجنس يكون

 :وتعالى تبارك الحق يقول حيث والتدبر التفكر تستحق اآلية وهذه

ى َألَمتَر َأن َل اللَّهَأنْز نم اءمالس اءنَا  مجفََأخْر بِه اترفاً ثَمخْتَلا مانُهَألْو نماِل والْجِب ددج 

 بِيض رمحفٌ وخْتَلا مانُهَألْو ابِيبغَرو ود27( س ( نمالنَّاسِ و ابوالدامِ واَألنْعفٌ وخْتَلم انُهَألْو 

ا  كَذَِلكخْشَى ِإنَّمي اللَّه نم هادبع اءلَمالْع ِإن اللَّه زِيزع صرح ولقد ،)27،28:فاطر) (28(   غَفُور 

  .الهادئة المريحة األلوان من الصفرة أن مع ر،قصو كأنها لجهنم الشديد اللهب بصفرة القرآن

 الواحد االنسجام فإن وعليه .ألوان من والنفور أللوان الطمأنينة من اإلنساني الفعل ردود وكذلك

 قد األلوان النفس تتقبل فحين النفس، حاالت جميع في الواحد األثر له يكون ال قد األلوان بين

 اللون كان قد و هذا ).142: 2002 حمدان،(حزن إلى تنقلب تتقبلها ال وحين فرحا، يحدث

 نحت و خزف و منسوجات و معدنية مشغوالت و عمارة من اإلسالمية الفنون سائر في حاضرا

 بساطة و عبقرية وظهرت كما. أصيل إسالمي كفن العربي الخط فن في الخصوص وجه على و

 من البيئة خامات توظيف على واعيةال قدرته خالل من الخطية أعماله إخراج في المسلم الفنان

 في بالغت فنون و حضارات عن يختلف بهذا وهو التكلف عن بعيد بأسلوب ألوان و أقالم و مداد

 ).2002 العزيز، عبد(لإلبداع مادة .الجواهر و الذهب جعل

 جمالية، أو حسية، أو رمزية، أو تعبيرية، األلوان دالالت جاءت ،اإلسالمية العقيدة وفي

 األعلى، بالخالق المقترن السماء من القادم النور أولهما، :جوهريين بمصدرين اللون طوارتب

 وجماله، اللون، فإن وبذلك، العدل، لجمال المنافي والطغيان الظلم، بقبح المقترنة الظلمة وثانيهما،

 اللون وأصبح اإللهي، والقسطاس العدل، مع المفهوم في يتداخل ثم الضياء، وجود مع يقترن

 الصقر،(الشعبية األعراف في الحبور على دالة المشعة واأللوان الحزن، لون المظلم األسود
  )1:13، ط2010
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 والعباسيون، لديهم نفسية داللة له اللون وهذا البيض اللون شعارهم كان مثال فاألمويون

 الفن في أما  .وهكذا األخضر اللون شعارهم كان العلويين وكذلك، األسود اللون شعارهم كان

 تنفيذ أثناء بعقيدته المسلم الفنان التزام من ناجم وذلك عقائديا، مدلوال اللون حمل فقد اإلسالمي

 الفسيح الكون في تأمله خالل من اكتسبهما اللذين والثراء، بالنقاء تتسم بألوان وإخراجها أعماله

 . منه الجمال واستلهام فيه اهللا مقدرة وعظيم

 العمل في فقط مادية ال فنية كقيمة اللون عنصر من ضاراتالح من أي فنون تخُل ولم

 معبرعن خير فكان الحضارات اختالف على الفنون جميع في وظف قد اللون فنجد الفني،

 اإلبداع على وقدرتها خاص بشكل اإلنسانية النفس وعلى الدينية، والطقوس المعتقدات،

 مصر عمارة وخوارج دواخل في تميزام دورا الملون الرخام لعب وبالمثل .) 1988الصائغ،(

 كقرى العالم في الشعبية العمارة في األلوان استخدمت كما، اإلسالمية البالد من وغيرها وتركيا

 معان وفق .البناء طقوس من هاما طقسا التلوين تعتبر التي أفريقيا وجنوب وسط وقرى النوبة

 منطقة لكل الشعبي والموروث لدينوا بالمعتقد ارتباطها حيث من ورموزها األلوان ودالالت

  ).2008ومعاد،  (دبس نفسها والتقاليد العادات تحمل

 اللون فاستخدموا اإلنسان، نفسية على األلوان تأثير القدماء المصريون عرف كما

 فوق اللون ووجد واألسقف، الحوائط في وخاصة الداخلية فراغاتها في أكفانهم في مثال األخضر

  ).2009 الدين، شمس( األكبر رماله داخل في األخضر

 طاقة أو ،"شوي الفونج"يسمي فيما باأللوان العالج القدماء الصينيون استخدم كذلك

 العمل وبيئة المنزل في األثاث قطع ترتيب أو تغيير على يعتمد قديم صيني علم وهو المكان

 بدورها تؤثر تيال المكان في للطاقة متوازن انسياب ذلك يحقق بحيث متوازن بشكل وتوزيعها

 على ويعتمد شوي الفونج علم من مشتق باأللوان والعالج نفسه، اإلنسان وأداء ونفسية طاقة على

 .)2010 حمد، أبو( اإلنسان لجسم الطاقي التوازن إلعادة األلوان استخدام

 يلبسها التي األلوان رموز على تعتمد والبوذية الهندية العبادات في نجد ما وكثيرا

 .الديانات مختلف في الدين رجال بين نشاهدها كما، اآلن تىح الكهنة

 وفي، والرخام الجرانيت الستخدام نتيجة اإلغريقية العمارة في اللونية المعالجات ظهرت كما
، كاألكزيما الجلدية األمراض بعض عالج في األحمر الضوء العلماء استخدم الوسطى العصور

  .الداخلية فراغاتها على جوهريأ تأثيراً ونالمل للزجاج كان القوطية العمارة وفي
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 والثمار الكريمة كاألحجار ذاتها؛ الطبيعة عناصر من اللون استخالص إلى اإلنسان ولجأ
 والفضي والذهبي واألزرق كاألحمر عدة ألوان إلى لتحويلها محاولة في  والمعادن واألعشاب
  ). 1988 الصائغ،( واألخضر

الفنية التي تنادى باستخدام  ظهرت الكثير من التيارات وبعد الحرب العالمية الثانية

(عمارة الحداثة التي انتهت بالطراز الدولي الجامد) والتي وصفوها  األلوان في العمارة السائدة

وهو تيار Postmodern هذا االتجاه واضحا في عمارة ما بعد الحداثة بالملل والكآبة. وقد ظهر

كما ظهرت حركات لونية . عمـارة التراثيــة في قالب جديدال معماري يحمل دعوة للعودة إلى

) وهذه 2،(شكلPeacock Architectureأو عمارة الطاووس ءعمارة الببغا أخرى عرفت باسم

استخدم فيها المعماريون األلوان  و التيأ Pallet of colorsيطلق عليها أحيانا اللوحة اللونية 

ألخضر واألزرق للتأكيد على التشكيل المعماري أو تقوية األساسية األربعة: األحمر، األصفر، وا

بأهمية اللون في العمل المعماري. إن استخدام اللون في البيئة العمرانية  التتابع الفراغي وللتذكير

باالنتماء  إليها بعدا جديدا يأتي من كون األلوان ذات تأثيرات نفسية، حيث تعطى إحساسا يضيف

( أحمد،  اإلنسان مع البيئة من الميول التخريبية، وتزيد من اإلنتاج وتفاعلالمكاني لألفراد، وتقلل 

2010.(   

  

  

)عمارة الببغاء أو عمارة 2شكل(

  الطاووس
)(Peacock Architecture  

http://goindia.about.com/od/c
ities/tp/jaipur-attractions.htm 

 

  :اللون اختيار في المؤثرة العوامل 2-4

من العوامل التي تؤثر في اختيار اللون منها العامل الوظيفي والعوامل هناك العديد 

 عامل السن، والجنس، والبيئة المحيطة والعادات والتقاليد، والحالة الصحية البيئية، وكذلك

  .لإلنسان

 وعلى اللون اختيار على كذلك تؤثر والعادات والتقاليد الشخصية والميول العوامل"

 الوظيفي، العامل أهمها المؤثرات من مجموعة فيها تتشابك األلوان ياراخت عملية فإن العموم
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 ولها. المعماري العمل ألطراف اللونية والتفضيالت المحيطة البيئة وألوان والشمس والمناخي

 المختلفة اللون ترتيب نظم ومعرفة وصفاتها، األلوان بخصائص كاإللمام المتطلبات من مجموعة

  ).2007 المجيد، عبد" (عدادهاإ وطرق اللونية والخطط

وتقاليدها، والمنطقة والبلد، والمهنة  كما ويؤثر على عملية اختيار اللون عادات الشعوب

في نفس الوقت ال يكفي نونا معينا لتعيش  .)2010،أحمد( والعمل وأخيراً الميول الشخصية 

مختلفة في رؤيتنا بتوازن معه فاأللوان عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تتمتع بتأثيرات 

  .)2011لمحيطنا(عبد الهادي والدرايسة،

 فما آخر، لون إلى االرتياح وعدم بعينه، لون إلى االرتياح في تتفق لم األذواق أن على

 تراه ال قد كاألخضر، مريح هادئ لون أو مثال، كاألحمر متعب قوي صاخب لون أنه على اتفق

  يؤكده ما وهذا).  142: 2002 حمدان،(ثيرالتأ هذا وبمثل السمات، هذه بمثل أخرى نفس

 عالمات أو معينة لمشاعر رموزاً تشكل األلوان إن: "يقول حيث  الجرافيك فن كتابه في الصقر.د

 إنسان أي فإن نحوه شعورنا باختالف يختلف علينا األلوان تأثير أن وبسبب الفرد، حياة في محددة

 بتكوين اللحظة تلك من يبدو لون أن البصر قطري عن يدرك أن يستطيع المبكرة الطفولة منذ

:" تقول حكمة وهناك النضج سن حتى الشعور ذلك معه يمتد وربما اللون ذلك نحو معين شعور

  ).89: 1،ط2003 الصقر،( "واأللوان الشكل تخص ذاكرة لدينا تتكون األزمان تطور عبر إنه

اللون من الناحية الفسيولوجية أيضاً علي  " فإنه يؤثراأللوان بالبيئة أو المكان "البلدوعن عالقة 

