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ملخص

األلوان  دالالت  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
جامعة  في  النموذجية  المدرسة  طلبة  أمور  أولياء  من  عينة  لدى 
اليرموك. وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع أولياء أمور طلبة 
المدرسة النموذجية في الفصل الثاني من العام الجامعي 2006-
الباحثان  قام  وقد  أمر.  ولي   )4185( عددهم  والبالغ  2007م، 
باختيار عينة عشوائية من مجتمع أولياء أمور الطلبة بلغ عددهم 
)209( ولي أمر بنسبة مئوية مقدارها )5 %(. ولتحقيق أهداف 
السابقة ذات  الدراسة تم الرجوع إلى األدب النظري والدراسات 
قائمة بدالالت األلوان  تم عمل  الدراسة، حيث  العالقة بموضوع 
المتعددة، وقد بلغ عدد هذه الدالالت بعد إجراءات التحكيم )32( 
الدالالت وضع  هذه  وتحت  رقمًا،  داللة  كل  أعطيت  لونية  داللة 
والبنفسجي،  الداكن،  واألحمر  الفاتح،  األحمر  هي:  لونًا   )17(
والبرتقالي الفاتح، والبرتقالي الغامق، واألصفر الفاتح، واألصفر 
الفاتح،  والبني  الغامق،  واألزرق  الفاتح،  واألزرق  الذهبي، 
والبني الغامق، والزهري، واألخضر الفاتح، واألخضر الغامق، 
الدراسة أن  أفراد  واألسود، واألبيض، والرمادي. وقد طلب من 

يضعوا مقابل كل لون أرقام الدالالت التي يشير إليها كل لون.  
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Abstract

The study aims to uncover the color 
indications among  a sample of  students׳ parents 
in the model school of  Yarmouk University. 
The study population consists of  all students׳ 
parents in the model school in the academic 
year 2006 - 2007, the number of  whom is 4185 
students׳ parents who participated in the study. 
The researchers selected a random sample of  
students׳ parents of  209 which is 5% of  the total 
number of  the study population. To achieve the 
objectives of  the study, literature and previous 
related studies have been referred to.  A list of  
color indications has been prepared, and after 
applying judgment procedures the number 
of  indications was 32 color indications. Each 
indication has been given a certain number. 
Under these implications, 17 colors have been 
placed as follows: light red, dark red, violet, light 
orange, dark orange, light yellow, golden yellow, 
light blue, dark blue, light brown, dark brown, 
light pink, light green, dark green, black, white, 
and gray. The study participants have been asked 
to put the number of  indication of  each color 
opposite to each one.
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خلفية الدراسة وأهميتها

المقدمة

اللون آية من آيات اهلل في الكون، وشاهد على القدرة اإللهية، وهو نعمة جعلها الخالق مرتبطة باإلبصار في 
اإلنسان. وهذه اآلية تقدم لإلنسان دالالت نفسية، بما تثير فيه من مشاعر وأحاسيس، وتبعث على التفكير والتدبر، 

وتؤثر في سلوكياته واتجاهاته.

ولكل لون من األلوان معاني نفسية، ودالالت سيكولوجية تتكون نتيجة للتأثير الفسيولوجي للون على اإلنسان، 
وهذا التأثير يترك خبرة شخصية تمتزج بالشعور الداخلي للفرد، وتتحدد هذه الدالالت بخبرات األفراد الشخصية، 

ولذلك نجد االختالفات والفروقات بين األفراد تجاه الدالالت والمعاني السيكولوجية لأللوان.
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وتشير رغبة الفرد أو محبته أو رفضه للون ما، أو تفضيله للون على ألوان أخرى، إلى أبعاد ودالالت نفسية 
عديدة، مما يمًكن من تفسير االنفعاالت من منطلقات نفسية تحليلية، والتي قد تعطي معلومات تكشف عن الشخصية 

وقدراتها، حيث يبرز دور اللون في التأثير على القدرات العقلية والذهنية، والراحة.

واأللوان جزء ال يتجزأ من الحياة اليومية، ولها تأثير على العواطف والمشاعر، فعلى سبيل المثال يرتبط اللون 
األحمر باإلثارة، ويرتبط اللون البرتقالي باالكتئاب، في حين يرتبط اللون البنفسجي بالكرامة، ويرتبط اللون األخضر 

.)Ballast، 2002( بالراحة، كما يرتبط اللون األزرق باألمن والراحة

ولقد نسجت بعض األلوان بدالالتها المختلفة أساطير عديدة تلبي حاجات فكرية ومعرفية، وسيكولوجية لدى 
اإلنسان، فاللون األسود ارتبط بالظلمة، والنزول إلى طبقات األرض السفلى، وبعضها مساكن الجن األسود الذي يرتبط 
الشعوب  200(. كما دخلت األلوان في صميم عادات   ،1994 الجاهلية )عجينة،  العربية  الذهنية  باألذى والشر في 
وتقاليدها و طقوسها ومعتقداتها عبر تاريخ الحضارات اإلنسانية، وكان لأللوان قديمًا وحديثًا صور ودالالت عديدة، 
فقد أقترن اللون األزرق مثاًل بأنه يحمي من الشر، ومن النظرة الحاسدة، وهو رمز الخلود عند بعض الحضارات 

)عمر، 1982؛ دملخي، 2000(.

ونظرًا ألن الجماعات اإلنسانية تختلف في خبراتها وتجاربها فقد جعلت من الدالالت اللونية اختالفًا وتباينًا 
تاريخ  عبر  نجده  ما  وهذا  األلوان  ورموز  دالالت  في  أخرى  إنسانية  جماعة  تخالف  إنسانية  جماعة  فكل  واضحًا، 
الحضارات Saito، 1996( ؛ حمدان،2002(. ولأللوان قدرة في التأثير على حجم أو مقياس موضوع ما، فاأللوان 
الباردة تظهر متأخرة في عالمنا المرئي، كما أن المواضيع الحمراء والبرتقالية  الحارة تظهر متقدمة، بينما أللوان 
تظهر أكبر مساحة من األلوان الباردة، مثل: األزرق، واألخضر. إضافة إلى أن تأثير األلوان يتعلق بالشعور بوزن 
 Hope and( الموضوع المرئي، فاأللوان الفاتحة تشعرنا بخفة وزن المواضيع المرئية، وعكس ذلك األلوان الداكنة

.)wakh، 1990، 225

سلبيًا  انطباعين  األحمر  اللون  ويترك  ومثير،  تنشيطي  تأثير  ذو  ديناميكي،  لون  الغالب  في  األحمر  فاللون 
للغضب  ومثيرًا  يكون عدوانيًا ودمويًا،  قد  أخرى  أنه من جهة  إاّل  ودافئًا،  وقويًا وعاطفيًا  فعااًل  يكون  فقد  وإيجابيًا، 
)Davey، 1998(. وقد أشارت هودسبيث )Hudspeth، 2007( أن اللون األحمر يشير إلى العدوانية، وهو لون 
مشترك في أعالم الدول ألنه يشير إلى الدم، كما يدل اللون األحمر على الخطر. واللون األزرق من األلوان الهادئة، 
لذلك ال يستخدم في بعض األماكن كالمكتبات، ألنه قد يثير في نفوس األفراد النوم. كما أن اللون األصفر والبرتقالي 

.)New York Times، 2006( يستخدمان لتنشيط األطفال في القاعات والصاالت الرياضية

ويمكن اإلشارة إلى دالالت األلوان المتعددة، كما يلي ) مختار، 1987؛ طالو، 1989؛ الصمادي، 1995(:

والشر، واإلجرام،  والخيانة،  والخوف،  والموت والظالم،  الحزينة،  المناسبات  األسود: هو رمز  اللون   .1
وسوء الحظ.

اللون األبيض: هو رمز الطهر، والبراءة، والتفاؤل، والرضا، والسالم، والبركة، واألعمال الصالحة.  .2

اللون األخضر: رمز للخصب، والنماء، والجمال، والنعيم الخالد في الجنة.  .3

اللون األحمر: رمز المشقة، والشدة، والخطر إذا ارتبط بلون الدم، وإذا ارتبط بلون النار رمز للغواية   .4
والشهوة الجنسية، وإذا ارتبط بالورد والياقوت فهو رمز للجمال، والغنى، وإذا ارتبط بالديانات فهو رمز 

لالستشهاد.

الشمس،  للنهاية الرتباطه بصفرة  والنحاس، ورمز  الذهب  بلون  الثورة الرتباطه  اللون األصفر: رمز   .5
ورمز للزينة والجاه إذا ارتبط بالزعفران، وهو رمز للموت الرتباطه بذبول النبات.
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وبين كل من هوب وولش )Hope and Walch، 1990، 62-64( أن دالالت األلوان هي كما يلي:

اللون األحمر: رمز البدايات والميالد، واألرض األساسية، والشروق والغروب، وهو رمز الخلود عند   .1
الفراعنة، والخير واأليمان عند المسيحيين، أما حاضرًا فهو رمز للتحذير، واإلشارات المرورية.

