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Sensory perception among Riyadh children and its relationship to 

favorite colors 

Brihan Kamel Muhammad / General Directorate of Education Rusafa II 

Abstracts: 
The current research aims to identify 

1- Detection of sensory perception among kindergarten children. 

2- There are no statistically significant differences for the perceptual scale 

according to the gender variable (male/female). 

3- The favorite colors of kindergarten children. 

4- Correlational relationship between sensory skills and favorite colors of 

kindergarten children. 

The researcher concluded the following: 
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1- Kindergarten children have sensory perception according to the results of 

the research. 

2- It was found that there is no difference in sensory perception between male 

and female children. 

3- It was found that there are colors that children prefer over other colors, 

which made the cognition process good. 

4- It was found that there is a correlation between the sensory perception of 

kindergarten children and their favorite colors according to the results 

reached by the researcher. 

The researcher recommended a number of recommendations and suggestions. 

Keywords: (sensory perception, kindergarten children, favorite colors). 

 مشكمة البحث 
مما ال شؾ فيو أف التعميـ البصري  والممس يمعب دورًا رئيسيًا عندما يتعمؽ األمر      

بتعمـ األطفاؿ وتطورىـ فاف االطفاؿ دائما ما يتعامموف بالمحسوس والممموس فيو ينظر 
ياء التي يتعامؿ معيا الطفؿ ىي المحور االساسي في ويتعمـ ويممس ويتعمـ اذا االش

خصائصيا الوانيا مممسيا وتعد الوسائؿ ممية التعميمية حيث يتعرؼ عمى  الع
وااليضاحات التي تعرض لمطفؿ بالوانيا المتعددة وشكميا المتناسؽ تؤثر عمى الميارات 

دراؾ الحسي واف االلواف  التي تؤثر بصورة مباشر عمى اال التي يكتسبيا الطفؿ
لبلطفاؿ داخؿ الصؼ حيث تنمي لدييـ الكثير مف الميارات  نظرا لخبرة الباحثة 

 يمكف اف تتحدد مشكمة البحث في السؤاؿ االتي :المتواضع في رياض االطفاؿ  
 ؟ االدراؾ الحسي لبلشياءىؿ تعتقد باف اطفاؿ الرياض يتمتعوف  -1
 ىؿ ىناؾ الواف مفضمة لدى طفؿ الروضة ؟ -2

 لبحثاىمية ا
تَنمية  تيا في أىميّ  رياض االطفاؿ مف المراحؿ العمرية حيث تكمف المرحمةاف     

الَميارات الحركّية وميارات التآزر البصري الحركي، باإلضافة إلى الميارات المغوّية 
ـّ تنمية  الطفؿ مف خبلؿ مارسيا يىذه الميارات بعّدة طرؽ وأنشطة تواإلدراكية، وتت

وذلؾ بعرض الميارة وَتدريب الّطفؿ عمييا لَيصؿ  اليو في الروضة البرامج التي تقدـ 
إلى مرحمة إتقانيا، أّما ىذه األنشطة فتكوف إّما بالمعب بالمشابؾ وَتصنيؼ ألوانيا، 
وتطوير حاسة الممس بعرض عدد مف خامات األقمشة أو األسطح الُمختمفة والتفريؽ 
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ر مف ميارة في نفس النشاط؛ كأف ُيمّيز بيف الناعمة والخشنة وغيرىا، والربط بيف أكث
الطفؿ بأف الكرت األصفر خشف المممس والكرت األحمر ناعـ المممس لممساعدة في 
تطوير القدرة عمى التفريؽ بيف األشياء، كما أّف تقديـ األلعاب التي تحتوي عمى الحركة 

  تو التخيمّيةاالبتكارّية وقدرا الستعماؿ إمكانّياتو أو المعب بالرمؿ تدفع بالطفؿ
                             (1986،206،زىراف.)

 اف ما يدركو الطفؿ لمكونات البيئة المحيطة بو ليس مجموعة مف االحساسات    
فتقر الى المعنى فاشارات المرور وااللواف وغير ذلؾ كؿ ىذه المثيرات الحسية التي ت

عنى خاص يدركيا الطفؿ عف الحسية ليس رموزا خالية مف المعنى فجميعيا ليا م
طريؽ نشاط عقمي يقوـ بو العقؿ بعد اف يزود بصور عنيا عف طريؽ منافذ االتصاؿ 

 (44، 1988) الزيات ،.)الحواس( 
اف االلواف عمـ بحد ذاتو فقد تحدث الباحثوف عف تاثيراتو ، واجريت العديد مف     

لطاقة التي تسببيا في عقؿ الدراسات التي اثبتت فاعمية االلواف واثرىا فضبًل عف ا
في مرحمة متقدمة ونفس الطفؿ ، وقد اظيرت الدراسات قابمية الطفؿ عمى ادراؾ االلواف 

مف عمره وتاثره بيا كما اف االراؾ الحسي لموف وانفعبلتو بعبلقة كبلىما ينطوي عمى 
 (68، 1996عممية ذاتية تتفاوت مف طفؿ الخر ) العوادي ، 

يرسموف ويمونوف ويستخدموف الوسائؿ التعميمية الممونة  اف االطفاؿ الذيف     
ويستعمموف الكتب والقصص الممونة التي تجذب انتباه االطفاؿ بسبب الوانيا اذ 
تثيراالطفاؿ الى تفاصيميا التي تبرزىا االلواف حيث تزيد االلواف مف واقعية الصور 

ات المفظية فانو يركز انتباه ويؤثر في ترميز المعمومات وفي حالة اضافة لوف الى المثير 
الطفؿ عمى ىذه المثيرات ويجعميا اكثر وضوحا ويفصؿ االجزاء عف بعضيا البعض اذ 

 ( 23، 1997يزيد مف التبايف بيف الشكؿ والقاعدة ) الجيوري ، 
ي البيئة المحيطة لو امرا اساسيا في التعمـ اذا فد ادراؾ الطفؿ لبللواف الموجودة ويع    

احد المظاىر التي يدركيا حسيا  وتساعد الطفؿ عمى معالجة المعمومات  تعد االلواف
ركيب المعمومات تيسية مف مدى مقدرتو تسييؿ التي يدركونيا وتكمف اىميتو بصورة رئ



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 694 

وتنظيميا بحيث يتـ التميز بيف العناصر وتظير العبلقات المتبادلة بينيما فالعقؿ 
( وينظـ المعمومات في وحدات ذات معنى البشري قد يعمؿ وفؽ  ىذا المثير  ) الموف

تبلئـ تركيب البيئة المعرفية لديو لذلؾ فالغرض مف تمويف االشكاؿ ىو جذب االنتباه 
الى مفاىيـ التي قد ترد في شكؿ او رسـ ومدى اعتمادىا عمى بعضيا البعض والتخيؿ 

 (26، 2009لتاليؼ قصة او التعبير عف الرسـ بعد تموينو ) الحيمة ، 
 -و فاف اىمية البحث الحالي تظير مف : وعمي
 اف ازدياد ادراؾ الطفؿ الحسي بالبيئة المحيطة بو وتفاعمو معيا  -1
والشارع ،  حياة االطفاؿ فالروضة ، والبيت ،في اف االلواف احد المظاىر الميمة  -2

 فييا الكثير مف المواد الممونة التي يتفاعؿ معيا الطفؿ.
 بالفائدة عالى الباحثيف االخريف باالخص المعمـ واالـ .اف مثؿ ىذه البحوث تعود 

 اىداف البحث
 عرؼ عمى تييدؼ البحث الحالي ال

 الحسية لدى اطفاؿ الروضة. االدراؾالكشؼ عف  -1
التوجد فروؽ دالة احصائيا لمقياس االدراؾ الحسي حسب متغير الجنس )ذكور  -2

 اناث(
 االلواف المفضمة لدى اطفاؿ الروضة  -3
 الحسية وااللواف المفضمة لدى اطفاؿ الرياض االدراؾالعبلقة االرتباطية بيف  -4

 حدود البحث
  -يتحدد البحث الحالي ب:

( سنوات لكبل الجنسيف ) ذكور واناث ( في مدينة  6- 4اطفاؿ الرياض مف عمر )
 ( 2022 -2021بغداد مديرية تربية الرصافة الثانية لمعاـ الدراسي )
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 محاتتحديد المصط
 االدراك الحسي
 :عرفو كؿ مف

Traci(2019) 
معالجة الدماغ لممعمومات التي تأتي مف الحواس، بحيث يقوـ النظاـ ))ىو          

العصبي المركزي المعقد عمى تحديد وتنظيـ وتفسير المعمومات لفيـ العالـ المحيط بنا، 
لحسّية فردّية، لذلؾ يواجو وتتـ ىذه المعالجة خارج وعي اإلنساف، وتعتبر ىذه العممّية ا

العديد مف األشخاص نفس الموقؼ ولكنيـ يدركونيا بطريقة تختمؼ عف الآلخر، 
وتساعد عمى رؤية العالـ كمكاف مستقر بالرغـ مف تغّير المعمومات الحسية التي نتمقاىا 

 (Traci, 22:2019).((وتكوف غير كاممة أحياناً 
 (1972صالح )

كمية تتـ بواسطتيا معرفة اإلنساف لمعالـ الخارجي المحيط بو اإلدارؾ عممية عقمية      
ويؿ اإلنساف ليده المنبيات Ϧ رة منبيات ىدا العالـ بحواسو وتفيـ أواثا عف طريؽ

ويؿ المنبيات يات العقمية بواسطتيا يتـ اإلنساف تاالحسية. ومنو نستنتج ىو أساس العمم
 (441: 1972صالح ، التي تصؿ إليو )

 (  1998فيمي    )
اإلدارؾ ىو العممية النفسية التي تسيـ في الوصوؿ إلى معاني ودالالت األشياء     

واألشخاص والمواقؼ التي يتعامؿ معيا الفرد عف طريؽ تنظيـ المثيرات الحسية 
دؼ ē وتفسيرىا وصياغتيا في كميات ذات معنى. إذف اإلدراؾ عممية نفسية  المتعمقة

 .(50: 1998،  فيمي األشخاص )لموصوؿ إلى معاني األشياء و 
 االلواف 

 عرفيا كؿ مف
 ( 1979ظاىر )
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االنطباع الذي يولده الضوء عمى العيف اي انو الضوء الذي  نشره بوساطة االجساـ    
 (33: 1979المعرضة لمضوء) ظاىر ،

 ( 2001كيواف )
و ىو صفة مف صفات الجسـ ، تدركو العيف باالشعة التي تخرج منيا وتقع  عمي    

 (81: 2001)كيواف ، 
 التعريؼ النظري لبللواف 

ىي االصباغ التي يدركيا الطفؿ والتي تضفي عمى االشياء رونقا وجماال في       
 البيئة التي يعيش فييا الطفؿ سواء كانت العابا او اثاثا او مبلبسا وغيرىا . 