بالد الشمال حيث السماء الرمادية القاتمة، والشعوب التي  تعيش فيالجسم بالنسبة للشعوب التي 

فاإلنسان يبحث عن البحر بمائه األزرق أو عن … والشمس الساطعة  تعيش حيث السماء الصافية

 الشركسي، النادي(حة الجسمانية والفكريةالباعث علي االتزان والرا الريف األخضر بتأثيره

وأما عن عادات الشعوب وتقاليدها"مهما يكن من أمر فإن هذه التفسيرات ال تستطيع أن   ).2009

ألف سنة كما يتكهن علماء اآلثار  تلغي حقائق لونية منذ أن عرف اإلنسان اللون قبل سبعين

 ومنها: 
قدان لدى بعض شعوب العالم فإن الشعب الصيني إذا كان اللون األسود يرمز إلى الحزن والف 

 مثالً يستخدم اللون األبيض لهذه الغاية العتبارات خاصة به وبمفاهيمه الفلسفية"
)tartoos,2010.(   
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 الهوية وإبراز تأكيد في  هاماً موضوعياً دوراً يلعب  للون المدروس االستخدام فإن السابق من

 دورا يلعب وكذلك والجديدة، القديمة المباني بين اًبصري تجانساً وتحقيق وتجميل وتحسين

 وتهذيب الفني، والذوق الجمالي اإلحساس وتنمية للمكان، باالنتماء اإلحساس تنمية في سيكولوجياً

   ).2007 المجيد، عبد(المكان مع المتعايشين األفراد سلوكيات

 أو االسترخاء إلى وتدفعنا الهدوء وأ النشاط فينا وتبعث النفسية حالتنا في تؤثر األلوان فان وعليه

 في تعبا تسبب أن المكان في اللون ألحادية يمكن إذ الجسدية حالتنا في تأثير لها وكذلك العمل،

 األلوان بينما الدم، ضغط ارتفاع على فتساعد) برتقالي اصفر، احمر،(الدافئة األلوان أما البصر،

 الطاغية األلوان اختيار يتم أن الهام من فانه ذال عكسي، مفعول فلها) اسود اخضر،ازرق،(الباردة

 والهادئة الفاتحة األلوان فان العموم وعلى. الوقت من كبيرا قسما فيها يقضي التي األماكن على

 تكون ما غالبا التي القوية األلوان من أكثر النفوس في والراحة وتبعث االسترخاء على تساعد

  .ومثيرة منشطة

  :لأللوان والفسيولوجية ةالنفسي التأثيرات -3
 عدة من تعريفه يمكن لذا والصحة والعمارة والفن الفيزياء العلوم، من لعديد مهم جزء هو اللون

  ).Frank, 2006(الفسيولوجي التعريف عن يختلف للون السيكولوجي فالتعريف اتجاهات

 التأثيرات إن Ulrich Beer بير يولرتش العالم يقول: لأللوان) النفسي(السيكولوجي فالتعريف

 فعلى سيكولوجيا، حياديا جانيا فيأخذ لونا يرى أحد فال اللون، هو يظهرها ما غالبا السيكولوجية

 من الرفض ومشاعر وحب، وتعاطف سرور من القبول مشاعر تبدأ غريزي ويشكل الفور

  ).السابق المرجع( اللون رؤية بمجرد وذلك وغضب كراهية

 ،العين شبكية في ينتج الفسيولوجي أثر هو اللون أن فهو: نللو الفسيولوجي التعريف أما

 بتحليل القيام المخروطية للخاليا يمكن حيث وآخر، لون بين نميز يجعلنا الموجة طول واختالف

. الملون الضوء عن أو الملونة الصباغية المادة عن ناتجاً اللون كان سواء للمشاهد، اللون ثالثي

 هو ،"اللون أحمر الشيء هذا" مثل عبارات في يظهر لغتنا، يف األشياء مع اللون ارتباط إن

 الجهاز أو الدماغ، في إال موجود غير إحساس هو اللون أن إنكار يمكن ال ألنه مضلل ارتباط

   ).encyclopedia( الحية للكائنات العصبي
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 يمكن وال والفسيولوجية النفسية التأثيرات بين وقوياً واضحاً ترابطا هناك أن شك ال

 يوحي بعضها إحساسات فيها فتحدث النفس في تؤثر األلوان فإن وعليه بعضهما، عن فصلهما

 كل لدى المفضل اللون أن المعروف فمن. لالضطراب تدفعنا واألخرى وتطمئننا تريحنا بأفكار

.. عليه المسيطرة الروح عن يفصح أي..ومزاجه وصفاته ميوله عن ويفصح شخصيته يعكس منا

 الصحية، حالته وبين الشخص لدى المفضل اللون بين العالقة يحددوا أن النفس ماءعل استطاع وقد

 تأثير إلى التأثير هذا يتحول ما وسرعان النفس، على مباشرا تأثيرا المحيطة األلوان تؤثر حيث

  الجسمية النفس بأمراض  تُعرف وهذه األمراض، ببعض لإلصابة قابال الجسم يجعل عضوي

  ).www.m3mare.com/vb/showthread.php?11396( النفس باب من الجسد إلى تتسلل التي

يتعدى تأثير اللون في حاالت كثيرة ذلك التأثير السيكولوجي إلى التأثير الفسيولوجي   كما

 الناتج عن جزء أو مجموعة أجزاء من الجسم، فحاالت االضطراب التي تحدث من اللون األحمر،

والتأثير الملطف الناتج عن اللون األخضر، هي تأثيرات فسيولوجية والتأثير المنبه للون األصفر 

محضة، وحتى تأثير اللون البرتقالي على عملية الهضم، حيث يزداد إفراز العصارة المعوية طبعاً 

البرتقالي أثناء الطعام، بل يمكن استعماله كلون للستائر أو على قطع  ال يعني ذلك استعمال الضوء

  ).Jonathan, 2004( األثاث

  :لأللوان) السيكولوجية(النفسية التأثيرات 3-1
 ما فهي المباشرة فأما مباشرة، وغير مباشرة تأثيرات إلى السيكولوجية التأثيرات تنقسم

 الغير التأثيرات أما، الثقل أو الخفة أو الحزن أو المرح مثل اإلنساني السلوك على منها يظهر

 موضوعياً أما، والدفء الحرارة يمثل البرتقالي اللون الًفمث لألشخاص تبعاً تتغير فهي مباشرة

 أحاسيس فتحدث النفس على األلوان تؤثر" كذلك .)1985شيرزاد،(الشمس وغروب النار يمثل فهو

 اإلرهاق صفات يحمل واآلخر واالطمئنان الراحة سمات يحمل بعضها اهتزازات عنها ينتج

 "والكآبة الحزن أو المرح و الفرح من حالة عنه جينت قد األلوان تأثير أن نرى لذا واالضطراب

 عن الشخصية تحليل( كتابه في"Martin Lang" النج مارتن ذكر ولقد. )2006 الهادي، عبد(

 بحوث تقدمت كلما إليه اإلضافة يمكن جديد مجال اللون سيكولوجية في البحث أن) اللون طريق

 من العديد وهناك .اإلنسان لنفسية الدقيقة عرفةبالم يرتبط للون السيكولوجي األثر حيث النفس علم

 واألصفر األحمر اللون استخدام حث فقد النفس على السيكولوجي األلوان تأثير تظهر التي األمثلة

 من لغيرهم األماكن تاركين وينصرفوا بسرعة يأكلوا أن المطعم زوار  سريعة وجبات مطعم في
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 الشجار فيها كثر التي المصانع أحد في األحمر من البد األخضر اللون استخدام أدى كما الزوار،

 عندما كذلك . )2006 الهادي، عبد( ،)2010 الصقر،(العمال بين والمحبة الوئام إلى العمال بين

 تغيير اإلدارة قررت المصانع أحد في ينقلونها كانوا التي الصناديق ثقل من الحمالين بعض تذمر

 زال أن بعد وزنها خف قد حمولتهم أن الحمالون شعر اوعندم األخضر إلى األسود من لونها

 في اإلنتاج زيادة من األميركية المصانع أحد مدير تمكن كما عنها، األسود للون النفسي الثقل

 العمال عدد انخفض كما الفاقع األخضر باللون الجدران طالء بعد المائة في ثمانية بنسبة مصنعه

 الطائرات مصانع تحاشت وبالتالي الغثيان على يبعث أن األصفر للون يمكن كما المتمارضين،

 الفاتح اللون هذا أعطى بينما السفن أو الداخلي الطائرات ديكور في اللون هذا استخدام والسفن

 األزرق باللون الدراسة فصول طالء أن أيضاً ثبت وقد المدرسية، الفصول داخل للطالب نشاطاً

 أما العدواني، سلوكهم ويقلل انتباها أكثر التالميذ يجعل عادية إضاءة مصابيح وضع مع الفاتح

 ،"التالميذ لسلوك عكسياً أثراً يحدث فإنه بالفلورسنت اإلضاءة مع البرتقالي باللون الجدران طالء

 تكون ما غالباً اإلنسان نفس على اإليجابية أو السلبية ونتائجها التأثيرات هذه فإن العموم وعلى

  ).tartoos.com, 2010( التجارب، عبر المكتسب الشرطي رتباطباال يسمى عما ناجمة

 التطلع عند بها يستهان ال فرحة وللنفس العصبي، جهازنا في تؤثر جذابة، موجية قوة اللون" و

 نظمته صامت شعر واللون والغناء، الموسيقى طرب عن يختلف ال قد طرب يشملها إذ إليه،

 ).124: 2002 حمدان،"(نفسيتها عن المعبرة لغتهاو كالمها فهو وبيانها، الطبيعة بالغة

 تجارب أجريت وقد الغور، بعيد اإلنسان في اللون تأثير إن" النفس علماء أحد- اردتشام يقول

 أو وبالسرور، البرودة، أو بالحرارة، ويشعر وإحجامنا، إقدامنا، في يؤثر اللون أن بينت متعددة

 وقد ،)2004 وقرقوز، الحميد عبد( الحياة إلى ظرتهن وفي الرجل، شخصية في يؤثر بل الكآبة،

 والجسم النخامية، الغدة تنبه فإنها الجسم إلى الضوء طاقة تدخل عندما أنه العلماء اكتشف

