
Vol. 5, No.1 – 2021                 Journal of Engineering Research (ERJ) 

 

 

50 

 

 تأثير اللون والضوء على الفراغات السكنية الداخلية
 

 البشكارريم محمد أشرف م/                          د/عزة صبحي السقا    شهيرة سيد شرف الدين /أ.د                              أ.د/ محمود أحمد زكى
 بكالوريوس الهندسة المعمارية                      مدرس بقسم الهندسة المعماريةبقسم الهندسة المعمارية       أستاذ   ورئيس جامعة طنطا-بقسم الهندسة المعمارية أستاذ

 المنصورةجامعة                                                     جامعة طنطا            جامعة طنطا             جامعة طنطا                                                        

 reem.mohamedashraf@yahoo.com   azza.elsaka@f-eng.tanta.edu.eg   shira111@yahoo.com mahmoud.zaki@f-.tanta.edu.eg     

 

إن اللون والضوء بينهما عالقة ارتباط قوية تتضح من خالل البيئة  -الملخص
وعناصرها . ويعتبران من أهم العناصر البصرية لما بهم من طاقة بصرية مؤثرة 
علي اإلدراك العقلي والحسي ، وبهم يتضح جمال التصميم الداخلي بعناصره 

ومعرفته بمبادئ المتكاملة . ونجاح التصميم الداخلي يعتمد علي مقدرة المصمم 
وأساسيات تصميم اللون والضوء وإختياره للخامات وحساب معامالت 
اإلمتصاص واإلنعكاس للخامات واأللوان ، ومعرفته أيضا بالعوامل التي تؤثر 
علي كل منهم . واهتم البحث بمناقشة ودراسة اللون والضوء وخصائص كل منهم 

ي التصميمات الداخلية ومعايير ، وتحليل للعوامل المؤثرة علي اللون والضوء ف
استخدام كل منهم الجمالية والنفسية ، ودراسة أساليب وأنواع وحدات اإلضاءة ، 
وكيفية استخدام مصادر اإلضاءة المختلفة. وقد خّص البحث اللون والضوء 

اإلنسان حاليا معظم وقته في فراغات مغلقة خاصة بالفراغات السكنية لقضاء 
بتحليل عدد من الفراغات السكنية ثم المثال التطبيقي توصل الفراغات السكنية .و

 البحث إلي عدد من األسس العامة إلختيار اللون والضوء بالفراغات السكنية .

 اللون ، الضوء ، المصابيح ، اللون المستخلص ، المساكن . الكلمات الدالة:
 

 المقدمة 

ية للمباني السكنية ، يتطلب التصميم الجيد للون والضوء في الفراغات الداخل
ودراسة تأثيراتهم النفسية والجمالية علي المستخدمين وضع عدد من المعايير 
واإلعتبارات لضمان أن يتطابق التصميم مع متطلبات الفراغ األساسية ، وعلي 

األساليب والنظم الصحيحة لتصميم اللون والضوء   المصمم الداخلي معرفة
والجمالية .ويحاول البحث الوصول إلي أهم  لتحقيق متطلبات الفراغ النفسية

األساليب والنظم العلمية لتصميم اإلضاءة واختيار األلوان والخامات داخل الفراغ 
ويهدف البحث إلي الداخلي السكني للوصول للهدف النفسي والجمالي المطلوب.

ية دراسة المعايير األساسية لتصميم اللون والضوء واستخدام النظم الحديثة اللون
إمكانية  والضوئية معا للوصول إلي أفضل نتائج طبقا للنشاط الداخلي للفراغ.

تطبيق المعايير واإلعتبارات و القوانين الخاصة  بالضوء واللون لوضع 
 اإلقتراحات األساسية للتصميم الداخلي السكني .

 منهجية البحث

والمنهج  يعتمد منهج البحث علي المنهج اإلستقرائي والمنهج التحليلي
الصناعية ومبادئ كل منهم ة من خالل دراسة مفاهيم اللون و اإلضاءالتطبيقي 

والمعايير واإلعتبارات الخاصة بهم وكذلك تحليل عدد من الفراغات المسبقة 
التصميم وتطبيق ما توصل إليه البحث من خالل التطبيق علي فراغ 

       سكني .

 النظري اإلطار .1

بعض المفاهيم الهامة المكونة للبحث وعالقتها  تناول اإلطار النظري شرح

ببعضها البعض وكيفية تطورها ونشأتها واعتمد هذا على البحث في المراجع 

 -الخاصة بكل مفهوم على حده فيما يلي: 

 :لتصميم الداخلي ا 1-1

تهيئة الفراغات الداخلية لتؤدي الوظائف المطلوبة بها بأقل جهد وتشمل الحوائط 

 .] 1[ألرضيات ، األثاث ،اإلضاءة اللون واإلكسسوارات ، األسقف ، ا

 أهمية التصميم الداخلي 1-2

توفير الراحة و المتانة والفائدة الجمالية بالفراغ ، واستغالل الفراغ بالشكل 

الصحيح ومعالجة المشاكل المعمارية، من أهم المصاعب التي تواجه 

اإلعتبارتحقيق الناحية الجمالية و النفسية المصمم الداخلي ، مع األخذ بعين 

 بما يتناسب مع وظيفة الفراغ .