 
 الفصل الثاني

 االدراك الحسي
ليا يقوـ االفراد بتنظيـ وتفسير االنطباعات التي االدراؾ ىو العممية التي مف خبل     

تتكوف عف طريؽ حواسيـ الخاصة مف أجؿ إعطاء معنى لبيئتيـ. ومع ذلؾ، يمكف أف 
يكوف ما نعتبره او ندركو اختبلفا كبيرا عف الواقع ،قد جميع العامميف في شركة 

االىتماـ بالمياـ  ظروؼ العمؿ المواتية، -ماينظروف إلييا عمى أنيا مكاف عظيـ لمعمؿ 
الوظيفية ، واجور جيدة .وفوائد ممتازة، فيـ االدارة المسؤولة لظروؼ العمؿ والعامميف 
،ولكف، كما يعرؼ معظمنا، ليس دائما تتوفر تمؾ الظروؼ في الواقع.وبذلؾ يستند 

اإلدراؾ ىو  Luthans Fred وعرفو .السموؾ الى تصور الواقع وليس الواقع فعبل
فية الميمة الذي جعؿ األشخاص يفسروف الموقؼ او الحافز الذي العممية المعر 

 (S.S.KHANKA  2000:456 .) يواجيونو
 

 طبيعة االدراك
انو ىناؾ بناء معرفي او ادراكي يقوؿ   Luthans Fred) )رى الكاتبنو          

شخصي ميـ اال وىو العمميو االدراكية لمشخص حيث اف المفتاح لفيـ االدراؾ ىو 
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فاف االدراؾ ىو عممية  لذلؾ بأنيا ترجمة مزيده لمحالة وليس تسجيؿ دقيؽ ليا معرفة 
معرفية معقده لمغاية والتي ينتج عنيا صوره قد تكوف مختمفة تماما عف الواقع والف 
االدراؾ يتـ تعممو بشكؿ واسع )او في اغمبو ( فميس ىناؾ تجارب متشابيو بيف الناس 

  .اص بو وتختمؼ عف االخر حيث كؿ شخص لو تجارب وتعممو الخ
)Del.Hawkins , 2007 . (43  

وتنشيطيا   وحواس الطفؿ التي يمكف فييا استخداـ المرحمة لطفولة المبكرة ىي اتعتبر   
الحواس ىي نوافذ المعرفة الى فتعتبر وتدريبيا عمى االدراؾ والتمييز الحسي السميـ 

اؾ مع البيئة والمحيط االجتماعي جانب كونيا ادوات الطفؿ لبلتصاؿ والتفاعؿ واالحتك
 .الحسية   فيو الطفؿ ومف المياراتالذي يعيش 

 أـ ميارات التمييز البصري :
االلواف واالحجاـ المختمفة وميارة االشكاؿ و  تمكف الطفؿ مف التمييز بيف  اف   

التصنيؼ بتحديد اوجو الشبو واالختبلؼ بيف ألواف واشكاؿ االشياء واستخداماتيا 
 .جب اف تعد لمطفؿ في ىذه المرحمة لي فاف مف االنشطة التي يوبالتا
 انشطة المقارنة بيف االطواؿ واالحجاـ وااللواف واالشكاؿ المختمفة .• 
 انشطة االشارة الى االشياء المتشابية والمختمفة والبيئة المحيطة بالطفؿ .• 
 انشطة المقارنة بيف االشياء التي يراىا الطفؿ .• 
 لتمييز السمعي :ميارات ا -ب

الشبو واالختبلؼ بيف   التميز بيف بدايات الكممات ونياياتيا او تحديد اوجو مثبلً     
او تحديد الكممات المتشابية في الصوت والنطؽ .)بيادر   اصوات الحروؼ ومخارجيا

،2001:36) 
فأف عمماء السموكيات يتفقوف بأف واقع الناس )العالـ مف حوليـ ( يعتمد عمى     

حواسيـ وعمى اي حاؿ فأف االدخاؿ الحسي الخاـ ليس كافيا اذا اف عمييـ ايضا 
معالجة ىذه البيانات الحسية الجؿ جعميا منطقية لفيـ العالـ مف حوليـ وبالتالي فأف 
نقطة البداية في دراسة االدراؾ يتوجب اف توضح العبلقو بيف الحس واالدراؾ فالحواس 
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ؤية السمع الممس والذوؽ والشـ وىناؾ الكثير مف الحواس المادية )الفيزياوية ( ىي الر 
االخرى مف التي يطمؽ عمييا بالحاسو السادسة وبرغـ ذلؾ فميس ىناؾ واحد مف ىذه 
الحواس السادسة مثؿ الحدس مقبولة تماما وكميا مف قبؿ عمماء عمـ النفس ويعتبرىا 

ؿ وخارج الجسـ ومف وابؿ مف المحفزات التي الحصر ليا وبأستمرار والتي ىي داخ
االمثمة عمى المحفزات الخارجية الموجات الضوئيو والموجات الصوتية والطاقة 
الميكانيكية لمضعؼ والطاقة الكيميائية مف اجساـ يمكف لنا شميا وتذوقيا وتتضمف 
المحفزات الداخمية الطاقة التي التي تولدىا العضبلت والطعاـ الحار مف خبلؿ الجياز 

ؾ السري لمغدد الذي يؤثر عمى اليرمونات وىذه االمثمة تشير الى اف اليضمي والسمو 
الحس يتعامؿ بشكؿ رئيسي مع السموكية االبتدائية جدا والتي تتقرر بشكؿ كبير عف 
طرؽ الوظائؼ النفسية واالىـ برغـ ذلؾ اف الباحثيف االف يعمموف بأف االذاف والعيوف 

بيف االشارات والتي يتـ معالجتيا فيما واالصابع واالنؼ ىي فقط محطات طريؽ تقوـ 
يتـ بعد بواسطة النظاـ العصبي المركزي وكما مقبوؿ لدى احد االحيائييف المختصيف 
بعمـ الجزئيات اف االنؼ اليقوـ بالشـ بؿ الدماغ ىو مف يفعؿ ذلؾ وبيذه الطريقة فأف 

دة الصوت االنساف يستخدـ الحواس الجؿ اف يتعرؼ عمى االلواف الضياء ،الشكؿ ،ش
،والضبلـ والحراره والرائحة والتذوؽ لكف االدراؾ اكثر تعقيدا واكثر اتساعا مف الحس 
حيث اف العممية االدراكية او الفمتر يمكف تعريفيا عمى انيا تفاعؿ معقد مف االنتفاء 
التنظيـ والترجمة وعمى الرغـ مف اف االدراؾ يعتمد عمى الحواس الجؿ الحصوؿ عمى 

اـ بشكؿ كبير اال اف العممية المعرفية تصفي وتعدؿ او حتى تغير ىذه البيانات الخ
البيانات كميا والمثاؿ البسيط يمكف رؤيتة بالنظر عمى احد جوانب جسـ ثابت مثؿ قبؿ 
التمثاؿ او الشجرة ومف خبلؿ توجية العيوف وبشكؿ بطئ الى الجانب االخر مف ذلؾ 

فعمى االرجح  ( perception versus sensction )دراؾاالالجسـ الحس في مقابؿ 
سيحس الشخص بأف ذلؾ الجسـ يتحرؾ ومع ذلؾ فأف الشخص ىذا يدرؾ بأف ذلؾ 
الجسـ ىو ثابت حيث اف العممية االدراكية تتجاوز العممية الحسية ويرى الشخص 
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الجسـ عمى انو ثابت وبعبارة اخرى فأف العممية االدراكية تضيؼ وتطرح مف العالـ 
 .يالحسي الحقيق

) .Steven&.Mary,2008. (219  
 العوامل المؤثرة في اإلدراك

ىي مجموعة العوامؿ التي تؤثر في تعد العوامؿ الداخمية  -:العوامؿ الداخمية      
نتيجة ما يشعر بو مف  الطفؿ المدرؾ أثنػاء عممية اإلدراؾ و التي تنبع مف ذات الطفؿ 

نفعالية و االجتماعية التي يعيشيا. و تفاعؿ بيف العمميػات الجسمية و العقمية و اال
 تتحدد ىذه العوامؿ في ثبلث عوامؿ أساسية

المدرؾ أثناء  الطفؿأي الحالة التي يشعر بيا  :المدرؾ لمطفؿالحالة النفسية 
في حالة مف الرضػػػػاء و السرور أـ  اف الطفؿ استقبالو لمثير ما و تفاعمو معو، ىؿ 

ىؿ ىو في حالة عقمية أو جسمية تسمح لو بإدراؾ في حالة مف الضيؽ و االكتئاب، 
ىذا المثير أـ أف قدراتو العقمية أو الجسمية تكاد تكوف عاجزة عف إتماـ عممية اإلدراؾ 

أثناء إدراكو لممثيرات المختمفة بما  لمطفؿكما تتأثر الحالة النفسية  . لسبب أو آلخر
  .لديو مف ميوؿ أو اتجاىات و قيـ تجاه الشي ء المدرؾ

لمثير ما يتأثر بما إذا كاف ىذا الطفؿ أي أف إدراؾ  :لممثير من عدمو الطفلتوقع 
في حالة توقع لتعرضو ليذا المثير بكيفية معينة أـ أف ىذا المثير قد واجو بشكؿ  الطفؿ

مييئا الستقباؿ مثير معيف كمما كاف تييؤه ىذا  الطفؿمفاجئ لـ يكف ينتظره، فكمما كاف 
دراؾ ذاتيا، حيث تتـ العمميات الذىنية الداخمية في عممية اإلدراؾ في صالح عممية اإل

 . نتيجة االرتباطات العصبية المكونة لحالة التييؤ تمؾ
مف  الطفؿأي أف ما لدى  : الطفلخبرة سابقة حول المثير المدرك من جانب  

معمومات و صور عقمية مختمفة و مختزنة لديو عما يواجيو في الحياة مف مواقؼ 
تنوعة )مثيرات( تتدخؿ بشكؿ حاسـ في تحديد ىوية المثير المدرؾ. و كمما كاف ىذا م

المثير المدرؾ جديدا و ليس لو صورة ذىنية سابقة كمما كانت عممية اإلدراؾ اصعب و 
 ).2000:  53 -45) نذير زريبي و آخروف، تحتاج إلى جيد أكبر
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ي تتصؿ بالمثير المدرؾ نفسو : و يقصد بيا مجموعة العوامؿ التالعوامؿ الخارجية 
شدة المثير: إف  - : و التي تحيط بالفرد و تسيـ في تحديد ردود فعمو )سموكو( و ىي

إدراكنا لمصوت المرتفع يكوف أسرع مف إدراكنا لمصوت المنخفض لو تساوت الظروؼ 
 األخرى. كما أف إدراكنا لمضوء المبير أسرع مف إدراكنا لمضوء الخافت و ىكذا

المرات يترؾ  سافات محددة و لعدد كبير مفبممعيف  صورة : إف عرض لمثيرتكرار ا
) مما يؤدي إلى فيـ الرسالة التي يعبر عنيا اإلعبلف (  لمطفؿأثر أكبر عمى إدراؾ 

