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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

إیجاد مرتكزات تصمیمیة للفضاء الداخلي للمرشد التربوي في المدارس المتوسطة، تتناسب یھدف ھذا البحث إلى 
اإلسھام في التوعیة بمدى تأثیر تكمن أھمیة البحث في وتنسجم مع الحاجات واالستخدامات الفعلیة لذلك الفضاء. و

، وبالتالي تعود بالنفع للمؤسسات التربویة میم الداخلي للفضاءات التربویة في التحسین األدائي والجماليالتص
. ویعد البحث محاولة تصمیمیة تضاف إلى محاوالت أخرى في مجال التصمیم الداخلي، ومنھا وزارة التربیة

ق معرفیة للباحثین في التصمیم الداخلي وینفرد عنھا بتناولھ الفضاء الداخلي للمرشد التربوي، وكذلك فتح آفا
ومن خالل الزیارات المیدانیة الى بعض المدارس في مدینة بغداد  مشكلة البحث:  لالستفادة من نتائج البحث.

واالطالع على فضاءات المرشد التربوي وجد الباحث إن ھنالك بعض القصور في أسلوب تنظیم المفردات 
ً یتسم بالتكامل الشكلي مع المضمون المعنوي والعالقات الشكلیة لتلك الفضاءا ت والتي تؤسس بدورھا إنجازا

ولغرض الوقوف على طبیعة المتغیرات الشكلیة والتصمیمیة لتلك  والذي ینبغي أن تؤكده تلك الفضاءات.
ً حسیة ارتباطیة بمعاني تثري الطبیعة اإلنسانیة في الصدق و الوفاء الفضاءات والتي تمنح الطالب المسترشد قیما

ماھي المرتكزات التصمیمیة التي (( واألمان، فقد تجسد التساؤل اآلتي لیحقق خالصة مشكلة البحث الحالي عبر:
ینبغي مراعاتھا في تصمیم الفضاء الداخلي للمرشد التربوي في المدارس والتي تثیر لدى الطالب المسترشد 

اإلسھام في تتجلى أھمیة البحث الحالي ب میة البحث:أھ انطباعات حسیة تؤكد معاني الثقة والصدق واألمان ؟)).
، وبذلك تعود بالنفع التوعیة بمدى تأثیر التصمیم الداخلي للفضاءات التربویة في التحسین األدائي والجمالي

. كما یعد البحث محاولة تصمیمیة تضاف إلى محاوالت أخرى في مجال للمؤسسات التربویة ومنھا وزارة التربیة
داخلي، وینفرد عنھا بتناولھ الفضاء الداخلي للمرشد التربوي، وكذلك فتح آفاق معرفیة للباحثین في التصمیم ال

إیجاد مرتكزات تصمیمیة للفضاء الداخلي للمرشد  ھدف البحث: التصمیم الداخلي لالستفادة من نتائج البحث.
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  :Introductionمقدمة 
إیجاد مرتكزات تصمیمیة للفضاء الداخلي إلى تسعى ھذه الدراسة 

للمرشد التربوي في المدارس المتوسطة، تتناسب وتنسجم مع 
تكمن أھمیة البحث الحاجات واالستخدامات الفعلیة لذلك الفضاء. و

توعیة بمدى تأثیر التصمیم الداخلي للفضاءات اإلسھام في الفي 
، وبالتالي تعود بالنفع التربویة في التحسین األدائي والجمالي

. ویعد البحث محاولة للمؤسسات التربویة ومنھا وزارة التربیة
تصمیمیة تضاف إلى محاوالت أخرى في مجال التصمیم الداخلي، 

لتربوي، وكذلك فتح وینفرد عنھا بتناولھ الفضاء الداخلي للمرشد ا
آفاق معرفیة للباحثین في التصمیم الداخلي لالستفادة من نتائج 

، تناول األول مشكلة محاور وعلیھ بُنَي البحث على أربعة البحث.
ُ ثم تحدید المصطلحات المستخدمة  البحث وأھمیتھ وھدفھ وحدوده

 في البحث وتعریفھا.
م نجـد دراسة تلتقي مع أما الثاني، فقد تضمن الدراسات السابقة (إذ ل

دراستنا الحالیة)، واإلطار النظري المتكون من مبحثین، احتوى 
المبحث األول األسس التصمیمیة للفضاء الداخلي اإلرشادي وقد 
ضم نبذة تاریخیة عن الفضاءات اإلرشادیة وھویتھا، من خالل 
العناصر اإلنشائیة وغیر اإلنشائیة المكونة لھا.  وأحتوى المبحث 

اني الخصائص اإلدراكیة والتنظیمیة في الفضاءات اإلرشادیة، الث
وتناول الخصائص اإلدراكیة والتنظیمیة لتلك الفضاءات، حیُث 
ُخلَِصت من ھذا  ً عن تلك الخصائص . ثم است ً وافیا تناول شرحا
مجموعة مؤشرات تم اعتمادھا في عملیة التحلیل إلجراءات البحث 

ات البحث من حیث المنھجیة المیدانیة. وتضمن الثالث إجراء
البحث القصدیة، وأداة البحث المستخدمة  عینةومجتمع البحث و

ً  وھي استمارة محاور التحلیل، ثم وصف العینة وتحلیلھا. وأخیرا
تضمن الرابع النتائج التي توصل إلیھا البحث من خالل عملیة 
التحلیل، ثم االستنتاجات مع المقترحات والتوصیات. ولتحقیق ھدف 

البحث قام الباحث بتصمیم استمارة للتحلیل تضم المحاور المبینة:  
(الھیئة العامة للفضاء والمدخل، تنظیم المفردات واألثاث، 
خصوصیة الفضاء ومكوناتھ، العزل الصوتي والمرئي، اإلضاءة 
الطبیعیة واإلنارة، العناصر التكمیلیة والمؤثرات اإلدراكیة).اعتمد 

) فضاءین داخلیین 2في عملیة تحلیل ( الباحث األسلوب الوصفي
خاصة بالمرشد التربوي لمدرستین متوسطتین، وتمثل عینات 
البحث التي اختیرت بصورة قصدیة من مجتمع البحث األصلي 

) مدارس متوسطة حكومیة، والتي تشمل المدارس 8البالغ (
المتوسطة في مدینة بغداد لقضاء المحمودیة. أسفرت عملیة التحلیل 

  تنباط مجموعة من االستنتاجات ومنھا: عن اس
تمتلك مداخل الفضاءات اإلرشادیة قدرات استثنائیة في تجسید  .1

قیمة المكان، وتحقیق حالة من االستقطاب واستھواء الطلبة 
المسترشدین، من خالل األسالیب المتقدمة في التصمیم والتي 

لمة تعتمد مبادئ التوافق واالنسجام في األلوان واألشكال المست
 من قبل المتلقین.

تساھم الھیئة العامة للفضاء والتنظیم لألثاث وأسلوب توزیعھ  .2
ضمن الفضاء الداخلي بصفات توجیھیة تقود السلوك الحركي 

 والذھني في الفضاء الداخلي بصورة انسیابیة. 
إن لمحددات الفضاءات اإلرشادیة وعالقتھا مع الفضاءات  .3

ً ف ً في معطیات المجاورة فضالً عن موقعھا أثرا اعال
الخصوصیة ودورھا في تحقیق حالة من الثقة واألمان والسكینة 

 لدى شاغلي الفضاء. 
تؤدي المواد وسطوحھا الشروط المرجوة في تحقیق صفة  .4

العزل الصوتي والمرئي وتوظیفھا ضمن المواقع المناسبة 
ً ذو حضور بتجسید حالة الثقة  للفضاءات اإلرشادیة لتحقق فعال

ً عن ذلك تأكید  واالحتماء داخل تلك الفضاءات، فضال
  خصوصیة األفراد والمكان. 

ً فاعالً  .5 إن لموقع الفتحات واتجاھھا في الفضاءات اإلرشادیة أثرا
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في معطیات اإلضاءة الطبیعیة ودورھا في إضاءة الفضاءات 
 ً ً مساعدا الداخلیة وقیمھا الوظیفیة والجمالیة بوصفھا عنصرا

  لإلنارة الصناعیة.
ب الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة صفاتھا التكمیلیة تكتس .6

المظھریة في حالة توظیف العناصر التكمیلیة والعالمات الدالة 
بأسلوب یحاكي االشتراطات التصمیمیة. ولتوظیف المؤثرات 
ً لتحقیق الغرض الوظیفي  ً بالغا اإلدراكیة والتقنیات الحدیثة أثرا

 والجمالي. 
  Statement of the problemمشكلة البحث  ـ  1ـ  1

تھتم الدول المتقدمة بالجوانب االجتماعیة التربویة في المؤسسات 
التعلیمیة والعلمیة التي تتضمن العالقات اإلنسانیة والتفاعل 
األخالقي مع اآلخرین لتأسیس قاعدة حضاریة تمنح المجتمع وسائل 
للعیش الكریم ضمن نطاق السلوك المدني المتحضر. ومن ھذا 

لق دأبت المؤسسات التربویة ومنھا المدارس في تأسیس المنط
فضاءات خاصة لإلرشاد التربوي، تعنى بدراسة السلوك النفسي 
واالجتماعي لدى الطلبة وتتعامل مع معطیات التوجیھ واإلرشاد 
السلیم لبناء قاعدة أخالقیة تنعكس ابتداًء على استلھام المضامین 

للطالب. وقد كان للمدارس  المستقبلیة بالفكر واإلبداع الشخصي
 ً العراقیة الدور للتزامن مع العالم في تغطیة ھذا الجانب نظرا
لالھتمام العالي بشریحة الطلبة بوصفھم الركیزة األساسیة لبناء 

  المجتمع المتطور.
ومن خالل الزیارات المیدانیة الى بعض المدارس في مدینة بغداد 

جد الباحث إن ھنالك واالطالع على فضاءات المرشد التربوي و
بعض القصور في أسلوب تنظیم المفردات والعالقات الشكلیة لتلك 
ً یتسم بالتكامل الشكلي مع  الفضاءات والتي تؤسس بدورھا إنجازا

  المضمون المعنوي والذي ینبغي أن تؤكده تلك الفضاءات.
ولغرض الوقوف على طبیعة المتغیرات الشكلیة والتصمیمیة لتلك 

ً حسیة ارتباطیة الفضاءات وال تي تمنح الطالب المسترشد قیما
بمعاني تثري الطبیعة اإلنسانیة في الصدق والوفاء واألمان، فقد 
 تجسد التساؤل اآلتي لیحقق خالصة مشكلة البحث الحالي عبر:

ماھي المرتكزات التصمیمیة التي ینبغي مراعاتھا في تصمیم ((
والتي تثیر لدى الفضاء الداخلي للمرشد التربوي في المدارس 

الطالب المسترشد انطباعات حسیة تؤكد معاني الثقة والصدق 
  واألمان ؟)).