اللون األصفر: رمز الفكر، واإلحساس، واإلكتشاف.  .2

اللون األخضر: رمز النمو، ورمز الثياب.  .3

اللـون األزرق: هو مدخل الوجود الروحي مؤديًا إلى فهم واستيعاب أعلى وأفضل.  .4

اللون األسود: هو اختفاء األلوان، ويرمز إلى الموت، والحزن.  .5

اللون األبيض: رمز النقاء، والتناسق، والعفة.  .6

إن دالالت األلوان قد أثرت على سلوك األفراد والجماعات، حتى في قضايا تفسير األحالم. ففي مصر القديمة 
وفي العصر الفارسي تحديدًا لم يكن الكاهن يقبل األضحية إذا كان بها شعرة سوداء. فهذا يدل على نفورهم من هذا 
اللون الذي يمثل اإلله )ست(. ومن ذلك أيضًا ما نجده في الهند حيث يمثل األسود عندهم لون الخدم وفق األساطير 
يذكر في قصة خلق  الفلبينية  لهم، وفي األساطير  الطاعة والوالء  تقديم  أقل شأنًا من غيره وعليه  فاألسود  القديمة، 
اإلنسان، أنه تم أخذ حفنة من الطين ووضعت في الفرن فنسيها اإلله واحترقت فجاء الشعب األسود، وانعكس ذلك على 
طباعهم بالحدة والشدة...، وفي المرة الثانية أخرجت قبل األوان فجاء الشعب األبيض... وفي المرة الثالثة أخرجت 
بعد أن أخذ الطين كفايته فجاء الشعب البرونزي من الفلبين ونحوها. ويرتبط هذا اللون أيضًا بالغدر، والخيانة؛ ففي 
األبيض هو صديق وفَي )مختار،  بينما  منه،  يفسر بصديق نحترس  المنام  في  الكلب األسود  القديمة كان  المصادر 
1997(. وفي المقابل فلقد اكتسبت الكثير من األلوان صفة القداسة، واتخذت دالالت رمزية منحتها إياها الديانات على 
اختالفها، ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، بل نجد بعض األلوان قد ارتبطت بممارسات طقوسية دينية معينة، وعبرت 
– في اآلن نفسه- عن بعض قيم هذه الديانات وبعض مثلها ومبادئها، ولعل وجود أجسام بعض الرسوم الدينية ملونة 

باألزرق، واألحمر، واألصفر يشي بارتباط اللون رمزيًا بقواعد وأصول دينية )سوريو، 1982(.

بالشمس  األصفر  اللون  وذلك الرتباط  الشمس رع،  إلله  إذ رمز  باآللهة؛  الفراعنة  عند  األصفر  ارتبط  فلقد 
والضوء، ومن رموزه في الديانات السماوية رمزية الذهبي في الكنيسة الغربية إلى الروح القدس والعقيدة. والنصر 
اإللهي، في حين يرمز األصفر والبرتقالي في الكنسية الشرقية إلى السمو )دملخي، 2000(. وقد ورد ذكر األصفر في 
القرآن الكريم خمس مرات بصيغتي االسم، والصفة فقط، وقد جاء في الغالب بوصفه داللة على حاالت قاسية ورهيبة 

مهلكة، سواء أكانت في الدنيا أم في اآلخرة، قال تعالى: 

ِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتٰىۖ  َوُهَو َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء  » َفاْنُظْر ِإَلٰى آَثاِر َرْحَمِت اللَِّ َكْيَف ُيْحِيي اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَهاۚ  ِإنَّ ذَٰ
ا َلَظلُّوا ِمْن َبْعِدِه َيْكُفُروَن« )سورة الروم: اآليتين 51-50(. َقِديٌر، َوَلِئْن َأْرَسْلَنا ِريًحا َفَرَأْوُه ُمْصَفرًّ

كما ارتبط اللون األزرق في الحضارة الفرعونية باآللهة، فاألزرق الغامق يرمز إلى آلهة النيل، إلى كلمة إلهية 
» أمون« وارتبط اللون األزرق باهلل في الديانة اليهودية، إذ يمثل اللون األزرق مكانة خاصة في العبرية؛ فهو لون 
الرب يهوه. وفي الديانة المسيحية اعتبر اللون األزرق رمز النبات والبقاء واإلخالص، ورمز الطهارة والنقاء وعدم 

الخضوع ، وهذا ما يعلل اتخاذ األزرق رمزًا للسيدة العذراء )دملخي، 2000(.

ويرد اللون األزرق في القرآن الكريم مرة واحدة بدرجته الكالحة المقيتة المنظر، في تصوير وجوه المجرمين 
يوم الحشر، قال تعالى: 

وِرۚ  َوَنْحُشُر اْلُمْجِرِميَن َيْوَمِئٍذ ُزْرًقا« )سورة طه: اآلية 102(.  » َيْوَم ُيْنَفُخ ِفي الصُّ



املومني وبدارنة

52

وفي اإلسالم يعد اللون األخضر من األلوان المفضلة، فقد ذكر القرآن الكريم مالبس المؤمنين الصالحين في 
الجنة ووصفها بالخضرة، قال تعالى: 

َوَيْلَبُسوَن  َذَهٍب  ِمْن  َأَساِوَر  ِمْن  ِفيَها  ُيَحلَّْوَن  اأْلَْنَهاُر  َتْحِتِهُم  ِمْن  َتْجِري  َعْدٍن  َجنَّاُت  َلُهْم  ِئَك  »ُأولَٰ
ُمْرَتَفًقا« َوَحُسَنْت  الثََّواُب  ِنْعَم   ۚ اأْلََراِئِك  َعَلى  ِفيَها  ُمتَِّكِئيَن  َوِإْسَتْبَرٍق  ُسْنُدٍس  ِمْن  ُخْضًرا  ِثَياًبا 

 

) سورة الكهف: اآلية 31( )حمدان، 2002(. 

ورمز اللون األبيض في الدين اإلسالمي إلى الطهر والنقاء والسلم، مما جعله لون لباس الحج والعمرة، ولون 
كفن الميت. فقد جاء وصف وجوه المؤمنين الذين هم في رحمة اهلل مشرقة مضيئة، قال تعالى:

ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة اللهَِّ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن « ) سورة آل عمران: االية 107(. ا الهَِّذيَن اْبَيضهَّ » َوَأمهَّ

بناًء على ما تقدم حول أهمية اللون في حياة األفراد، وتعدد دالالته ومعانيه عبر الحضارات، برزت الحاجة 
الماسة الى ضرورة إجراء دراسة للكشف عن دالالت األلوان لدى عينة من أولياء أمور طلبة المدرسة النموذجية 
في جامعة اليرموك. ولعل التركيز على أولياء األمور جاء من اعتقاد الباحثين أن دالالت األلوان المتعددة تؤثر في 
سلوكيات األفراد، بل تؤثر في أساليب تربية األبناء ضمن جوانب شخصياتهم الجسمية والعقلية واالنفعالية والدينية 

واالجتماعية واألخالقية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

تلعب األلوان دورًا بارزًا في حياة األفراد، وتتعدد الدالالت السيكولوجية لكل لون العتبارات عديدة، حيث 
تحديد  في  رئيسية  جوانب  الدينية  والقضايا  والمعرفية،  الثقافية،  والموروثات  والبيئات،  والتجارب  الخبرات  تشكل 
الدالالت السيكولوجية ألي لون من األلوان. كما تعكس األلوان جوانب سيكولوجية ونفسية للفرد مما يفسر اختالف 
بيئة واحدة، وثقافة واحدة، أو حتى من بيت واحد. ومن هنا تتحدد مشكلة  األلوان لدى األفراد حتى وإن كانوا من 
الدراسة في محاولة الكشف عن الدالالت السيكولوجية لأللوان لدى عينة من أولياء أمور طلبة المدرسة النموذجية في 

جامعة اليرموك. وبالتحديد حاولت هذه الدراسة االجابة عن السؤال اآلتي:

ما دالالت سيكولوجية األلوان لدى عينة من أولياء أمور طلبة المدرسة النموذجية في جامعة اليرموك؟  .1

أهمية الدراسة

المتعلقة  السابقة  والدراسات  النظري  األدب  إلى  تضيفه  أن  يمكن  ما  خالل  من  الحالية  الدراسة  أهمية  تأتي 
باأللوان ودالالتها، وخاصة الدراسات العربية لندرتها في هذا المجال. وتفيد الدراسة في الكشف عن دالالت األلوان 
لدى أولياء أمور طلبة المدرسة النموذجية في جامعة اليرموك. والتي قد تسهم في توجه الباحثين إلى دراسة أثر دالالت 

األلوان على تربية الوالدين ألبنائهم.