 .مما لو كاف اإلعبلف لمرة واحدة أو لمرات غير منتظمة
يسيؿ إدراكو  طفؿال: إف  درجة االختالف بين المثير و عدد من المثيرات المحيطة بو 

لبناية مف عشر طوابؽ بيف مجموعة مف المنازؿ ال يتعدى ارتفاعيا ثبلث طوابؽ. كما 
 .أنو يسيؿ عمينا أف نميز الشخص طويؿ القامة بيف مجموعة قصار القامة 

: فاإلعبلف الذي يتضمف مجموعة مف الصور المتحركة يكوف أسرع في  حركة المثير 
 .بلف نفس المجموعة مف الصور وبشكؿ ثابتاإلدراؾ مما لو تضمف اإلعػ

يمتفت إلى المثيرات التي تقابمو ألوؿ مرة مقػارنة بالمثيرات  اف الطفؿ:  حداثة المثير 
نذير زريبي و  ). التي تعود عمى التعامؿ معيا مما يساعد عمى سرعة عممية اإلدراؾ

 .(53- 45:  2000آخروف،
  االلوان
الشياء جمااًل وخصوبة في حياة بني البشر ، منيا أثرى تعد االلواف مف أكثر ا       

االنساف حياتو وأضاؼ عمييا مف بديع الجماؿ وبيائو ال يحده  واصؼ ويحيط بو خياؿ 
، والفف العربي االسبلمي مصدر الثراء الموني فقد كاف وسيظؿ كنزًا عظيمًا لصور ال 

االلواف مكانتيا التي تحصى مف االلواف ، فيو قائـ عمى الخياؿ والتصور وجدت 
الزمت الفناف العربي المسمـ وأليمتو مف صور الجماؿ ما فاؽ كؿ خياؿ ، وكانت 
تتربى وتتجسد  لو في مجاالت العمارة المتمثمة في الرسـو الحائطية ) الجدارية ( وفي 

) حيدر  زخارفيا المطعمة بالفسيفساء مف رسـ وخط وزخرفة ومنمنمات وتزويؽ وخزؼ
 ،1984 :212 ). 
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وجدت مف المفيد أف أتطرؽ الى استعماالت االلواف منذ االزمنة الغابرة كمعاف ورموز ، 
فاألحمر بارتباطو بالدـ ، ما يزاؿ يعبر عف الخطر بينما االسود قد مثؿ منذ زمف طويؿ 
، الموت ،أو الشر . كما عدت االلواف منذ قروف عديدة مرتبطة أو مقترنة بأسماء 

، وعمى سبيؿ المثاؿ ال اكثر الموف الفضي يعود الى القمر والذىبي الكواكب السماوية 
الى الشمس واألحمر الى المريخ والبنفسجي الى عطارد وأصبح الموف االبيض الذي 
أرتبط منذ االزمنة القديمة بالنيار والضوء ومف ثـ بالقسوة السحرية التي تبدد االسود أي 

 الميؿ والظبلـ فأصبح لوف التطيير .  
وربط االنساف ااَلوؿ ااًللواف بالعمـ المرئي مف حولو ، كما رمز بيا الى قوى        

خفية يشعر بيا وال يراىا او يعرؼ كنيا ، كذلؾ غزت االلواف عادات الشعوب وتقاليدىا 
حتى صارت جزءًا مف تراثيا واستخدميا االنساف القديـ والحديث في طقوسو الدينية 

دياف السماوية مف ىذه الطقوس .وكما نوىت ووجدت مف المفيد وفي عبادتو وال تخمو اال
اف نبحث في داللة الموف عند االنساف منذ القدـ ، وتأثير ىذه الداللة في مختمؼ الفنوف 
، ذلؾ اف اية ظاىرة تبدأ بسيطة في حياة االنساف ثـ تتطور بتبدؿ االنتاج . وتغير 

و وعاداتو ، اذ ظؿ االنساف يطور مراحؿ حياة االنساف وتطوير فكره وذوقو وسموك
استخداـ ىذه الداللة الى ِاف اَّصبح استعماليا مبلزمًا لرموز ومعاف ليا دالالتيا العميقة 

 (. 25:  2009في الموحات واألعماؿ الفنية في عصرنا الحديث ) محمد عمي ، 
ا استعمؿ الفنوف القديمة جميعيا بأنيا فنوف رمزية ، وقد استعممت االلواف كم اف    

الخط والحركة واإلشارة في الرمز الفني التشكيمي , وقد يكوف الموف مف اوسع االشياء 
التي استعممت لغرض الرمز . واف صراحة االلواف ونقاءىا اعطت مجاالت رحبًا 
التخاذه رمزًا بسيطًا ، فقد استعممو الطفؿ لمداللة عمى اشياء ليا عبلقة قريبة أو بعيدة 

 (. 200:  1988،  بالموف ) صالح 
اّف االلواف ال تبدو لنا في تجربتنا العادية مجرد ألواف تراىا بؿ ىي ترتبط       

بأحاسيس وذكريات سارة ، فاألحمر يرتبط بالدـ واألزرؽ بالسماء واألصفر بضوء 
الشمس والصيؼ واألسود بالحزف والرمادي بالخريؼ أو االكتئاب ، ولما كانت 
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ترابطة ومتداخمة عمى ىذا النمو فقد تحدث ألواف الصورة بطريقة احاسيسنا وذكرياتنا م
مبيمة اثارًا محتدمة عف طريؽ ىذه الترابطات التي ال تكاد نسببيا . فالموف كما تراه 
العيف وما يثيره في الخياؿ كبلىما سمات ضرورية في تأثيرىا الجمالي . وفي 

د االف في المتاحؼ احجارًا ممونة الحضارات القديمة استعمؿ االنساف الموف رمز . ونج
كالتعاويذ أو الخرافات كانت تستعمؿ ألغراض دينية وسحرية ، ففي الحضارة المصرية 
كاف يوضع مع االنساف المتوفى حجرًا أخضر لكي يفتح فـ المتوفى ليعود لو الكبلـ 

مة  وحجرًا احمر نقيًا ليعطيو دـ ابريس وتوضع معو قطعة ذىبية لتعطيو الصحة والسبل
:  1984وأخرى حمراء لتعطيو السعادة والحظ والثالثة بنية لترد لو النفس ) حيدر ، 

210 - 211 .) 
اذ اف الموف لو تأثير سيكولوجي خاص بوظائؼ اعضاء الجسـ فيو احساس      

وليس لو وجود خارج الجياز العصبي  وأف الموف يؤثر تأثيرا جذريًا في حياتنا وأىـ 
تأثيره في انفعاالتنا  ويمكف اف يغير المحيط الذي نعيش فيو طرائؽ تأثيره ىو 

ويضاعؼ انتاجية االداء ويعزز الحياة االجتماعية ويحسف صحتنا ، استعمالو لتطوير 
وعينا الذاتي ولنكوف كائنات سعيدة مميئة بالحياة والحيوية ،واف استخدامو لنواصؿ مع 

فسي ( بأسموب جديد تمامًا ) محمد عمي كيانؾ بكاممو ) الجسدي والعاطفي والعقمي والن
 ،2009  :21  .) 

يرى عدد مف عمماء النفس اف ادراؾ الموف بشكؿ جانبًا مف سموؾ االنساف ، واف       
سموؾ االنساف يتحدد بثبلثة ابعاد ىي : البيئة أو العالـ الخارجي بما في ذلؾ المجتمع 

جي الداخمي الذي يتضمف متغيرات كثيرة ، والعالـ الفسيولوجي الداخمي والعالـ السيكولو 
 مف بينيا االنفعاالت .

واف الموف غالبًا ما يرتبط  باإلحساس بالسرور أو بنقضيو . ويفضؿ معظـ الناس      
بعض االلواف اكثر مف غيرىا . ويبدو اف ىذا التفضيؿ يأخذ ترتيبًا ثابتًا عند االوربييف 

حمر  فاألخضر ، فاألرجواني ، فالبرتقالي ثـ يكوف عمى النسؽ االتي : "  االزرؽ فاأل
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االصفر  " ، أما االلواف المتداخمة او الوسيطة فتكوف عادة أقؿ تأثيرا مف االلواف 
 االساسية  ) النقية ( . 

وىناؾ بالطبع اختبلفات واضحة  اذ يفضؿ بعض الناس االلواف البراقة ، في حيف      
غيرىـ االلواف الداكنة ، وىناؾ الواف معينة ربما يفضؿ اخروف االلواف اليادئة . ويفضؿ 

تثير استجابات انفعالية خاصة فاألحمر باإلثارة أو الغضب ، واألزرؽ بالفرح اليادئ ، 
واألسود والرمادي بالحزف واالكتئاب ، ولكف مف المشكوؾ فيو ما اذا كانت ىذه 

 لتقاليد الحضارية .االستجابات االنفعالية عفوية أو انيا رمزية تتعمؽ بالقيـ وا
ولقد كاف عمماء النفس يعتقدوف اف الحضارات المختمفة تطمؽ االسماء عمى الواف      

الطيؼ الشمسي بطريقة اعتباطية ، ولكف ) برليف ( و ) كي( أكدا ِاف تسمية االلواف 
ليست حالة اعتباطية بؿ تخضع لقواعد معينة ، ومف استعراضيما ألسماء االلواف في 

ت المختمفة وجدا كؿ لغة مف المغات تأخذ اسماء االلواف االساسية مف احد الحضارا
عشر لونًا فقط ىي :  اسود ، ابيض ، احمر ، اصفر  ، اخضر ، ازرؽ  بني ، 

 (. 199 – 197:  1988ارجواني ، وردي ، برتقالي ، رمادي ) صالح  ، 
رء بالطاقة ، بؿ انيا الم تعطيالمعروؼ أف االلواف تخفؼ التوتر ، وأنيا  اف مف    

االلـ والمشاكؿ الجسمانية االخرى ، ففي الواقع اف ىذا العبلج ىو  تعمؿ عمى تخفيؼت
في االصؿ مف العموـ التراثية الصينية القديمة ويسمى باؿ    ) فونغ شوي ( . وعند 
اختيار لوف إلحداث تغيير في الحالة النفسية ، تحاوؿ اف تحبط نفسؾ بالموف وتركز 

عمى الجزء الذي تعاني منو مف جسمؾ في اثناء تأممؾ بيذا الموف وتمكف عمماء  عقمؾ
نفس مختصوف مف تحديد العبلقة بيف الموف المفضؿ لدى الشخص الذي يعكس 
شخصيتو ويفصح عف ميولو وصفاتو ومزاجو والروح المسبب حالتو الصحية وأوضح 

ة في نفسية وسرعاف ما يتحوؿ ىؤالء اف االلواف المحيطة باإلنساف تؤثر بصورة مباشر 
ىذا التأثير الى تأثير عضوي يجعؿ الجسـ قاببًل لئلصابة ببعض االمراض التي تعرؼ 
بأمراض النفس جسدية اي االمراض المتسممة الى الجسد مف باب النفس وااللوف في 