 الفسيولوجية، العمليات من مجموعة تحدث معينة هرمونات إفراز إلى يؤدي مما الصنوبري

 Leoليونوركنت حددت وقد هذا .والسلوك والمزاج التفكير، على المباشرة السيطرة وبالتالي

Norekent) ( األلوان تأثير قوة"كتابها في "Paint Power اللون أن: فقالت األلوان بعض تأثير 

 لون وهو الثوري االنفعال من ويزيد بالحرارة، اإلحساس يسبب فهو والدم، النار لون :األحمر

 التوهج لون :البرتقالي اللون أما. زاجوالم الطباع على قوي تأثير ذو وهو والحركة الحيوية
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 وهو الشمس، ضوء لون :األصفر اللونو. واإلثارة بالدفء يوحي سطوع لون إنه واالشتعال،

 اللون وأن. العصبية األمراض بعض لعالج أحياناً ويستعمل والسرور المعتدل المزاج لون

 النفس على السكينة بعض يضفي إذ بالراحة يوحي مهدئ رطب منعش الطبيعة لون :األخضر

 بعض معالجة في استعمل فقد لذا الصبر على اإلنسان ويساعد سريعاً يمر أن للوقت ويسمح

 والماء السماء لون هو :األزرق اللون وكذلك. األعصاب وتعب الهستيريا مثل العقلية األمراض

 تحت يتناقص العضلي التوتر إن خيالية أجواء خلق على قادر حالم بالخفة يوحي شفاف منعش إنه

 وهو السريع والتنفس القلب نبض وتهدئة الدم ضغط تخفيض على قادر وهو األزرق الضوء تأثير

 بالحرب قليالً يوحي أيضاً مهدئ لون :األرجواني اللون فإن وأخيراً. للنفس تهدئة األلوان أكثر

 اختير فقد مةالقدي العصور منذ تحضيره تكاليف الرتفاع ونظراً حالم رطب رقيق أنه خواصه من

 والدرايسة، الهادي عبد( والعظمة بالفخامة يوحي وهو الملكية األبهة عن ومعبراً رامزاً لوناً

  ).2010 الصقر،( ،)2011

  :التأثير الفسيولوجي(العضوي) للون2 -3
 أللوان تعرضنا وكثرة ونفسيا جسديا علينا تؤثر ألنها واأللوان والظالم الضوء إلى نحتاج نحن

 الضوء أن والسبب، الثانية بالدرجة الشعورية الحالة على األولى بالدرجة الجسم على ريؤث معينة

 هرمونات إفراز على ويحفزها اإلنسان جسم في معينة غدد على يؤثر األلوان مصدر هو الذي

 إلى ويميل النهار في والتيقظ للحيوية ويميل نشاطه يزداد اإلنسان جسم فإن ولذلك أيضاً، معينة

 في الجيد النوم ذلك على والدليل وبالفطرة تلقائياً تتم العملية هذه ومثل، الليل في والهدوء السكون

  .للجسم مفيد وغير مزعجا نومنا يكون النهار في والنوم الليل

 يتوافق الذي اللون اختيار يتم ثم ومن محددة ذبذبة له جسدنا في عضلة أو عضو كل فإن كذلك

 المرض عنه ينتج ذلك فإن الجسم أجزاء من جزء أي في ذبذبة أي ددتر تغير وإذا التردد هذا مع

  .)-الصقر،( المناسب بلونه ذبذبته المتغير الجزء إمداد طريق عن ببساطة عالجه الممكن من الذي

 من بوحي السيكولوجي دورها اإلنسان عرف فقد لأللوان النفسية التأثيرات تفسير صعوبة رغم

 إلى هنا الباحثون ويشير بها المتعلقة النظريات وضع في العلماء هديجت أن قبل الشخصية تجربته

 البصري الهيبوثالموس جهاز داخل المشاعر مركز على الملونة األضواء تأثير يثبت ما هناك أن

 داخل الصماء الغدد بمجمل تتحكم التي النخامية الغدة إلى ينتقل التأثير هذا بأن وقالوا الدماغ، في
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 داخل الهرمونات إفراز مستوى على بالتالي فتؤثر الجنسية والغدد الدرقية الغدة لكذ في بما الجسم

  ).tartoos.com, 2010( البشر وأمزجة العصبي الجهاز على انعكاس من لذلك وما الجسم

 طرق إيجاد على ساعد الحيوية اإلنسان وظائف على العميق الفسيولوجي التأثير اكتشاف إن 

 لأللوان العالجي التأثير عرف حيث، عديدة مرضية مشاكل لمعالجة لونيةال الخاصية هذه توظيف

 العصور في العلماء نجد المثال سبيل فعلى، المجال هذا في مستمراً البحث ومازال بعيد زمن منذ

 أعطت كما،  كاألكزيما الجلدية األمراض بعض عالج في األحمر الضوء استخدموا قد الوسطى

 بفقر والمصابين عقلياً المتخلفين األطفال معالجة في هامة نتائج فراءوالص الحمراء اإلشعاعات

 الباردة فاأللوان تردده، أو منها كل موجة طول باختالف بعضها عن األلوان تختلف إذاً الدم،

 المخضر، األزرق اللون المستشفيات وتستعمل الهادئة، النشاطات الهدوء، إلظهار عادة تستعمل

 .الهدوء من درجة بأعلى المرضى إلبقاء وذلك الجدران، على لبعضا بعضهما مع مدموجان

 الراحة سمات يحمل بعضها اهتزازات عنها ينتج أحاسيس فتحدث الجسم على األلوان تؤثر

 مختلفاً تأثيراً الواحد اللون يحمل وقد...  واالضطراب اإلرهاق صفات يحمل واآلخر واالطمئنان

 آلخرين ويوحي واالضطراب بالقلق البعض يوهم فقد ... مثال كاألخضر آخر إلى شخص من

  :لأللوان العضوي التأثير عن مبسطة فكرة يلي وفيما .والطبيعة بالخضرة

  الدم ضغط يزيد – الجسم أنسجة داخل يتغلغل– مثير ساخن: األحمر

  الدم ضغط يخفض– ومنوم مسكن – العصبي الجهاز يمس: األخضر

 حالة في تستخدم اإلنسان، عند الهضم حركة يسهل –لبالق نبضات يزيد –محرك: البرتقالي

 العضلية والتشنجات الحاد المغص وعالج، والمرارة الكلى حصى ومعالجة، والتعب اإلرهاق

  ).2010 ،الصقر(

  .لإلنسان العصبية الحالة في يؤثر–الفكر لخاليا منشط :األصفر 

 في األزرق اللون أن النفس ءأطبا وجد فقد الروماتيزم، عالج مع فعال تأثير له :األزرق

 " كذلك مشاعرهم، تهدئة على كثيراً يساعد عاطفية صدمات من يعانون للذين النفسية المصحات

 في يساهم ألنه والمشاحنات المجادالت فيها يكثر التي االجتماعات أماكن األزرق اللون يناسب

 من العديد أثبتت" كما ).2010 ،الصقر( ،)2009 الجزائر، طلبة منتديات(" وتهدئتها تقليلها

 وألواناً والحركة التحفز لديه تثير معينة ألواناً امرئ لكل أن عدة دول في أجريت التي التجارب
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 بكلية النفس علم بقسم المساعد األستاذ – يس بن نجوى الدكتورة تقول .ومسكنة مهدئة أخرى

 في تتسبب وقد نفسيته، على مباشرة بصورة تؤثر باإلنسان المحيطة األلوان – بأبها للبنات التربية

 لما وطبقاً). 2009الشركسي، النادي(البنفسجية باألمراض تعرف التي األمراض بعض عالج

 تاكوما في االجتماعية الحيوية للبحوث األمريكي المعهد مدير( شاوس الكسندر الدكتور يعتقده

 والصنوبرية، النخامية الغدة تنبه فإنها أجسامنا، الضوء طاقة تدخل عندما فإنه ،)واشنطن بوالية

 الفيسولوجية، العمليات من مجموعة بإحداث تقوم معينة، هرمونات إفراز إلى يؤدي بدوره وهذا

) السابق(وسلوكياتنا، ومزاجنا أفكارنا على المباشرة السيطرة تلك لها األلوان لماذا يشرح وهذا

 مكانياً به الجسم وإحاطة للمرض اسبالمن اللون اختيار على تعتمد باأللوان العالج وطريقة

 من المصاب الجزء على العقل تركيز أثناء وتأمله اللون نفس من مالبس بارتداء أو فيه بالجلوس

 نتيجة باأللوان، يحسون أنهم يظن والذين البصر، كفيفي على حتى تأثير لأللوان أن كما. الجسم

  . alshikhqaidalardh.com, 2004)(أجسامهم داخل تتولد التي الطاقة لترددات

 التطبيقات مجال في لتدخل الفسيولوجي التأثير إلى لأللوان السيكولوجي التأثير يتعدى وربما

  )2011 والدرايسة، الهادي عبد( .العالجية

 على يساعدنا أنه في فائدته وتكمن تعلمه في مجهود إلى يحتاج ال باأللوان العالج أن كما

  ).2010الصقر،( بنا المحيطة األشياء كل مع للتجاوب ويؤهلنا وطاقاتنا أنفسنا مع التواصل

 نفس في للتأثير األلوان استخدام يتم لذا والهدوء، بالراحة الشعور إلى الغالب في المرضى يحتاج

 كاللون الهادئة األلوان إلى اللجوء ويتم الصارخة، األلوان تجنب فيتم ايجابيا، تأثيرا وجسمه المريض

 الجلوس صاالت في أما بقليل، أعتم لونًا السقف إعطاء ويتم كما الجدران، في حالفات األخضر

. للشفاء التماثل عملية في للمساعدة بحذر والدافئة الحيوية األلوان بعض إدخال فيتم النقاهة، وأماكن

  ).1977 حمودة،(

 لأللوان يةوالفسيولوج السيكولوجية التأثيرات على المختصين من عدد توافق يتضح السابق من

  ). 1955 طالو،( ،)1977 حمودة، يحي( ،)2010 الصقر،( ،)1988 شيخاني،( منهم

  .لأللوان والفسيولوجية والسيكولوجية التأثيرات تلخص) 2،3(والجداول
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 ) تأثيرات األلوان السيكولوجية والفسيولوجية اإليجابية والسلبية على النفس2جدول(