  ـ أهمية البحث: 2ـ 1
اإلسھام في التوعیة بمدى تأثیر تتجلى أھمیة البحث الحالي ب

التصمیم الداخلي للفضاءات التربویة في التحسین األدائي 
ومنھا وزارة  ، وبذلك تعود بالنفع للمؤسسات التربویةوالجمالي

. كما یعد البحث محاولة تصمیمیة تضاف إلى محاوالت التربیة
أخرى في مجال التصمیم الداخلي، وینفرد عنھا بتناولھ الفضاء 
الداخلي للمرشد التربوي، وكذلك فتح آفاق معرفیة للباحثین في 

 التصمیم الداخلي لالستفادة من نتائج البحث.
  :Objectiveهدف البحث ـ  3ـ 1

یجاد مرتكزات تصمیمیة للفضاء الداخلي للمرشد التربوي في ـ إ
المدارس المتوسطة، تتناسب وتنسجم مع الحاجات واالستخدامات 

  الفعلیة لذلك الفضاء.  
  :Delimitations ـ حدود البحث 4ـ  1

  یتحدد البحث الحالي باآلتي: 
إیجاد مرتكزات تصمیمیة للفضاء الداخلي، حدود موضوعیة:  .1

وحاجة المستخدمین والفعالیات المناطة لذلك  سببحیث یتنا
 الفضاء.

حدود مكانیة: الفضاء الداخلي للمرشد التربوي للدراسة  .2
 المتوسطة للبنین ببغداد في قضاء المحمودیة.

ً للفترة مـن العام ( .3 ـ  1969حدود زمانیة: یتحدد البحث زمانیا
  م).2009

 :Theoretical Framework النظرى  اإلطار

مبحث االول:  األسس التصمیمیة للفضاء الداخلي ال  1ـ2
  اإلرشادي.

  نبذة تاریخیة عن الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة: 2-1-1
لم یكن التوجیھ واإلرشاد بمنأى عن الممارسة منذ أقدم العصور 
فاآلباء والمعلمون على سبیل المثال یسعون إلى مساعدة أبنائھم 

إمكاناتھم، إال أن ھذه  وطالبھم من أجل سالمتھم ونضجھم ودعم
المسألة كانت تأخذ شكل التوجیھ فقط، دون الدخول في عالقة 
تفاعلیة بین الموجھ والفرد المحتاج إلى توجیھ، كما أن التوجیھ غیر 
كاف لمساعدة الفرد في تحقیق ذاتھ مما زاد من إلحاح الحاجة إلى 

ً لوجھ بین المرشد  عملیة اإلرشاد النفسي التي تتضمن العالقة وجھا
والمسترشد ومع بدایة القرن العشرین تغیر المفھوم فبدأ التوجیھ 
واإلرشاد بمرحلة التوجیھ المھني ثم التوجیھ المدرسي حیث امتدت 

  ).A-14برامج التوجیھ واإلرشاد لتشمل المجاالت التربویة (
ً على ید  1898وظھر اإلرشاد التربوي والنفسي في عام  م، تحدیدا

ً في ثانویة (دیترویت (جیمس دیفس) ال ً تربویا ذي عمل مرشدا
المركزیة) في والیة (مشجن) ولمدة عشر سنوات كان خاللھا 

  ).1،ص13یساعد التالمیذ على حل مشاكلھم التعلیمیة والمھنیة (
  ھویة الفضاء الداخلي اإلرشادي: 2-1-2

إن الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة من الفضاءات المھمة التي تتطلب 
فة التعبیر على أشكال مفرداتھا التكوینیة، كونھا تجسد إضفاء ص

ً إنسانیة عالیة متمثلة بمفاھیم األخالق السامیة والعلم والمعرفة  قیما
والتفوق، ولھا طابع خاص یحمل مضامین معنویة تمیل باإلحساس 
بالطمأنینة وتعمق الشعور باألمان والثقة، وتضم الفضاءات الداخلیة 

كثیر من االعتبارات الوظیفیة والرمزیة التي تؤثر اإلرشادیة الیوم ال
على شاغلیھا إن كان المرشد نفسھ أو ضیوفھ من المسترشدین أو 
الزائرین وبصیغ متفاوتة في التأمل الفكري واالنفعال الذي تثیره 

  لدیھم من خالل األشكال والعناصر التصمیمیة.
 الھیئة: 1ـ2ـ1ـ2          

ً ما عن إن الھیئة ھي صفة األشكا ل والوسیلة التي نمیز بھا شكال
آخر، فان الھیئة واضحة للعیان دون تعقید، أما الشكل فھو حامالً 
للتفاصیل، فھي األعم واألشمل إذا ما قورنت بالشكل، إذ یستخدم 
مصطلح (الھیئة) في الفنون التشكیلیة للتعبیر عن األبعاد الثالثة في 

لرسم، والفنون التطبیقیة العمارة، التصمیم الداخلي، النحت، ا
). وتصمم الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة على وفق نمط 72،ص1(

معین من االنظمة یمكن تمییزه وادراكھ، ویتناسب مع ما یقدمھ بما 
یخدم االغراض الوظیفیة والجمالیة، ولكل نمط ھیئة ھندسیة تنحت 
حجم الفضاء وتنتج من ترتیب خاص لسطوح وحافات االشكال في 

  الفضاءات. تلك
یمثل الرسوخ والثبات، وذو مركزیة ومن ھذه الھیئات المثلث الذي 

یمثل النقاء والعقالنیة، وھو ذو صفة مستقرة لعدم والمربع  قلیلة،
وجود ھیمنة اتجاھیھ معینة متناظرة حول محور أو أكثر و تمنحھ 

وفي حالة كون الفضاء مستطیل أضالعھ المتساویة صفة المركزیة. 
ستطالة باتجاه معین فانھ یكون غیر مركزي ودینامیكي أو ذي ا

باتجاه استطالتھ ویتمتع الفضاء الداخلي المستطیل بمرونة أكثر من 
األقرب  ). وعلیھ تعد الھیئة المستطیلة ھي72،ص3الفضاء المربع (

في تصمیم الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة لما لھا من مرونة واتجاھیة 
التنظیمات للفضاءات واألثاث وما تشتملھ تتفق وتتناسب مع طبیعة 

  من عالقات انتقالیة وحركیة فیما بینھا.
  محددات الفضاء اإلنشائیة وغیر اإلنشائیة: 2- 2-1-2

ُ من خالل محددات عمودیة وأفقیة  یكتسب الفضاء الداخلي وجوده
تفصلھُ عن البیئـة الخارجیة، وتكون الفتحات من األبواب والشبابیك 

النتقالیة لألشخاص والمؤثرات بین البیئة المحیطة ھي المفاصل ا
للمبنى والبیئة الداخلیة (الفضاء الداخلي)، فضالً عن بقیة الفضاءات 

  األخرى داخل المبنى. 
ً، تفصلھ عن الفضاء الخارجي محددات  ً مغلقا الفضاء الداخلي حیزا
عمودیة وأفقیة تعطي العمارة ھیئتھا. وتحدد الصفات العامة الرئیسة 
ً في الجوانب  ً فعاال للفضاء الداخلي وتحقق تلك المحددات دورا
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وتعد األرضیات العنصر األساسي . )69،ص9( الوظیفیة األخرى
في الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة حیث تستند علیھا بقیة العناصر 

، ولھا أھمیة وتؤدي داللة حركیة لدى مستخدمیھاالثابتة والمتحركة 
ي والمستخدم داخل الفضاء، إذ ینبغي مراعاة وتأثیر كبیر على المتلق

اللون والخامة في تلك الفضاءات واالبتعاد عن المواد الصقیلة 
العاكسة للضوء ویفضل تغطیة أرضیات الفضاءات اإلرشادیة 
بالسجاد أو الموكیت للتقلیل من االنعكاس الضوئي والصوتي والذي 

إلثراء المكان یزید بدوره التوتر لدى الطالب المسترشد، وكذلك 
  بالنسبة للزائرین وإلضفاء سمة الفخامة والخصوصیة.