 ( .40- 39:  2007عمـ النفس )محمد ، 
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وروعة وتزيد متعة المتفرجيف  وتضفى االقمشة المنقوشة عمى المبلبس اناقة     
الصغار ، ويحب غالبية االطفاؿ االلواف المزركشة الصارخة ، ولو اف قمة منيـ تفضؿ 
االلواف اليادئة  واغمب مبلحظات االطفاؿ عمى المبلبس عامة وليست محددة  )  وارد 

 ،1986  :218 – 220 ) 
ؿ عؿ احداث تنغيـ لوجود ولموف اثر في الشكؿ والمممس والحجـ فمف طريقيا يعم     

توافقات تظير بيف اجزاء التصميـ فتحدث وىمًا مممسيًا، او جميعًا يوحي بالنعومة ،أو 
الخشونة ،أو كبر المساحة أو ضيقيا ويراعي عند اختيار االلواف لفئة االطفاؿ اف 

وه ، يجري االنتقاء لمقيـ التي ) ترتبط بالبيئة التي يحيا فييا والتي يدركيا بمراحؿ نم
كاأللواف االساسية واأللواف الفاتحة والبراقة ، كما يحاط الموف الفاتح بخطوط مف لوف 

 (.42:  2003غامؽ لتكسبيا قوة اظيارية وجمالية ) العامري ، 
ربط ردات الفعؿ ىذه تجاه االلواف بالطفولة أو بردات فعؿ اساسيا يمكف اف ن      

كراىية مرتبطة بداللة الموف الرمزية أو  الفعؿ  تفضيؿ بعض االلواف عمى بعض بسبب
بالمعنى التقميدي الذي اتخذه عبر الزمف أو لعؿ االمر بتمامو يعود ببساطة الى تغير 
الموضة ،أو الى تناسؽ ىذا الموف أو ذاؾ مع لوف بشرتنا .كاف ) ماكس السكر ( 

مى العقؿ فيو واضع ) اختيار السكر الموني ( في اثناء عممو عمى مسالة اثر االلواف ع
يؤمف اف لتمؾ االلواف قيمة عاطفية واف ميوؿ احدىـ الى بعضيا مف دوف سواىا ، انما 
يعكس صفات شخصية اساسية ، فاالنجذاب القوي نحو الموف االحمر يدؿ عمى 
شخصية مف النوع الجاـز ، عف شخص منطمؽ ومنفتح في الحياة ، ذي ارادة صمبة ، 

وف يشير الى شخص خجوؿ او ربما غير اجتماعي ) في حيف اف النفور مف ىذا الم
 (. 39:  2009محمد عمي ، 

 Thomas Young الدراسات التي قاـ بيا العمماء امثاؿ توماس يونغ  اف   
)      Herman von Helmholtz( وىيرماف فوف ىمميولتز  1829 -1773)

 Jams Clerk Maxwell  1831 ( ( وجيمس كبلرؾ ماكسويؿ  1894 – 1821
اف اعصاب العيف تتأثر باأللواف االساسية ) الزرقاء  ليا الفضؿ في بياف  ( 1879 -
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والحمراء والصفراء( ، ومف ىذه اآللواف االساسية نحصؿ بالمزج عمى االلواف الثنائية ) 
الخضراء والبنفسجية والبرتقالية( فالموف االخضر ىو مزيج المونيف االصفر، واألزرؽ 

مزيج المونيف االحمر واألزرؽ ، والموف البرتقالي ىو مزيج المونيف  والموف البنفسجي ىو
االصفر واألحمر ، اما بقية االلواف فتنشا عف مزج لونيف، أو اكثر مف االلواف السالفة 
الذكر .  فالموف البني ىو مزيج المونيف االحمر واألخضر ، والموف الرمادي ىو مزيج 

برتقالي ف الزيتي ىو مزيج المونيف البنفسجي والالمونيف البرتقالي واألخضر ، والمو 
ويمكف اف تتأثر استجاباتنا لؤللواف بالسياؽ الذي تظير فيو  (. 75:   2005كيواف ، )

 ( .116:  1988ىذه االلواف ) اندرو ، 
تحميل الضوء بالفرضية  وقد فسر العالم االنكميزي ) اسحاق نيوتن (

 :تيةاال 
يض مف مجموعة مف االضواء المختمفة االلواف ، فمو اسقطنا يتألؼ الضوء االب      

حزمة ضوئية عمى موشور ثبلثي مف الزجاج ، واستقبمنا  االشعة البارزة منو عمى لوحة 
بيضاء لحصمنا عمى خياؿ يتألؼ مف عصابة ممونة ذات الواف زاىية تتوالى مف 

يض ( ويمكف تصنيؼ البنفسجي حتى االحمر ، وىذا الخياؿ يدعى ) طيؼ الضوء االب
 –االزرؽ  –النيمي  –) البنفسجي  ;الواف ىذا الطيؼ الى سبعة الواف وىي بالترتيب  

االحمر (. وال يمكف لئلنساف اف يبلحظ ايف ينتيي  –البرتقالي  –االصفر  –االخضر 
الموف الواحد وأيف يبدأ الموف الثاني الف ىذه االلواف المختمفة يتداخؿ ويتشرب بعضيا 

عض ، وتولد مثيبلت ىذه التجربة في قوس قزح ، وفي الزجاج اثناء نفخو ، وفي مع ب
فقاعات الصابوف وفي رذاذ الماء المتناثر مف خرطوـ او نافورة ، وفي طبقات الزيت 

 (. 162:  1969) طالو ،  .الرقيقة المراقة عمى سطح الماء 
ىيـ عمـ البصريات وجعمت منو اف ىذه النظرية الجديدة التي احدثت انقبلبًا في مفا     

 عممًا مستقبًل ، ىي التي حددت العمماء البلحقيف في رحمة البحث عف الحقيقة .
اوؿ الرحمة كاف مع العالـ االنكميزي اسحؽ نيوتف الذي قاـ بأبحاث مستفيضة      

توصؿ الى نيايتيا الى اف الضوء االبيض اذا نفذ مف موشور زجاجي مقموب القاعدة 
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ى وموضوع في ثقب باب صغير ، فاف جدار الغرفة المظممة المقابؿ يتمقى الى اعم
عصابة مف االلواف الزاىية مرتبة عمى النحو التالي : بنفسجي ، احمر ، برتقالي ، 

 (. 58:  2001اصفر ، اخضر ، ازرؽ ، ونيمي ) كيواف ، 
يف والميتميف  اف ادراؾ االلواف حضي باىتماـ كبير في البحث العممي لدى الباحث     

بدراسة االدراؾ البصري ، فمف خبلؿ الدراسة المسحية التي اجرتيا ) الباحثة ( في 
مواقع شبكة المعمومات ) نت ( ظير اف ىناؾ دراسات وبحوث عديدة تناولت االدراؾ 

( عامًا الماضية ، اف تمؾ الدراسات تناولت ادراؾ االلواف اكثر  25البصري خبلؿ الػ )
جوانب االدراؾ البصري االخرى مثؿ الشكؿ او الحجـ .لعؿ زيادة اىتماـ مف تناوليا ل

  Melara etal الباحثيف بدراسة ادراؾ الموف كما يشير الى ذلؾ ) ميبلرا ( وزمبلءه 
في دراستيـ ما اكده العمماء في ىذا المجاؿ اف الجياز البصري لدى االنساف يقـو 

عالجتو لممعمومات البصرية االخرى ، بمعالجة معمومات االلواف بشكؿ افضؿ مف م
كذلؾ يذكر العمماء اف االلواف تساعد الجياز البصري في التعرؼ عمى المنبيات 
البصرية وتحديد مبلمحيا وأشكاليا ومواقعيا وخطوطيا . يعد اسحاؽ نيوتف ) 

Newton اوؿ مف فسر لنا كيفية ادراكنا لؤللواف ، فعندما كاف يجمس في حجرة  )
شعاعًا مف ضوء الشمس يدخؿ الى الحجر عبر ثقب صغير جدًا موجود  مظممة وجد

في نافذة الحجر ، وقد اثار ىذا المشيد فضولو فقاـ بوضع موشور زجاجي اماـ ىذا 
الشعاع ، فوجد اف ىذا الضوء الذي يخرج بعد مروره مف الموشور ينعكس الى عدة 

وتنتيي بالموف البنفسجي ، اذ موجات ضوئية  ذات الواف مختمفة  تبدأ بالموف االحمر 
تشبو في ترتيبيا االلواف التي نراىا في ظاىرة ) قوس قزح ( فأطمؽ عمييا ) نيوتف ( 

 (. 68 – 67:  2012بألواف الطيؼ الشمسي ) عبد الحسيف ، 
و لقد قاـ العديد مف العمماء بدراسة عمـ النفس المعتمد عمى اختيار الموف ، نذكر       

تر وماكس السكر ، و جانسيؾ  وىيرماف رود سكارؾ عمى سبيؿ منيـ ماكس بفيس
المثاؿ ال الحصر  فانشأ  كؿ منيـ نظامًا الستخداـ الموف كأداة  لتقييـ مميزات 
شخصية الفرد ومساعدتو عمى فيـ نفسو بشكؿ اكبر ، وقد استعممت اختبارات الموف 
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ت جديدة لتشخيص بأشكاليا المختمفة عمى مر السنيف في البحث عف طرؽ ونظريا
حاالت المرض العقمي ، غالبًا ما يستخدـ الموف في عيادات االمراض النفسية لمكشؼ 
عف الحاالت العاطفية والعقمية المعقدة لمفرد ولمغوص عميقًا في اسرار النفس البشرية ) 

 (. 12:  2007صبيح ، 
 التأثيرات النفسية لأللوان :

ـ ما ىو إال احساس اعيننا باألشعة التي اف الموف الذي نبصره في االجسا      
تعكسيا ىذه االجساـ ، فيي عندما تتمقى الضوء تمتص جزءًا منو وتعكس الباقي ، 
فالجسـ االزرؽ يكتسب لونو بسبب امتصاصو لكؿ االشعة ما عدا االشعة الزرقاء ، 
 والجسـ االحمر يعكس الى اعيننا االشعة الحمراء ويمتص االشعة االخرى ، وفيما
يمتص الجسـ االسود كؿ االشعة ، يعكس الجسـ االبيض كؿ االشعة دوف استثناء ) 

 (. 23:  2001كيواف ، 
حساسو فمف االلواف مف         لؤللواف تأثير كبير عمى االنساف في مزاجو وطباعو وا 

يريح االعصاب ومنيا ما يسبب الضيؽ ومنيا مف يبعث البيجة والسرور والسعادة  في 
ا ما  يسبب االضطراب والممؿ حتى االحساس بالدؼء واألماف  فاف بعض النفس ومني

االلواف تعطي ىذه االحاسيس واإلنساف مرىؼ الحس يسعده منظر جميؿ بديع االلواف 
جميؿ التنسيؽ وخاصة غير محدود الرؤية كالتمتع برؤية البحر والسماء وقت الشروؽ 