حدود الدراسة

الدراسي  بالعام  اليرموك، كما تحددت زمانيًا  النموذجية في جامعة  بالمدرسة  الحالية مكانيًا  الدراسة  تحددت 
2006-2007م، كما أنها اقتصرت على استجابات عينة عشوائية من أولياء طلبة المدرسة النموذجية.
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الدراسات السابقة

اطلع الباحثان على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت دالالت األلوان، ورموزها، وارتباطاتها بالجوانب 
بدءًا  الزمني،  للترتيب  السابقة وفقًا  الدراسات  تم عرض  األفراد. وقد  العاطفية لألفراد، وانعكاساتها على سلوكيات 

باالقدم فاألحدث، كما يلي:

أجرت جوان)June، 1992( دراسة في والية تكساس األمريكية هدفت إلى اختبار ارتباطات األلوان التي قام 
بها األطفال، ومقارنتها بارتباطات األلوان التي قام بها البالغون، وقد تكونت عينة الدراسة من )456( فردًا، توزعوا 
على ثماني مراحل عمرية، وقد قاموا بتعبئة جمل تحتوي على فراغ، وترتبط بعشرين نوعًا من المشاعر، وبعد جمع 
البيانات وتحليلها. أظهرت الدراسة أن ارتباطات األلوان تمكن المعلمين من معرفة توجهات الفرد. كما أن األلوان 

الفاتحة قد ارتبطت بالمشاعر اإليجابية، في حين ارتبطت األلوان الغامقة بالمشاعر السلبية.

وأجرى ديفيد )David، 2000( دراسة في والية نيوجرسي األمريكية هدفت إلى الكشف عن خصائص اللون، 
والتصورات حول اللون عبر تفسير نظرية اللون. وقد اتبع الباحث منهجية البحث النوعي، من خالل إجراء مقابالت 
مع عينة من األفراد بلغ عددهم )17( فردًا. وقد أظهرت نتائج الدراسة ارتباط األلوان بالحالة العقلية للفرد، وأن األلوان 

الغامقة ترتبط بالمشاعر السلبية كالحزن.

تتراوح  الذين  الكشف عن قدرة األطفال  إلى  وأجرت زينتنر)Zentner, 2001( دراسة في سويسرا هدفت 
أعمارهم ما بين )3-4( سنوات، على الربط بين األلوان ودالالتها وربطها بالعواطف والتعبيرات الوجهية. وقد تكونت 
عينة الدراسة من )127( طفاًل، يدرسون في إحدى المدارس السويسرية، كما تكونت عينة الدراسة من )56( فردًا 
تتراوح أعمارهم ما بين )18-39( سنة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن اللون األحمر هو اللون األكثر تفضياًل بين 
الفاتحة،  السعادة وبين األلوان  أنهم ربطوا بين عاطفة  اللون األزرق. كما  البالغون فقد فضلوا  أما  األوالد والبنات، 
وربطوا عاطفة الحزن مع األلوان الغامقة، كما أظهرت الدراسة اتفاق أفراد الدراسة من األطفال والبالغين على أن 

العواطف غالبًا ما ترتبط باأللوان الفاتحة.

لدى  بالعاطفة  اللون  ارتباطات  تحليل  إلى  هدفت  استراليا  في  دراسة   )Hemephl, 2001( هيمفل  وأجرى 
مجموعة من الطلبة الخريجين. وقد تكونت عينة الدراسة من )20( طالبًا، و)20( طالبة. وتم توزيع استبانة عليهم، 
العاطفة في ضوء تلك  لديهم، وارتباطات  المفضلة  المالبس  المفضلة، وألوان  بألوانهم  قائمة  حيث طلب منهم كتابة 
األلوان  ترتبط  بينما  اإليجابية،  بالمشاعر  ترتبط  الفاتحة  األلوان  أن  النتائج  األلوان. وبعد جمع االستبانات، أظهرت 
الغامقة بالمشاعر السلبية، وبينت الدراسة أيضًا أن اإلناث فضلن األلوان الفاتحة، أكثر من الذكور. في حين فضل 

الذكور اللون الغامق ألنه رسمي أكثر.

طلبة  اكتساب  في  الحاسوب  استخدام  أثر  معرفة  إلى  هدفت  األردن  في  دراسة   )2001( الجيزاوي  وأجرى 
الصف الخامس األساسي لمفهوم اللون. وقد تكونت عينة الدراسة من جميع طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس 
رياض نجد األهلية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، للعام الدراسي 2000-2001 البالغ عددهم )213( 
طالبًا وطالبة، موزعين على ست شعب في قسم البنين وخمس شعب في قسم البنات، منهم )116( طالبًا و )97( طالبة. 
وتكونت عينة الدراسة من )76( طالبًا وطالبة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: تجريبية درست المادة التعليمية )مفهوم 
أفراد كل  التقليدية، وبلغ عدد  بالطريقة  ذاتها  التعليمية  المادة  الحاسوب، واألخرى ضابطة درست  باستخدام  اللون( 

مجموعة )38( طالبًا وطالبة منهم )19( طالبًا و )19( طالبة. وكشفت الدراسة عن النتائج اآلتية:
يوجد فرق ذو داللة إحصائية )a=0.05( في اكتساب طلبة الصف الخامس األساسي لمفهوم اللون يعزى إلى   -

طريقة التدريس، وكان ذلك الفرق لصالح طريقة استخدام الحاسوب. 
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ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )a=0.05( في اكتساب طلبة الصف الخامس األساسي لمفهوم اللون يعزى   -
إلى الجنس.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )a=0.05( في اكتساب طلبة الصف الخامس األساسي لمفهوم اللون يعزى   -
إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس. 

 Wijk, Berg, Bergman, Hanson( وأجرى كل من ويجك وبيرج وبيرجمان وهانسون وسيفيك وستين
Sivik and Steen, 2002( دراسة في السويد، هدفت إلى الكشف عن تصورات كبار السن نحو األلوان، وعالقتها 
بالوظائف اإلدراكية. وقد تكونت عينة الدراسة من )1514( فردًا، تتراوح أعمارهم ما بين )75-94( سنة. ولتحقيق 
أهداف الدراسة، تم عرض )17( لونًا على عينة الدراسة. وخلصت الدراسة إلى أنه كلما زاد السن قل إدراك الفرد 

للون. كما أن استخدام اللون كعالج لكبار السن، أثبت أثره في تحسين حالتهم الصحية .

وأجرى يان كي )Yan Ke, 2003( دراسة في شمال تكساس، هدفت إلى التعرف على مدى ربط األطفال 
لأللوان مع استعادة الصور الرقمية. وقد تكونت عينة الدراسة من )12( طفاًل، تم تدريبهم على برمجية إلكترونية، 
تضم أساليب استعادة الصور اإللكترونية وتكوينها. ثم تم إجراء مقابالت مع األطفال حول تصوراتهم عن األلوان، 
والصور وتفسيرها. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن اللون الذي يربطه الطفل بالصورة هو اللون الذي يحتل المساحة 

األكبر في الصورة. وأشارت أيضًا على ربط األطفال األلوان الفاتحة بالمشاعر اإليجابية.

وأجرت جوسويت )Jesuit، 2006( دراسة في والية ميرالند هدفت إلى الكشف عن اختيار اللون في ستة 
رسومات ألطفال صغار. وقد تكونت عينة الدراسة من ثمانية أطفال في إحدى المدارس المحلية في الوالية. وقد تم 
تقسيم الدراسة إلى ثالثة مراحل، طلب من األطفال في كل مرحلة رسم ست صور ألشياء مألوفة )شجرة، منزل، 
سيارة، طفلة، ولد..( مع اختصار خيارات اللون في كل مرحلة. وبعد جمع البيانات أظهرت الدراسة أن األطفال لجأوا 

إلى المنطق في استخدام األلوان، مثل األخضر للشجرة، أو األلوان المناسبة لبشرة اإلنسان.

وفي دراسة أجراها ناز وإبس وداوسون )Naz، Epps & Dawson، 2008( في أمريكا، هدفت إلى الكشف 
عن االرتباطات بين العواطف واأللوان عند طلبة إحدى الكليات األمريكية في المنطقة الجنوبية الشرقية. وقد تكونت 
عينة الدراسة من )44( ذكرًا و )54( أنثى. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار ألوان اإلشباع من مقياس مانسل وهي: 
األحمر، واألصفر، واألخضر، واألزرق، والبنفسجي. وقد تم إعداد برمجية تعليمية محوسبة خاصة. وتم اختيار أفراد 
الدراسة بشكل فردي على أجهزة الحاسوب، وتسجيل المالحظات. حيث خلصت الدراسة إلى أن األلوان الفاتحة كانت 
مثيرة لمشاعر البهجة، أما األلوان الغامقة فكان لها دور في إثارة المشاعر السلبية. ولم تظهر فروق في استجابات 

الطالب والطالبات حسب متغير الجنس.
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الطريقة واإلجراءات

مجتمع الدراسة وعينتها
الجامعي  العام  الثاني من  الفصل  النموذجية في  المدرسة  أمور طلبة  أولياء  الدراسة من جميع  تكون مجتمع 
2006-2007م، والبالغ عددهم) 4185( ولي أمر. وقد قام الباحثان باختيار عينة عشوائية من مجتمع أولياء أمور 
الدراسة عليهم، والجدول )1(  أداة  توزيع  تم  بنسبة مئوية مقدارها)%5( حيث  أمر  209( ولي  بلغ عددهم)  الطلبة 

يوضح أفراد الدراسة الذين أجابو على أداة الدراسة.