ً من الناحیة و تمثل الجدران المستویات العامودیة األكثر فاعلیة
البصریة، وتعد العناصر األولیة التي تعرف الفضاء الداخلي 
ً أو  ً وبصریا اإلرشادي وتفصلھ عن الفضاءات األخرى فیزیائیا

ً فقط (  الجدران في الفضاءات اإلرشادیة وتوفر ).71،ص3فیزیائیا
حیث إنھا تتصف بالعزل الصوتي والمرئي  الحمایة والخصوصیة

الجید، لتحقیق حالة من األمان واالحتماء والسكینة بالنسبة للطالب 
ً في تقلیل الضوضاء الناجمة عن الطلبة في  المسترشد، وتساھم أیضا

ھدوء. وبوصف ساحات المدارس، ومنح الفضاء اإلرشادي صفة ال
الجدران أكثر فاعلیة من الناحیة البصریة في الفضاءات الداخلیة 
ً في التأثیر على مستخدمي الفضاء  ً مھما اإلرشادیة، فھي تؤدي دورا
عبر ألوان سطوحھا والتي ینبغي أن تتصف باأللوان الھادئة 
والباردة، بحیث تساھم في تحقیق الفائدة المرجوة والمتمثلة بتقلیل 

ً  الضغط النفسي بالنسبة للطالب المسترشد. وتوظف الجدران أیضا
في الفضاءات اإلرشادیة لتعلیق اللوحات اإلرشادیة والفنیة وكذلك 
اآلیات القرآنیة، والتي تعمق اإلحساس بالثقة والطمأنینة بالنسبة 
للطالب المسترشد، فضالً عن تحقیق الجانب الجمالي الذي تمنحھ 

  ي.للفضاء الداخلي اإلرشاد
وتحتوي الجدران الفتحات الالزمة لالنتقال من الفضاءات 
اإلرشادیة الى الفضاءات األخرى وبالعكس والمتمثلة باألبواب، 
والتي یجب أن تتصف بالعزل الجید ویفضل االستعانة باألبواب 
الخشبیة لما لھذه المادة من خصائص وظیفیة واعتباریة تتوافق مع 

ً على خصوصیة الفضاءات اإلرشادیة.  وتحتوي الجدران أیضا
والمتمثلة  الفتحات الالزمة لإلضاءة والتھویة والرؤیة واالتصال

بالنوافذ، ویمتاز موقع النوافذ بالنسبة للفضاءات اإلرشادیة بإطاللتھا 
على ساحات المدرسة لیتسنى للمرشد التربوي مالحظة تصرفات 

  الطلبة ومتابعتھم لتشخیص الحاالت غیر االعتیادیة. 
من المحددات الرئیسیة األخرى في الفضاء الداخلي اإلرشادي ھي و

ك من  السقوف ویمكن تعریفھا بالمستویات العلویة للفضاءات وتمتل
د الفضاءات  ي تحدی دران ف و الج ي تتل الناحیة البصریة األھمیة الت
اع  دد ارتف ُح اء وت اتر للفض واقي والس ر ال ي العنص ة، وھ الداخلی

ؤث ة وت اءات الداخلی ة الفض قوف العالی اء. فالس اس الفض ي مقی ر ف
تعطي اإلحساس بالحریة واالنفتاح والتھویة أما السقوف الُمنخفضة 
واء  ة واالحت عور باأللف ي الش اء وتعط ھ الفض د انغالقی فتؤك

ق 79،ص5( ادیة تعم ي الفضاءات اإلرش ). والسقوف المنخفضة ف
ب  تھوي الطال كل یس ة وبش عور بالحمیمی ة والش اس باأللف اإلحس
ً ذو حضور  المسترشد للمكان، ویمكن للسقوف الثانویة أن تقدم فعال
ارة  دات اإلن ا وح ن احتواءھ الً ع عور، فض ك الش ز ذل ي تعزی ف

  المناسبة لتحقیق أفضل حالة من اإلبصار.
  اإلضاءة: 3- 2-1-2

ار  اء وإظھ ف الفض ي تعری ة ف ر أھمی ون األكث وء المك د الض یع
ً وتبقى حاسة البصر األشكال، وبدون الضوء ال یمكن ادراك ھ بصریا

العامل المھیمن بالرغم من توظیف الخواص االخرى، بحیث یحقق 
ي  یة الت ادة الراحة النفس توظیف السیطرة المبدعة على اإلضاءة زی
این  ث تتب داخلي حی ة للفضاء ال رة الجمالی تساھم في االدراك والخب
ارة  ة واالن اءة الطبیعی مل االض اءة لتش نیف االض اییر تص مع

. وتزداد أھمیة اإلنارة في الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة )64،ص8(
اء  ف الفض ة، بوص اءة الطبیعی ن اإلض ر م ورة أكب ا بص وتوظیفھ
ع  ل م اح والتواص ن االنفت د ع اص یبتع ابع خ م بط ادي یتس اإلرش

اء  ى الفض ة ال اءة طبیعی دخول إض ذ ب اھم النواف ارج، أي تس الخ
  ت االختراق البصري.الداخلي وبشكل ال یتقاطع مع اشتراطا

ي  ً ف ا ً عمیق أثیرا ؤثر ت ة اإلرشادیة  ت واإلنارة في الفضاءات الداخلی
إدراك األشكال وااللوان للعناصر، وتقدم فعالً ذو حضور في تعزیز 
ھ صفة العتمة  ي، ال أن تغلب علی دى المتلق صفة الوضوح للمكان ل

ستھوي بحیث تتحقق حالة من اإلرباك، حیث ینبغي لإلنارة ھنا أن ت
اد  الل اعتم دوء من خ ة والھ ا باأللف ي انطباع اء وتعط شاغل الفض
ارة  ق بموضوعة توظیف اإلن ا یتعل عالقات التوافق واالنسجام فیم
ار  وألوانھا، ویترتب على ذلك مغادرة صفة الشدة والسطوع واإلبھ

  التي یتوالد منھا اإلحساس باإلثارة والتشویش.
  األثاث والتأثیث: 4- 2-1-2

وع األثاث مع ما تقتضیھ الحاجة بالنسبة للفضاءات الداخلیة ن یرتبط
تم تعدد  ذا یتح ددة، ل اإلرشادیة، وبما إن مھام المرشد التربوي متع
ي  وي معن د الترب ي بوصف المرش اث المكتب ھ األث اث من واع األث أن
ات  وائم الغیاب ة ق الع ومتابع ل االط ة، مث ة ومكتبی ائف إداری بوظ

جالت ا ظ الس ائج وحف ة والنت االت الطلب ة ح ة بدراس لخاص
  المسترشدین وغیرھا من المھام المكتبیة.

ویمكن االستعانة بوحدات أثاث ذات مقاییس تتالءم مع وظائف 
المرشد داخل الفضاء، فالمقیاس المناسب لمكتب تنظیمي ذو 

سم)، مع 78×78×156جواریر والخاص بأعمال المرشد التربوي (
خزانة لحافظات عمودیة بقیاس مقعد دوار ومتحرك باإلضافة الى 

ویضاف الى مھام المرشد ). 364،ص11سم) (146× 39× 62(
التربوي استقبال الزائرین ومنھم أولیاء أمور الطلبة، وكذلك تنظیم 
االجتماعات مع الھیئة التدریسیة ویترتب على ذلك تھیئة األثاث 
المناسب السیما األثاث الخاص بالحوار والتعامل بین المرشد 

  تربوي والطالب المسترشد. ال
ي  وفیما یتعلق بالعناصر التأثیثیة لفضاء اإلرشاد فیصنف التأثیث ف

ات  ب طروح داخلي حس اء ال اور  )(Halseالفض ة مح ى أربع ال
اءة  ب اإلض ات وتراكی ات والنبات تائر واللوح ي الس یة ھ أساس

ة . و)67،ص8( ي الفضاءات الداخلی رة ف تكتسب الستائر أھمیة كبی
اص تنفرد  اإلرشادیة یة وطابع خ لما لھذه الفضاءات من خصوص

ین المرشد التربوي  ة ب ة الثق ز حال اقي الفضاءات، لتعزی فیھ عن ب
والطالب المسترشد. فإن انتقاء الستائر المناسبة والمسافات فیما بینھا 
وتحدید المساحات الواجب تغطیتھا، كل ذلك من شأنھ إحداث تأثیر 

). ومن ھذا المنطلق 18،ص2رشادي (في أجواء الفضاء الداخلي اإل
اءات  ك الفض د لتل ي الجی زل المرئ تائر ذات الع ف الس ي توظی ینبغ
وبشكل یحول دون تحقیق االختراق البصري لھا لتغلب سمة اإلثراء 
وان  تخدام األل ل اس ا یفض ات ذاتھ ق المعطی یة، ووف والخصوص
وئي وال راق الض بة لالخت فافیة بالنس ف بالش ي تتص ات الت  والخام

  تتقاطع مع اشتراطات االختراق البصري.
وتعد اللوحات من العناصر التأثیثیة المھمة، إذ تتكون من مجامیع 
ادي  داخلي اإلرش اء ال ري الفض ن أن تث ي یمك ة والت ة متنوع فنی

ً 82،ص10وتضیف علیھ صفات جمالیة تعبیریة ( ). وتشمل أیضا
ي  ة والاللوحات اإلرشادیة الت ق اإلحساس بالطمأنین ؤولیة تعم مس

اء ة واالنتم اھد التاریخی ة والمش ات القرآنی ف اآلی ال توظی ، مث
وان  ة ذات األل اظر الطبیعی ى المن والرموز االنتمائیة باإلضافیة ال

ي  ة والت اردة والھادئ ن الب اس یمك د اإلحس ا أن یتوال ن خاللھ م
  بالھدوء والسكینة ومن جانب آخر إكساب الفضاء القیمة الجمالیة.