 اللون وخصائصه 1-2-1

اللون هو التأثير الفسيولوجي الذي ينتج عند استقبال العين للضوء المنعكس من 

سطح معين بأطوال موجية مختلفة مما يجعل العين تميز بين لون وآخر وسطح 

 .] 2[وآخر 

 :] 3[خصائص اللون 

 : تعرف بالصفة التي يسمي بها اللون . Hueصفة اللون-

 : تعرف بدرجة البعد أو القرب للون األبيض "نصوع اللون". Valueقيمة اللون-

 " نقاء اللون " . :يعرف بدسامة الذرات اللونية بالمساحةSaturationاإلشباع

 

 دائرة األلوان 1-2-2

لون( بنظام دقيق متجانس ومتساوي صممت من 12هي مجموعة من األلوان )

 وتتكون من :] 3[قبل جوهانس اتن * 

ألوان أساسية : هي ثالث ألوان علي رؤوس مثلث متساوي األضالع و يتكون -

 منها باقي األلوان )األزرق و األحمر و األصفر (.

تج من دمج لونين أساسيين معا ألوان ثانوية : وهي ثالث ألوان وهي تلك التي تن-

 ) البنفسجي والبرتقالي واألخضر (.

ولون ثانوي ) البرتقالي المصفر ، البرتقالي المحمر ، األخضر المصفر ، 

 البنفسجي المحمر ، األخضر المزرق ، البنفسجي المزرق (.

 

 تصنيفات األلوان حسب درجة الحرارة للون 1-2-3

 األلوان الدافئة : -

 األحمر،األصفر، الذهبي ، البني ، المخملي(.وتشمل ) 

 األلوان الباردة :-

 )الفيروزي ، األخضر ، األزرق ، األخضر المائل للصفرة(. 

 األلوان المحايدة : -

 ) األبيض، الرمادي ، الفضي ، البني ، البيج ، األسود(.

 الضوء 1-3

هو اإلشعاع المرئي لمجموعة الطيف المغناطيسي الكهربي ، ينتشر علي شكل 

وحدة  4000حركة موجية بذبذبات مختلفة ، وأطوال موجاتها تكون بين 

وحدة أنجستروم ، وبين القيمتين يظهر التدرج في قيم  7400أنجستروم وحتي 

 .] 4[األطوال الملونة ألمواج األشعة الضوئية 

  أنواع اإلضاءة :

اإلضاءة الطبيعية : وهي التي تعتمد علي الشمس وأشعتها المباشرة والغيرمباشرة 

 ويراعي عند تصميمها توجيه المبني. 

اإلضاءة الصناعية : وهي التي تعتمد علي مصادر خارجية يتم استخدام الكهرباء 

 أو الغاز للحصول علي الضوء .

 

 المظهراللوني للمصابيح واللون المستخلص 1-3-1

يجب علي المصمم الداخلي معرفة الفرق بين مظهر المصابيح و اللون 

المستخلص . ومظهر المصابيح اللوني هو الظاهر من المصباح مثل أن يظهر 

واللون المستخلص هو تأثير الطاقة المرئية التي تخرج . أخضر أو أزرق أو أحمر

أي أننا نعني من المصباح الكهربائي علي مظهراألسطح الخارجية مثل الجدران 

mailto:reem.mohamedashraf@yahoo.com
mailto:shira111@yahoo.com
mailto:mahmoud.zaki@f-.tanta.edu.eg
mailto:mahmoud.zaki@f-.tanta.edu.eg


Vol. 5, No.1 – 2021                 Journal of Engineering Research (ERJ) 

 

 

51 

 

ومنحني اللونية .  طيف المصباح عليها    استخالص اللون الظاهر عند سقوط

 الضوئية يتناول األلوان األساسية للضوء المرئي والمحددة علي حرف المنحني.

 

 ( المظهر اللوني للمصابيح1شكل )

 المصدر

 والمنحني يغلق عند توصيل خط مستنقيم بداية من نهاية الطيف البنفسجي

ألول الطيف األحمر. ويمكن من خالل هذا المنحني التنسيق بين مختلف أنظمة 

 األلوان وتوصيف األلوان ومعرفة خصائصها.

أنواع المصابيح المستخدمة بالفراغات السكنية الداخلية ومميزاتها  1-3-2

 واستخداماتها و العيوب:

 سنتناول بالتفصيل عدد من األنواع :

يلة زجاجية تتحمل الحرارة. و تتميز بأمانة لونية عامة المصباح المتوهج : بص -

عالية ، وتعددية األلوان. ولكن يعيبه أنه يقصر عمرها مع ارتفاع درجة الحرارة. 

 .  ] 5[وتستخدم في إنارة المنازل والحوائط الغامرة

هالوجين : مصباح متوهج به نسب معينة من الهالوجينات  –مصابيح التنجستين  -

من التنجستين ، وغالف من الكوارتز. وتتميز بدليل أمانة لونية عالية .  خالل فتيل

 . ] 5[ ولكن يعيبه أن غالف المصباح يسود فيؤثر علي شدة الضوء الصادر

 وتستخدم للحصول علي ضوء غامر أو مركز.

مصابيح التفريغ الغازي : عند تسليط جهد مناسب عالي بين قطبين فيحدث  -

حب بإشعاعات كهرومغناطيسية ، ويقوم السطح الداخلي تقريغ في الغاز مصا

 .] 5[يبتحويله إلي ضوء 

المصابيح الفللورية)الفلورسنت(: أنبوبة زجاجية ممتلئة بغاز األرجون أو النيون  -

 ، يعمل بتفريغ الغاز بين القطبين للغاز .