جدول)1(: توزيع افراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة)الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وعدد افراد االسرة(
النسبة المئويةالعددالفئة/المستوىالمتغير

الجنس
6440.5ذكر
9459.5انثى

العمر
241610.1 فاقل

258352.5 – 40 سنة
415937.4 سنة فاكثر

المؤهل العلمي
127.6توجيهي فاقل

3320.9دبلوم
11371.5بكالوريوس فاعلى

عدد افراد االسرة
42817.7 فاقل

11270.9من 5 – 7 افراد
81811.4 افراد فاكثر

%158100المجموع

أداة الدراسة
تم الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة. حيث تم عمل قائمة بدالالت 
األلوان المتعددة، وقد بلغ عدد هذه الدالالت )38( داللة لونية أعطيت كل داللة رقمًا. وتحت هذه الدالالت وضعت 
)17( لونًا هي: األحمر الفاتح، واألحمرالداكن، والبنفسجي، والبرتقالي الفاتح، والبرتقالي الغامق، واألصفر الفاتح، 
الفاتح،  الغامق، والزهري، واألخضر  والبني  الفاتح،  والبني  الغامق،  الفاتح، واألزرق  الذهبي، واألزرق  واألصفر 
أرقام  لون  كل  مقابل  يضعوا  أن  الدراسة  أفراد  من  طلب  وقد  والرمادي.  واألبيض،  واألسود،  الغامق،  واألخضر 

الدالالت التي يشير إليها كل لون كما يتصورون.

صدق األداة

تم التحقق من صدق األداة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين من أعضاء هيئة التدريس 
توافق  للفقرات، ومدى  اللغوية  الصياغة  لمعرفة مدى سالمة  اليرموك، وذلك  التربية والفنون في جامعة  كليتي  في 
الفقرات مع مجاالت الدراسة، وحذف الفقرات غير المناسبة، واقتراح فقرات أخرى مناسبة. وقد تم حذف ستة دالالت 

لونية، وإضافة لونين هما االحمر الداكن، والرمادي. والملحق )1( يوضح االستبانه بصورتها النهائية.

ثبات األداة

أفراد  أمر من خارج  األداة من خالل تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من )25( ولي  ثبات  التاكد من  تم 
عينة الدراسة، وبطريقة االختبار وإعادته )test – retest( بفارق اسبوعين بين التطبيقين، ومن ثم تم حساب معامل 

االرتباط بيرسون الذي بلغ ).89(، ومعامل كرونباخ ألفا لإلتساق الداخلي، والذي بلغ).90( 
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المعيار اإلحصائي

لتفسير استجابات افراد عينة الدراسة، تم استخدام المعيار االحصائي اآلتي :

1.00 – 1.49 بدرجة قليلة  -

1.50 – 2.49 بدرجة متوسطة  -

2.50 – 3.00 بدرجة كبيرة  -

المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن سؤال الدراسة فقد تم رصد التكرارات المقابلة لكل داللة من الدالالت المتعلقة بكل لون من األلوان 
المشمولة بالدراسة لدى الوالدين، باإلضافة إلى حساب النسبة المئوية الخاصة بها من التكرارات الكلية.

نتائج الدراسة

يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة، من خالل اإلجابة عن سؤال الدراسة المتقلق بدالالت سيكولوجية 
األلوان لدى عينة من أولياء أمور طلبة المدرسة النموذجية في جانعة اليرموك.

نتائج السؤال األول: ما دالالت سيكولوجية األلوان لدى عينة من أولياء أمور طلبة المدرسة النموذجية في جامعة 
اليرموك؟

لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم رصد التكرارات المقابلة لكل داللة من الدالالت المتعلقة بكل لون من األلوان 
المشمولة بالدراسة لدى الوالدين، باإلضافة إلى حساب النسبة المئوية الخاصة بها من التكرارات الكلية، والجداول 

أدناه توضح ذلك.

دالالت اللون األسود  -

الجدول )2(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون األسود

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

15

ود
ألس

ا

1

17253.953.9االنطواء
4313.567.4الثقة

299.176.5السمو
237.283.7التسلط
216.690.3العداء

185.695.9االنفتاح
61.997.8عدم الثقة

61.999.7الهدوء
10.3100.0النفور
319100.0الكلي

يتبين من الجدول)2( أن اللون )األسود( جاء في المرتبة األولى بالنسبة لبقية األلوان من حيث سيطرة داللة 
)اإلكتئاب،  منها:  معنى   )48( عددها  بلغ  حيث  داللتها  تأتي ضمن  أخرى  نفسية  معاني  من  تشمله  وما  )االنطواء( 
مقدارها  مئوية  بنسبة   ))2( ملحق  )أنظر  االرتباط...الخ(  وعدم  والملل،  والشحوب،  والعزلة،  واليأس،  والتعاسة، 
)53.9( بواقع 172 استجابة خاصة بداللة )االنطواء( متعلقة باللون )األسود( من أصل )319( استجابة، علمًا بأنه قد 
اندرجت دالالت نفسية أخرى متعلقة به منها: )الثقة( بنسبة مئوية مقدارها )13.5(، و)السمو( بنسبة مئوية مقدارها 
)9.1(، و)التسلط( بنسبة مئوية مقدارها )7.2(، و)العداء( بنسبة مئوية مقدارها )6.6( مشكلة ما نسبته )90.3( من 

مجمل الدالالت المتعلقة به.
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دالالت اللون األخضر الفاتح:  -

الجدول )3(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون االخضر الفاتح

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

13

تح
لفا

ر ا
ض

ألخ
ا

2

13049.449.4االنفتاح
5621.370.7الهدوء

228.479.1الغريزة
145.384.4االنطواء

134.989.4الثقة
114.293.5التسلط

83.096.6عدم الثقة
51.998.5السمو

31.199.6األبداع
10.4100.0العداء
263100.0الكلي

يتبين من الجدول)3( أن اللون )األخضر الفاتح( جاء في المرتبة الثانية بالنسبة لبقية األلوان من حيث سيطرة 
داللة )االنفتاح( وما تشمله من معاني نفسية أخرى تأتي ضمن داللتها حيث بلغ عددها )50( معنى منها: )االنطالق، 
واالنفتاح، والنشاط، الحيوية، وحب الحياة، والتفاؤل...الخ( )أنظر ملحق )2((، بنسبة مئوية مقدارها )49.4( بواقع 
قد  بأنه  علمًا  استجابة،   )263( أصل  من  الفاتح(  )األخضر  باللون  المتعلقة  )االنفتاح(  بداللة  خاصة  استجابة   130
اندرجت دالالت نفسية أخرى متعلقة به منها: )الهدوء( بنسبة مئوية مقدارها )21.3(، و)الغريزة( بنسبة مئوية مقدارها 

)8.4(، مشكلة ما نسبته )79.1( من مجمل الدالالت المتعلقة به.