 )1995:25،11(طالو،

 التأثير العضوي التأثير النفسي السلبي التأثير النفسي االيجابي اللون

والثقة واحترام  التفاؤل األصفر

الذات، واالنبساط، وقوة 

 .والود، واإلبداع عاطفية،

والخوف  الالعقالنية

والهشاشة العاطفية 

واالكتئاب والقلق 

 .واالنتحار

يوحي بالنشاط والنشوة 

ويعد من األلوان المنشطة 

الفكر، كما تؤثر  لخاليا

بعض درجاته في حدوث 

 . اضطرابات معوية

المادية، والغذاء  الراحة البرتقالي

والدفء واألمان،اإلحساس، 

 .والعاطفة، والمرح

الحرمان واإلحباط 

والرعونة وعدم 

 .النضوج

يساعد على عملية الهضم، 

و يحبذ استخدامه في 

  غرف الطعام

البدنية والقوة  الشجاعة األحمر

والبقاء  الدفء والطاقة و

،المكافحة أو الهروب، 

  .والتحفيز ، واإلثارة

التحدي، والعدوان 

والتأثير 

 .البصري،االجهاد

يزيد من سرعة نبضات 

القلب، ويسبب االنفعال 

من أكثر  الثوري، ويعد

  األلوان إثارة لألعصاب

الروحي،  الوعي البنفسجي

واالحتواء، والرؤية، 

واألصالة،  والترف،

 .الحقيقة، والجودةو

التوحد، واالنحالل، 

 والقمع، الدونية

له تأثير حسن على القلب 

والرئتين واألوعية 

من مقاومة  الدموية ويزيد

  أنسجة الجسم

  األخضر

 

والتوازن، والمحبة،  التناغم

والراحة واالطمئنان، 

 .والتوعية البيئية،السالم

والركود،  الضجر

 البرود العاطفي، الوهن

ن مهدئ ،يستعمل هـو لو

في معالجة بعض 

 األمراض النفسية

والعصبية مثل تعب 

كما أنه فعال  األعصاب،

فـي تهدئة حاالت األرق 
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 . والتعب

المخابرات، واالتصاالت،  األزرق

والثقة والكفاءة والصفاء، 

 .والمنطق، والتأمل والهدوء

، االنطواء،عدم  البرودة

االنفعال، المعاملة غير 

 .ودية

على تخـفيف يساعد 

االضطرابات العصبية 

الثائرة،  وتهدئة النفوس

 .تخفيف ضغط الدم

المادية والرعاية،  الطمأنينة القرنفلي

والدفء ، واألنوثة، والحب 

 .وبقاء األنواع والجنس

العاطفي،  المنع،الرهاب

 .والضعف البدني

الذهن أكثر مما  يؤثر على

 يؤثر على الجسد، 

الثقة، والحزن،  انعدام الحياد النفسي الرمادي

واالكتئاب، والسبات، 

 الطاقة واالفتقار إلى

 

واألمن واألمان  الرقى األسود

 العاطفي والكفاءة، 

والبرودة  االضطهاد

 والخطر والثقل

 

، والعقم، الوضوح  النظافة األبيض

 والكفاءة والنقاء، والبساطة،

البرودة، وعدم الودية 

 والعقم  

 

الدفء، والطبيعة،  الجدية، البني

 والثقة، والدعم

قلة المرح والثقل، 

 وعدم التطور

 

 اإلنسان على الفسيولوجية األلوان تأثيرات) 3(جدول

 الفسيولوجي التأثير اللون

 العالجي المكان اسم

 بهذا طالؤه المفضل

 اللون

 يوصى نصائح

 بها

  الحارة األلوان: أوالً

 والبرتقالي األحمر تحت واللون كاألحمر والمثيرة؛ طةالمنش وإشعاعاتها الحمضي بتفاعلها تمتاز

 واألسود واألصفر

 ينصــــح ال* العالقـة  ذات األقسام*  الـدم  فقـر  عـالج  في يستخدم* األحمر
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 دور وله العام والضعف ،)األنيميا(

 للتخلص الدموية الدورة تنشيط في

 وارتـداء . المـنخفض  الضغط من

 إحساسـا  يعطـي  األحمـر  اللون

 الخمـول  من والتخلص بالنشاط،

 بالتعـب  ورالشـع  عنـد  والكسل

  .اإلجهاد

 اللون يشفي* الكساح، يعالج كما* 

 والحـروق  األكزيميا من األحمر

  .الجروح التئام على ويساعد

 مثل الحادة الحميات بعض يشفي*

ــرة ــى الحم ــة والحم  القرمزي

  .والحصبة

 مرض من الشفاء على يساعد وهو

 الجنسـي  والبرود الجنسي العجز

 البوليةوالمشـاكل  المثانة والتهاب

  .جلديةال

 مناعـة  األحمـر  اللـون  يقوي* 

 .األمراض لمحاربة الجسم

) الـدم  أمـراض  باطنة(

 دور وله العام والضعف

  الدموية الدورة تنشيط في

  العظام قسم* 

) البولية المسلك(  قسم* 

 الجلديـة  األمراض قسم

 والتناسلية

 فـي  اسـتخدامه 

ــات  الفراغــ

 الـذين  للمرضى

ــا ــن نونيع  م

 ضـغط  ارتفاع

ــدم ــد. ال  ويزي

 ضـربات  معدل

 ويقــوي القلــب

 اللون مع القلب

  .البرتقالي

 لمـن  العكس* 

ــانون ــن يع  م

 ضغط انخفاض

  .الدم
 

 تحت اللون

 األحمر

 فـي  بتاتـاً  يسـتعمل  ال اللون هذا

 فـي  يساعد ولكنه االحتقان حاالت

 الحمـراء  الـدم  كرات بناء إعادة

 التهـاب  آلالم كمهـدئ  ويستعمل

 الدم فقر أمراض ويشفي عصاباأل

  .والسل
 

ــام ــي األقس ــالج الت  تع

 فقـر  مثـل  الدم أمراض

 أمـراض (والسرطان الدم

 قسم)  * الحميات الغدد،

 )عام باطني(

 العين كانت فإذا

 تستطيع البشرية

 ماليين 10 تمييز

 فإنها األلوان من

 رؤية عن تعجز

 اللــونين هــذين
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 نفسـية  آثار فأية

 أن يمكـن  خفيفة

 أن دون يؤذيانها

 ندري

 يزيد حيث. الهضمي الجهاز ينشط البرتقالي

 أحسـن  من. المعوية العصارة من

  .المرضى عند الشهية لفتح األلوان

، والتعب اإلرهاق حالة في تستخدم

، والمـرارة  الكلى حصى ومعالجة

ــص ــاد والمغ ــنجات الح  والتش

  .العضلية

 التهابـات  مثـل  العينين التهابات

  .لتنفسيا الجهاز وينشط، القرنية

 وهـو  االكتئـاب  عـالج  في يفيد

ـ  لإلحساس ومضاد منشط، : بالـ

ــوط، ــور، الهب ــاس، الفت  النع

 المشاعر وكافة اليأس، االضطهاد،

 .العصبية االضطرابات السوداوية

 ذات الباطنية األمراض*

 الجهاز ( بالمعدة العالقة

  ) الهضمي

ــم* ــراض قسـ  أمـ

  "القرنية"العيون

 أمـراض  عالج أقسام* 

 .تنفسيال الجهاز

 

 اللون

 األصفر

 والكبد البنكرياس على يؤثر*

 إعادة على يساعد حيث والطحال

  بها، األنسجة بناء

 الجهاز أمراض من يشفي*

 والحلق البرد إصابات مثل التنفسي

  .وغيرها والسعال

 الغدة عمل على ايجابيا تأثيرا يؤثر

 الجهاز ويقوي والشُعب، الدرقية

 الجهاز أمراض أقسام*

  الهضمي

  )التنفسي الجهاز( *

 )الغدد أمراض*(

 يحظر* 

 هذا استعمال

 على اللون

 ألنه الحوامل

 عمل على يؤثر

 .الكليتين
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 .للجسم والعصبي العضلي

 خاص بشكل باستخدامه حوينص

 اإلمساك أو الهضم عسر لعالج

 .النصفي الصداع أو المستمر

  الباردة األلوان:ثانياً

 والبنفسـجي  والنيلي األزرق وتشمل .ومهدئة باردة إشعاعاتها تكون حيث القلوي، بتفاعلها تمتاز

 والبني أخضر، أبيض، والوردي،

 اللـــون

 البنفسجي

  الفاتح

 فوق اللون

 البنفسجي

 مقاومـة  علـى  اللون هذا يساعد*

 الشديدة العصبية االنفعاالت

 تخفيـف  فـي  يفيـد  أنـه  يعتقد *

  .الهرمونية االضطرابات

 فروة ألمراض وجيد العدوى يمنع

 وهـو  النصـفي،  والصداع الرأس

 مـن  وخاصـة  عـام  بوجه مهدئ

  .والنفسية العصبية األمراض

 األذن علـى  اللـون  هـذا  يؤثر و

 المثانـة،  العظام، األسنان، اليمنى،

  .الطحال

 مرض يشفي :البنفسجي فوق اللون

 لـين  شفاء على يساعد و الكساح،

 لـبعض  وقاتـل  مطهـر  العظام،

  .الجراثيم

  
 

  النفسية العيادات*

  الهرمونية اإلضرابات*

  العظام أمراض أقسام* 

ــف قســم*   واألذن األن

  والحنجرة

  األسنان قسم* 

 البولية المسالك قسم*

 بوضـع  ينصح*

 الذين األشخاص

ــون ــي يميل  إل

 غرفة في العنف

ــة ــاللون مطلي  ب

 الفـاتح  الوردي

ــرة  قصــيرة لفت

ــم ــر يجعله  أكث

ــدوءاً  هــــ

  .واسترخاء

 األلوان تجنب* 

 تبعث فقد الحيادية

 االكتئـاب،  علي

ــن ــب ولك  يج

 جرعات استخدام

  .منه صغيرة

 في مضر ولكنه*

 اإلصـابة  حالة

 القلـب  بأمراض
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 ويسبب والرئتين