ج تتميز بكفاءة عالية ومستوي بهر منخفض . ولكن يعيبها انخفاض الضوء النات

 .] 5[ساعة تقريبا  4000عند تشغيله لفترة 

 وتستخدم في اإلضاءة الداخلية العامة.

: غالف زجاجي أنبوبي شفاف . ] 5[ مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي -

يتميز بكفاءة ضوئية عالية ، ويستخدم إذا كان اإلعتبارات اإلقتصادية أهم من 

 أمانة نقل األلوان "إنارة خارجية".

 

 لمباني السكنيةا 1-3-3

هو المأوي الذي تتحقق فيه الوظائف األسرية والفردية األساسية ، وهو مجال 

للعالقات األسرية ، ووعاء للتنشئة االجتماعية بجانب كونه عنصرا ثقافيا بإعتباره 

 وتصنف إلي :] 6[نتاجا لتفاعل الفرد مع المعطيات البيئية حوله 

 مباني من عدة أدوار وشقتين أو أكثر بالدور .مساكن طابقية : عبارة عن عدة  -

المساكن المتصلة أو الشريطية :  يكون متالصق مع مباني أخري سكنية وتكون  -

 متعددة األدوار والمداخل.

السكن البرجي : انتشر في المدن الكبرى لإلستفادة من األراضي باهظة الثمن  -

 .طابق 12-8وتكون مابين 

 

 تطور األلوان واإلضاءة لمحة تاريخية عن 1-3-4

عرف المصري القديم األلوان منذ قديم األزل ، فكانت أسقف بعض المعابد 

ولزخارفه األخضر واألسود واألزرق ] 7[ باألزرق واألرضيات باللون األخضر

 . ] 7[ الذي استخرجهم من النباتات والحيوانات

وبالنسة للضوء اعتمد في البداية للياليه الصافية علي القمر والنجوم ، وبسبب 

تغيرات الجو من سحب وأمطار وغيره كان يختفي القمر والنجوم ، مما جعله 

، ثم استخدم بعد ذلك النار و المشاعل والشموع ] 8[ يحاول أن يبحث عن البديل

 للحصول علي الضوء بعد ذلك ، ثم المصابيح.

 

 أساسيات اإلضاءة الداخلية 1-3-5

إلختيار اإلضاءة الصحيحة للفراغ البد من تحديد استعماالت ونوعية األنشطة 

 بالفراغ وتنقسم إلي :

أماكن تحتاج إضاءة خاصة بسبب وجود أسطح مرئية هامة ، ويحتاج رؤية  -

 تفاصيل بشكل دقيق وسريع مثل أماكن القراءة ، الحياكة ،المطبخ .. .

عامة اليوجد أسطح دقيقة مرئية بها ، وتركيز الضوء يكون بمظهر أماكن  -

 الفراغ الداخلي مثل فراغ اإلستقبال ، ومشاهدة التلفاز..

فراغات تحتاج إضاءة من نوعية خاصة لتوفير السالم واألمان مثل الساللم ،  -

 الممرات ...

 

 اختيار نظام اإلضاءة 1-3-6

علي الكمية المطلوبة من الضوء وتحدد أنواع يتم اختيار نظام اإلضاءة للحصول 

 أنظمة اإلضاءة بالمسكن في أربع أقسام :

 اإلضاءة العامة : وهي إضاءة كامل المساحة ووصول الضوء-

الي كل المساحات بالفراغ .ويستخدم في جميع غرف المسكن وتعمل علي تقليل 

 التباين بين األسطح وبعضها .

ركيز الضوء علي سطح محدد وتستخدم داخل اإلضاءة الزاوية : تستخدم لت-

 الفراغات السكنية بغرض :

)الحصول علي إيقاع بين الضوء والظل ، تجنب الظالل من األماكن المرتفعة 

 وإظهار مختلف الجوانب الديكورية (.

 اإلضاءة المركزة : تستخدم لتركيز الضوء علي سطح محدد.-

: توفر إضاءة عالية لمساحة صغيرة ،  Task Lightingاإلضاءة المحلية أو -

ويستخدم وحدة إضاءة بالقرب من النشاط ، فال يخرج الضوء عن المساحة 

 المطلوبة )وحدة إضاءة علي سطح مكتب ( .

اإلضاءة الموضوعية : هي مرحلة متوسطة بين اإلضاءة المحلية واإلضاءة -

مثل األباجورة الركنية  العامة ، فهو يوفرإضاءة نسبيا عالية لمساحة نسبيا صغيرة

 ، ويمكن تحريكه والتحكم فيه.

 

 ( أنظمة اإلضاءة الداخلية2شكل )

 المصدر

 توزيع األشعة الضوئية 1-3-7

 يتم توزيع األشعة الضوئية بأحد الصور التالية :

أجهزة إضاءة مباشرة : تكون فيه اإلضاءة توجيهها ألسفل وتستخدم في اإلضاءة  -

  ] 9[العامة
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 ( اإلضاءة المباشرة 3 شكل )

 المصدر

% 60% و 40أجهزة شبه مباشرة : تنتشر فيها األشعة في جميع اإلتجاهات بنسبة -

 بالسقف والحوائط مباشرة .

 

 ( إضاءة شبه مباشرة4شكل )

 م،  عميش (2002المصدر )

أجهزة إضاءة منتشرة : وهي تنشر األشعة الضوئية عامة ، ومشعة في كل -

 االتجاهات .