ت االضافیة مثل النباتات واالزھار وحاویات الزھور وتسھم الملحقا
تخدمي للفضاءات  ة لمس یة والمتع ً من الراحة النفس في اضفاء جوا
رین،  خاص الزائ ن األش الً ع د فض د ومسترش ن مرش ادیة م اإلرش
ا  ذلك ألوانھ ا من انطباعات وك ا یتصل بھ ة وفیم ا بالطبیع القترانھ

داخلي اإل اء ال تخدمي الفض تھوي مس ي تس ع الت ادي. وتتوس رش
اء  دات إطف تمل وح ادیة لتش اءات اإلرش افیة للفض ات اإلض الملحق
دات  ذه الوح یدلیة وھ ة أو الص ندوق اإلسعافات األولی الحرائق وص
تخدمي  بة لمس كینة بالنس ان والس ن األم ة م تدعي حال دورھا تس ب

  الفضاء الداخلي اإلرشادي. 
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في الفضاءات  المبحث الثاني: الخصائص اإلدراكیة والتنظیمیة2ـ2
   اإلرشادیة.

  الخصائص اإلدراكیة: 2-2-1
ات من محیطھ  ى المعلوم یمثل اإلدراك عملیة حصول اإلنسان عل
ذا  ة، ل ع الحقیق م م ا الفھ ي فیھ ة  یلتق ة وھادف ة فعال ي عملی وھ
ین  ة ب ة معین ة إدراكی ق عالق د تحقی ون عن كل یتك اس بالش فاإلحس

كال الح تجابة لألش یة والرموز واألشیاء اإلنسان ومحیطھ، واالس س
ة  تتوقف على طبیعة التنبیھ الخارجي وطبیعة الحواس وكذلك الحال
ات  ى المعلوم افة ال ي باإلض ـدى المتلق ر لـ اه التفكی الشعوریة واتج

ھ ترسیخ الشعور ). 99،ص1والتجارب السابقة ( د ب فاإلدراك یقص
اءات  ل الفض ة داخ كال المدرك د لألش ب المسترش دى الطال الفھم ل ب

ادل للشخص اإل ى التفاعل المتب رشادیة، وتشتمل عملیة االدراك عل
ة ھ والبیئ وي ذات د الترب ً أو المرش را ً أو زائ ا ان طالب درك إن ك  الم

  المدركة والمتمثلة بالفضاء الداخلي اإلرشادي.
  اإلدراك الحسي: 1- 2-2-1

اإلدراك الحسي فیقول ھو االستجابة األولیة  (Lynch) یعرف
النفسي المتكون مباشرة من األعضاء الحسیة  لإلثارة والتحفیز

لإلنسان المدرك للصورة المتلقاة، فتبدأ أولى مراحل اإلدراك 
الحسي باإلثارة الحسیة وتولید رد فعل تجاھھا ثم مرحلة شد االنتباه 
ً وال  ً ولیس معرفیا وإطالة مدتھا لغرض أشراك المتلقي بصریا

نتباه فالصور التي یتم یتحول اإلحساس إلى إدراك إال مع وجود اال
مالحظتھا دون غیرھا ھي التي تتمتع بخصائص محددة لدى المتلقي 
ویتم تركیز نظره علیھا وتوجیھ تفكیره نحوھا بعملیة االنتباه 

   ).43،ص7(
ً مسترشدین أو الضیوف  فاألشخاص المتلقین إن كانوا طالبا

ال داخل والزائرین أو المرشد التربوي ذاتھ تثیرھم العناصر واألشك
ً، وتبرز مالمح تلك  الفضاءات اإلرشادیة وتسترعي انتباھھم حسیا
األشكال والھیئات من خالل التأثیرات اللونیة والعالقات المتنوعة 
والتي بدورھا تؤدي الى السحب البصري للمتلقي، فاإلدراك الحسي 
یتم من خاللھ إعطاء االنطباع األول نحو الفضاء اإلرشادي 

  ومحتویاتھ.
  اإلدراك الشكلي:       2- 2-2-1

یمثل الشكل مجموعة من الخواص التي تجعل الشيء على ما ھو 
ً شكل الشيء ومن  علیھ إذ تتجمع الصفات الحسیة وتعطینا كلھا معا
مرادفاتھ الھیئة والمظھر. والشكل ھو لیس الشيء أو الجسم نفسھ، 

فة فالشيء أو الجسم مادة ویمكن إدراكھ بالحواس، أما الشكل فص
تجریدیة ندركھا بالعقل عن طریق الحواس ولكن ال غنى ألحدھما 

وإن . )96،ص4( عن اآلخر، فھما وحدة متماثلة ومتكاملة ومتحدة
اإلنجاز النھائي لتصمیم الفضاء الداخلي اإلرشادي ھو إحداث 
تأثیرات نوعیة معینة لھا قیم تعبیریة وبأبعاد جمالیة ووظیفیة تتجسد 

رة مادیة تتفاعل مع التكوین العام للفضاء بھیئات محسوسة منظو
  ).34،ص12(
  اإلدراك المعرفي:  3- 2-2-1

یجري التعرف على الشكل من خالل مالمحھ المألوفة والمفھومة، 
ویعد من خالل المعرفة والتجارب الشخصیة المخزونة في الذھن، 

اإلدراك المعرفي آخر مرحلة من مراحل اإلدراك وفیھ یتم إیضاح 
ً. وتمتاز تجربة المتلقي الصورة ت ً بعد تفسیرھا وإدراكھا حسیا ماما

في الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة بالنسبة لإلدراك المعرفي إنھ یفھم 
ما یستقبلھ بعد أن یقارنھ بما یحملھ ذھنھ من خبرة سابقة عن ذلك 

 .)97،ص4( الموضوع، بینما یفتقد اإلدراك الحسي لھذا الموضوع
الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة یعد الكیفیة  واالدراك المعرفي في

التي یتم من خاللھا قراءة المضمون المعنوي لألشكال من قبل 
الطالب المسترشد أو الزائر وبروابط تؤدي الى استلھام الموروثات 

  الفكریة واستدعاء حالة من المسؤولیة واالنتماء لدى المتلقي.
         اإلدراك الجمالي: 4- 2-2-1

القیمة الجمالیة مع القیمة الوظیفیة األدائیة وتفسیر القیمة  تناغمإن 
الوظیفیة بطریقة نفعیة تجعل من النظرة الى التصمیم الداخلي 

 ً كجمال وقیمة ذات عالقة مباشرة بین بعضھا، وإن ھناك دائما
تصامیم أكثر ثراء وغنى في الجمال الفني واألداء لنفس الفضاء 

ستجابة الجمالیة عن جمیع ردود تعبر اال). و106،ص6الواحد (
الفعل االیجابیة التي یثیرھا المثیر عند المشاھد داخل الفضاءات 
اإلرشادیة أثناء الحكم الجمالي أو التجربة الجمالیة الناتجة عن 

  . اشباع الحاجة الجمالیة
   الخصائص التنظیمیة: 2-2-2

أضحت عملیة تصمیم وتنظیم الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة من 
 ً العوامل األساسیة في إیجاد بیئة محفزة للمستخدم إن كان مرشدا
ً بإذابة الحاجز  ألداء مھامھ بصورة أفضل، وإن كان مسترشدا
وتعزیز ثقتھ بالمرشد من دون أن یعتریھ القلق، لتضم المتطلبات 
الوظیفیة واإلنسانیة والجمالیة في فضاءات یشغلھا المستخدمین 

المكان ومفرداتھ بما ینسجم مع التكوین لفترات طویلة، عبر تھیئة 
  النفسي والفسیولوجي.

 ً وتتخذ الفضاءات اإلرشادیة من خالل الھیاكل اإلنشائیة أشكاال
ً مختلفة ومتنوعة، فضالً عن دور المؤثرات الفیزیائیة للبیئة  وأنماطا
المحیطة، وبھذا یكون لتجمیع تلك الفضاءات عالقات فیما بینھا، 

عملیة توظیف الفعالیات المختلفة فـــي  یمكن اعتمادھا في
الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة حسب طبیعتھا األدائیة والنشاط 

). وتختلف التنظیمات في الفضاءات 45،ص4اإلنساني فیھا (
  الداخلیة لتتألف من عدة أنواع للجلسات والتي تشتمل:

  الجلسة الحمیمیة:  1ـ2ـ2ـ2
ب والتجاور وتجاوز الموانع یمتاز ھكذا نوع من الجلسات بالتقار

والحواجز بین األفراد ویكون االتصال في ھذا النوع من الجلسات 
بشكل مباشر وال تفصل بین األشخاص منضدة مكتب أو وحدة أثاث 

. وفي الفضاءات اإلرشادیة تفضل الجلسة الحمیمیة )B-14أخرى (
 بوصفھا تتجاوز الطابع الرسمي وتستدعي حالة من التقارب والثقة

بین المرشد والمسترشد، ومن جانب آخر فإن المرشد بحاجة ألن 
یكون قریب من الطالب المسترشد لیتسنى لھ مشاھدة ومالحظة 

 الحركات واالنفعاالت الجسدیة لدیھ عند التحاور معھ.                      