دالالت اللون األزرق الفاتح:  -

الجدول )4(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون األزرق الفاتح

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

8

تح
لفا

ق ا
زر

األ

3

12545.645.6االنفتاح
6423.469.0الهدوء

3111.380.3الغريزة
145.185.4الثقة

114.089.4التسلط
114.093.4االنطواء

82.996.4السمو
72.698.9عدم الثقة

20.799.6األبداع
10.4100.0االنغالق

274100.0الكلي

يتبين من الجدول )4( أن اللون )األزرق الفاتح( جاء في المرتبة الثالثة بالنسبة لبقية األلوان من حيث سيطرة 
داللة )االنفتاح( وما تشمله من معاني نفسية أخرى تأتي ضمن داللتها حيث بلغ عددها )50( معنى منها: االنطالق، 
واالنفتاح، والنشاط، والحيوية، وحب الحياة، والتفاؤل...الخ) ]أنظر ملحق )2((، بنسبة مئوية مقدارها )45.6( بواقع 
قد  بأنه  علمًا  استجابة،   )274( أصل  من  الفاتح(  )األزرق  باللون  متعلقة  )االنفتاح(  بداللة  خاصة  استجابة   )125(
اندرجت دالالت نفسية أخرى متعلقة به منها: )الهدوء( بنسبة مئوية مقدارها )23.4(، و)الغريزة( بنسبة مئوية مقدارها 

)11.3(، مشكلة ما نسبته )80.3( من مجمل الدالالت المتعلقة به.
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دالالت اللون األبيض:  -

الجدول )5(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون االبيض

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

16

ض
ألبي

ا

4

15145.545.5الهدوء
10531.677.1االنفتاح
278.185.2الغريزة

195.791.0الثقة
113.394.3االنطواء
82.496.7عدم الثقة

51.598.2السمو
51.599.7التسلط
10.3100.0العداء
332100.0الكلي

يتبين من الجدول )5( أن اللون )األبيض( جاء في المرتبة الرابعة بالنسبة لبقية األلوان من حيث سيطرة داللة 
)الهدوء( وما تشمله من معاني نفسية أخرى تأتي ضمن داللتها حيث بلغ عددها )27( معنى منها: )الهدوء النفسي، 
وهدوء األعصاب، والسكينة، والرقة ، والليونة...الخ )]أنظر ملحق )2((، بنسبة مئوية مقدارها )45.5( بواقع )151( 
استجابة خاصة بداللة )الهدوء( متعلقة باللون )األبيض( من أصل )332( استجابة، علمًا بأنه قد اندرجت دالالت نفسية 
أخرى متعلقة به منها: )اإلنفتاح( بنسبة مئوية مقدارها )31.6(، و)الغريزة( بنسبة مئوية مقدارها )8.1( ،مشكلة ما 

نسبته )85.2( من مجمل الدالالت المتعلقة به.

- دالالت اللون األصفر الفاتح:

الجدول )6(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون األصفر الفاتح

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

6

تح
لفا

ر ا
صف

األ

5

12243.443.4االنطواء
4516.059.4االنفتاح
4214.974.4التسلط

269.383.6عدم الثقة
124.387.9الثقة

103.691.5الهدوء
82.894.3الغريزة

72.596.8العداء
41.498.2السمو
41.499.6النفور

10.4100.0االنغالق
281100.0الكلي

حيث  من  األلوان  لبقية  بالنسبة  الخامسة  المرتبة  في  جاء  الفاتح(  )األصفر  اللون  أن   )6( الجدول  من  يتبين 
سيطرة داللة )االنطواء( وما تشمله من معاني نفسية أخرى تأتي ضمن داللتها حيث بلغ عددها )48( معنى منها: 
)الصمت، والعزلة، واليأس، والوحدة، والغموض، واالستسالم، واالنسحاب، والسكون ...الخ( )أنظر ملحق )2((، 
بنسبة مئوية مقدارها )43.4( بواقع )122( استجابة خاصة بداللة )االنطواء( متعلقة باللون )األصفر الفاتح( من أصل 
)281( استجابة، علمًا بأنه قد اندرجت دالالت نفسية أخرى متعلقة به منها: )اإلنفتاح( بنسبة مئوية مقدارها )16.0(، 
و)التسلط( بنسبة مئوية مقدارها )14.9(، و)عدم الثقة بالذات( بنسبة مئوية مقدارها )9.3(، مشكلة ما نسبته )83.6( 

من مجمل الدالالت المتعلقة به.
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دالالت اللون األخضر الغامق:  -
الجدول )7(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون األخضر الغامق

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

14

مق
لغا

ر ا
ض

ألخ
ا

6

9938.438.4االنفتاح
5119.858.1الثقة

3112.070.2الهدوء
238.979.1االنطواء

187.086.0التسلط
103.989.9السمو

103.993.8عدم الثقة
103.997.7الغريزة

41.699.2العداء
10.499.6األبداع

10.4100.0االنغالق
258100.0الكلي

لبقية األلوان من حيث  بالنسبة  السادسة  المرتبة  الغامق( جاء في  اللون )األخضر  يتبين من الجدول )7( أن 
بلغ عددها )50( معنى منها:  تأتي ضمن داللتها حيث  نفسية أخرى  سيطرة داللة )االنفتاح( وما تشمله من معاني 
االنطالق، واالنفتاح، والنشاط، الحيوية، وحب الحياة، والتفاؤل...الخ( )أنظر ملحق )2(( بنسبة مئوية مقدارها )38.4( 
بواقع )99( استجابة خاصة بداللة )االنفتاح( متعلقة باللون )األخضر الغامق( من أصل )258( استجابة، علمًا بأنه 
قد اندرجت دالالت نفسية أخرى متعلقة به منها: )الثقة بالنفس( بنسبة مئوية مقدارها )19.8(، و)الهدوء( بنسبة مئوية 
مقدارها )12.0(، و)اإلنطواء( بنسبة مئوية مقدارها )8.9(، مشكلة ما نسبته)79.1( من مجمل الدالالت المتعلقة به.

دالالت اللون الرمادي:  -

الجدول )8(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون الرمادي
النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

17

دي
رما

ال

7

9436.036.0االنطواء
4617.653.6الثقة

3212.365.9االنفتاح
2710.376.2التسلط

197.383.5عدم الثقة
124.688.1الهدوء
124.692.7العداء
83.195.8السمو

83.198.9الغريزة
20.899.6االنغالق
10.4100.0األبداع
261100.0الكلي

يتبين من الجدول)8( أن اللون )الرمادي( جاء في المرتبة السابعة بالنسبة لبقية األلوان من حيث سيطرة داللة 
)اإلكتئاب،  منها:  معنى   )48( عددها  بلغ  حيث  داللتها  تأتي ضمن  أخرى  نفسية  معاني  من  تشمله  وما  )االنطواء( 
مقدارها  مئوية  بنسبة   ))2( ملحق  ]أنظر  االرتباط...الخ)  وعدم  والملل،  والشحوب،  والعزلة،  واليأس،  والتعاسة، 
)36.0( بواقع )94( استجابة خاصة بداللة )االنطواء( متعلقة باللون )الرمادي( من أصل )261( استجابة، علمًا بأنه 
قد اندرجت دالالت نفسية أخرى متعلقة به منها: )الثقة بالذات( بنسبة مئوية مقدارها )17.6(، و)االنفتاح( بنسبة مئوية 
مقدارها )12.3(، و)التسلط( بنسبة مئوية مقدارها )10.3(، مشكلة ما نسبته )76.2( من مجمل الدالالت المتعلقة به.
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دالالت اللون الزهري:  -

الجدول )9(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون الزهري

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

12

ري
زه

ال

8

10834.634.6الغريزة
8126.060.6الهدوء

8126.086.5االنفتاح
134.290.7االنطواء

123.894.6التسلط
51.696.2عدم الثقة

51.697.8النفور
41.399.0الثقة

31.0100.0السمو
312100.0الكلي

يتبين من الجدول)9( أن اللون )الزهري( جاء في المرتبة الثامنة بالنسبة لبقية األلوان من حيث سيطرة داللة 
)الغريزة( وما تشمله من معاني نفسية أخرى تأتي ضمن داللتها حيث بلغ عددها )22( معنى منها: )اإلثارة، واإلغراء، 
والخصوبة، واللذة، واالستمتاع، والتحفز، والعاطفة القوية...الخ( )أنظر ملحق )2(( بنسبة مئوية مقدارها )34.6( 
قد  بأنه  علمًا  استجابة،   )312( أصل  من  )الزهري(  باللون  متعلقة  )الغريزة(  بداللة  خاصة  استجابة   )108( بواقع 
اندرجت دالالت نفسية أخرى متعلقة به منها: )الهدوء( بنسبة مئوية مقدارها )26.0(، و)االنفتاح( بنسبة مئوية مقدارها 

)26.0(، مشكلة ما نسبته )86.6( من مجمل الدالالت المتعلقة به.