 

 ( إضاءة منتشرة5شكل )

 عميش (  م،2002المصدر )

أجهزة إضاءة منتشرة وغير مباشرة : تقوم بنشر األشعة الضوئية علي  -

 % ثم تنعكس مرة أخري بالفراغ.90السقف والحوائط بنسبة 

 

 ( إضاءة منتشرة وغير مباشرة6شكل )

 عميش (  م،2002المصدر )

 الضوئية األشعة توزيع 1-3-8

مصدر الضوء علي أساس تقدير نتائج التصميم النهائية و وحدات يتم اختيار 

 اإلضاءة ، وهي تأخذ عدة أشكال منها :

الثريا : وحدات ضوئية متدلية من السقف لتوفير إضاءة عامة ، ولكن  –النجف -

 ال تكون كافية لجميع األغراض فيتم دعمها باضاءة حائط أو مناضد .

 

 الثريا -( النجف 7شكل )

 ( م2021، مارس duetdesigngroup.comر )المصد

األطباق :هياكل معدنية زجاجية ، تستخدم في الممرات وغرف النوم وتثبت -

 بالسقف لتوفير إضاءة غير مبهرة وخافتة.

المصابيح المعلقة : تستخدم للحصول علي إضاءة مركزة بمستوي سطح -

، وتتدلي أو ترتفع النشاط المطلوب بالفراغ مثل أن تكون فوق طاولة الطعام 

 بشكل معين وتعتبر بالتالي عنصر تأكيدي .

 

 ( المصابيح المعلقة8شكل )

 )cometarch.comم ( 2021، مارس 

األباجورات : وحدات ضوئية يتم وضعها علي سطح أفقي مثل المناضد -

المعيشة و اإلستقبال  وتكون متنوعة في أشكالها وخاماتها وتستخدم في

 وغرف النوم.

 

 ( أباجورة ركنية9شكل )

 م(2021،مارس /egypt.souq.comالمصدر )

األبليكات : وحدات حائطية تدعم اإلضاءة في أماكن مختلفة وتستخدم في -

 الممرات والمداخل والطعام .

رأسية تعمل علي توجيه وتركيز الضوء علي اللمباديرات : وحدات ضوئية -

 عنصر محدد بالفراغ ويكون بها عواكس لتوجيه الضوء .

 

 ( وحدة إضاءة لمبادير 10شكل )

 م (2021، مارس enarat.com المصدر )

 

الفوانيس : تستخدم في المداخل بأشكال شرقية بزجاج ملون وتثبت علي 

 أو تتدلي من السقف . الحائط

 طرق وأشكال إضاءة الحوائط السكنية 1-3-9

اإلضاءة الغامرة : هدفها إظهار الحوائط بالفراغ وتوضيح تفاصيله من -

حيث الملمس والخطوط وإظهار األعمال الفنية بتركيز الفيض الضوئي 

 عليها .

https://cometarch.com/
https://egypt.souq.com/
https://enarat.com/
https://enarat.com/
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 ( إضاءة غامرة للحوائط11شكل )

 م (2021، مارس  blog.dcorstore.comالمصدر )

اإلضاءة الغامرة الغير متجانسة : تعمل علي الحائط حركة تباينية ضوئية -

وتختلف المسافة بين الوحدات الضوئية والحائط وبالتالي بين الوحدات 

 الضوئية .

اإلضاءة الغامرة المتجانسة : تعني عدم وجود تباين ضوئي بين مناطق -

الحائط واألجهزة هنا هي نصف  الضوء علي الحائط وتكون المسافة بين

 المسافة بين األجهزة الضوئية وبعضها البعض .

 

 ( إضاءة غامرة متجانسة للحوائط12شكل )

 م(2021مارسarchants.com.المصدر)

إضاءة الحوائط ذات المالمس : وهي تهدف إلبراز الحائط من خالل تكوينات -

البارزة مضيئة و الغائرة مناطق الضوء والظل المتكونة علي الحائط ،األماكن 

الظل ، وتظهر خامات التشطيب للحائط سواء بياض خشن أو اسكندراني 

بملمسها الناعم ، أو حجر صناعي أو طبيعي أو أي أعمال جدارية علي 

 الحائط .

 

 ( إضاءة الحوائط ذات المالمس13شكل )

 م(2021،مارسDihanat-baredh.comالمصدر)

طية : عبارة عن تجويف يكون داخله مصدر الضوء إضاءة الحواجز الحائ-

سم( ، 25:30ليحجب المصدر عن العين ، ويكون بعد المصدر عن الحائط )

 وتكون رأسية أو أفقية أو مائلة.

 

 ( إضاءة الحواجز الحائطية14شكل )

 (2021، مارس blog.dcorstore.comالمصدر) 

 أثر استخدام الضوء الصناعي جماليا 1-3-10

اإلضاءة وتأكيد الشكل : يظهر التأكيد الضوئي عند حصول الشكل المراد -

تأكيده علي كمية من الضوء أكثر من الذي يجاوره ،أو العكس. وخطوط 

اإلضاءة تكون من النيون حيث تحقق التشكيل المرن الخطي ، أو باستخدام 

 إضاءة مخفية خلف الخطوط التصميمية .

 

 الشكل( اإلضاءة و تأكيد 15شكل )

 (2021، مارس mocosubmit.comالمصدر)

ول عليه عند تركيز شكل اإلضاءة وتأكيد خطوط التصميم : يتم الحص-

 اإلضاءة ليؤكد خطوط التصميم .