 
  ) نماذج ألنواع الجلسات1ـ2شكل رقم (

  الجلسة الرسمیة: 2ـ2ـ2ـ2
نوع من الجلسات في الدوائر الرسمیة والشركات یتناسب ھكذا 

ً في األماكن والفضاءات  والوظائف األخرى ویكون أكثر شیوعا
الداخلیة اإلداریة والمكتبیة حیث یمكن أن یفصل بین األفراد وحدة 

). ویمكن توظیف ھكذا نوع من الجلسات C-14مكتبیة أو منضدة (
اإلداري والمكتبي  في الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة في المجال

                                                                للمرشد التربوي أو لمقابلة الزائرین من أولیاء أمور الطلبة. 
  الجلسة الفوق الرسمیة: 3ـ2ـ2ـ2

یمكن اعتماد ھذا النوع من الجلسات في الفضاءات الداخلیة الخاصة 
لمدراء وغیرھم من الشخصیات، بذوي المناصب السیادیة وا

ویتصف ھذا النوع ببعد المسافة بین األشخاص واتساع الفاصل 
والحاجز بین األفراد للتأكید على الجانب االعتباري لیتوالد من ذلك 

). وبالرغم من الفخامة والسیادة لھكذا  E-14اإلحساس بالمركزیة (
الفضاءات نوع من الجلسات لكنھ في الواقع ال یتوافق ومتطلبات 

   الداخلیة اإلرشادیة.
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  مؤشرات اإلطار النظري
خالصة لما تقدم في االطار النظري فقد توصل الباحث الى 
مجموعة من المؤشرات یمكن الركون إلیھا في التحلیل ضمن 

  :إجراءات البحث الحالي وكما یأتي
، لتحقیق حالة لمبدأ الخصوصیة أھمیة قصوى في الفضاءات اإلرشادیة .1

من العزلة واالبتعاد عن االختراق البصري والصوتي، فضالً عن 
 تعزیز حالة الثقة واالستقرار والسكینة.

تعد ھیئة المستطیل ھي األقرب في التصمیم، كونھا تتصف بالمرونة في  .2
فضالً عن توزیع الفضاءات حسب الحاجة الوظیفیة والفعالیات، 

 اط وتنظیمات الحركة.مالئمتھا مع أغلب عالقات وأنم
تقدم اإلنھاءات التصمیمیة في األرضیات باستخدام السجاد والموكیت  .3

معطیات إیجابیة، من خالل التخفیض من االنعكاس الضوئي والصوتي، 
 فضالً عن إثراء المكان.

تتصف الجدران بالعزل الصوتي والمرئي الجید، وتتمتع بألوان ھادئة  .4
الصقیلة والملساء لتالفي االنعكاس  وباردة وتبتعد سطوحھا عن الصفة

وتعمق السقوف المنخفضة في الفضاءات الضوئي والصوتي. 
اإلرشادیة اإلحساس باأللفة والشعور بالحمیمیة، ویمكن للسقوف الثانویة 

  أن تقدم فعالً ذو حضور في تعزیز ذلك.
تمتاز مواقع النوافذ بإطاللتھا على ساحات المدرسة، وتساھم النوافذ  .5

إضاءة طبیعیة الى الفضاء الداخلي وبشكل ال یتقاطع مع  بدخول
یتم اعتماد عالقات التوافق واالنسجام اشتراطات االختراق البصري. و

لإلنارة وتعزیز صفة الوضوح واالبتعاد عن صفة العتمة ویترتب على 
  ذلك مغادرة صفة الشدة والسطوع واإلبھار.

لتربوي لغـرض تحقیق اختیار نوع األثاث المناسب لفضاء المرشد ا .6
وحدة وظیفیة وجمالیة متماسكة ومالئمة، والمقیاس المناسب لمكتب 

سم) مع مقعد دوار ومتحرك. 78×78×156تنظیمي ذو جواریر (
سم)، وبألوان رسمیة 146×39×62وخزانة لحافظات عمودیة بقیاس (

 .وھادئة
 تساھم العناصر التكمیلیة والعالمات الدالة واإلرشادیة في إكساب .7

فضاءات اإلرشاد اإلغناء الوظیفي والجمالي وفي إعطاءھا الخصوصیة 
بأشكالھا ودالالتھا التعبیریة لتمییزھا، ولتعمیق اإلحساس بالطمأنینة 

تقدم المدركات الحسیة إمكانات ارتباطیة والمسؤولیة واالنتماء. كما 
ئة تقترن بمعاني الصدق والثقة، من خالل توظیف التأثیرات اللونیة الھاد

  واألشكال واألسطوانات السمعیة وبعض العطور الھادئة.
تفضل الجلسة الحمیمیة بین المرشد والمسترشد في الفضاءات  .8

اإلرشادیة بوصفھا تتجاوز الطابع الرسمي وتستدعي حالة من التقارب 
 .والثقة

  :Methodologyمنهج البحث  1ـ3
یقة المثلى اعتمد الباحث المنھج الوصفي في التحلیل باعتباره الطر

ً بذلك على جمع المعلومات  للوصول إلى ھدف البحث، معتمدا
   والبیانات التي تخص البحث.

 مجتمع البحث: 2ـ3
) ثمانیة مدارس متوسطة حكومیة في مدینة بغداد 8تناول الباحث (

ـ 3لجانب الكرخ في قضاء المحمودیة، وكما مبین في الشكل رقم (
1.(  

  البحث       ) یمثل مجتمع 1ـ3جدول رقم (
  موقع المدرسة  سنة التأسیس  اسم المدرسة  ت
 حي الربیعي  1964  متوسطة األولى للبنین  1
  حي السراي  1969  متوسطة الزھاوي للبنین  2
  حي الربیعي  1980  متوسطة المحمودیة للبنین  3
  حي الربیعي  1985  متوسطة الملك غازي للبنین  4
  ضىحي المرت  1988 متوسطة الحیرة للبنین  5
  مجمع القادسیة  1989 متوسطة الطلیطلة للبنین  6
  حي شیشبار  2006 متوسطة إبراھیم الخلیل للبنین  7
  مجمع القادسیة  2009 متوسطة صدى المعرفة للبنین  8

  
 عينة البحث: 3ـ3

) 2تناول الباحث عینة ممثلة للمجتمع األصلي وتتكون من (     
تیارھا كعینة قصدیة فضاءین إرشادیین لمدرستین فقط، وتم اخ

بسبب أن المدارس األخرى من مجتمع البحث ال تحتوي على 
  فضاء خاص بالمرشد التربوي.

  المسقط األفقي  سنة التأسیس  المساحة  النظام التصمیمي للھیئة  اسم المدرسة  ت
1  

  
  

  1969  2م 19,5  مستطیل  متوسطة الزھاوي
  

متوسطة صدى   2
  2009  2م 9  مربع  المعرفة

  
  ) عینة البحث       2ـ  3قـم (جدول ر

  أداة البحث: 4ـ3
ً العتماد الباحث على المنھج الوصفي التحلیلي، ولعدم وجود  نظرا
أداة مصممة تمتاز باكتسابھا صفتي الصدق والثبات، ویمكن لھا أن 
تخدم ھدف البحث الحالي، فقد صمم  الباحث استمارة تحلیل شملت 

ً لھدف البحث الحالي  مجموعة محاور لتغطیة آلیات التحلیل، وتحقیقا
وكما یأتي: (الھیئة العامة للفضاء والمدخل، تنظیم المفردات 
واألثاث، خصوصیة الفضاء ومكوناتھ، العزل الصوتي والمرئي، 
اإلضاءة الطبیعیة واإلنارة، العناصر التكمیلیة والمؤثرات 

  اإلدراكیة).
ت فقد تم تصمیمھا باالعتماد ولغرض اكتساب االستمارة دقة البیانا

  على:

ما تمخض عنھ اإلطار النظري من مؤشرات أخذت من   .أ
 المصادر والمراجع وأدبیات االختصاص.

مناقشة آراء الخبراء المختصین من خالل عرض استمارة    .ب
التحلیل علیھم وبیان وجھة نظرھم عن مدى  ارتباط 
محاور التحلیل بھدف البحث وقد شملت محاور التحلیل 

تنظیم  )2() المدخل والھیئة العامة للفضاء 1آلتي: (ا
) 4خصوصیة الفضاء ومكوناتھ ( )3(المفردات واألثاث 

اإلضاءة الطبیعیة واإلنارة  )5(العزل الصوتي والمرئي 
العناصر التكمیلیة والمؤثرات اإلدراكیة. وتمثل ) 6(

ً للعینات موضوع البحث الحالي    الصور أدناه وصفا
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  لفضاء الداخلي لألنموذج األولصور توضح ا

 التحلیل 
األنموذج األول: الفضاء الداخلي للمرشد التربوي لمتوسطة 

  الزھاوي 
عن تجسید قیمة  المدخلابتعد : ــ المدخل والھیئة العامة للفضاء

المكان وتحقیق حالة من االستقطاب والجذب، من خالل العیوب 
نب ومن جانب آخر لم التي بدت على الجدران المحیطة، ھذا من جا

یتم توظیف عنصر الداللة والمتمثل بالئحة تعریفیة للفضاء 
. وإن األلوان المستخدمة لم تكتسب ـ ب)1ـ3(اإلرشادي، الشكل 

العــامة للفضاء فقد الھــیئة أما بالنسبة الى  صفة االنسجام والتوافق.
ً  الھیئةكانت مستطیلة الشكل وھذه  ً إیجابیا  بدورھــا تؤدي دورا

فـــي ھكــذا نوع من الفضاءات وتتالءم مع معظم التنظیمات، 
 ـأ).1ـ3الشكل (

اعتمادا  تنظیم المفرداتیمكننا إدراك ــ تنظیم المفردات واألثاث: 
المتبع بالنسبة  التنظیمـأ) وإن 1ـ3على الشكل العام للفضاء، الشكل (