ــال  االنفصــ

 بـالعين  الشبكي

 في يستعمل وال

 .السرطان عالج

  األخضر

 فوق اللون

 األخضر

  والرئتين، للقلب مفيدا يكون فيما

 حالـة  فـي  اآلالم تهدئـة  في يفيد

 علـى  ويؤثر ن،بالسرطا اإلصابة

 ويخفـف  والصفراء، والمخ اللسان

 ،. العصـبية  االضـطرابات  من

 انـه  كمـا  العصبي الهياج ويقاوم

 المعدة تقلصات تسكين على يساعد

  .العصبية اإلضطرابات عن الناتجة

 هـذا  يعتبـر :األخضر فوق اللون

 ويلحـم .. للجـراثيم  قاتـل  اللون

 ..والجروح الحية األنسجة

 وعنـابر  القلـب،  أقسام

  .به الخاصة النوم

 جراحة أقسام* 

 أكثـر  من أنه إذ

 تهدئـة  األلوان

 العصبي للجهاز

  األزرق

 اللـــون

 النيلي

 للمشـكالت  جيـدا  األزرق يعتبر

ــية ــرئتين التنفس ــح .وال  وينص

 والقلـب  الربو لمرضى باستخدامه

  العصبي والشد

 ويجـدد  االسـترخاء  على يساعد

 إذ بالجسـم،  العصبي الجهاز نشاط

 ويـؤدي  الضغط خفاضان في يفيد

 عـدد  من ويخفض االسترخاء إلى

 أيضـا  يساعد وهو التنفس، مرات

ــاماأل ــة ذات قس  العالق

ــاز ــي بالجهـ  التنفسـ

 الربــو ثــل وأمراضــه

  .التنفس وضيق

 العظام أقسام*

 ينصح ال ولكن*

ــاللون  األزرق ب

ــحاب  ألصــ

ــاب  األعصــ

 جداً الهادئة
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 والظهـر  القرح اآلم تخفيف على

 واإلضــطرابات والرومــاتيزم

 كما الشرايين، تصلب و االلتهابية

 واللـون  .الجنسي للهياج مضاد أنه

 فـي  األزرق اللـون  يشبه:النيلي

 عـالج  مـع  فعـال  تأثير التأثير

 .الروماتيزم

 تخفيـف  على البني اللون يساعدالبني اللون

 .البشرة وحماية الظهر آالم

  العظام أقسام*

 اللـــون

 الوردي

ـ  الجسم على ملطف تأثير له  ثحي

 وجـد  وقد العضالت، بإرخاء يقوم

 يميلون والذين للعدوانيين مهدئ أنه

 ومراكز األبحاث ومراكز للعنف،

 .اإلدمان عالج

  

 أخرى ألوان تأثيرات: ثالثاً

 اللـــون

 األبيض

 لعـالج  اللون هذا استخدام يمكن*

 للمصابين وخاصة الصفراء مرض

 الـوالدة،  حـديثي  األطفال من بها

 مرضـى  ءاألطبـا  ينصح وكذلك

 ضوء في بالتريض الرئوي الدرن

 مالبـس  وارتـداء  القوي الشمس

 .بيضاء

ــون يســاعد   الل

 علــى األبــيض

 األعضاء تقوية

 خاصـة  وبصفة

 .المناعي الجهاز

 اللون

 األسود

   .للشهية مثبط*
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  الحالة دراسية" مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة" -4

  مكونات ومرافق مجمع الشفاء الطبي: 4-1
فـي عهـد    1946مع الشفاء الطبي من أهم المجمعات الطبية الذي أنشأ عام يعتبر مج

الملك فاروق حيث كان يضم ثالث مستشفيات هي: مستشفى الجراحة ومستشفى الباطنة ومستشفى 

، ويخدم 42000m2سرير على مساحة  500القدرة السريرية اإلجمالية له   النساء والتوليد وتبلغ

). وقد 2002افظة غزة بشكل خاص، وقطاع غزة بشكل عام(المنسي،منطقة التغطية الخاصة بمح

).  كمـا  3تطور المجمع في تخطيطه ليخدم القطاع بأكمله ليصل إلى وضعه القائم الحالي (شكل

ويتكون المستشفى بشكل عام من مجموعة من الخدمات اإلدارية والفنية والعالجية حيـث يمكـن   

 ت اإلدارية والعامة، وأخيراً  التشغيل والصيانة.  تصنيفها إلى األقسام الطبية، والخدما
وبالرغم من هذا التقسيم إال أن ضيق المساحة المحددة للمجمع الطبي أدت إلى اختالط االستخدام 

في المباني مع تحقيق الثالثة تصنيفات المذكورة أعاله، كما و يالحظ أنه و على الرغم من 

اء الطبي وتوفير معظم الخدمات التي يجب أن تتوفر اختالط االستخدامات في مباني مجمع الشف

في مباني المستشفيات التي تقدم خدمة الرعاية والعالج الطبي بما في ذلك خدمات النوم. إال أن 

هذه المباني تم وضعها بمخططات ال تخضع ألي إستراتيجية محددة مسبقا بل تم توزيعها عشوائيا 

  ). 170: 2010(خضر،  ملهمما أثر على المخطط العام للمجمع بأك

 
  ) المخطط التفصيلي العام لمجمع الشفاء الطبي 3شكل (

 )2010المصدر: (قسم الهندسة والصيانة بمجمع الشفاء الطبي، 
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  الرصد الميداني للبعد اللوني للمجمع:2 -4
ب بالزيارة الميدانية والمقابالت الشخصية لبعض المختصين ذوي العالقة  خاصة مهندسي المكت 

الهندسي بوزارة الصحة، وكذلك بالرفع الفوتوغرافي لبعض مباني مجمع الشفاء الطبي، تم رصد 

) التي توضح واقع البعد اللوني الخارجي والداخلي لبعض مباني المجمع، فقد 9إلى3األشكال(

 اختلفت األلوان المستخدمة في مباني مجمع الشفاء الطبي سواء خارج المباني أو داخلها. 
يارة الميدانية للمكتب الهندسي بمجمع الشفاء الطبي تم مقابلة المهندس محمد ابو حمدة مدير وبالز

المكتب الهندسي بوزارة الصحة، والمهندسة سلوى عبد العال رئيسة القسم المعماري بالمكتب، 

  وحنان عبد العال المهندسة المعمارية بنفس المكتب.

  وقد تم توجيه األسئلة التالية لهم:

  تعتقد بأهمية استخدام البعد اللوني في الفراغات الداخلية لمباني مجمع الشفاء الطبي؟     * هل

* هل تم مراعاة البعد السيكولوجي والتأثيرات الفسيولوجية عند اختيار األلوان المستخدمة في 

  الفراغات الداخلية والواجهات الخارجية لمباني مجمع الشفاء الطبي؟

  ي وجهت اختيار األلوان في الفراغات الداخلية للمباني؟* ما هي المعايير الت

  فكانت اإلجابات من قبل المهندسين السابقين على النحو التالي:

  * هل تعتقد بأهمية استخدام البعد اللوني في الفراغات الداخلية لمباني مجمع الشفاء الطبي؟    

ل اإلسرائيلي والذي تم استخدامه أجاب المهندس محمد ابو حمدة أن اللون المتوارث عن االحتال 

(مستشفى الشفاء حسب تسميته آنذاك) هو اللون األبيض  في جميع مباني مجمع الشفاء الطبي

لجميع المباني!!! لذا أستغرب  الخارجية والواجهات الداخلية الفراغاتواللون الرمادي المحايد 

خوارج للمجمع رغم التأثير النفسي تعميم هذا االستخدام من قبل االحتالل في جميع الدواخل وال

الثقة، والحزن، واالكتئاب،  السلبي لهذا اللون وأن البعد السيكولوجي للون الرمادي هو انعدام

  : مقابلة شخصية).2010والسبات. وهذا ال يالئم مثل هذا النمط من المباني(أبو حمدة، 

د اختيار األلوان المستخدمة في * هل تم مراعاة البعد السيكولوجي والتأثيرات الفسيولوجية عن

  الفراغات الداخلية والواجهات الخارجية لمباني مجمع الشفاء الطبي؟

أجمع مهندسو المكتب أنه رغم االعتقاد والقناعة بضرورة مراعاة البعد اللوني بتأثيراته النفسية 

ية للمباني وال والفسيولوجية إال أنه لم يتم مراعاة ذلك عند اختيار األلوان للفراغات الداخل
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للواجهات الخارجية وسيطر اللون األبيض والرمادي فقط على تلك المباني(أبوحمدة، عبد العال، 

  : مقابلة شخصية).2010

  * ما هي المعايير التي وجهت اختيار األلوان في الفراغات الداخلية للمباني؟

سب قول م. محمد ابو حمدة تجنب ألوان األنتيكا(المشتقة والمستلهمة من األلوان التراثية ح -

األلوان الفاتحة والمعشقة بألوان الحجر الرملي والحجر الصخري الطبيعي، ومن ألوان الخشب 

  الطبيعي وتعريقاته) وذلك لصعوبة ترميمها وصيانتها فنيا واقتصادياً.