نظر في المسطحات الكبيرة في المزارع ولغروب ودرجات االلواف االليية الرائعة او كال
والحقوؿ والبساتيف حتى انو طبيًا نجد اف اطباء العيوف ينصحوف بالنظر الى الطبيعة 
والى السماء والبحر في حدودىا البلنياية لتقوية البصر ولراحة العيف واألعصاب ما 

نو يكوف محبوب يتبعو مف راحة نفسية .واإلنساف الذي يعشؽ االلواف الزىرية الوردية فا
ولطيؼ يشع عمى مف حولو الحب والسرور والسعادة عكس مف يعشؽ االلواف الكئيبة 

 التي تجمب االمراض والقمؽ والفزع .
واأللواف تدخؿ في كؿ اوجو الحياة تقريبًا فنجدىا في المصنع والمدرسة والمنزؿ      

المختمفة . حتى قممؾ  والمزرعة والمكتب والسيارة والقطار وغير ذلؾ مف اوجو الحياة
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الذي يعبر عف خمجاتؾ وثقافتؾ وأسموبؾ  فاف لونو يعبر عف شخصيتؾ وتعدى االمر 
لحبر ليذا القمـ حتى اف الشركات والمكاتب ورجاؿ االعماؿ يستخدموف الواف الى لوف ا

الحبر في المراجعة والتوثيؽ واإلنذارات والمكافآت . وبمعنى دقيؽ فاف االلواف تدخؿ في 
كؿ اوجو الحياة وتؤثر عمى كؿ ما يحيط بنا ونتأثر بيا في جميع مجاالت المعيشة ) 

 ( . 7:  2006جمعة ، 
االلواف تنمي قدرات االطفاؿ وال سيما شديدي الحساسية منيـ باأللواف الزاىية  إفَّ        

وىذا واضح في تصميمات مبلبسيـ ، أو حتى في طرائؽ أو وسائؿ الترفيو في 
المبلىي وفي السيرؾ ، وفي كتبيـ وقصصيـ    وقد قاـ مجموعة مف االطباء بعمؿ 

في غرفة صفراء زاىية وأطفاؿ  تجربة فريدة فوصفوا بعض االطفاؿ صغيري السف
اخريف في غرفة بالموف الرمادي الداكف وكانت النتائج رائعة فأطفاؿ الغرفة الصفراء 
كانوا سعداء اصحاء نشطاء  لكف اطفاؿ الغرفة الرمادي كانوا مرضى وكسالى .وفي 
بعض المستشفيات تكوف كؿ غرفة ممونة بموف متناسب مع طريقة ونوع العبلج . وقد 

ت ابحاث عديدة اف االطفاؿ الذيف يعانوف مف مرض الصفراء عندما ينقموف مف اظير 
غرؼ ذات الواف زاىية الى غرؼ ذات الوانًا زرقاء فاتحة فاف حالتيـ تتحسف وينخفض  
ضغط الدـ عندىـ وال  يخفي عمى احد اف االطفاؿ حديثي الوالدة والذيف يعانوف مف 

زرقاء لتفادي ىذه االعراض ) جمعة  ،  الصفراء يعالجوف في حضانات بيا لمبات
2006  :8- 9 .) 
إذ تؤثر عمى ادراكاتنا  ىناك عدة عوامل متداخمة ومتفاعمة معاً     
 ، وفيما يأتي استعراض ليذه العوامل :انلأللو 

 شدة االضاءة : -1
تختمؼ شدة الضوء تبعًا لشدة طاقتو ، فشدة الضوء الصادر عف شمعة واحدة تقؿ      
( شمعات ، وىذا الضوء االخير يقؿ كثيرًا في 5عف شدة الضوء الصادر عف ) كثيراً 

( شمعة ، وكمما زادت شدة الضوء 100شدتو عف ضوء مصباح كيربائي تبمغ شدتو ) 
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زادت سعة موجاتو ، كما اف شدة الضوء المنعكس مف سطح االشياء يتناسب وشدة 
 الضوء الساقط عمييا .

دة شدة الضوء تؤدي الى زيادة شدة الضوء المنعكس مف بناء عمى ذلؾ اف زيا      
سطح االشياء الذي يؤدي بدوره وضوح الرؤية واستقباؿ العيف لممعمومات المختمفة عف 
االلواف ، اما اذا اخفضت شدة الضوء ضعفت رؤية االشياء ويصبح مف الصعب رؤية 

 ختمفة .االشياء ويصبح مف الصعب عمى عيف المشاىد تمييز المعمومات الم
 العمر الزمني  -2

 قد يكوف لمفرد المشاىد رؤية طبيعية لؤللواف لكف قدرتو عمى التعرؼ عمييا      
وتمييزىا تضعؼ عندما يتدرج في مراحمو العمرية الى اف يصؿ الى مرحمة الشيخوخة ، 

 ويرى العمماء اف ذلؾ يرجع الى سببيف: 
الشيخوخة إذ يزداد ىذا االصفرار كمما  ىو أفَّ عدسة العيف يصفر لونيا في مرحمة -أ  

تقدـ المسف في العمر ، ومف ثـ تصبح رؤية المسنيف لؤلشياء وكأنيـ ينظروف الييا مف 
 خمؼ نافذة زجاجيا أصفر الموف .

اف الخبليا المخروطية تفقد صبغتيا الخاصة باستقباؿ معمومات االلواف في  -ب 
 يا كمما تقدـ المسف في العمر .مرحمة الشيخوخة حيث تزداد نسبة الفاقد من

لقد اكدت نتائج الدراسات العممية الحديثة اف رؤية الفرد لؤللواف  تضعؼ في       
مرحمة الشيخوخة وال سيما لموف االزرؽ ، كما اوضحت ايضًا اف الناس ال  يشعروف 
 بيذا التغيير في انخفاض قدرتيـ عمى رؤية االلواف في ىذا العمر، ألنو يحدث ببطء

 شديد ، ولكف تأثيره يتراكـ ويظير مع مرور الزمف .
 الحالة الصحية لمفرد : -3

في قدرتو عمى رؤية االلواف وال سيما الموف تؤثر كثيرا الحالة الصحية لمفرد  اف     
نتائج الدراسات العممية أف ضعؼ القدرة عمى رؤية االلواف وتمييزىا  اظيرتاالزرؽ إذ 
، االفراد الذيف يتعرضوف لمسمـو  ومدمني الكحولياتكري المصابيف بالستنتشر بيف 

كما بينت ايضًا اف اعراض ضعؼ القدرة عمى تمييز االلواف  والمصابيف بمرض السكر 
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تزداد لدى االفراد الذيف يجتمع لدييـ اكثر مف عامؿ مف ىذه العوامؿ التي ذكرىا اعبله 
 (. 75 – 74:  2012) عبد الحسيف ، 

 ن :تباين االلوا -4
إفَّ تبايف االلواف يعني اف مظير االلواف يتغير ، وىذا بدوره يؤثر في طبيعة ادراكنا     

لؤللواف ، ومف فحصنا لمتراث المتاح وجدنا اف ىناؾ نوعيف مف تبايف االلواف ىما : 
 .التبايف المتزامف ، والتبايف المتتابع 

. : attribution theory العزو نظرية-  
 التي تيتـ  ىي احدى نظريات عمـ االجتماع" فرتزىايدر" لمعالـ العزو نظرية  اف
يتعمؽ بإدراؾ لآلخريف، فمقد توصؿ "ىايدر"، إف إدراكنا  وما االتساؽ المعرفي، و ب

لآلخريف، قد ينشأ عف ثبلثة مصادر رئيسية ، و ىي : الفرد نفسو و البيئة المحيطة بو 
فربما يعزو  ).108،ص:2001اؿ حسف،أو االثنيف معا )الفرد و البيئة( )محمود شم

في ميداف عممو إلي سماتو الشخصية، لكونو يتسـ باالنبساط و الثقة  نجاح الشخص 
بالنفس و قدرتو عمى التفاعػؿ في المواقؼ االجتماعية المختمفة و ربما يعزوىا إلى أف 

 فرد ال قدراتو التي يتمتع بيا، ىي التي جعمتو شخصا ناجحا في عممو، و ربما يعزو
فإف  . استنادا إلى خصائصو الشخصية مجيود التي يبذليا في عممو، سببا في النجاحل

و طبقا ليذه النظرية ، فقد نعزو  .الفرد، قد يكوف انطباعات عف اآلخريف المحيطيف بو،
سبب اإلدراؾ إلى البيئة المحيطة بنا و ما تنطوي عميو مف تنبييات. فمقد يعزو 

المحيطة بو، مف نقػػؿ و تسييبلت في الخدمات . إف  الشخص نجاحو إلى الظروؼ
إرجاع اإلدراؾ إلى عوامؿ البيئة، كأننا نكوف ىنا مف أصحاب الفمسفة الحتمية، و ال 
سيما الحتمية السموكية التي يعػد "سكنر" أحد أقطابيا و وفقا ليذه النظرية، فإف اإلدراؾ 

يطة بو، و عمى ذلؾ، فإف الشخص، ربما يعزي إلى عاممي : الفرد نفسو و البيئة المح
)محمود شماؿ  .ربما يعزو سبب نجاحو إلى خصائصو الشخصية التي يتمتع بيا 

 .(109،ص:2001حسف،
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 نظريات االلوان 
افَّ اىـ النظريات المعروفة نظرية العالـ االنكميزي ) توماس يونغ ( التي تقوؿ :اف     

بثبلثة الواف مختمفة في اف واحد  اعصاب العيف تستقبؿ وتترجـ الى المخ االحساس
وشاركت ىذه النظرية نظرية العالـ االلماني )ىيمميولتز(  التي تقوؿ : اف العصب 
البصري مكوف مف ثبلث مجموعات عصبية يحدث عف تأثر الواحدة منيا االحساس 

 بأحد االلواف االساسية الثبلثة . 
ف االساسية ىي : االحمر ثـ جاءت نظرية ) فرانسوا رود ( معدت االلوا       

واألخضر والبنفسجي ، وأخيرا اثبت العالـ االنكميزي ) ماكسويؿ ( في محاضراتو التي 
( في مؤسسة العموـ الممكية بمندف اف االلواف االساسية التي  1861القاىا عاـ     ) 

يحدث منيا الضوء االبيض ىي : االحمر ، القرمزي ، واألخضر الزمردي واألزرؽ 
 سجي .البنف
 Thomas  Young )نظرية العالم البريطاني لوماس ينتج )   -اوالً 

ـ ( اف العناصر المتناىية في الصفر والمكونة  1801فسر العالـ ينتج عاـ )       
لشبكية العيف لكؿ عنصر منيا ثبلث الياؼ عصبية وتسمى فرضية االلياؼ الثبلث 

(Three Fiber Hypothesis مخصصة الستقباؿ ثبل ). ثة احساسات لونية مختمفة 
 المجموعة االولى :  تتأثر بالموجات الطويمة مثؿ الموف االحمر .   