النوع  للجلسة للمرشد التربوي فقد كان یتسم بالجلسة الرسمیة وھذا
من الجلسات یتناسب مع تواصل المرشد مع الضیوف، ولكنھ ال 

 ـ و). وعلى مستوى1ـ3ینسجم بین المرشد والمسترشد، الشكل (
في ھذا الفضاء فقد استخدمت وحدات الخزن بشكل متزاحم  األثاث

ـ ھـ) 1ـ3ألدوات وحاجیات ال تمت لفضاء اإلرشاد بصلة، الشكل (
زانة حافظات والتي تعد ضروریة في حین افتقر الفضاء الى خ

ً في الفضاء اإلرشادي، كما ان المادة المستخدمة في   أثاثوظیفیا
الخزن المستخدم لم تتالءم وخصوصیة المكان ولكنھا تالءمت 

ـ ھـ). أما منضدة المكتب التنظیمي للمرشد 1ـ3بمقاییسھا، الشكل (
لم یكن الجلوس للمرشد  أثاثفقد كان لونھا ومقاییسھا مناسبة، و

ً بوصفھ من النوع الثابت وال یحقق الراحة المطلوبة بحیث  مناسبا
ـ ج) وكذلك الحال 1ـ3یتعارض مع الوظیفة المرجوة منھ، الشكل (

بالنسبة لوحدات الجلوس للضیوف فأنھا غیر متكاملة من الناحیة 
  ـ و).1ـ3األدائیة لتحقیق الراحة التامة، الشكل (

ھ: اء ومكونات یة الفض ـ خصوص دة  ـ احة الجی ن المس رغم م ى ال عل
ردات  ات ومف ى مقوم ر ال د افتق اء فق یةللفض اءات  الخصوص للفض

اور،  اء المج ى الفض ً عل ا تح جزئی ھ منف ن كون الً ع ادیة فض اإلرش
م  األرضیةواتصفت ـ ج). 1ـ3(الشكل  بلون مناسب، ولكن اإلنھاء ل

اس ضوئي وصوت ً لما یمكن أن یولده من انعك ً وظیفیا ي یكن مالئما
كل  ان، الش ري المك ھ ال یث ن إن الً ع وان ـ ج)1ـ3(فض ت أل . وكان

اكس  الجدران وع الع ان من الن ا ك ً منھ ة ولكن جزءا متنوعة وھادئ
ك  رت تل ي اعت وب الت ن العی الً ع درانفض فة  الج ل بص ا أخ مم

كل  ا، الش ا بینھ جام فیم اع 1ـ3(االنس ان الرتف قفـ ج). وك  الس
ً في االبتعاد عن الصفة األساسي فضالً عن لونھ الفاتح أث ً واضحا را

ى صعید 1ـ3(الشكل الحمیمیة للفضاء،  ا عل د الفتحاتـ د). أم ، فق
جید بالنسبة لموقع المرشد التربوي لتحقیق سیطرة  النافذةكان موقع 

ا تعارض وطبیعة  بصریة، إال إن أسلوب اإلنھاء ونوع الطالء فیھ
ان و یتھالمك اري لل خصوص ب االعتب راز الجان ي إب اء ف فض

اد ومقاسات 1ـ3(الشكل اإلرشادي،  ت أبع ابـ و). وكان مالئمة  الب
ع  ب م ب تتناس ادة الخش ف م ً بوص ا ا أیض تخدمة منھ ادة المس والم

الفضاء اإلرشادي بحیث تقلل من حالة االنعكاس  خصوصیةطبیعة و
تخدم یعد 1ـ3(الشكل  الضوئي والصوتي، ون المس ا إن الل ب). كم ـ

ن  د إن م ً بی ا ً ھادئ ا ي لون ب الطبیع ون الخش ف ل ن توظی المستحس
نفس  ترك ب ي تش رى والت ر األخ ع العناص ق م یةلیتواف  الخصوص

  بالنسبة للفضاء اإلرشادي.
ي: وتي والمرئ زل الص ـ الع اص  ـ دار الخ ن الج زء م اح ج إن انفت

ى الفضاء المجاور، داخلي عل ـ)  1ـ3(الشكل  بفضاء اإلرشاد ال ـ ھ
ل من صفة  زل الصوتيقل قف للفضاء،  الع اع الس ك ارتف وعزز ذل

زلالعالي الذي بدوره یتعارض مع صفة  دھا، ناھیك عن  الع وتأكی
ـ د) وبالتالي ینعكس 1ـ3(الشكل مادة اإلنھاء العاكسة في األرضیة، 

د والمسترشد،  ین المرش ا ب ة م ً في تولید حالة من عدم الثق ذلك سلبا
يأما الفتحات فإن الباب حققت حالة  زل الصوتي والمرئ بفضل  الع

ذي 1ـ3(الشكل  طبیعة المادة المستخدمة منھا، ـ ب). وأما الطالء ال
إن ھي إال  العزل الصوتي أو المرئيأستخدم في النافذة لتحقیق حالة 

م  ذا األنموذج ل ي ھ ذة ف محاولة یائسة في تحقیق ذلك، كون إن الناف
  ـ ج).1ـ3(الشكل  تحتوي على أي نوع من الستائر،

ة اءة الطبیعی ـ اإلض ارة :  ـ ةإن واإلن اءة الطبیعی ذ  اإلض ا تأخ ھن
اء  نح الفض ا بم اءةدورھ باح  إض رة الص الل فت ذة خ ة للناف مخترق

ام  ز نظ ي تعزی ھم ف اءةفتس بب  اإلض دود بس كل مح ن بش ا ولك فیھ
تائر  دم وجود س ً من الزجاج فضالً عن ع الطالء الذي یغطي جزءا

ك  دة تل تحكم بش ي ال ا ف ؤدي دورھ اءةت كل ، اإلض ـ ج). 1ـ3(الش
محدودة وموزعة  إنارةفي األنموذج الحالي بوحدات  اإلنارةوتمثلت 

ا 1ـ3(الشكل  بشكل متباعد، بب قلتھ ي الغرض بس ي ال تلب ـ د) وھ
وسعة المكان ومـدى ارتفاعھا مما یتطلب جھد أكبر لتحقیق الرؤیة، 

ـ ھـ) ھذا من جانب ومن جانب آخر فإن لون إنارتھا ال 1ـ3الشكل (
ع  ب م ك یتناس أثیر تل دى ت ادي وم اء اإلرش اص للفض ابع الخ الط

ارة تخدمین، و اإلن ى المس ات عل ا عالق د فیھ ي أن تعتم ي ینبغ الت
فة  ن ص اد ع وح واالبتع فة الوض ز ص جام وتعزی ق واالنس التواف

واع  ي أن ة ف یم جمالی وذج ق ذا األنم ي ھ د ف م نج ة، ول ارةالعتم  اإلن
 االنارةب ان تمیل وكما یجالمستخدمة تؤدي فعل الجمال المطلوب، 

الى اللون الطبیعي الن اللون الطبیعي ھو مریح للعین وال یسبب أي 
 ازعاج عند المتلقي.
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السمة الغالبة للفضاء : والمؤثرات اإلدراكیة ــ العناصر التكمیلیة
العناصر اإلرشادي في ھذا األنموذج ھي غیاب أي عنصر من 

تساھم في إكسابھ  والعالمات الدالة واإلرشادیة التي التكمیلیة
اإلغناء الوظیفي والجمالي وفي إعطاءه الخصوصیة من خالل 

ـ ج)، إذ إن العناصر 1ـ3، الشكل (أشكالھا ودالالتھا التعبیریة

التأثیثیة األساسیة لم یكن لھا حضور، كالستائر على سبیل المثال، 
فھي بعیدة كل البعد عن الفضاء  المؤثرات اإلدراكیةأما على صعید 

ً األن موذج، وبالتالي لیس ھنالك ثمة شيء یمیز الفضاء ویغنیھ وظیفیا
ً ویكسبھ صفة الخصوصیة ووصفھ كفضاء إرشادي.   وجمالیا

  
  صور توضح الفضاء الداخلي لألنموذج الثاني

  التحليل 
األنموذج الثاني: الفضاء الداخلي للمرشد التربوي لمتوسطة 

  صدى المعرفة 
للفضاء الداخلي  المدخلتمیز : لفضاءــ المدخل والھیئة العامة ل

األنموذج بتوظیف عنصر الداللة والمتمثل بالئحة تعریفیة للفضاء 
. وإن األلوان ـ ب)2ـ3(الشكل  المدخل، اإلرشادي والتي تعتلي ذلك

اكتسبت صفة االنسجام والتوافق فضالً عن  المدخلالمستخدمة في 
مان والسكینة، وجود وحدة اإلطفاء التي بدورھا تعزز حالة األ

العــامة للفضاء فقد كانت الھــیئة أما بالنسبة الى  .ـ ب)2ـ3(الشكل 
ً  الھیئةمربعة الشكل وھذه  ً تبعا ً جید نسبیا لحجم  بدورھــا تؤدي دورا

  ـأ).2ـ3، الشكل (الفضاء الصغیر
اعتمادا  تنظیم المفرداتیمكننا إدراك ــ تنظیم المفردات واألثاث:  

ً على الشكل العام  ً نظرا للفضاء، وقد تقیدت مسارات الحركة نسبیا
ـ أ). إن نوع 2ـ3لضیق المساحة العامة للفضاء الداخلي الشكل (

المتبع بالنسبة لجلسة المرشد التربوي فقد كان یتسم بالجلسة  التنظیم
الرسمیة وھذا النوع من الجلسات یتناسب مع تواصل المرشد مع 