  يتم اختيار األلوان بناء على استشارة العاملين في المكان. -

  سوق المحلية.األلوان المتوفرة في ال -

  مراعاة سهولة الصيانة والنظافة لتجنب االتساخ. -

سيراميك وباقي الحوائط دهان زيت أو بالستيك 180cmالجزء األسفل من الحائط وبارتفاع  -

  : مقابلة شخصية). 2010مطفي(أبو حمدة، 

عض مباني واقع البعد اللوني للواجهات الخارجية والفراغات الداخلية لب 8-2وتوضح األشكال من 

  المجمع حسب الرصد الميداني:

  
 الوالدة مبنى اإلدارة مبنى العامة الجراحة لمبنى المقابل المبنى الرئيسي المدخل 

 المجمع في المباني بعض لواجهات نمطية نماذج)3(شكل
 

  
 الحضانة الوالدة الوالدة

 الوالدة بنىم في المستخدمة األلوان تظهر داخلية لقطات )4(شكل
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 المجمع لمباني الخارجية للواجهات األبيض اللون تغليب)6(شكل

  
 

 
 المقطعية للصورة نايف األمير مبنى للحروق العلمي عدنان مبنى   الباطنة مبنى الطبي الشفاء جمعم كافتيريا مبنى

 للواجهات السائد األبيض اللون لتغيير جديدة محاوالت )7(شكل
 

 
 رجال باطنة الباطنة استقبال ستائر الباطنة استقبال

 الدواخل على الباردة األلوان سيطرة حيث اطنةالب مبنى في المستخدمة األلوان تظهر لقطات) 8(شكل
 

  

  
 الداخل من الحروق الحروق مدخل الحروق لعالج العلمي عدنان مركز

 الحروق لعالج العلمي عدنان مركز في المستخدمة األلوان تظهر داخلية لقطات) 5(شكل
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اإلفاقة غرفالعمليات-العمليات غرفة المفتوحة القلب جراحة عيادة

  
 الكلية غسيل الصدرية األمراض قسم الصدرية األمراض

 ومبنى العمليات-تالعمليا غرفة المفتوحة القلب جراحة عيادة في المستخدمة األلوان تظهر داخلية لقطات )9(شكل

 الكلية وغسيل الصدرية األمراض

  :اللونية الفلسفة وبنفس الصحة لوزارة تابعة أخرى عالجية مباني 4-3

 الفلسفة نفس رصد تم حيث الصحة لوزارة تابعة أخرى عالجية لمباني ميدانية زيارات تمت كما

  : مبانيال هذه ومن الطبي الشفاء مجمع في األلوان اختيار عند اتبعت التي

 .األماكن بعض في البنفسجي إلى إضافة الزهري، اللون استخدام لألطفال الدرة مستشفى*

 فاتح، بني كراميكا الداخل ومن ،"شمامي"فاتح برتقالي الخارج من لألطفال النصر مستشفى*

 وبمساهمة اخضر، كراميكا االستقبال أقسام و وأخضر، بيج، بلون لألسرة وستائر بنية، وأبواب

 ماوس، ميكي"الصور بعض وضعت النرويج من والممول  ساهم برنامج الوداد جمعية من

  .الغرف وبعض الممرات في" الطبيعية المناظر وبعض

 أهمية على أكد البرقوني نبيل واالستشاري األخصائي المستشفى مدير مع شخصية مقابلة وفي

. المرضى على وفسيولوجي لوجيسيكو دور من لها لما الداخلية الفراغات في األلوان استخدام

 المتوارثة والرمادية البيضاء األلوان من للخروج المحاوالت بدأت األخيرة اآلونة في وأنه

 وأشجار طبيعية ومناظر كالدببة أليفة حيوانات صور استخدمت وقد المستشفى في والسائدة

 والبد للذكور، الفاتح واألزرق لإلناث الوردي اللون استخدام يفضل وأنه أطفال، وألعاب وزهور

 ، 2010البرقوني، نبيل( الفاتح واألزرق واألحمر كاألصفر لألطفال المبهجة األلوان إدخال من

  ،)مقابلة

 أنه المستشفى في العاملين األخصائيين أحد دلو أبو سمير واالستشاري األخصائي ويقول

 نفس ويضيف سنوات، 10- 8 فئة مثال الكبار األطفال على سيكولوجيا تؤثر األلوان بأن يؤمن

 زى" إحساس يعطي الشبابيك فتحات على فاتح اخضر بلون ستائر استخدام أن قائالً األخصائي

 ٍأسرة بعض حول ستائر استخدمت كما. للموظف مريح غير وهو أخصائي رأي حسب" الكفن
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 فترة وللط أكثر اهتمام والى عناية تحتاج  األطفال -األورام أمراض وأن اخضر، بلون المرضى

 مقابلة: 2010 دلو، أبو(لألطفال للمرافقين أكثر مهم وهذا أكثر اهتمام إلى إنسانيا ومحتاج اإلقامة

  ). شخصية

 .البيض اللون هو الغالب النفسية األمراض مستشفى*

  .ابيض المرضى نوم فاتح، واخضر فاتح بيج العيون عمليات:القرنية أمراض العيون مستشفى*

  لوني الميداني للمجمع وتقييمه:تحليل الرصد ال 4-4
* رغم اعتقاد مهندسي المكتب الهندسي بوزارة الصحة، وكذلك بعض األطباء بأهمية استخدام 

البعد اللوني في الفراغات الداخلية لمباني مجمع الشفاء الطبي، ورغم أهمية الدور السيكولوجي 

عند اختيار األلوان المستخدمة في  والتأثيرات الفسيولوجية لأللوان إال أنه لم يتم مراعاة ذلك

الفراغات الداخلية والواجهات الخارجية لمباني المجمع، بل وكانت المعايير في غالب األمر بعيدة 

كل البعد عن االختيار القائم على أساس علمي مدروس، فكان اختيار األلوان يعتمد على استشارة 

وان المتوفرة في السوق المحلية، إضافة إلى العاملين في المكان حسب ذوقهم الفردي، وحسب األل

مراعاة سهولة الصيانة والنظافة لتجنب االتساخ، وهذه المعايير في مجموعها تجنبت األبعاد 

  النفسية والفسيولوجية لأللوان وانعكاسها على مستخدمي المكان وخاصة المرضى منهم. 

واللون الرمادي المحايد المتوارث  ومما يجدر ذكره أيضاً هو استمرار استخدام اللون األبيض 

لغالبية مباني  الخارجية والواجهات الداخلية الفراغاتفي  )1994-1967عن االحتالل اإلسرائيلي(

مجمع الشفاء الطبي حيث تغلب وساد هذا اللون. وفي السنوات الخمس األخيرة بدأت محاوالت 

لوان خارجية وداخلية جديدة مثل الخروج عن استخدام اللون األبيض واللون الرمادي لتظهر أ

اللون البيج، والبيج المعرق بالبني، واللون المشمشي، واللون األزرق واألزرق المخضر،.... كما 

استخدمت تشطيبات من مواد جديدة ملونة مثل السيراميك والجرانيوليت  وفيما يلي نماذج لبعض 

  تلك األلوان المستخدمة في مباني المجمع:

 والبني البيج بلون جرانيوليت استخدم فقد األورام أمراض وعالج لتشخيص نايف األمير مبنى* 

  .   البيج استخدم الداخل ومن ، الخارج من الغامق

 البيج المدخل لون فكان الصدرية األمراض وقسم الصناعية، الكلي قسم يضم الذي المبنى*

 استخدم فقد الكلى غسيل غرف ماأ لعلوي، للجء وبيج الحوائط، من السفلي للجزء بالبني المعرق
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 الفاتح االخضر اللون استخدم فقد الصدرية قسم في النوم لغرف وبالنسبة. ودهان ابيض سيراميك

  .ابيض ولون"  فستقي" 

 اللون هو  النوم ألقسام الداخلي فاللون والسرطان الدم فقر مثل الدم وأمراض األورام مبنى* 

 رشقة الخارجي أما المهندسين قول حسب البالط لون عم ليتناسب"ودهان" فاتح بيج" السكري

  . أبيض

 سيراميك بالط" الوالدة كشك" الوالدة صالة وفي أزرق، في بيج لون استخدم فقد  الوالدة مبنى*

 اللون استخدم الخارج ومن األزرق هو الداخلي لونه فكان  المرأة صحة مبنى أما البيج، بلون

  .المخضر األزرق اللون استخدم فقد الحضانة مبنى وأخيراً األبيض،

 الغالب، اللون وهو فاتح أخضر) سيراميك( كراميكا بالط" النوم عنابر" القلب وحدة القلب أقسام*

  .وابيض أخضر وفاتحة زاهية بألوان ستائر واستخدمت ابيض، دهان الحائط باقي

  مركزة عناية-القلب أقسام وفي ،"مشمشي" الغامق البيج لون استخدم فقد المفتوح القلب جراحة أما

  . أخضر في األبيض السيراميك كان فقد

 أما الخارج، من" جرانيوليت" الطوبي"الغامق والبني البيج لون استخدم فقد – الباطنة مبنى*

 النوم ألقسام- الداخلية الفراغات أما الداخل، من غامق أخضر سيراميك استخدم فقد االستقبال

 وأمراض) الحميات ،"الغدد أمراض" الهرمونية، اإلضرابات( أيضا يشمل والذي الباطنة بمبنى

 تجديده ومقترح السابق في الصارخ أخضر اللون كان فقد والتناسلية، الجلدية الهضمي الجهاز

 دهان الحوائط وباقي سم،180 بارتفاع سفلي جزء) سيراميك( كراميكا فاتح سماوي بأزرق

  .غامق ازرق مع فاتح بني ستائر استخدمت كما أبيض،

 ازرق و بيج كراميكا الداخلية االستقبال وفراغات ابيض بلون رشقة الخارج من الجراحة مبنى*

 األخضر واللون مشمشي غامق بيج العمليات غرف أما ابيض، لون النوم وأقسام فاتح، سماوي

 والحنجرة واألذن واألنف البولية المسالك يشمل المبنى أن علما واإلفاقة العمليات غرف لممرات

  . أخرى وأقسام والعظام

  تقييم فرضية البحث: 4-5
 ومقابلة الميداني وبالرصد الطبي الشفاء لمجمع الداخلية للفراغات اللوني البعد تحليل وبعد وأخيراً

 الستخدام األمثل التوظيف يتم لم انه"  معها ذلك كل وتطابق البحث فرضية ثبتت المختصين،

 النفسي البعد يراعي بما الطبي الشفاء مجمع لمباني ليةالداخ الفراغات في األلوان



 
 
 
 
 
 
 
Abed El-Kareem Meheisen, J. Al-Aqsa Unv., Vol.16, No.1, 2012 

  

 31

 وهذه البحثية المشكلة لعالج توصيات وضع من البد وعليه." لمستعمليها والفسيولوجي

  .6-4 التالي البند في إجمالها يمكن التوصيات

  توصيات خاصة لالرتقاء بالبعد اللوني لمجمع الشفاء الطبي:6 -4
 السيكولوجية باألبعاد تتعلق والتي للبحث النظري الجانب في تتم التي الدراسات على بناء

 مجمع لمباني السابق اللوني التحليل على وبناء اإلنسان، على تأثيرها ومدى لأللوان والفسيولوجية

 فراغ كل للمباني الداخلية الفراغات في التالية األلوان باستخدام يوصي البحث فإن الطبي الشفاء

 وتتلخص المرضى، وباألخص مستعمليه وفسيولوجية سيكولوجية مع تناسبي وبما وظيفته حسب

  :التالي في التوصيات هذه

 دور وله العام والضعف الدم بأمراض العالقة ذات باطنة األقسام في األحمر اللون استخدام**

 فقر وعالج اإلجهاد بالتعب الشعور عند والكسل الخمول من والتخلص الدموية الدورة تنشيط في