دالالت اللون األحمر الفاتح:  -

الجدول )10(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون األحمر الفاتح

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

1

تح
لفا

ر ا
حم

األ

9

10033.133.1الغريزة
9832.565.6االنفتاح
3712.377.8الهدوء

227.385.1االنطواء
144.689.7الثقة

113.693.4التسلط
62.095.4العداء
51.797.0السمو

41.398.3عدم الثقة
31.099.3النفور
20.7100.0األبداع
302100.0الكلي

يتبين من الجدول )10( أن اللون )األحمر الفاتح( جاء في المرتبة التاسعة بالنسبة لبقية األلوان من حيث سيطرة 
داللة )الغريزة( وما تشمله من معاني نفسية أخرى تأتي ضمن داللتها حيث بلغ عددها )22( معنى منها: )اإلثارة، 
واإلغراء، والخصوبة، واللذة ، واالستمتاع، والتحفز، والعاطفة القوية...الخ( ) أنظر ملحق )2((بنسبة مئوية مقدارها 
)33.1( بواقع )100( استجابة خاصة بداللة )الغريزة( متعلقة باللون )األحمر الفاتح( من أصل )302( استجابة، علمًا 
بأنه قد اندرجت دالالت نفسية أخرى متعلقة به منها: )اإلنفتاح( بنسبة مئوية مقدارها )32.5(، و)الهدوء( بنسبة مئوية 
مقدارها )12.3(، و)االنطواء( بنسبة مئوية مقدارها )7.3(، مشكلة ما نسبته )85.2( من مجمل الدالالت المتعلقة به.
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- دالالت اللون البرتقالي الفاتح:

الجدول )11(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون البرتقالي الفاتح

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

4

تح
لفا

ي ا
قال

رت
الب

10

8432.932.9االنفتاح
3614.147.1التسلط

3312.960.0االنطواء
3212.572.5الغريزة
2811.083.5الهدوء

187.190.6الثقة
103.994.5عدم الثقة

72.797.3العداء
41.698.8السمو
20.899.6النفور
10.4100.0األبداع
255100.0الكلي

يتبين من الجدول)11( أن اللون )البرتقالي الفاتح( جاء في المرتبة العاشرة بالنسبة لبقية األلوان من حيث 
بلغ عددها )50( معنى منها:  تأتي ضمن داللتها حيث  نفسية أخرى  سيطرة داللة )االنفتاح( وما تشمله من معاني 
مقدارها  مئوية  بنسبة   ))2( ملحق  )أنظر  والتفاؤل...الخ(  الحياة،  والحيوية، وحب  والنشاط،  واالنفتاح،  )االنطالق، 
)32.9( بواقع )84( استجابة خاصة بداللة )االنفتاح( متعلقة باللون )البرتقالي الفاتح( من أصل )255( استجابة، علمًا 
بأنه قد اندرجت دالالت نفسية أخرى متعلقة به منها: )التسلط( بنسبة مئوية مقدارها )14.1(، و)االنطواء( بنسبة مئوية 
مقدارها )12.9(، و)الغريزة( بنسبة مئوية مقدارها )12.5(، )الهدوء( بنسبة مئوية مقدارها )11.0( مشكلة ما نسبته 

)83.4( من مجمل الدالالت المتعلقة به. 

دالالت اللون البني الفاتح:  -

الجدول )12(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون البني الفاتح

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

10

تح
لفا

ي ا
لبن

ا

11

7832.532.5االنفتاح
4619.251.7االنطواء

3514.666.3الثقة
2410.076.3الهدوء
187.583.8التسلط

177.190.8الغريزة
93.894.6السمو

83.397.9عدم الثقة
41.799.6العداء

10.4100.0األبداع
240100.0الكلي

يتبين من الجدول )12( أن اللون )البني الفاتح( جاء في المرتبة الحادية عشر بالنسبة لبقية األلوان من حيث 
بلغ عددها )50( معنى منها:  تأتي ضمن داللتها حيث  نفسية أخرى  سيطرة داللة )االنفتاح( وما تشمله من معاني 
مقدارها  مئوية  )2((بنسبة  ملحق  أنظر   ( والتفاؤل...الخ  الحياة،  وحب  والحيوية،  والنشاط،  واالنفتاح،  )االنطالق، 
)32.5( بواقع )78( استجابة خاصة بداللة )االنفتاح( متعلقة باللون )البني الفاتح( من أصل )240( استجابة، علمًا بأنه 
قد اندرجت دالالت نفسية أخرى متعلقة به منها: )اإلنطواء( بنسبة مئوية مقدارها )19.2(، و)الثقة بالنفس( بنسبة مئوية 
مقدارها )14.6(، و)الهدوء( بنسبة مئوية مقدارها )10.0(، مشكلة ما نسبته )76.3( من مجمل الدالالت المتعلقة به.
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دالالت اللون البنفسجي:  -
الجدول )13(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون البنفسجي

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

3

جي
فس

لبن
ا

12

8731.331.3االنفتاح
5921.252.5الهدوء

3512.665.1الغريزة
3412.277.3االنطواء

238.385.6الثقة
176.191.7التسلط
72.594.2السمو

62.296.4عدم الثقة
41.497.8النفور
41.499.3العداء

20.7100.0األبداع
278100.0الكلي

يتبين من الجدول )13( أن اللون )البنفسجي( جاء في المرتبة الثانية عشر بالنسبة لبقية األلوان من حيث سيطرة داللة 
)االنفتاح( وما تشمله من معاني نفسية أخرى تأتي ضمن داللتها حيث بلغ عددها )50( معنى منها: )االنطالق، واالنفتاح، 
والنشاط، والحيوية، وحب الحياة، والتفاؤل...الخ( ) أنظر ملحق )2(( بنسبة مئوية مقدارها )31.3( بواقع )87( استجابة 
خاصة بداللة )االنفتاح( متعلقة باللون )البنفسجي( من أصل )278( استجابة، علمًا بأنه قد اندرجت دالالت نفسية أخرى 
متعلقة به منها: )الهدوء( بنسبة مئوية مقدارها )21.2(، )الغريزة( بنسبة مئوية مقدارها )12.6(، و)االنطواء( بنسبة 
مئوية مقدارها )12.2(، و)الثقة( بنسبة مئوية مقدارها )8.3( مشكلة ما نسبته )85.6( من مجمل الدالالت المتعلقة به.

دالالت اللون البرتقالي الغامق:  -
الجدول )14(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون البرتقالي الغامق

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

5

مق
لغا

ي ا
قال

رت
الب

13

6728.928.9االنفتاح
4619.848.7االنطواء
2711.660.3الغريزة
2611.271.6التسلط

2410.381.9الثقة
166.988.8الهدوء

114.793.5عدم الثقة
62.696.1العداء
41.797.8النفور
31.399.1السمو

10.499.6األبداع
10.4100.0االنغالق

232100.0الكلي

األلوان  لبقية  بالنسبة  عشر  الثالثة  المرتبة  في  جاء  الغامق(  )البرتقالي  اللون  أن   )14( الجدول  من  يتبين 
 )50( عددها  بلغ  حيث  داللتها  ضمن  تأتي  أخرى  نفسية  معاني  من  تشمله  وما  )االنفتاح(  داللة  سيطرة  حيث  من 
 ))2( ملحق  )أنظر  والتفاؤل...الخ(  الحياة،  وحب  والحيوية،  والنشاط،  واالنفتاح،  )االنطالق،  منها:  معنى 
الغامق(  )البرتقالي  باللون  متعلقة  )االنفتاح(  بداللة  خاصة  استجابة   )67( بواقع   )28.9( مقدارها  مئوية  بنسبة 
مئوية  بنسبة  )اإلنطواء(  منها:  به  متعلقة  أخرى  نفسية  دالالت  اندرجت  قد  بأنه  علمًا  استجابة،   )232( أصل  من 
 ،)11.2( مقدارها  مئوية  بنسبة  و)التسلط(   ،)11.6( مقدارها  مئوية  بنسبة  و)الغريزة(   ،)19.8( مقدارها 
به. المتعلقة  الدالالت  مجمل  من   )81.8( نسبته  ما  مشكلة   )10.3( مقدارها  مئوية  بنسبة  بالنفس(  و)الثقة 
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دالالت اللون األصفر الذهبي:  -

الجدول )15(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون األصفر الذهبي

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

7

بي
ذه

 ال
فر

ص
األ

14

7226.826.8السمو
6524.250.9االنفتاح

5018.669.5الثقة
238.678.1التسلط

217.885.9الغريزة
165.991.8االنطواء

114.195.9الهدوء
62.298.1عدم الثقة

41.599.6العداء
10.4100.0األبداع
269100.0الكلي

من  األلوان  لبقية  بالنسبة  الربعة عشر  المرتبة  في  جاء  الذهبي(  )األصفر  اللون  أن  الجدول)15(  من  يتبين 
حيث سيطرة داللة )السمو( وما تشمله من معاني نفسية أخرى تأتي ضمن داللتها حيث بلغ عددها )24( معنًا منها: 
)الرفعة والسمو، والعلو، والعظمة، وكبرياء، والشموخ، والرقي، وله مركز، وأصالة...الخ( )أنظر ملحق )2(( بنسبة 
مئوية مقدارها )26.8( بواقع )72( استجابة خاصة بداللة )السمو( متعلقة باللون )األصفر الذهبي( من أصل )269( 
استجابة، علمًا بأنه قد اندرجت دالالت نفسية أخرى متعلقة به منها: )اإلنفتاح( بنسبة مئوية مقدارها )24.2(، و)الثقة 
مقدارها  مئوية  بنسبة  و)الغريزة(   ،)8.6( مقدارها  مئوية  بنسبة  و)التسلط(   ،)18.6( مقدارها  مئوية  بنسبة  بالنفس( 

)7.8( مشكلة ما نسبته ) 86( من مجمل الدالالت المتعلقة به.