الثاني الخاص لجلسة  الضیوف، وكان لموقع وعالقة الكرسي
الضیوف األثر في تكوین جلسة أخرى تتمثل بالجلسة الحمیمیة بین 

في ھذا  األثاث ـ د). وعلى مستوى2ـ3المرشد والمسترشد، الشكل (
الفضاء األنموذج فقد استخدمت وحدة خزن الملفات بمقاییس مالئمة 
وھي مناسبة لحفظ السجالت الخاصة باألعمال اإلداریة الخاصة 

ً عن لونھا الذي یتسم بالرسمیة، الشكل (با ـ و)، 2ـ3لمرشد فضال
بوجود خزانة لحافظات عمودیة للفضاء  األثاثوتعززت معطیات 

ً لحفظ السجالت  وبألوان رسمیة وھادئة، والتي تعد ضروریة جدا
ـ أ). أما منضدة المكتب التنظیمي 2ـ3، الشكل (الخاصة بالطلبة

الجلوس للمرشد  أثاثا مناسبة، وللمرشد فقد كان لونھا ومقاییسھ
ً بوصفھ من النوع المتحرك ویحقق الراحة  ً أیضا كان مناسبا
المطلوبة بحیث ال یتعارض مع وظیفة المرشد إال أن مقاییسھ لم 

ـ و) وكذلك الحال بالنسبة 2ـ3ترتقي للمستوى المطلوب، الشكل (
ائیة في وحدات الجلوس للضیوف فأنھا جیدة من الناحیة األد لألثاث

في تحقیق الراحة المطلوبة، كما إن األلوان المستخدمة في جمیع 
  ـ د).2ـ3وحدات الجلوس امتازت بالرسمیة، الشكل (

على الرغم من المساحة الصغیرة  ــ خصوصیة الفضاء ومكوناتھ: 
ردات  ات ومف ض مقوم ب بع ھ اكتس وذج إال إن اء األنم للفض

یة كل  الخصوص ادیة، الش اءات اإلرش فت أ).  ـ2ـ3(للفض واتص
یة ة  األرض ن الناحی ًً◌ م بیا ً نس ا اء مالئم ان اإلنھ ب، وك ون مناس بل

ده   العملیة، إال إنھ لم یرتقي الى المستوى المطلوب لما یمكن أن یول
ان، الشكل  من انعكاس ضوئي وصوتي فضالً عن إنھ ال یثري المك

ا  الجدران. وكانت ألوان ـ و)2ـ3( ً منھ ة ولكن جزءا متنوعة وھادئ
من النوع العاكس فضالً عن لون الجدار المختلف والواقع یسار  كان

جلسة المرشد التربوي، والذي أرید منھ كسر الرتابة في الفضاء بید 
كل  ا، الش ا بینھ جام فیم فة االنس ل بص ك أخ ان 2ـ3(أن ذل ـ د). وك

اع  قفارتف ن  الس ت م اء كان ادة اإلنھ ن م ً ولك بیا د نس ي جی األساس
د الصفة  النوع العاكس مما قلل ان أن تتأك ان باإلمك ھ، وك من كفاءت

وذج،  الحمیمیة للفضاء من خالل توظیف سقف ثانوي للفضاء األنم
ى صعید 2ـ3(الشكل  ا عل اتـ ج). أم ع الفتح ان موق د ك ذة، فق  الناف

جید بالنسبة لموقع المرشد التربوي لتحقیق سیطرة بصریة، كما إن 
ان ة المك بت مع طبیع تارة تناس الشكل ، خصوصیتھو نوع مادة الس

ابـ د). وكانت أبعاد ومقاسات 2ـ3( تخدمة  الب مالئمة والمادة المس
ة و ع طبیع ب م ب تتناس ادة الخش ف م ً بوص ا ا أیض یةمنھ  خصوص

وئي  اس الض ة االنعك ن حال ل م ث تقل ادي بحی اء اإلرش الفض
ـ ھـ). كما إن توظیف لون الخشب الطبیعي 2ـ3(الشكل  والصوتي،

بالنسبة  الخصوصیةخرى والتي تشترك بنفس توافق مع العناصر األ
  للفضاء اإلرشادي.

ي: ـ العزل الصوتي والمرئ ددة  ـ تماسكت األجزاء والعناصر المح
ى  د عل ي التأكی زل الصوتي والمرئيللفضاء األنموذج ف د، الع  الجی

دوره 2ـ3(الشكل  ذي ب اع السقف المناسب ال ك بارتف ـ أ) وتعزز ذل
فة  ي ص اھم ف زلیس دھا الع ي وتأكی ة ف اء العاكس ادة اإلنھ ، إال إن م

ا  األرضیة وجزء من الجدران أثرت على حالة العزل التي یتمتع بھ
اب حققت 2ـ3(الشكل الفضاء األنموذج،  إن الب ا الفتحات ف ـ و). أم

 بفضل طبیعة المادة المستخدمة منھا، العزل الصوتي والمرئيحالة 
تخد2ـ3(الشكل  ي اس تارة الت ق ـ ھـ). وبالنسبة للس ذة لتحقی مت للناف
ة  زل حال تالع د كان يذات  فق زل مرئ ول دون  ع كل یح د وبش جی

تحقیق االختراق البصري لتغلب سمة اإلثراء والخصوصیة للفضاء 
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اإلرشادي، ووفق المعطیات ذاتھا یفضل استخدام األلوان والخامات 
اطع مع  بة لالختراق الضوئي، وال تتق التي تتصف بالشفافیة بالنس

تراطات ا اء اش ي الفض ك ف ق ذل ـد تحق ري، وقـــ راق البص الخت
إال إنھا لم تحقق عالقة االنسجام اللوني ـ د)، 2ـ3(األنموذج، الشكل 

  مع ما یحیطھا من عناصر.
ةتأخذ ــ اإلضاءة الطبیعیة واإلنارة:  نح  اإلضاءة الطبیعی ا بم دورھ

ة ً زجاج  طبیعیة إضاءةالفضاء األنموذج  من أشعة الشمس مخترق
ام الناف ز نظ ي تعزی ھم ف باح فتس رة الص الل فت اءةذة خ ا  اإلض فیھ

الشكل ، اإلضاءةوبشكل جید وبوجود الستارة یمكن التحكم بشدة تلك 
ت 2ـ3( ارةـ ج). وتمثل دات  اإلن الي بوح وذج الح ي األنم ارةف  إن

قف، ى الس وازي عل كل مت دودة وموزعة بش كل  مح ـ د)، 2ـ3(الش
غر ح بب ص ا بس د م رض لح ي الغ ي تلب وذج وھ اء األنم م الفض ج

ة،  ق الرؤی د لتحقی ب جھ ذا ال یتطل یط ل قف البس اع الس ـدى ارتف وم
ھ ال 2ـ3الشكل ( د ولكن ا جی ـ ھـ). ومن ناحیة أخرى فإن لون إنارتھ

اء اإلرشادي ابع الخاص للفض ذا یتناسب مع الط ل ، ل یجب ان تمی
ین وال  االنارة ون الطبیعي ھو مریح للع الى اللون الطبیعي الن الل

ولم نجد في ھذا األنموذج قیم جمالیة یسبب أي ازعاج عند المتلقي. 
 المستخدمة تؤدي فعل الجمال المطلوب. اإلنارةفي أنواع 

العناصر قدمت :  والمؤثرات اإلدراكیة ــ العناصر التكمیلیة
ً ذو حضور والتي بدأت بالعالمة الدالة والمتمثلة  التكمیلیة فعال

. ـ ب)2ـ3، الشكل (الفضاء األنموذج بالئحة تعریفیة تعتلي مدخل
ً وجود وحدة إطفاء الحرائق،  وما یسترعي االنتباه في المدخل أیضا

. ـ ب)2ـ3، الشكل (والتي بدورھا تعمق اإلحساس باألمان والسكینة
ً لوحة إرشادیة (بوستر) على الرغم  وضم الفضاء األنموذج أیضا

ح الفضاء من إنھا غیر مؤطرة أو مزججة ولكنھا أبرزت مالم
. واحتوى الفضاء ساعة ـ و)2ـ3، الشكل (وأكدت ھویتھ اإلرشادیة

ریة ثبتت في األعلى یسار موقع المرشد التربوي، إال إنھا جدا
ـ ج). 2ـ3افتقرت الى الوضوحیة بسبب علوھا وصغرھا، الشكل (

 العناصر التكمیلیةوضم الفضاء سلة مھمالت إذ إنھا تعد من 
ً، الشكل (الضروریة وكان لونھا ھا ـ د). وقد افتقر الفضاء 2ـ3دئا

األنموذج الى النباتات والتي یكون لھا األثر الكبیر في استدعاء حالة 
الھدوء والراحة النفسیة لشاغلي الفضاءات اإلرشادیة من خالل 

فھي في الواقع  المؤثرات اإلدراكیةألوانھا وأشكالھا. أما على صعید 
  موذج.لم یكن لھا وجود في الفضاء األن

  نتائج البحث: 1ـ 4
من خالل الوصف والتحلیل لنماذج البحث في الفصل الثالث، فقد 

  توصل البحث الى النتائج اآلتیة:
اتسم األنموذج األول بمدخل ال یقوى على اإلیفاء بمتطلبات  .1

وتجسید قیمة ، وتحقیق حالة من االستقطابالبصري  الجذب
ان المحیطة، ولم العیوب التي بدت على الجدربسبب المكان، 

مدخل  تمیز. فیما یتم توظیف عنصر الداللة للفضاء اإلرشادي
بتوظیف عنصر الداللة األنموذج الثاني بصفة الوضوح 

أدى الى نوع من  والمتمثل بالئحة تعریفیة للفضاء اإلرشادي
الجذب للمتلقي. كما تمیز األنموذج األول بھیئة تتناسب مع 

األنموذج الثاني فقد افتقر الى تلك وظیفة الفضاء اإلرشادي، أما 
 المیزة، فضالً عن ذلك ضیق المساحة الداخلیة لفضائھ الداخلي.      