  . المنخفض الضغط رفع في ويساهم ،)األنيميا(  الدم

 اللون وكذلك الكساح، عالج في يساهم حيث العظام، قسم في األحمر اللون استخدام يمكن كما* 

 لين و الكساح مرض عالج في دور لهما  ،(أرجواني)البنفسجي فوق واللون الفاتح، البنفسجي

 أيضا يساعدان فهما ،)سيان(والنيلي األزرق أما.الجراثيم لبعض وقاتالن مطهران وهما العظام،

 بمعنى(. الظهر آالم تخفيف في يساعد البني واللون. والروماتيزم والظهر القرح اآلم تخفيف على

 بنفسجي والفوق الفاتح البنفسجي األحمر، السابقة األلوان استخدام نيمك العظام قسم أن

 هذا آخر في المالحظة أنظر المرضية، الحالة حسب والبني ،)سيان(النيلي واألزرق ،(أرجواني)

  ).لبندا

(المسالك البولية)، و قسم األمراض الجلدية والتناسلية حيث  * استخدام اللون األحمر في قسم 

كما ويساهم في الشفاء من .والحصبة يشفي بعض الحميات الحادة مثل الحمرة والحمى القرمزية

  ويساعد على التئام الجروح. الجلدية كاألكزيميا والحروق بعض المشاكل

ينصح  .الشفاء من مرض العجز الجنسي والبرود الجنسي والتهاب المثانة البوليةعلى  وهو يساعد

باستخدام األحمر وال ينصح باستخدام اللون البنفسجي الفاتح واللون فوق البنفسجي، أما اللون 

(بمعنى استخدم اللون ، واللون البني لحماية البشرة. .األزرق والنيلي، مضادان للهياج الجنسي
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بني، واألزرق في قسمي المسالك البولية، والجلدية والتناسلية، وتجنب البنفسجي األحمر وال

  وفوق البنفسجي).

(الجهاز  *استخدام اللون البرتقالي واألبيض في أقسام األمراض الباطنية ذات العالقة بالمعدة

لشهية المعوية. من أحسن األلوان لفتح ا يزيد من العصارة الهضمي) ينشط الجهاز الهضمي. حيث

  .عند المرضى. حيث يساعد اللون األبيض على تقوية األعضاء وبصفة خاصة الجهاز المناعي

يستخدم في حالة اإلرهاق والتعب، ومعالجة حصى الكلى والمرارة، والمغص الحاد والتشنجات  

  .العضلية

كبد * استخدام اللون األصفر في أقسام أمراض الجهاز الهضمي،ذات العالقة بالبنكرياس وال

والطحال حيث يساعد على إعادة بناء األنسجة بها، ويقوي الجهاز العضلي والعصبي للجسم 

  وينصح باستخدامه بشكل خاص لعالج عسر الهضم أو اإلمساك المستمر أو الصداع النصفي.

*كما يمكن استخدام البرتقالي واألبيض في قسم أمراض العيون"القرنية" التهابات العينين مثل 

ت القرنية، اللون البرتقالي، ال ينصح باستخدام البنفسجي وفوق البنفسجي، ألنهما يسببان التهابا

(بمعنى استخدام اللون األبيض والبرتقالي واألصفر في أقسام االنفصال الشبكي بالعين. 

األمراض الباطنية ذات العالقة بالجهاز الهضمي، وكذلك األقسام التي تعالج حصى الكلى، 

مغص الحاد، وكذلك في األقسام التي تعالج التهابات العيون والقرنية، ويحذر من والمرارة وال

  استخدام البنفسجي وفوق البنفسجي).

  * قسم األنف واألذن والحنجرة اللون البنفسجي الفاتح اللون فوق البنفسجي.

البرد  البرتقالي واألصفر في أقسام عالج أمراض الجهاز التنفسي مثل إصابات استخدام اللون *

، كما يمكن استخدام اللون األزرق، يعتبر .والحلق والسعال وغيرها حيث ينشط الجهاز التنفسي

وينصح باستخدامه لمرضى الربو والقلب.، واللون  .األزرق جيدا للمشكالت التنفسية والرئتين

األبيض له دور حيث ينصح األطباء مرضى الدرن الرئوي بالتريض في ضوء الشمس القوي 

(بمعنى استخدام األصفر والبرتقالي و األزرق واألبيض في أقسام  .تداء مالبس بيضاءوار

   الجهاز التنفسي).

* استخدام اللون األصفر واللون البنفسجي الفاتح وفوق البنفسجي في األقسام ذات العالقة 

ب، ويفيد بأمراض الغدد حيث يؤثر اللون األصفر تأثيرا ايجابيا على عمل الغدة الدرقية والشُع

  اللون البنفسجي الفاتح واللون فوق البنفسجي في تخفيف األمراض الهرمونية.
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  فلها التوصيات التلية: * أما أقسام القلب

استخدام األخضر واللون فوق األخضر في عنابر النوم للحاالت التي تعاني من ارتفاع ضغط  -

 الدم. 
رضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. ال ينصح باستخدام اللون األحمر في الفراغات للم -

  .ويزيد معدل ضربات القلب ويقوي القلب مع اللون البرتقالي

  .األحمر والبرتقالي يستخدم لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم-

ال ينصح باستخدام اللون البنفسجي الفاتح والفوق بنفسجي  مضر في حالة اإلصابة بأمراض  -

  القلب والرئتين.

وينصح باستخدامه لمرضى الربو  .، يعتبر األزرق جيدا للمشكالت التنفسية والرئتيناألزرق -

  والقلب والشد العصبي، كما ويوصى باستخدام اللون النيلي في حاالت تصلب الشرايين.

حيث يوصى باستخدام اللون األخضر وفوق األخضر في ، ويعتبر هذا اللون  أقسام الجراحة* 

  األنسجة الحية والجروح.. قاتل للجراثيم.. ويلحم

وال ينصح ويوصى فيها باستعمال اللون األخضر واللون فوق األخضر،  أقسام األورام*

  اللون البنفسجي الفاتح واللون فوق البنفسجي في عالج السرطان.  باستخدام

: و يحظر استعمال اللون األصفر على الحوامل ألنه يؤثر على عمل الكليتين، *مستشفى الوالدة

ما وينصح باستخدام اللون األبيض لعالج مرض الصفراء وخاصة للمصابين بها من األطفال ك

  حديثي الوالدة.

: يوصى باستخدام اللون البنفسجي الفاتح اللون فوق البنفسجي ألنهما يساعدان األمراض النفسية

االكتئاب وهو  الشديدة، في الوقت الذي يفيد البرتقالي في عالج على مقاومة االنفعاالت العصبية

منشط، و مضاد لإلحساس بالـ: الهبوط، الفتور، النعاس، االضطهاد، اليأس، وكافة المشاعر 

االضطرابات العصبية. كذلك األخضر واللون فوق األخضر ويقاوم الهياج العصبي، إذ  السوداوية

  أنه من أكثر األلوان تهدئة للجهاز العصبي.

 الفاتح ي العنف في غرفة مطلية باللون الوردي*يوصي بوضع األشخاص الذين يميلون إل

(القرمزي) لفترة قصيرة يجعلهم أكثر هدوءاً واسترخاء. كذلك فإن اللون الوردي له تأثير ملطف 

على الجسم حيث يقوم بإرخاء العضالت، ومهدئ للعدوانيين والذين يميلون للعنف، حيث يستخدم 
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ويوصى بتجنب األلوان الحيادية فقد تبعث علي  في ومراكز األبحاث ومراكز عالج اإلدمان، كما

  االكتئاب، ولكن يجب استخدام جرعات صغيرة منه.

  (أرجواني). *أقسام األسنان يوصى باستخدام اللون البنفسجي الفاتح، اللون فوق البنفسجي

" األسماء العلمية لأللوان الواردة أعاله وذلك لسهولة 6) السابق "ص1( كما ويوضح الشكل 

  رف عليها مقارنة باألسماء المحلية المتعارف عليها.التع

يالحظ أنه قد يتداخل أكثر من لون في القسم الواحد مثل اللون األحمر  مالحظة هامة:

والبرتقالي لهما تأثيران متناقضان حيث يستخدمان لرفع الضغط المنخض، واألخضر لخفض 

  الضغط المرتفع، وألوان أخرى، هنا يقترح البحث التالي:

من الممكن تثبيت األلوان في الممرات داخل مجمع الشفاء الطبي، أما الفراغات الداخلية فمن 

الممكن التحكم باأللوان عن طريق استخدام خاليا من ستائر سطحها الخارجي يتالءم مع الوسط 

  المحيط والسطح الداخلي يمكن تغيير لونه حسب اللون الموصى به سيكولوجياً وفسيولوجياً.

  :والتوصيات لنتائجا -5

  :النتائج 5-1
اللون جزء أساسي في التصميم المعماري وإن طريقة اختيار اللون تعتبر جزءاً ال يتجزأ من -

  التصميم الناجح. 

  ال يتطلب تصميم اللون إضافة ألي تكلفة في البناء فهي ببساطة مسألة تخطيط مسبقاً.   -

  لمختلفة.استخدم اللون على مر العصور في الحضارات ا -

 وألوان والمناخي الوظيفي، العامل أهمها اللون اختيار في المؤثرة العوامل من العديد هناك -

عملية اختيار اللون  على ويؤثر كما. المعماري العمل ألطراف الفردي والذوق المحيطة البيئة

  وتقاليدها، والمنطقة والبلد، والمهنة والعمل. عادات الشعوب

 يحمل بعضها اهتزازات عنها ينتج أحاسيس النفس في تحدث حيث كولوجياًسي بعداً لأللوان  -

 ينتج وقد واالضطراب اإلرهاق صفات يحمل واآلخر والمرح والفرح واالطمئنان الراحة سمات

   .والكآبة الحزن من حالة عنه
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 قطر إيجاد على ساعد مما الحيوية اإلنسان وظائف على عميقاً فسيولوجياً تأثيراًلأللوان  -

 لأللوان العالجي التأثير عرف حيث، عديدة مرضية مشاكل لمعالجة اللونية الخاصية هذه توظيف

  .المجال هذا في مستمراً البحث ومازال بعيد زمن منذ

إال أنه لم يراع  غزة محافظات مستوى على طبي تجمع أكبر هو الطبي الشفاء مجمع أن رغم -

وجي عند اختيار ألوان الواجهات الخارجية وال ألوان فيه البعد السيكولوجي وال البعد الفسيول

  الفراغات الداخلية لتتناسب مع سيكولوجية وفسيولوجية مستخدمي المكان خاصة فئة المرضى.