 المجموعة الثانية :  تتأثر بالموجات المتوسطة مثؿ الموف االخضر .
 المجموعة الثالثة : تتأثر بالموجات القصيرة مثؿ الموف البنفسجي .

 omatic  theory ( Trichr) نظرية االلوان الثالثة - ثانيا
ترى ىذه النظرية افَّ الشبكية في عيف االنساف فييا ثبلثة انواع مف المخاريط وكؿ      

نوع يختص باإلحساس ألحد االلواف االساسية  في الطيؼ الشمسي وىي : االحمر , 
واالخضر ,واالزرؽ . حينما تستثار االصناؼ الثبلثة بدرجة متساوية يحس االنساف 

ض ، وحينما يحس بموف اخر غير االبيض ، يكوف قد تأثر بمزيج مف بالموف االبي
 االلواف بنسب متباينة . 
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النظرية تقوؿ: افَّ مزج موجات ضوئية ذات اطواؿ مختمفة يؤدي الى االحساس      
بألواف مختمفة كما تدعي ىذه النظرية انو ليس لموف االصفر مخاريط  خاصة بو  ولكنو 

د استشارة المخاريط المختصة بالموف االحمر واألخضر في اف ينتج ) أي تحس بو ( عن
 500واحد الف االصفر والبرتقالي ) مف حيث طوؿ الموجة يقع بيف االخضر )

مميمايكروف ( لذا فاف  600مميمايكروف ( والوسط ىو )  700مميمايكروف( واألحمر ) 
 600وؽ الػ )مميمايكروف ( بينما البرتقالي يقع ف 600االصفر اقؿ مف الػ ) 

 (.177:  1982) عمر ، (مميمايكروف
 الدراسا السابقة التي تناولت االلوان

 ( 2009دراسة العامري )
 )االلواف التي يفضميا اطفاؿ الرياض في ممبسيـ  وعبلقتيا بالسموؾ العدواني (

استيدؼ الدراسة )التعرؼ عمى االلواف التي يفضميا اطفاؿ الرياض في ممبسيـ    
 بالسموؾ العدواني ( وعبلقتيا

( طفبًل مف كبل الجنسيف واعدت الباحثة اداة القياس 160تكونت عينة الدراسة مف )   
( .ولقد اعدت الباحثة اداة القياس سموؾ التعاوف ذات الفقرات 53والتي تكونت مف )

 ( فقرة وبعد تحديد االلواف التي يفضميا االطفاؿ .35)
صائية التي ىي تحميؿ التبايف االحادي واالختبار وبعد استخداـ الوسائؿ االح      

التائي لعينتيف مستقمتيف غير متساويتيف وتبيف مف خبلؿ ذلؾ اف االطفاؿ يفضموف 
الموف االحمر في المرتبة االولى اما الموف السمائي فيو في المرتبة االخيرة واف التوجد 

دى اطفاؿ الرياض تعزى فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات درجات السموؾ العدواني ل
 ( .226: 2009الى متغير االلواف التي يفضمونيا في ممبسيـ ) العامري ، 

 (1996دراسة العوادي )
 (( سنة في مدينة بغداد12-9ي عمر ))تصاميـ والواف االقمشة المفضمة لدى البنات ف

ي عمر استيدؼ الدراسة ) التعرؼ عمى تصاميـ والواف االقمشة المفضمة لدى البنات ف
 ( سنة في مدينة بغداد (9-12)
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 حيث عرضت الباحثة استمارة استبانو عمى البنات تشتمؿ عمى التصاميـ     
 ىندسية محورة  –تصاميـ نباتية  -1
 واقعية محورة  –تصاميـ نباتية  -2
 نباتية  –تصاميـ ىندسية  -3
 نباتية محورة  –تصاميـ حيوانية  -4

عرؼ عمى االلواف التي يفضمونيا البنات : االحمر ، كذلؾ اعدت استمارة لمت      
واالصفر ، واالزرؽ ،وعمى ارضية ممونة باألصفر والبنفسجي ، اذ اعتمدت الباحثة 
عمى تصاميـ وألواف االقمشة المستمدة مف رسـو البنات انفسيـ ، حيث توصمت الباحثة 

نباتي واحتمت التصاميـ الى اف تفضيؿ البنات كاف لمتصاميـ الواقعية المحورة مف اصؿ 
المطبوعة بالموف االحمر، وتدريجاتو ،واألرضية بالموف البنفسجي اعمى مرتبة في 

:  1996تفضيميف وكانت اسباب التفضيؿ تشمؿ الموف ونوع التصميـ معًا ) العوادي ، 
228 .) 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

في تحديد مجتمع البحث يتضمف ىذا الفصؿ دراسة وصفية واإلجراءات المتبعة    
جراءات  جراءات بناء مقياس التقبؿ االجتماعي وبطاقة االلواف وا  واختيار العينة وا 
التطبيؽ النيائي لممقياس عمى عينة البحث وبياف الوسائؿ االحصائية المستخدمة 

 لمتوصؿ الى نتائج البحث وفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ.
 مجتمع البحث -1

تمييدي( الممتحقيف بالرياض  –رياض )روضة اليتضمف مجتمع البحث اطفاؿ 
في مدينة بغداد الرصافة الثانية والبالغ (  2022- 2021الحكومية لمعاـ الدراسي )

                                       ( روضة 893عددىا )
 عينة البحث: -2
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( 253: 2002استخدمت الباحثة في اختبار العينة االسموب العشوائي )ممحـ ، 
 ( طفؿ وطفمة 200)لغرض نشر العينة في رياض االطفاؿ لمحافظة بغداد اختيرو 

 في المديريات العامة لمتربية )الرصافة االطفاؿ  ( مف رياض10عشوائيا ما يمثؿ )
 (1كما ىو موضح في الجدوؿ )(  الثانية

 ( 1جدول )
 توزيع افراد عينة البحث

 تمييدي روضة  الروضات ت
 10 10 العسل 1
 9 11 البراعم 2
 8 12 الياسمين 3
 10 10 قطر الندى 4
 7 13 االقحوان 5
 15 5 الفارس 6
 14 6 احباب الرحمن 7
 8 12 طيور الجنة 8
 9 11 احالم الطفولة 9

 13 7 النسائم 10
 200 المجموع 

 

 أداتي البحث  -3
  الحسياالدراك اواًل : مقياس 

وذلؾ لعدـ توافؽ  االدراؾ الحسيلغرض تحقيؽ  اىداؼ البحث قامت الباحثة ببناء 
 مقياس جاىز لمشكمة الدراسة يبلئـ عينة البحث ويحقؽ 

 :  االدراك الحسيوفيما يأتي خطوات اعداد مقياس 
الدراسة االستطبلعية االولى لصياغة فقرات المقياس وزعت  قامت الباحثة باجراء 

( معممة اختيرت 50ة استبيانة مفتوحاة لعينة عشوائية مف المعممات بمغ عددىا )الباحث
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( رياض جرى اختيارىا عشوائيًا ايضًا طمبت منيف بياف 10مف بيف لمعممات اطفاؿ )
لدى االطفاؿ وفي ضوء اجابات العينة وبعد  الحسي االدراؾالفقرات التي تعبر عف 

ات السابقة ثـ صياغة الفقرات بصورتيا االولية االطبلع عمى االطر واألدبيات والدراس
  .لدى اطفاؿ الروضة االدراؾ الحسي( فقرة تعبر عف 46وعددىا ) 

ووضعت بدائؿ اربعة لممقياس ) تنطبؽ عميو كثيرًا ، تنطبؽ عميو بدرجة متوسطة ،    
 ( .4، 3، 2،  1تنطبؽ عميو بدرجة قميمة ، ال تنطبؽ عميو بأوزاف ) 

 قرات ) الصدق الظاىري (صالحية الف  
)  و االختبار او مدى فائدة االختباريشير الصدؽ الى ما يقيس     

Graname,1948  p :39 فاف الصدؽ مفيوـ واحد واف ما اصطمح عميو بأنواع ، )
الصدؽ ىي مؤشرات لصدؽ وطرائؼ لجمع االدلة عنو لذلؾ كمما كاف المقياس يحمؿ 

 ( .360: 1985قياس ما اعد لقياسو ) فرج ،  اكثر مف مؤشر لصدؽ زادت الثقة في
قامت الباحثة بتوزيع المقياس بصورتو االولية عمى مجموعة مف الخبراء      

( 29المختصيف في مجاؿ التربية وعمـ النفس الطفولة ،والقياس، والتقويـ بمغ عددىـ )
ى خبير ،وقد ابدى بعض الخبراء اراءىـ لمتأكيد مف صبلحية الفقرات عرضت عم

لفحصيا وتقدير صبلحيتيا في قياس ما وضعت جموعة مف الخبراء في ىذا المجاؿ م
بالسمة المقاسة ، اذ  ارتباط الفقرة كما تبدو ظاىرياً  ألجمو الف ىذا الفحص يتحقؽ مف

%( مف ارائيـ فأكثر وفي ضوء 80يأخذ الباحث باإلحكاـ التي يتفؽ عمييا ) 
%( مف 80) جميعيا اذ حصمت عمى نسبة  لفقراتمبلحظات الخبراء تبيف صبلحية ا

 االراء فأكثر وعدلت الفقرات التي تحتاج الى 
 ( Them discriminationاستخرج القوة التمييزية لمفقرات )  -1

عشوائيًا ، وألنو  ( طفؿ وطفمة مف كبل الجنسيف بطريقة200)تـ اختيار العينة البحث  
العدد يعطي افضؿ تبايف بيف االفراد مف الناحية وبذلؾ يظير لنا افضؿ تمييز ىذا 

لمفقرات ، ثـ قامت الباحثة بترتيب الدرجات الكمية لمعينة بصورة تنازلية ، جرى اختبار 
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%( مف 27%( مف مجموع الدرجات لتكوف المجموعة العميا ، وأوطا )27اعمى ) 
 (.   74:  1981) الزوبعي وآخروف ،  مجموع الدرجات لتكوف المجموعة الدنيا

 ( يوضح ذلؾ.2الجدوؿ ) 
 (2جدول )

 االدراك الحسيتميز الفقرات لمقياس 
قيمة     المجموعة الدنيا      المجموعة العميا        ت

 المحسوبة
 الداللة 

االنحراف  المتوسط  
 المعياري

االنحراف  المتوسط  
 المعياري 

 دالة  7.004 0.84962 3.2459 0.12804 4.0164 1
 دالة  10.372 0.72955 3.0328 0.12804 4.0164 2
 دالة  9.457 0.98514 2.7869 0.18257 4.000 3
 دالة  7.307 0.74254 3.3115 0.12804 4.0164 4
 دالة  12.749 0.75352 2.3607 0.56877 3.9016 5
 دالة  10.647 0.71822 2.8689 0.27659 3.9180 6
 دالة  14.723 0.883109 2.3279 0.25607 3.9672 7
 دالة  11.722 0.91586 2.377 0.38624 3.8689 8
 دالة  12.189 0.82416 2.5902 0.28438 3.9508 9