 

 ( اإلضاءة وتأكيد خطوط التصميم16شكل )

 (2021، مارس  /archdaily.comالمصدر ) 

إتزان  –إتزان ال تماثلي  –اإلضاءة وتحقيق اإلتزان : )إتزان إشعاعي -

البصري يعتبر شكل من أشكال االستقرار التي تعطي متماثل ( و اإلتزان 

الفرد إحساس الراحة والهدوء بالفراغ ، وأساس اإلتزان الضوئي من خالل 

التوازن حول المركز الرئيسي أو مركز السيادة ، والتوازن أيضا بين الظل 

والنور ، بين األبيض واألسود ، وبين درجات الضوء الملونة و بعضها 

 البعض .

 

 ( اإلتزان في التصميم17) شكل

 م(2021، مارس  /archdaily.comالمصدر) 

 

http://mocosubmit.com/lightgarden-brass-is-a-personalised-garden-of-light/?utm_content=bufferca80f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.archdaily.com/
https://www.archdaily.com/
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 اإلضاءة واإليقاع في التصميم : -

يحدث اإليقاع من خالل تكرار الوحدات الضوئية المتماثلة مع عناصر 

قق التصميم األخرى ، أو عن طريق عمل تدرج لوني علي سطح ما فيتح

اإليقاع اللوني ، أو اإليقاع عن طريق اإلعتماد علي الضوء و الظل والتبادل 

 بدفعات تتكرر .

 

 ( اإليقاع في التصميم18شكل )

 م  (2021، مارس  /etsy.com)   المصدر

 اإلضاءة والملمس :-

سطح عن آخر ويوجد  وتعبر عن خصائص المواد السطحية ، وهذا ما يميز

عوامل عديدة تؤثر في إدراك الفرد للملمس مثل : )قوة ونوعية وشدة الضوء 

التباين بين األسطح المختلفة ( ، حيث أن األسطح الالمعة تعكس -الساقط 

الضوء بوضوح و األسطح الغير المعة تمتص الضوء بشكل غير منتظم 

 وتظهر ببريق أقل .

 

 تفاصيل ملمس السطح( اإلضاءة وتوضيح 19شكل )

 م(2021،مارسDihanat-baredh.comالمصدر)

 توزيع األشعة الضوئية 1-3-11

ارتبط اإلنسان بحياته بموروثات جعلته جعلته يدرك الدرجات الضوئية و 

يربطها بمختلف األحاسيس الداخلية لإلنسان ، فشعر باألمان لشروق الشمس 

 وشعر بالخوف عندما حل الظالم .

 اإلضاءة :أسلوب -

اإلضاءة المباشرة : تجذب اإلنتباه لعناصر الفراغ جميعها وتزيد من التركيز 

 ( 5الذهني ، وأكثر األنواع إحداثا للبريق )

 

 ( اإلضاءة المباشرة20شكل )

 م(2021، مارس  duetdesigngroup.comالمصدر )

س اإلضاءة الموزعة : تستخدم في المداخل والممرات الرئيسية وتعط إحسا

 بالروح العملية .

 

 ( اإلضاءة الموزعة21شكل )

 (2018)مدثر،

اإلضاءة الغير مباشرة : تعمل علي زيادة اإلحساس بالراحة البصرية 

 .] 11[ والهدوء النفسي ولكنها تقلل من حيوية الفراغ

 

 ( اإلضاءة الغير مباشرة22شكل )

 م(2021، مارس  theultralinx.comالمصدر)

 نفسياأثر استخدام الضوء الصناعي  1-3-12

 إدراك اللون : 

عند سقوط الضوء الملون علي سطح معين فإنه يغير لونها ونتيجة لذلك تتغير 

أيضا ردود فعل اإلنسان وسلوكه . بالتالي فإن الضوء يؤثر علي شعور وعقل 

اإلنسان سواء كان صناعيا أو طبيعيا ، سواء كان ملونا أو كان ساقط علي 

ملون . والباحثون يشيرون أنه يوجد ما يثبت أن للضوء الملون تأثير سطح 

كبير علي مشاعر اإلنسان بجهازهم الهيبوثالموس البصري بدماغهم ، وأن 

هذا التأثير ينتقل بعد ذلك للغدة النخامية التي تتحكم بالغدد الصماء لإلنسان بما 

علي مستوي الهرمونات في ذلك الغدة الجنسية والدرقية ، وبالتالي تؤثر علي 

المفرزة بجسم اإلنسان ، وإكتشاف أيضا تأثير فسيولوجي علي وظائف 

اإلنسان الحيوية ساعد علي إيجاد طرق إلستخدام هذه الخاصية لتعالج أمراض 

 عديدة .

 اإلضاءة والتأثيرالعاطفي : -

ج يمكن أن يضاء الفراغ لتحقيق الراحة البصرية ، ولكن التاثير العاطفي النات

من الضوء واستغالل المصمم لهذا التباين هو التحدي الحقيقي للمصمم 

الداخلي ، فنجد الكثير من المعماريين يلجؤون لإلضاءة إلثراء وتعزيز التأثير 

 ( .5العاطفي ، أو نقل معاني وإيحاءات محددة مثل كاتدرائية نوتردام )

 

 ( لقطات داخلية لكاتدرائية نوتردام بفرنسا 23شكل ) 

 (2007المصدر )موقع بناة ، 

https://www.etsy.com/
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 : ]10[الميول الذاتية واإلستجابة اللونية لتفضيل األلوان  1-4-1

جرت العديد من األبحاث علي تفضيل األلوان بين األشخاص ، والنتيجة أن 

 أوجه االتفاق بينهم قليلة وبشكل خاص في عدة نقاط وهي :

 الشيوع النسبي لأللوان المشرقة وغير المشرقة . 