 :التوصيات 5-2
 و بالفراغات الداخلية والخارجية صلته و تتناول اللون التي الدراسات من بمزيد القيام ضرور ة − 
 .عاصرةالم بالعمارة ذلك ربط
 يخدم بما العمارة صياغة دواخل خوارج في تعبيري محتوى ذي كعنصر اللون من االستفادة −

  .المنتج المعماري والعمراني المعاصر

في تعديل  ال بد من فهم كل هذه األدوار العامة للون الستخدامها واستثمارها حتى في العالج أو -

  .نفسية اإلنسان

وجي والفسيولوجي عند اختيار ألوان الواجهات الخارجية ضرورة مراعاة البعد السيكول -

والفراغات الداخلية للمباني العالجية المنوي إنشاؤها لما تلعبه من دور كبير في تسريع شفاء 

  المرضى.

أما المباني العالجية القائمة فيوصى عند إجراء أعمال الصيانة والتجديد لها األخذ في االعتبار  -

  راته السيكولوجية والفسيولوجية. البعد اللوني وتأثي

توصي الدراسة بضرورة تذكير المختصين وأصحاب العالقة أن عملية اختيار اللون ال تحمل  -

  المشروع أية تكلفة اقتصادية وأنها ببساطة مسألة تخطيط مسبقاً. 

  :المراجع والمصادر
  أوالً: المراجع العربية:

  خطأ! مرجع االرتباط التشعبي غير صالح. ،ونيةالل العمارة مقالة: 2010، زكريا، أحمد -1

 11:49 ،2010، 30 يناير السبت ، الموقع دخول باأللوان، العالج: 2010 أمال، حمد، أبو -2

pm .  



 
 
 
 
 
 

  …يالمبان في لأللوان والفسيولوجي النفسي البعد

  

 36

 http://a7lahttp://a7la-tollab.forumotion.com/profile.forum?mode=register-    
 ط دمشق، القلم، دار داؤدي، صفوان تحقيق ،القرآن ألفاظ مفردات:  1992الراغب، األصفهاني،3-

   .1992:ص ، 1420 ::ج 1

  لأللوان السيكولوجي التأثير: 2010 العقار، أسواق4-

234html_content /aswaqalaqar.com 

 العمـارة  حيـز  معالجـة  في اللون استخدام سيكولوجية:  2007السيدعلى، جمال السمنودى،-5

 الفنـون  كليـة  الداخلية، العمارة قسم ،عجمان بجامعة تطبيقية دراسة -المركبة بالمباني الداخلية

 .،مصر المنيا المنيا، جامعة الجميلة،

  .األردن عمان، التوزيع، و للنشر األهلية ،األلوان فلسفة كتاب: 2010 إياد، الصقر،-6

  .عمان ،1ط للنشر، مجدالوي دار ،الجرافيك فن: 2003 إياد، الصقر، -7

   األردنية الجامعة ،العالجية والطاقة اللون.....: أياد،  الصقر،8-
http://www.ju.edu.jo/old_publication/cultural64/science2.htm  

  /http://www.tartoos.com ،2010-11-14.النفس علم مرآة في األلوان -9

ــدين، شــمس10-   الشركســي النــادي –لأللــوان الســيكولوجي التــأثير: 2009 ،أمــين ال

  . htm13-07-2009, 02:26 AM.العالمي
http://www.adiga.org/forum/adiga103/t38907.html  

 و الدراسـات  مكتـب ، الـديكور  إلـى  السـيكولوجية  من األلوان: 2006 حسين،، جمعة -11

  .القاهرة، الهندسية اإلستشارات

 .:ص ،2 ط دمشـق،  كثير، ابن دار ،الكريم القرآن في واللون الضوء :2002 نذير، حمدان، 12-
142 
 مـنهج  السكنية، البيئات في األلوان دور: ---------،سعيد صالح خالد المجيد، عبد -13

  .مصر أسيوط، جامعة ،السكنية المناطق ألوان الختيار

  .مصر القاهرة، والنشر، للطباعة المعارف مؤسسة ،المعماري التشكيل:  1977يحي، حمود، -14

 وأثرهـا  الطبي الشفاء لمجمع المبنية البيئة عناصر تأثير دراسة: 2010 رسمبة، خضر، -15
  .غزة اإلسالمية، الجامعة المعمارية الهندسة قسم ماجستير، رسالة ،الحركة على
 فـي  لأللـوان  والجمالي الوظيفي البعد: 2008الرزاق، عبد معاد، و ، حسام وزيت، دبس -16

 العـدد  -والعشـرون  الرابع المجلد الهندسية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،المعاصر الداخلي التصميم
  .دمشق جامعة - الجميلة الفنون كلية - الداخلية العمارة قسم الثاني،



 
 
 
 
 
 
 
Abed El-Kareem Meheisen, J. Al-Aqsa Unv., Vol.16, No.1, 2012 

  

 37

 الطبعـة  التصميم، أسس: 1968 إبراهيم، الباقي عبد محمد.د ترجمة/ سكوت جبالم روبرت17-

  .القاهرة، والنشر للطباعة مصر نهضة دار ،األولي

  .العربية اليقظة مكتبة، والعمارة الفن في مبادئ: 1985، إحسان شيرين.د، شيرزاد -18

  ،7ط الجديدة، اآلفاق ،دار ،اليومية حياتنا في النفس علم: 1988 سمير، شيخاني، 19 -

 جامعة مجلة، الكريم القرآن في وداللتها األلوان: 2007، عامر بن علي بن سليمان، الشعيلي20-

  .3العدد، 4المجلد، ةواإلنساني الشرعية للعلوم الشرق

  .المعرفة دار بيروت، ،1ط اإلسالمي، الفن :1995 سمير، الصائغ،-21

 والنشر للطباعة دمشق دار ، لىاألو الطبعة، وعمال علما اللون: 1995 الدين، محي طالو،-22 

  .11,24 ص والتوزيع

 سوريا، لقرآن،ا علوم مؤسسة   القرآن، في الطب .: 2004، أحمد قرقوز، دياب، الحميد عبد-23

  .دمشق

 و التاسـع  العربـي  كتـاب  ،اإلبداع و الدين بين اإلسالمي الفن: 2002 كامل، العزيز عبد -24

  .الكويت حكومة مطبعة الكويت، الثالثون،

 في مبادئ" اللون، نظرية: 2011 هللا، عبد محمد والدرايسة، محمد، عدلي الهادي، عبد25 -

 .األردن عمان، والتوزيع، رللنش العربي المجتمع مكتبة ،التصميم

 المجتمع مكتبة ،واللون التصميم مبادئ اللون، نظرية: 2006 محمد، عدلي الهادي، عبد-26

 .األردن عمان، والتوزيع، للنشر العربي

 الختيـار  مـنهج  السكنية، البيئات في األلوان دور: 2007 سعيد، صالح خالد المجيد، عبد-27

  .الرياض مدينة لتطوير العليا الهيئة ،3 كاناإلس ندوة ،السكنية المناطق ألوان

  .2010 الطبي، الشفاء بمجمع والصيانة الهندسة قسم -28

 شخصـيتك  مفتـاح  األلـوان  باأللوان؛ العالج أسرار  :2007  ،صن دوروثي ،صن هاورد.29

  .الفراشة دار شركة، صحتك وعالج

 ،غـزة  بقطاع العالجية للمنشآت والتصميمية التخطيطية المعايير: 2002 يوسف، المنسي،-30

  .القاهرة ألزهر،ا جامعة المعمارية، الهندسة قسم دكتوراه، رسالة

  .اإلسالمية العمارة في األلوان استعمال ،بالغ موقع - 31
 http://www.balagh.com/thaqafa/2x0r9gk9.htm 



 
 
 
 
 
 

  …يالمبان في لأللوان والفسيولوجي النفسي البعد

  

 38

 التراثيـة  العربـي  الخط فنون إثراء في اللون توظيفات دور: 2004 عبده، بسيمة يماني، -32

 ، الفنيـة  التربية في يرالماجست درجة على للحصول تكميلي متطلب ،المعاصرة الخطية واللوحة

 .السعودية، العربية المملكة القرى، أم جامعة التربية كلية الفنية التربية قسم

    رايك؟ ما تسويقية حملة لأللوان هل: 09:23 ,2009-04-12 الجزائر، طلبة منتديات -33

34- Jonathan Poore, 2004: Interior Color by Design: A Design Tool for 

Architects, Interior Designers, and Homeowners, .--------  
35- Frank H. Mahhke,  2006: color, Environment, Human Response, John 
Wiley Sons, Canada.. 
36-Pile, J. 1997; Color in Interior Design. McGraw Hill, USA. 
37-http://kenanaonline.cm/users/saidmae/posts/100940                                          
38-http://www.iraqcp.org/members4/0070221wa14.htm333 
39-http://www.alshikhqaidalardh.com/vb/showthread.php?t=2449, 08-05-
2008, 02:17 AM    التعصب عن يعيدا األلوان علم  4444 
40-http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86 
41- http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3468301874.html,30/01/2020. 

   المقابالت الشخصية:
 مقابلـة  غـزة،  محافظات ،الصحة بوزارة الهندسي المكتب مدير: 2010 محمد، حمدة، أبو42-

  .2010-10-26 شخصية،

 بـوزارة  قسـاب  قسـم  ورئـيس  واستشاري األطفال طب أخصائي: 2010 سمير، دلو، أبو43-

 .2010-10-26 شخصية، مقابلة غزة، محافظات ،الصحة

 ،األطفال طب واستشاري وأخصائي لألطفال النصر مستشفى مدير: 2010 نبيل، البرقوني،-44

 .2010-11-14 شخصية، مقابلة غزة، محافظات

 محافظـات  ،الصـحة  بوزارة الهندسي بالمكتب معمارية مهندسة: 2010 حنان، العال، عبد45-

 .2010-10-26 شخصية، مقابلة ،غزة

 ،الصـحة  بـوزارة  الهندسـي  بالمكتب المعماري القسم رئيسة: 2010 سلوى، العال، عبد-46

  .2010-10-26 شخصية، مقابلة غزة، محافظات
 

 
 