دالالت اللون األزرق الغامق:  -

الجدول )16(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون األزرق الغامق

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

9

مق
لغا

ق ا
زر

األ

15

6626.026.0االنفتاح
4818.944.9الثقة

4718.563.4االنطواء
2710.674.0التسلط
197.581.5الهدوء

176.788.2الغريزة
166.394.5السمو

83.197.6عدم الثقة
31.298.8العداء

20.899.6األبداع
10.4100.0النفور
254100.0الكلي

يتبين من الجدول )16( أن اللون )األزرق الغامق( جاء في المرتبة الخامسة عشر بالنسبة لبقية األلوان من 
بلغ عددها )50( معنى  تأتي ضمن داللتها حيث  نفسية أخرى  )االنفتاح( وما تشمله من معاني  حيث سيطرة داللة 
منها: االنطالق، واالنفتاح، والنشاط، والحيوية، وحب الحياة، والتفاؤل...الخ( )أنظر ملحق )2(( بنسبة مئوية مقدارها 
)26.0( بواقع )66( استجابة خاصة بداللة )االنفتاح( متعلقة باللون )األزرق الغامق( من أصل )254( استجابة، علمًا 
بأنه قد اندرجت دالالت نفسية أخرى متعلقة به منها: )الثقة( بنسبة مئوية مقدارها )18.9 (، و)االنطواء( بنسبة مئوية 
مقدارها )18.5(، و)التسلط( بنسبة مئوية مقدارها )10.6(، مشكلة ما نسبته )74.0( من مجمل الدالالت المتعلقة به.
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دالالت اللون األحمر الداكن:  -

الجدول )17(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون األحمر الداكن

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

2

كن
لدا

ر ا
حم

األ

16

6824.624.6االنفتاح
6423.247.8الغريزة

3412.360.1االنطواء
269.469.6العداء
248.778.3الثقة

238.386.6التسلط
165.892.4الهدوء
114.096.4السمو

82.999.3عدم الثقة
10.499.6النفور

10.4100.0االنغالق
276100.0الكلي

يتبين من الجدول )17( أن اللون )األحمر الداكن( جاء في المرتبة الثالثة بالنسبة لبقية األلوان من حيث سيطرة 
داللة )االنفتاح( وما تشمله من معاني نفسية أخرى تأتي ضمن داللتها حيث بلغ عددها )50( معنى منها: )االنطالق، 
واالنفتاح، والنشاط، والحيوية، وحب الحياة، والتفاؤل...الخ( )أنظر ملحق )2(( بنسبة مئوية مقدارها)24.6( بواقع 
)68( استجابة خاصة بداللة )االنفتاح( متعلقة باللون )األحمر الداكن( من أصل )276( استجابة، علمًا بأنه قد اندرجت 
مقدارها  مئوية  بنسبة  و)اإلنطواء(   ،)23.2( مقدارها  مئوية  بنسبة  )الغريزة(  منها:  به  متعلقة  أخرى  نفسية  دالالت 
)12.3(، )العداء( بنسبة مئوية مقدارها )9.4(، و)الثقة بالنفس( بنسبة مئوية مقدارها )8.7(، و)التسلط( بنسبة مئوية 

مقدارها )8.3( مشكلة ما نسبته )86.5( من مجمل الدالالت المتعلقة به.

دالالت اللون البني الغامق:  -

الجدول )18(: التكرارات المشاهدة والكلية والنسب المئوية المقابلة للدالالت الخاصة باللون البني الغامق

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرار المشاهدالمدلول السيكولوجيالرتبةاللونالرقم

11

مق
لغا

ي ا
لبن

ا

17

6124.224.2االنطواء
5019.844.0الثقة

4819.063.1االنفتاح
2811.174.2التسلط
176.781.0السمو
166.387.3الهدوء

104.091.3عدم الثقة
93.694.8الغريزة

93.698.4العداء
20.899.2األبداع
10.499.6النفور

10.4100.0االنغالق
252100.0الكلي

يتبين من الجدول)18( أن اللون )البني الغامق( جاء في المرتبة السابعة عشر بالنسبة لبقية األلوان من حيث 
سيطرة داللة )االنطواء( وما تشمله من معاني نفسية أخرى تأتي ضمن داللتها حيث بلغ عددها )48( معنى منها: 
)اإلكتئاب، والتعاسة، واليأس، والعزلة، والشحوب، والملل، وعدم االرتباط...الخ) أنظر ملحق )2((، بنسبة مئوية 
 )252( أصل  من  الغامق(  )البني  باللون  متعلقة  )االنطواء(  بداللة  خاصة  استجابة   )61( بواقع   )24.2( مقدارها 
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استجابة، علمًا بأنه قد اندرجت دالالت نفسية أخرى متعلقة به منها: )الثقة( بنسبة مئوية مقدارها )19.8(، و)االنفتاح( 
بنسبة مئوية مقدارها )19.0(، و)التسلط( بنسبة مئوية مقدارها )11.1(، مشكلة ما نسبته )74.1( من مجمل الدالالت 

المتعلقة به.

مناقشة النتائج

يتضمن هذا الجزء مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدارسة، والتي هدفت إلى الكشف عن دالالت األلوان لدى 
عينة من أولياء أمور طلبة المدرسة النموذجية في جامعة اليرموك.

ما دالالت األلوان لدى عينة من أولياء أمور طلبة المدرسة النموذجية في جامعة اليرموك؟  -

أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد الدراسة أشاروا إلى أن األلوان الغامقة كاألسود، والرمادي، والبني الغامق، 
 June، (ترتبط بالمشاعر الحزينة، كاالنطواء، واالكتئاب، والتعاسة، والعزلة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جوان
 )David، 2000( التي أشارت إلى أن األلوان الغامقة ترتبط بالمشاعر السلبية. كما تتفق مع دراسة ديفبد )1992
 )Zenter، 2001( السلبية كالحزن. وتتفق أيضًا مع دراسة زينتنر بالمشاعر  الغامقة ترتبط  التي بينت أن األلوان 
 Naz، Epps&( التي بينت أن األلوان الغامقة ترتبط بعاطفة الحزن.. كما تتفق أيضًا مع دراسة ناز وإبس وداوسون

Dawsson، 2008( الذين أشاروا إلى أن األلوان الغامقة تثير المشاعر السلبية لدى طلبة الكليات األمريكية.

الديني. فاألفراد في  الثقافية، والعادات والتقاليد، والجانب  النتيجة إلى دور الجوانب  الباحثان هذه  وقد يعزو 
المجتمع العربي على وجه العموم يتشاءمون من اللون األسود، ويجعلون األلوان الغامقة رمزًا للمناسبات الحزينة، فإذا 
مات اإلنسان لبس األهل اللون األسود، وإذا مات رئيس الدولة نّكسوا األعالم ورفعوا العلم األسود. ولقد أشار القرآن 

الكريم إلى مصير اإلنسان غير الملتزم بدينه أن وجهه سيكون أسود يوم القيامة، قال تعالى:

ا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما  » َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌهۚ  َفَأمَّ
ُكْنُتْم َتْكُفُروَن« )سورة آل عمران: 106(.

وعلى الرغم من أن أفراد الدراسة أشاروا إلى أن األلوان الغامقة ترتبط بشكل كبير بالعواطف الحزينة. إاّل 
أنهم ذكروا أن اللون األسود يرتبط بداللة السمو والثقة. وكذلك الرمادي والبني الغامق، حيث ارتبطا بدالالت الثقة، 
واالنفتاح وغيرها. ولعل ذلك يرتبط بتفضيل لون اللباس، حيث ينظر إلى األسود مثاًل على أنه لون رسمي، ومميز. 
وهذا يتفق مع دراسة هيمفل )Hemephl، 2001( التي بينت أن الطلبة الذكور فضلوا األلوان الغامقة باعتبارها ألوان 

أكثر رسمية من األلوان الفاتحة.

كما أظهرت النتائج أن أفراد الدارسة قد فضلوا األلوان الفاتحة على األلوان الغامقة، وقد ربطوا األلوان الفاتحة 
بدالالت الصفاء، والنقاء، واألمل، والسرور، والسعادة، والسكينة، والهدوء، وغيرها من الدالالت التي تركز على 

العواطف اإليجابية.

األلوان  يربطون  والبالغين  األطفال  أن  أشارت  التي   )Juine، 1992( النتيجة مع دراسة جوان هذه  وتتفق 
الفاتحة بالمشاعر اإليجابية. كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة زينتنر )Zentner، 2001( التي بينت أن البالغين الذين 

تتراوح أعمارهم ما بين )18-39( سنة، قد فضلوا اللون األزرق، وقد ربطوا بين عاطفة السعادة واأللوان الفاتحة.

كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة هيمفل )Henphil، 2001( التي بينت أن اإلناث من الطلبة الخريجين يفضلن 
األلوان الفاتحة على األلوان الغامقة وذلك الرتباطها بالعواطف والدالالت اإليجابية.