 دالة  7.336 0.88891 3.0984 0.25607 3.9672 10
 دالة  9.545 0.79925 2.3770 0.75567 3.7213 11
 دالة  9.542 0.89687 2.7213 0.32137 3.8852 12
 دالة  7.410 0.77071 3.1967 0.25607 3.9672 13
 دالة  5.722 0.97818 3.0984 0.38624 3.8689 14
 دالة  8.162 0.79307 3.0656 0.24959 3.9344 15
 دالة  6.025 0.75059 3.2623 0.35142 3.9016 16
 دالة  6.579 0.71632 3.2295 0.35142 3.9016 17
 دالة  10.462 0.84575 2.5738 0.41554 3.8361 18
 دالة  9.256 0.8754 2.5246 0.48867 3.9230 19
 دالة  6.455 0.59506 3.5082 0.000 4.000 20
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 دالة  5.696 0.76430 3.4426 0.000 4.000 21
 دالة  7.312 0.56346 3.4426 0.12840 3.9836 22
 دالة  5.939 0.85379 2.9344 0.69266 3.7705 23
 دالة  11.900 0.67589 2.9016 0.17956 3.9672 24
 دالة  9.467 0.67358 3.0164 0.17956 3.9672 25
 دالة  6.262 0.89137 3.1475 0.30027 3.9016 26
 دالة  8.175 0.93095 3.000 0.12804 3.9836 27
 دالة  10.784 0.64359 2.9508 0.27659 3.9180 28
 دالة  8.175 0.78371 2.9508 0.35759 3.8525 29
 دالة  11.324 0.81717 2.6393 0.30027 3.9016 30
 دالة  8.971 0.80198 2.9180 0.027 3.9016 31
 دالة  11.699 0.68632 2.7213 0.34036 3.8689 32
 دالة  10.529 0.82747 2.6885 0.32137 3.8852 33
 دالة  11.327 0.77741 2.7213 0.27659 3.9180 34
 دالة  7.049 0.74621 3.0984 0.45086 3.8852 35
 دالة  8.281 0.72955 2.9672 0.37329 3.8361 36
 دالة  8.981 0.84414 2.5902 0.60868 3.7869 37
 دالة  11.183 0.82912 2.5082 0.41554 3.8361 38
 دالة  11.640 0.74328 2.5410 0.42849 3.8197 39
 دالة  10471 0.83992 2.3770 0.50136 3.6885 40
 دالة  8.894 0.78789 2.4918 0.53101 3.5738 41
 دالة  7.205 00.73104 2.6393 0.53562 3.4754 42
 دالة  6.975 0.70440 3.3443 0.12804 3.9836 43
 دالة  7.771 0.75277 3.000 0.37329 3.8361 44
 دالة  6.388 0.91526 2.7213 0.49863 3.5738 45
 دالة  8.167 0.92240 2.4426 0.50245 3.5410 46
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 عالقة درجة الفقرة  بالدرجة الكمية  -2
ويقصد بيا ايجاد العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة في المقياس بالدرجة الكمية     

لو ويعد ىذا االسموب مف ادؽ الوسائؿ المستعممة في حساب االتساؽ الداخمي لفقرات 
 ( 95: 1985المقياس) العيسوي ،

( إلى أف معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة Anastasi,1976وتشير انستازي )      
 ,Anastasiوالدرجة الكمية لممقياس وبداللة إحصائية يعد مؤشرًا لصدؽ بناء المقياس )

(، وقد استعممت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد العبلقة االرتباطية 1976:154
الدرجة الكمية لممقياس جرى استعماؿ عينة التحميؿ ذاتيا، والبالغة بيف درجات كؿ فقرة و 

 (.    3( طفبًل وتبيف إف جميع فقرات المقياس دالة إحصائيًا كما مبيف في الجدوؿ )200)
 (3جدول )

 جة الكميةيوضح العالقة االرتباطية بين درجة الفقرة والدر 
معامل ارتباط  ت

 بيرسون 
معامل ارتباط  ت

 بيرسون
معامل ارتباط  ت

 بيرسون
1 543 17 425 33 580 
2 685 18 579 34 665 
3 646 19 574 35 473 
4 498 20 492 36 526 
5 729 21 488 37 626 
6 621 22 444 38 671 
7 729 23 462 39 624 
8 653 24 628 40 643 
9 669 25 506 41 560 

10 472 26 484 42 445 
11 566 27 479 43 504 
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12 552 28 569 44 549 
13 452 29 519 45 482 
14 408 30 675 46 528 
15 502 31 590   
16 426 32 592   

 ( Reliability) الثبات 

ي يشير مصطمح الثبات الى الدقة واالتساؽ في اداء الفرد ويعني ايضا االستقرار ف    
النتائج عبر الزمف ، فالثبات يعطي النتائج نفسيا اذا طبؽ عمى المجموعة نفسيا مرة 

 (Bergman, 1974; 155ثانية )
ونعني بو التوصؿ الى النتائج نفسيا عند تطبيؽ االختبار في مدتيف مختمفتيف وفي     

: 1990حدود زمف يتراوح بيف اسبوعيف وأسبوعيف في الغالب  )داود وعبد الرحمف، 
( التي Reliability(، ويعبر عف الثبات بصورة كمية يطمؽ عمييا معامؿ الثبات )122

تتراوح قيمتيا بيف الصفر والواحد ألصحيح وكمما ازدادت قيمة معامؿ ثبات المقياس دؿَّ 
 (102: 2009ذلؾ عمى أف المقياس يتمتع بثبات مرتفع والعكس صحيح )الشايب،

 جرى اتباع االساليب االتية : لحسياالدراك اوإليجاد ثبات مقياس 
  (Retes metod -Test)طريقة إعادة االختبار  -أ

يطبؽ االختبار عمى عدد محدد مف ألمفحوصيف ثـ يكرر تطبيؽ االختبار عمى 
المفحوصيف نفسيا بعد مدة زمنية محددة. وتحسب درجات المفحوصيف عمى االختبار 

ية. ثـ تحسب معامؿ االرتباط بيف درجاتيـ في في المرة األولى ودرجاتيـ في المرة الثان
المرتيف فإذا كاف معامؿ االرتباط عاليًا أمكف القوؿ إف االختبار يتمتع بدرجة ثبات 

(، ويسمى معامؿ االرتباط المستخرج بمعامؿ 155:  1996مناسبة )عبيدات وآخروف ،
ثبات مقياس (، وإليجاد 105: 2009( )الشايب،Stsbility Coefficientاالستقرار )

بطريقة إعادة االختبار قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة  االدراؾ  الحسي
( طفبًل تـ اختيارىـ بصورة عشوائية بسيطة. وبعد مرور أسبوعيف مف 30مكونة مف )
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التطبيؽ األوؿ. جرى إعادة تطبيؽ المقياس عمى العينة نفسيا. وقد استعمؿ معامؿ 
التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ الثاني، اذ يبمغ معامؿ الثبات  ارتباط بيرسوف بيف درجات

( تشير النتيجة الى معامؿ استقرار داؿ معنوي وىذا يدؿ عمى اف المقياس يتمتع 0.87)
 -: 70( إلى أف معامؿ الثبات الذي يتراوح بيف )1985بالثبات ، اذ يشير )دوراف، 

 (. 133: 1985:( يعد مؤشرًا جيدًا لبلختبار الثابت )دوراف، 90
 ( Cronbachcaمعامل الفاكرونباخ )  -ب 

تؤدي ىذه الطريقة الى معامؿ اتساؽ داخمي لبنية المقياس ، ويسمى ايضا معامؿ 
التجانس وقد وجد كرونباخ اف ىذا المعامؿ يعد مؤشرًا لمتكافؤ ، اي يعطي قيما تقديرية 

ا كانت قيمة معامؿ جيدة لمعامؿ التكافؤ الى جانب االتساؽ الداخمي والتجانس فاذ
((a، 165: 2002مرتفعة فاف ىذا يدؿ بالفعؿ عمى ثبات درجات االختبار )عبلـ- 

بيذه الطريقة ، طبقت معادلة الفاكرونباخ  االدراؾ الحسيوألستخرج ثبات مقياس  (166
 ( وىذا يدؿ عمى تجانس المقياس.0.95ووجد اف معامؿ الثبات يساوي )

 الوسائل اإلحصائية 
 .الستحصاؿ النتائج لمبحث الحالي SPSSاحثة باستخداـ البرنامج االحصائي قامت الب

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرىا 

سيتـ في ىذا الفصؿ عرض النتائج التي جرى التوصؿ الييا باستعماؿ الوسائؿ       
االحصائية المحددة في البحث وتفسيرىا عمى وفؽ اإلطار النظرية والدراسات السابقة 

 لتي ذكرت في الفصؿ الثاني .ا
 -وفيما يمي توضيح ذلؾ :

 اليدف االول 
ال يوجد فرؽ داؿ احصائيا بيف المتوسط  لدى اطفاؿ الرياض  قياس االدراؾ الحسي

الحسابي لدرجات االطفاؿ عمى مقياس االدراؾ الحسي والمتوسط الفرضي لممقياس عند 
لتائي لعينة واحدة .وتبيف وجود فرؽ ( استعممت الباحثة االختبار ا0.05مستوى داللة )
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(وىي 34.351ذات داللة احصائية بيف المتوسطيف اذ بمغت القيمة التائية المحسوبة ) 
( 10حرية )( درجة 0.05مستوى )( عند 1.96اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )

وكاف الفرؽ لصالح المتوسط الحسابي لعينة البحث بيف المتوسط الحسابي بدرجات 
والمتوسط النظري لممقياس كما ىو موضح في  االدراؾ الحسيطفاؿ عمى مقياس اال

 (. 4الجدوؿ )
 ( 4جدول )

نة البحث والمتوسط القيمة التائية المحسوبة والجدولية لممتوسط الحسابي لعي
 لمقياس االدراك الحسي الحسابي 

المتوسط  العينة 
 حسابي ال

االنحراؼ 
 المعياري 

المتوسط 
 النظري 

 القيمة التائيػػػة          
 الجدولية  المحسوبة 

200 157.3900 17.45 115 34.351 1.96 
 ( .0.05القيمة التائية المحسوبة اكبر مف الجدولية عند مستوى داللة )

 اليدف الثاني 
)  الرياض وفقا لمتغير الجنس اطفاؿ التعرؼ عمى الفرؽ في  االدراؾ الحسي لدى

ال توجد فرؽ داؿ احصائيا بيف المتوسط الحسابي لدرجات االطفاؿ عمى  اناث( رذكو 
( استعممت 0.05مقياس االدراؾ الحسي تعزى لمتغير الجنس عند مستوى داللة )

الباحثة االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف غير متساويتيف في الحجـ وتبيف النتائج انو ال 
( 1.145يوجد فرؽ بيف المتوسطيف الحسابيف حيث بمغت القيمة التائية المحسوبة )

( ودرجة حرية كما 0.05( عند مستوى الداللة )1.96وىي اقؿ مف الجدولية البالغة )
 (.5موضح في جدوؿ )
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 (5جدول )
نة البحث والمتوسط القيمة التائية المحسوبة والجدولية لممتوسط الحسابي لعي

 اناث( -مقياس االدراك الحسي وفقا لمتغير الجنس )ذكورل الحسابي 
 القيمة التائية االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي العينة