 اإلختالف في تفضيل األلوان بين الجنسين .

 الترتيب العام بتفضيل األلوان

وكانت نتيجة اإلختبارات والتجارب أنه يوجد قدر معين من االتفاق بين الناس 

 في تفضيل األلوان ، وكانت النتائج بالترتيب التالي :

 األخضر-األحمر               -األزرق                 -

 األصفر-البرتقالي               -             البنفسجي - 

 :(10)تفضيل األلوان بالنسبة لألطفال  1-4-2

للون إغراء وجذب خاص لدي جميع األطفال ، وقام عدد من الباحثين بالعديد 

من اإلختبارات علي األطفال بسن الخامسة و كذلك التاسعة من العمر عن 

طريق استخدام المثيرات اللونية واأللوان هي األحمر واألصفر و البرتقالي 

فضلون اللون واألخضر والبنفسجي واألزرق ، وكانت النتائج أن األطفال ي

األحمر حتي وصول األطفال لسن السابعة ، وفي الثامنة والتاسعة يفضل 

األطفال اللون األزرق . وعند استعمال نظرية المراحل الزمنية لنمو األطفال 

، وجد تفضيل األلوان بطول موجي طويل يتغير إلي قصير موجي بعد مرحلة 

 .] 4[األنانية ) سنتين إلي خمس سنوات( 

 أثر استخدام اللون جماليا 1-4-3

 التباين اللوني :

ويقصد به فصل الشكل عن خلفيته ،حيث أن إدراك الشكل عن خلفيته بدون 

التباين أمر صعب . والتباين اللوني يعني وضوح األلوان فيما بينها بشدة 

،ويكون بين األلوان األولية وبعضها أو بين األلوان الدافئة والباردة أم من 

 ج في قيمة اللون أواإلشباع اللوني .خالل التدر

 

 (  التباين اللوني24شكل )

 اللون و الملمس : -

من الرغم أن الملمس ليس من الخواص اللونية ولكنه يؤثر علي انعكاس 

الضوء ، فهو يسهم بالتالي في اإلحساس بحجم المواد .  فالملمس الخشن 

الملمس المصقول يمتص الضوء فيظهر أصغر حجما وأكثر عتامة ، بعكس 

 الناعم الذي يظهر أكبر حجما وأفتح .

واختيار الملمس يخضع لقواعد اإلتزان والتباين ، فنجد ان الملمس الغير  

مناسب يضعف المجموعة اللونية . واللون يتأثر بملمس األسطح فنجد األسطح 

 الالمعة الملساء تظهر أكثر برودة ، بينما األسطح الخشنة تظهر أكثر دفئا ،

وبالنسبة لألسقف فاأللوان الداكنة الفاتحة تقلل من ارتفاع السقف واأللوان 

 الباردة الفاتحة تزيد من اإلحساس باإلرتفاع .

 اإلنسجام اللوني :

ويعني ترتيب العناصر ترتيب متناسق وجيد . وفي المشهد البصري فهو يعني 

 : خلق مشهد جميل للعين وهذا من خالل عدد من األنظمة اللونية

 الخطة الاللونية :-

 يستخدم اللونين األبيض واألسود والتدرجات بينهم .

: ويستخدم فيها لون واحد بدرجاته  Monochromatic  خطة اللون الواحد-

 مضاف إليه أبيض أو رمادي أو أسود،وهو أقل المخططات حيوية .

: عبارة عن لونين متقابلين في Complementaryنظام األلوان المكملة -

 دائرة األلوان وأكثر المخططات إتزانا.

:عبارة عن ثالث ألوان متجاورة ،   Analogous خطة األلوان المتجاورة-

 فيختار المصمم أحد األلوان ليكون أساسي ثم اللونين المجاورين له.

خطة األلوان المتجاورة مع لون مقابل : وتكون عبارة عن أربعة ألوان ، -

 اللون المقابل لهم .ثالث ألوان متجاورة ثم 

رؤوس  : عبارة عن ثالث ألوان يقعو عليTraidخطة األلوان الثالثية  -

 مثلث متساوي األضالع .

عبارة عن  Split Complementary: خطة األلوان المتممة المنشطرة

 Yثالث ألوان ، لون مع اللونين المجاورين للون المقابل مما يخلق حرف 

 مضموم.

: أربعة ألوان يكونان مربع ، وبين كل لون Squareية خطة األلوان الرباع

 واآلخر لونين.

 

 ( الخطط اللونية التي تحقق اإلنسجام اللوني25شكل )

 م(2021، مارس  /moving.comالمصدر )

 جذب اإلنتباه والتأكيد اللوني :-

 تعمل األلوان الساخنة علي جذب اإلنتباه حيث أنها ظاهريا قريبة

 . األلوان الباردة تظهر متأخرة عن العينللعين بينما 

 

 ( صورة توضح جذب اإلنتباه للون األصفر26شكل )

 م(2021،مارسarchitecturaldigest.comالمصدر)

 التوازن اللوني :-

هي القيمة التي تحقق توازن الشكل الفني ، وتكون القيمتين متساويتين في 

 الداكنةتأثيرهما ، فاأللوان الفاتحة أخف من األلوان 

 أثر استخدام اللون نفسيا : 1-4-4

فلسفة اللون : العديد من النظريات والدراسات تمت حول ردود الفعل المختلفة 

لإلنسان نحو األلوان المختلفة ، ومعظم هذه النظريات مأخوذة من الطبيعة، 

وبصفة عامة نجد أن األلوان الدافئة تكون مثيرة ومنبهة وتساعد علي فتح 

وتناول الطعام بسرعة بينما األلوان الباردة توصل إحساس بالهدوء الشهية 

 والسكينة.
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 . ( التأثيرات السلبية واإليجابية علي النفس 1جدول )

 تأثير سلبي تأثير إيجابي اللون

التفاؤل والثقة و الطاقة  األصفر

 واإلبداع.