إشترك النموذجین (األول والثاني) بنظام الجلسة للمرشد  .2
التربوي وتمثل بالجلسة الرسمیة، إال أن األنموذج الثاني جاء 

میمیة، بمعطیات تنظیمیة ولدت جلسة أخرى تمثلت بالجلسة الح
فیما شكل التنظیم الحركي لألنموذج الثاني إعاقة على مستوى 
انسیابیة الحركة في الفضاء. أما على صعید مفردات األثاث فقد 
تفرد األنموذج الثاني بوحدات أثاث مناسبة بأنواعھا وأبعادھا 
وبملمسھا وألوانھا مع وظائف المرشد التربوي، في حین افتقر 

  على مستوى مفردات األثاث.  األنموذج األول عن ذلك
جاء النموذجین بآلیات تقلیدیة في إنھاء األرضیات مما أدى الى  .3

تولید حالة من االنعكاس الضوئي والصوتي ومغادرة اإلثراء 
المكاني لكلیھما. وقــد ھیمن التنوع واالنسجام في ألوان 

الجدران للنموذجین  مع األرجحیة لألنموذج الثاني، أما على 
ً مستوى  ً متمیزا السقف فقد كان لمستوى ارتفاعھ حضورا

باكتسابھ الصفة الحمیمیة، وغادرت ھذه الصفة األنموذج األول 
عبر شدة ارتفاع السقف. وعلى مستوى الفتحات فقد جاءت 
األبواب بمواد وأبعاد متوافقة مع الوظیفة المؤدات وعلى 
ا مستوى النموذجین.وانفرد الثاني على صعید النوافذ بوصفھ

جاءت متوافقة مع خصوصیة الفضاء اإلرشادي مع اشتراك 
 النموذجین بموقع مناسب للنوافذ.

فقد األنموذج األول صفة العزل الصوتي والمرئي، بسبب  .4
انفتاحھ الجزئي على الفضاء المجاور، وشدة ارتفاع السقف 
فضالً عن عدم وجود ستائر تغطي النافذة، في حین حقق 

عزل الصوتي والمرئي وبشكل یتناسب األنموذج الثاني صفة ال
  مع خصوصیة الفضاء اإلرشادي.

غادر األنموذج األول التوازن المطلوب بین اإلضاءة الطبیعیة  .5
واإلنارة الصناعیة إذ أدى طالء زجاج النوافذ وفقدان الستائر 
الى صعوبة التحكم بشدة اإلضاءة. كما أدى ارتفاع وحدات 

في عملیة اإلنارة. وتمیز اإلنارة وقلتھا الى إیجاد قصور 
األنموذج الثاني بدخول أشعة الشمس بوفرة عالیة مع إمكانیة 
للتحكم بشدتھا، وجاء األنموذج الثاني بنظام توزیعي مدروس 
حقق الغایة الوظیفیة لعملیة اإلبصار. وتساوى النموذجین 
(األول والثاني) في افتقادھما الى جمالیة توزیع وحدات اإلنارة 

إلنارة ذات اللون الطبیعي، وكذلك إشترك النموذجین وتوظیف ا
 في غیاب التقنیات الحدیثة لمنظومات اإلنارة.

غابت عن األنموذج األول الشروط الموضوعیة سواًء على  .6
مستوى توافر العناصر التكمیلیة والعالمات الدالة أو موقع تلك 
العناصر ضمن حدود اشتراطات التصمیم الداخلي، فیما ضم 

ً من ھذه المكمالت. وافتقد النموذجین األنم وذج الثاني جزءا
(األول والثاني) الى عنصر النبات بوصفھ عنصر مكمل رئیس 
ألي فضاء داخلي. وكذلك إشترك النموذجین في غیاب 
المؤثرات اإلدراكیة بما یخفض من المستوى الوظیفي 

 والجمالي.
  االستنتاجات: 2ـ 4

ي توصل الباحث الى مجموعة باالعتماد على نتائج البحث الحال
  استنتاجات وكما یأتي:

تمتلك مداخل الفضاءات اإلرشادیة قدرات استثنائیة في تجسید  .1
قیمة المكان، وتحقیق حالة من االستقطاب واستھواء الطلبة 
المسترشدین، من خالل األسالیب المتقدمة في التصمیم والتي 

شكال المستلمة تعتمد مبادئ التوافق واالنسجام في األلوان واأل
من قبل المتلقین، إذ یجب أن تبدأ من الخارج لتحقیق عملیة 
الجذب والترحیب وكذلك الثقة واألمان عند الدخول للفضاء 

 الداخلي اإلرشادي.
تساھم الھیئة العامة للفضاء والتنظیم لألثاث وأسلوب توزیعھ  .2

ضمن الفضاء الداخلي بصفات توجیھیة تقود السلوك الحركي 
في الفضاء الداخلي بصورة انسیابیة. وال ینبغي  والذھني

مغادرة الترابط العالئقي بین تنظیم مفردات األثاث وتكوین نوع 
الجلسة المالئمة مع طبیعة العالقة المتبادلة بین المرشد 

 والمسترشد.
إن لمحددات الفضاءات اإلرشادیة وعالقتھا مع الفضاءات  .3

ً فاعالً  في معطیات  المجاورة فضالً عن موقعھا أثرا
الخصوصیة ودورھا في تحقیق حالة من الثقة واألمان والسكینة 
لدى شاغلي الفضاء. ویعد استخدام النظریات التوافقیة لأللوان 
والسطوح غیر العاكسة حالة مطلوبة في تصامیم الفضاءات 
الداخلیة اإلرشادیة، ألنھا تخفض من مستوى االنفعال لدى 

 حساس بالھدوء.الطلبة المسترشدین وتعزز اإل
تؤدي المواد وسطوحھا الشروط المرجوة في تحقیق صفة العزل  .4

الصوتي والمرئي وتوظیفھا ضمن المواقع المناسبة للفضاءات 
ً ذو حضور بتجسید حالة الثقة واالحتماء  اإلرشادیة لتحقق فعال
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ً عن ذلك تأكید خصوصیة األفراد  داخل تلك الفضاءات، فضال
  والمكان. 

ً إن لموقع الف .5 ً فاعال تحات واتجاھھا في الفضاءات اإلرشادیة أثرا
في معطیات اإلضاءة الطبیعیة ودورھا في إضاءة الفضاءات 
 ً ً مساعدا الداخلیة وقیمھا الوظیفیة والجمالیة بوصفھا عنصرا
لإلنارة الصناعیة والتي ینبغي أن تمیل الى اللون الطبیعي ألن 

ج عند المتلقي، األخیر أكثر راحة للعین وال یسبب أي إزعا
فضالً عن ذلك فإن توزیع اإلنارة الصناعیة وبتكوینات متنوعة 
یقدم أفضل معطیاتھ سواًء على مستوى اإلنارة السقفیة أو 

  الجداریة.
تكتسب الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة صفاتھا التكمیلیة المظھریة  .6

في حالة توظیف العناصر التكمیلیة والعالمات الدالة بأسلوب 
االشتراطات التصمیمیة. فضالً عن توقیع تلك المكمالت  یحاكي

ضمن نطاق االستالم البصري المدروس والذي یؤسس لرؤیة 
جمالیة تقدم غنى حسي للمالمح التفصیلیة لتلك الفضاءات، 
 ً ً بالغا ولتوظیف المؤثرات اإلدراكیة والتقنیات الحدیثة أثرا

 لتحقیق الغرض الوظیفي والجمالي. 
  : التوصيات 3ـ4

ي  تنتاجات، یوص من خالل  ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج واس
  الباحث  بما یلي:

أن یجري تصمیم الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة باالعتماد على   .1
اءات  یم الفض یط وتنظ ق تخط ى وف ین، عل ممین مختص مص
ابع  دروس وبط كل م ة بش ارات الحركی اث والمس وتوزیع األث

ا ب االعتب ى الجان یر إل اص یش یتھا خ ا وخصوص ري لھ
 والوظیفة المؤداة فیھا.

استخدام كل ما ھو حدیث ومتطور من ناحیة توظیف التقنیات  .2
الجدیدة في المؤثرات اإلدراكیة ووحدات اإلنارة ومواد اإلنھاء 
اث  واع األث تخدام أن رى اس ة أخ ن ناحی ً، وم ا ة وظیفی المالئم

 الحدیث والذي یتناسب مع آلیة جسم اإلنسان.
رورة تحق .3 ي ض ور ف الً ذا حض دم فع الي لیق ب الجم ق الجان ی

الفضاءات الداخلیة اإلرشادیة لتأسیس رؤیة جدیدة، من خالل 
ي أسالیب اإلضاءة  وع ف توظیف القیم والعالقات اللونیة والتن

 باإلضافة الى العناصر التكمیلیة.
أن تمتلك مداخل الفضاءات اإلرشادیة معطى داللي یؤكد سمة  .4

ق  االستقطاب والترحیب ي تحق ات الت ا باآللی من خالل إثراءھ
  .ذلك مثل التوافق واالنسجام، ومغادرة سمات اإلثارة واإلرباك
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