 الجدولية المحسوبة 
 1.96 1.145 155.949 98 الذكور
 158.7745 102 االناث

لة اف القيمة التائية المحسوبة اصغر مف القيمة التائية الجدولية عند  مستوى دال
 بيف االطفاؿ الذكور واالناث االدراؾ الحسيانو اليوجد فرؽ في  (0,05)

 اليدف الثالث 
 التعرؼ عمى االلواف المفضمة لدى اطفاؿ الرياض

لتعرؼ عمى االلواف المفضمة لدى اطفاؿ الرياض اعتمدت الباحثة االىمية النسبية 
( 51.5نسبة ) لتفضيؿ االطفاؿ وجاء الموف االحمر في الصدارة حيث حصؿ عمى

( طفؿ ، يمي الموف االحمر 200( مف مجموع تكرارات االطفاؿ البالغ )103بتكرارات )
( مف مجموع تكرارات 37( بتكرارات )18.5الموف االبيض اذ بمغ تكرارات االطفاؿ )

( 15.0( طفؿ . ثـ تدرجات الموف االصفر حيث بمغ عمى نسبة )200االطفاؿ البالغة )
( طفؿ ثـ جاء الموف االخضر 300جموع تكرارات االطفاؿ البالغ )( مف م30بتكرارات )

بعد ذلؾ الموف االسود وعميو كانت االلواف التي اشار الييا االطفاؿ الرياض ىي خمسة 
الواف اما المفضمة ىي ثبلثة الواف فقط مف مجموع االلواف ) االحمر ، االبيض ، 

 (. 6االصفر(  كما ىو موضح في جدوؿ )
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 ( 6جدول )
 االلوان التي يفضميا اطفال الرياض

 النسبة المئوية التكرارات االلوان
 احمر
 ابيض
 اصفر
 اخضر
 اسود

103 
37 
30 
21 
9 

51.5 
18.5 
15.0 
10.5 
4.5 

 اليدف الرابع
 الدراؾ الحسي لدى اطفاؿ الرياض واأللواف التي يفضمونيا .يف االتعرؼ عمى العبلقة ب

اليوجد فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات الحسابية لدرجات االطفاؿ عمى مقياس 
( وتبيف 0.05االدراؾ الحسي تعزى الى االلواف التي يفضمونيا . عند مستوى الداللة )

( 5.871لفائية المحسوبة )انو يوجد فرؽ بيف المتوسطات الحسابية اذ بمغت القيمة ا
( ودرجة حرية 0.05( عند مستوى الداللة )3وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )

( توجد فرؽ داؿ احصائيا بيف متوسطات الحسابية لدرجات االدراؾ الحسي 167.2)
(كما ىو 0.05ألطفاؿ الرياض تعزى الى االلواف التي يفضمونيا عند مستوى الداللة )

 ( . 7لجدوؿ )موضح في ا
 ( 7جدول )

 تحميل التباين لمتقبل االجتماعي لطفل الرياض واأللوان المفضمة
مجموع    مصدر التبايف

 المربعات 
درجات 
 الحرية 

متوسطات 
 المربعات 

 القيمػة الفائيػػة            
 الجدولية المحسوبة 

بيف      
 لمجموعات ا

3285.403 2 1642.702  
5.871 

 
3 

داخؿ    
 المجموعة

46728.250 168 279.810 
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القيمة الفائية المحسوبة اكبر مف القيمة الجدولية ىناؾ عبلقة بيف التقبؿ االجتماعي  -
 واأللواف التي يفضميا االطفاؿ.

 االستنتاجات 
 ئج البحث.اف اطفاؿ الرياض يتمتعوف بادراؾ حسي وفقا لنتا -1
 تبيف انو اليوجد فرؽ في االدراؾ الحسي بيف االطفاؿ الذكور واالناث. -2
تبيف اف ىناؾ الواف يفضميا االطفاؿ عف غيرىا مف االلواف مما جعؿ  -3

 . عممية االدراؾ جيدة
طفاؿ الروضة القة ارتباطية بيف االدراؾ الحسي تبيف اف ىناؾ عبل -4

 نتائج التي توصمت الييا الباحثة.وااللواف المفضمة لدييـ وفقا ل
 التوصيات 

حيث يعد اساسا في بناء  وباالدرات الحسيضرورة االىتماـ بأطفاؿ الرياض  -1
 شخصياتيـ وتواصميـ مع االخريف .

مف جانب االسرة او مف االقراف او مف جانب افراد المدرسة  االدراؾ الحسيتحسيف  -2
تعزير المحيط بالمواف واالشكاؿ عف طريؽ  او مف جانب افراد المجتمع لدى االطفاؿ

 التي تساعد عمى تنميتو.
والتاآزر وبخاصة ميارات التواصؿ الحسية تدريب االطفاؿ عمى بعض الميارات ا -3

 البصري ـ مع االشياء.
تدريب االطفاؿ عمى مشاركة اقرانيـ في االنشطة واألعماؿ الجماعية المختمفة التي  -4

 . ميارات حسيةتحتاج الى 
 . االدراؾ الحسي اجراء ندوات ىامة لممعممات واألميات ايضا تعريفية عف اىمية  -5
اجراء ندوات ىامة لممعممات عف االلواف في حياة االطفاؿ وبياف قدرة اختيار الطفؿ  -6

 أللواف ممبسو وأثاث غرفتو وما يحتاجو مف اشياء ممونة.
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 المقترحات
 مف االطفاؿ وىي فئة االطفاؿ في المرحمة اجراء بحوث مماثمة عمى فئة اخرى  -1

 االبتدائية.       
وعبلقتو ببعض المتغيرات ) عمؿ االـ  االدراؾ الحسياجراء بحوث مماثمة عف  -2

 السكف( .ونوع 
اجراء ورشات تدريبية لمعممات الرياض في كيفية التعامؿ مع االطفاؿ الجدد  -3

 بالرياض.  الممتحقيف 
 

 المصادر
، ترجمة عبد المطيؼ محمد خميفة  عمـ النفس البيئي( ، 1988ندرو ، ماؾ فرانسس ) ا
 ، مجمس النشر العممي .1جمعة سيد يوسؼ ، ط، 

 ( المرجع في برامج تربية اطفاؿ ما قبؿ المدرسة الكويت .2001بيادر، سعدية ،) 
  ثيرىا عمى حركة السطوحالعبلقات المونية وتأ( ، 1997الجبوري ، ستار حمادي )  -

الفنوف ، اطروحة دكتوراه ، كمية  المطبوعة في الفضاء التصميمي لممطبوع العراقي
 الجميمة ، جامعة بغداد .

، جمعية  االلواف مف السيكولوجية الى الديكور(، 2006جمعة ، حسيف محمد ) -
 لنفسية المعمارية .عمى الثروة العقارية وا الحفاظ 

 الطفولة والمراىقة، مطبعة النيضة .-( عمـ نفس النمو1986حامد زىراف ، حامد )
،دار األفاؽ 1( ، سيكولوجية الفػرد في المجتمع،ط2001محمود شماؿ ) -حسف ،

 . العربية،القاىرة،مصر
 العممي ،، وزارة التعميـ العالي والبحث  التخطيط واأللواف( ، 1984حيدر ، كاظـ )  -

 جامعة بغداد .
، دار 3، ط االلعاب مف اجؿ التفكير والتعميـ(، 2009الحيمة ، محمد محمود ) -

 لمنشر والتوزيع ، عماف . المسيرة 
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 ، صعوبات التعمـ واألسس النظرية التشخيصية والعبلجية(، 1998الزيات ، فتحي ) -
 لمعرفي ، كمية التربية ، جامعة المنصورة .سمسمة عمـ النفس ا
 ( عمـ النفس التربوي، القاىرة: مكتبة النيضة.1972صالح، أحمد زكي) 

، وزارة التعميـ العالي  االبداع في الفف مطبعة( ، 1988صالح ، قاسـ حسيف ) 
 العممي ، جامعة بغداد ، كمية الفنوف الجميمة .والبحث 

 ، شركة دار الفراشة اسرار العبلج باأللواف(، 2007سيمفا مقبؿ ) صبيح ، فاتف ، و  -
 لمطباعة والنشر والتوزيع ، لبناف .

 ، دار دمشؽ لمنشر والتوزيع والطباعة. الرسـ والموف( ، 1969طالو ، محي الديف )  -
 .، دار القمـ ، بيروت  1، ط الضوء والموف( ، 1979ظاىر ، فارس متري )  -
 مرتكزات تصميمية ألقمشة االطفاؿ(، 2003العامري ، ىند صبلح الديف ميدي )  -

 ، رسالة ماجستير كمية الفنوف الجميمة ، جامعة بغداد. القطنية المطبوعة محمياً         
 مربولي ، القاىرة .             

بة صعوبات تنفيذ ميارات االلواف لدى طم(، 2012عبد الحسيف ، االء رضا )  -
 ، الثانوية في انجاز اعماليـ الفنية وعبلقتيا باالضطرابات االدراكية البصرية المرحمة

 رسالة ماجستير في التربية الفنية ف جامعة بغداد ، كمية الفنوف الجميمة .
 نظرية الموف مبادئ(، 2011عبد اليادي ، عدلي محمد والدرايشة ، محمد عبد اهلل ) -
 ، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ، عماف .1،ط التصميـ في
 ، القاىرة . المغة والموف عالـ الكتب(، 1982عمر ، احمد مختار ) -
،  وضع اتجاىات تصميمية لؤلقمشة القطنية العراقية( ، 1996العوادي ، منى )  -

 ، جامعة بغداد . دكتوراه ، كمية الفنوف الجميمةاطروحة 
 .( سكولوجية التعمـ، الناشر: مكتبة مصر1998فيمى، دكتور مصطفى )

، دار ومكتبة اليبلؿ ، لمطباعة  الرسـ باأللواف الزيتية(، 2001كيواف ، عبد ) -
 لبناف. والنشر ، 
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،   ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع نظريات التعمـ،  ( 2007)  محمد، محمد جاسـ_ 
 بغداد .

تأثير تمرينات التيدئة والتصور العقمي ( ، 2009محمد عمي ، خنساء صبري ) -
 دو         عمى مظاىر التوتر النفسي وبعض المتغيرات الوظيفية وانجاز العبي ع لؤللواف

، لمبنات  ، رسالة ماجستير في التربية الرياضية ، كمية التربية الرياضية ـ ( 200) 
 جامعة بغداد .

،)إدراؾ البيئة الحضارية و أثرىا عمى السموؾ 2000نذير زريبي و آخروف)
 ).53، 45،ديسمبر،ص ص)14اإلنساني،مجمة العمـو اإلنسانية،العدد 

 العصرية ، وزارة التعميـ العالي ، المطبعة مسرح االطفاؿ(، 1986وارد ، وينفريد )  -
 بحث العمميي ، الجامعة المستنصرية ، ترجمة محمد شاىيف الجوىري .وال

4.S.S.KHANKA , ORGANISITONAL BEHAVIOUR ,1st 
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