 الخوف،اإلكتئاب

 القلق،هشاشة عاطفية.

 الدفء،األمان،المرح البرتقالي

 الطاقة،المرح

 الحرمان،اإلحباط

 عدم النضوج.

اإلحتواء،الوعي الروحي  البنفسجي

 ، األصالة.

 الدونية و التوحد.

التناغم،المحبة،الراحة  األخضر

 والسالم

 الركود والوهن والبرود

محايد،وقد يحل محل  الرمادي

 األزرق.

 الحزن وانعدام الثقة

 البرودة و الثقل والخطر. والفخامة و األمنالرقي  األسود

الوضوح والبساطة والنقاء  األبيض

 والنظافة

 عدم الودية والبرودة

 ( .21قلة المرح واإلكتئاب ) الثقة والجدية والدفء البني

 

  التحليلي اإلطار .2

حالة دراسية محلية وعالمية لإلطالع علي المنظومة اللونية  12تم اختيار عدد  

النظام الضوئي المستخدمة واستنتاج األلوان المستخدمة بكل فراغ والنظام و 

 الضوئي:

 مبررات اختيار النماذج المحلية و العالمية : 

تنوع بالتة األلوان وأساليب اإلضاءة المستخدمة بكل فراغ  -

 سكني.

 تنوع األنشطة في الفراغات السكنية. -

 إختالف شكل وهوية كل فراغ سكني . -

 ة و مكان كل فراغ سكني . إختالف بيئ -

 التحليل الضوئي لصالة طعام: 2-1

ترتبط صالة الطعام بغرفة الجلوس وتمتد للمطبخ وقد ترتبط أيضا في بعض 

األحيان بصالة الضيوف وتحتاج إنارة كافية ليتمكن الجالسون من رؤية و تمييز 

 .ألوان الطعام بشكل صحيح وبشكل غير مبهر

التصميم الضوئي لصالة طعام بالنموذج المحلي وصالة ( مقارنة بين 2جدول )

 طعام بالنموذج العالمي

وجه 

 المقارنة

صالة الطعام بالنموذج 

 المحلي

 صالة الطعام بالنموذج العالمي

صورة 

 توضيحية

 

 (27شكل )

archdaily.com/ مارس ،

 م(2021

 

 (28شكل )

 duetdesigngroup.comالمصدر )

 م(2021، مارس 

المساحة 

 التقريبية

 متر 4*3 متر 5.5*16

اسم 

الشركة 

 المصممة

Phenomena Studio 

– Hisham Alaa 

Designs 

duetdesigngroup 

أنواع 

 اإلضاءة

 العامة  العامة

أسلوب 

 اإلضاءة

 المباشرة مباشرة–الغير المباشرة 

األثر 

 الجمالي

 التركيز علي طاولة

 الطعام كعنصر الرئيسي

التركيز علي طاولة الطعام 

 كعنصر الرئيسي

األثر 

 النفسي

 

تجنب اإلبهار و الوهج 

الهدوء –الضوئي  

 والراحة

 تجنب اإلبهار والوهج الضوئي

 

 

 التحليل اللوني لصالة طعام: 2-2

( مقارنة بين التصميم اللوني لصالة طعام بالنموذج المحلي وصالة 3جدول )

 بالنموذج العالميطعام 

صالة الطعام بالنموذج  وجه المقارنة

 المحلي

صالة الطعام بالنموذج 

 العالمي

األلوان 

 المستخدمة

 –األصفركلون دافئ 

األسود و األبيض 

 كألوان محايدة .

 البني الفاتح و البني

لون الضوء 

 المستخدم

 األبيض األبيض.

اإلحساس بالود والثقة  األثر النفسي

الشهية لتناول وفتح 

 الطعام .

السالم والراحة والدفء 

 والثقة وفتح الشهية 

 اإلنسجام اللوني التباين اللوني  األثر الجمالي 

بعد المقارنة ومن الجداول، بالنسبة للنظم الضوئية نجد تطابق في أنواع اإلضاءة 

المستخدم وتطابق نسبي بأسلوب اإلضاءة ولون الضوء المستخدم وكذلك 

 األثرالنفسي و الجمالي من خالل التركيز علي عنصر الطاولة الرئيسي . 

إلختالف المساحة وبالنسبة للنظم اللونية نجد اختالف باأللوان المستخدمة 

فاستخدم اللون األصفر في المساحات الواسعة للتركيز البصري علي طاولة 

الطعام وإضفاء اإلحساس باأللفة بالمكان وابتعد عن األلوان األولية في المساحة 

األصغر حتي ال تبدو ضيقة أكثر واستخدم لون محايد وتختلف باألثر الجمالي 

 تبعا للتصميم الداخلي .