كما تتفق مع دراسة يان كي )Yan Ke، 2003( التي بينت أن األطفال يربطون األلوان الفاتحة بالمشاعر 
اإليجابية. كما تتفق أيضًا مع دراسة ناز وإبس وداوسون )Naz، Epps& Dawsson، 2008( التي أشارت إلى أن 

األلوان الفاتحة تثير مشاعر البهجة والسرور لدى طلبة الكليات األمريكية. 



املومني وبدارنة

66

الثقافية، والعادات والتقاليد، والبعد  بالجوانب  ارتباطات دالالت األلوان  إلى  النتيجة  الباحثان هذه  وقد يعزو 
الديني. فاألفراد يفضلون اللون األبيض، ويعتبرونه رمزًا للطهر، والنقاء، والعفاف، ولذلك ارتبط بلباس العروس مثاًل. 
كما عبر القرآن الكريم عن الذين التزموا أحكامه بأن وجوههم تأتي يوم القيامة باللون األبيض، داللة على السرور، 

والنقاء، والرضا. قال تعالى:

ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة اللهَِّ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن « ) سورة آل عمران: اآلية 107(. ا الهَِّذيَن اْبَيضهَّ » َوَأمهَّ

واللون األخضر كذلك إنما يرتبط بالسعادة، و الراحة، واألمل، والحياة السعيدة، ولهذا جعل اهلل تعالى األرض 
مخضرة، وجعل ثياب أهل الجنة اللون األخضر. قال تعالى:

ِئ���َك َلُهْم َجنهَّ���اُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اْلَْنَهاُر ُيَحلهَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَس���اِوَر ِمْن َذَهٍب َوَيْلَبُس���وَن  » ُأولَٰ
ِثَياًبا ُخْضًرا ِمْن ُس���ْنُدٍس َوِإْس���َتْبَرٍق ُمتهَِّكِئي���َن ِفيَها َعَلى اْلََراِئ���ِكۚ  ِنْعَم الثهََّواُب َوَحُس���َنْت ُمْرَتَفًقا « 

 

)سورة الكهف: اآلية 31(. 

وكذلك اللون األزرق الفاتح، الذي يشير إلى االنفتاح والتفكير، والتأمل، والتفاؤل، والهدوء. ولذلك أمر اهلل 
سبحانه وتعالى التفكير في السماء ، وجعل لونها اللون األزرق، قال تعالى: 

َماَواِت َواْلَْرِض َربهََّنا َما  » الهَِّذيَن َيْذُكُروَن اللهََّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكهَُّروَن ِفي َخْلِق السهَّ
َذا َباِطًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النهَّاِر « )سورة آل عمران: اآلية 191(.  َخَلْقَت هَٰ

وبين القرآن الكريم أن اللون األصفر الفاقع يشير إلى السعادة، والسرور، قال تعالى:

» َقاُلوا اْدُع َلَنا َربهََّك ُيَبيِّْن َلَنا َما َلْوُنَهاۚ  َقاَل ِإنهَُّه َيُقوُل ِإنهََّها َبَقَرٌة َصْفَراُء َفاِقٌع َلْوُنَها َتُسرُّ النهَّاِظِريَن «

 )سورة البقرة: اآلية 69(. 

وبالرغم من ذلك فقد أشار أفراد الدراسة إلى أن اللون األصفر يشير إلى االنطواء، والعزلة، واليأس، والوحدة، 
وعدم الثقة بالنفس. وقد يرتبط ذلك بتطور دالالت األلوان عبر األزمان، فأولياء األمور قد يعتبرون لبس اللون األصفر 

دااًل على الغيرة، وعدم الثقة بالنفس، والعزلة مثاًل. 

وبناًء على ما أشارت إليه نتائج الدراسة من دالالت األلوان لدى عينة من أولياء أمور طلبة المدرسة النموذجية 
تربية  الدالالت على  النتائج في وضع تصور ودراسة ألثر هذه  االستفادة من هذه  يمكن  فإنه  اليرموك،  في جامعة 

الوالدين ألبنائهم من حيث الجوانب الدينية، والجسمية، والعقلية، واالنفعالية، والعقلية، واألخالقية. 

فعلى المجال الجسمي يمكن أن تؤثر دالالت األلوان لدى الوالدين على تربية أبنائه من حيث: مدى تعامله مع 
أطفاله بالعدل على اختالف لون بشرتهم، وتعرفه على حالة أطفاله الصحية من خالل لون بشرتهم، واختيار مالبس 
أطفاله بناًء على لون بشرتهم وحبهم للون نفسه، واقتراحه ألوانًا على أطفاله تساعدهم على الشعور بعكس ما هم عليه 

من طول أو قصر.

وعلى المجال العقلي يتعلق بما يوفره لهم من كتب دراسية وقرطاسيه ذات ألوان زاهية تثير في نفوسهم حب 
القراءة والتعلم، وتوفير بيئة تعليمية داخل بيته غنية باأللوان التي تزيد من حب االستكشاف لدى أبنائه، وربط المستوى 

العقلي ألطفاله بمدى استخدامهم لأللوان المناسبة.

اآلخرين،  برأي  األخذ  دون  لأللوان  اختيارهم  في  الحرية  األطفال  بإعطاء  يتعلق  االجتماعي  المجال  وعلى 
ألوان حسب  المجتمع من ارتداء  لما في ذلك من أصالة، وتقيدهم بما يفرضه  الموروثة  اللونية  القيم  وتربيتهم على 

طبيعة المناسبة.
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وعلى المجال األخالقي يتضمن تحذير األبناء من استخدام بعض األلوان المثيرة للغرائز والشهوات، وتوجيههم 
نحو ارتداء األلوان الهادئة كنوع من احترام الذات، وتشجيع األبناء الذكور على المباينة في ألوانهم عن البنات لما في 

ذلك من قيم.

التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثين يوصيان بما يلي:

إجراء دراسة ميدانية حول أثر انعكاس دالالت األلوان لدى أولياء أمور طلبة المدرسة النموذجية على تربية   -
أبنائهم.

إجراء دراسة حول ارتباطات دالالت األلوان بالجوانب الثقافية واالجتماعية والدينية.  -
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ملحق 1

االستبانه بصورتها النهائية

بسم الل الرحمن الرحيم

أخي المستجيب … أختي المستجيبة…

المدرسة  طلبة  أمور  أولياء  من  عينة  لدى  األلوان  سيكولوجية  دالالت  على«  التعرف  الى  تهدف  دراسة  بإجراء  الباحثان  يقوم 

النموذجية في جامعة اليرموك«. لذا يرجى منكم االجابة على أداة الدراسة بكل موضوعية، علمًا بأن البيانات ستعامل بسرية تامة، والغراض 

البحث العلمي فقط.

المعلومات الشخصية: 

أنثى الجنس:        ذكر  

41 سنة فاكثر العمر:         24 سنة فأقل      25-40 سنة  

المؤهل األكاديمي:       توجيهي فأقل    دبلوم    بكالوريوس فأعلى

عدد أفراد االسرة:       4 أفراد فأقل    5-7أفراد       8 أفراد فأكثر

أواًل: باالستعانة بالمفردات المتوفرة في الجدول التالي أو ما تراه أنت مناسبًا اختر دالالت األلوان بالنسبة لك:

17 - اإلثارة 13 - الخوف9 -الحرية5 - التشاؤم1 - الرقة
25 - الوحدة أو 21 - التفاؤلوالتحفز

29 - التميزاالنعزالية

22 - الحلم 18 - الضيق14 - الغضب10 - األنوثة6 -التسلط2 - الهدوء
30 - العظمة26 - المرضوالخيال

19 - التمسك 15 - الحزن11 - الدبلوماسية7 - ألنانية3 - الحب
بالرأي

23 - نشاط 
31 - انتماء27 - الصحة وحيوية

28 - عدم الثقة 24 - االنطالق20 - الرجولة16 - القلق12 - الدفء8 - االسترخاء4 -الرومانسية
32 - الخمولبالنفس

ثانيًا: اختر رقم المدلول الذي يناسبك وضعه في الفراغ المخصص وان كان هناك مدلواًل آخر لم يذكر في الجدول السابق أرجو ذكر ذلك :

رقم األلوانالرقم
المدلول

رقم 
المدلول

رقم 
مدلوالت أخرى تراها من وجهة نظركالمدلول

األحمر الفاتح1. 
األحمر الداكن2. 
البنفسجي3. 
البرتقالي الفاتح4. 
البرتقالي الغامق5. 
األصفر الفاتح6. 
األصفر الذهبي7. 
األزرق الفاتح8. 
األزرق الغامق9. 

البني الفاتح10. 
البني الغامق11. 
الزهري12. 
األخضر الفاتح13. 
األخضر الغامق14. 
األسود15. 
األبيض16. 
الرمادي17. 