 حليل الضوئي لغرفة النوم الرئيسيةالت 2-3

غرفة النوم هي أكثر الفراغات خصوصية بالبيت ، وتتم فيها األنشطة بشكل 

محدود مثل النوم والتجمل و المطالعة و تغيير المالبس وتناول الطعام في بعض 

األحيان مع وجود جلسة صغيرة ، وتتصف غرفة النوم بالهدوء النفسي والراحة 

 واإلسترخاء .
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بالنموذج المحلي  لغرفة نوم رئيسية الضوئي( مقارنة بين التصميم 4ول )دج

 بالنموذج العالمي وغرفة نوم رئيسية

وجه 

 المقارنة

 غرفة النوم الرئيسية

 بالنموذج المحلي 

غرفة النوم الرئيسية بالنموذج 

 العالمي

صورة 

 توضيحية

 

( 29شكل)

archdaily.com/ مارس ،

 م(2021

 

 (30شكل )

 ،/ann1.net/المصدر)

 م(2021مارس ، 

اسم 

الشركة 

 المصممة

Phenomena Studio – 

Hisham Alaa 

Designs 

ann 

المساحة 

 التقريبية

 متر 4*4.5 متر 8*10

أنواع 

 اإلضاءة

 الموضوعية 

 العامة -

 الموضوعية

 العامة - 

أسلوب 

 اإلضاءة

 المباشرة–الغير مباشرة 

 

 المباشرة–الغير مباشرة 

األثر 

 الجمالي

تحقق إيقاع بين النور 

وإظهار كافة -والظل

 التفاصيل للغرفة.

-تحقق إيقاع بين النور والظل

وإظهار كافة التفاصيل 

 للغرفة.

األثر 

 النفسي

الهدوء والراحة البصرية 

عندعند ممارسة مختلف 

 األنشطة .

الهدوء والراحة البصرية عند 

 ممارسة مختلف األنشطة .

 التحليل اللوني لغرفة النوم الرئيسية 2-4

بغرفة النوم الرئيسية  في المثال المحلي  اللوني( مقارنة بين التصميم 5جدول )

 وغرفة النوم الرئيسية في المثال العالمي

محل  –صالة الطعام  وجه المقارنة

 المحليةالدراسة 

صالة الطعام محل الدراسة 

 العالمية

األلوان 

 المستخدمة

 البني الفاتح والبني 

 )ألوان محايدة(

 البني الفاتح و البني

لون الضوء 

 المستخدم

األبيض  -األصفر

 المصفر

 األبيض المصفر

 اإلنسجام اللوني اإلنسجام اللوني األثر الجمالي

السالم والراحة والثقة  الجدية، الثقة،الدفء. األثر النفسي

 والدفء .

بعد المقارنة ومن الجداول، بالنسبة للنظم الضوئية نجد تطابق في أنواع 

اإلضاءة المستخدم و بأسلوب اإلضاءة واألثر النفسي واختالف األثر الجمالي 

 تبعا للتصميم .

وبالنسبة للنظم اللونية نجد اختالف باأللوان المستخدمة ونجد أن المصمم في 

المثال العالمي لم يوفق في اختيار اللون األحمر حيث أن المساحة ال تسمح بذلك 

 واستخدام اللون األحمر علي الحائط جعل االنتباه اللوني يكون عليه فقط .

 التحليل الضوئي للحمام: 2-5

وال يوجد  يتميز فراغ الحمام بأن نشاطاته تتميز بأنها خاصة بشخص واحد ،

 من نشاط في وقت واحد.مجال لممارسة أكثر 

( مقارنة بين التصميم الضوئي بغرفة النوم الرئيسية  في المثال 6جدول )

 المحلي وغرفة النوم الرئيسية في المثال العالمي

وجه 

 المقارنة

 الحمام

 بالنموذج المحلي

 الحمام

 بالنموذج العالمي

صورة 

 توضيحية

 

  (31شكل)

http://artattack.com 

 

 (32شكل )

https://ann1.net/   

الشركة 

 المصممة

artattack ann 

 المساحة

 التقريبية

 4*3.5 متر 3*2

أنواع 

 اإلضاءة

 العامة -الموضوعية  العامة -الموضوعية 

أسلوب 

 اإلضاءة

 المباشرة–الغير مباشرة 

 

 المباشرة–الغير مباشرة 

األثر 

 الجمالي

إظهار جميع 

 عناصرالتصميم.

إظهار جميع 

 عناصرالتصميم.

األثر 

 النفسي

الراحة البصرية والهدوء 

 النفسي.

الراحة البصرية والهدوء 

 النفسي.

 التحليل اللوني للحمام: 2-6

( مقارنة بين التصميم اللوني بالحمام  في المثال المحلي والحمام في 7جدول )

 المثال العالمي 

الحمام  محل الدراسة  وجه المقارنة

 المحلية

الحمام محل الدراسة 

 العالمية

األلوان 

 المستخدمة

األلوان المحايدة        

 األسود( –) األبيض 

األلوان المحايدة        

 األسود( –) األبيض 

 األبيض األبيض. لون الضوء 

 التباين اللوني التباين اللوني  األثر الجمالي 

 األثر النفسي

 

النظافة والراحة 

 والوضوح والفخامة.

النظافة والراحة و الوضوح 

 والفخامة.

بعد المقارنة ومن الجداول ، نجد انه بالنسبة للنظم الضوئية نجد تطابق  في 

المستخدم وأسلوب اإلضاءة واألثر النفسي و األثر الجمالي ، أنواع اإلضاءة 

و بالنسبة للون تتطابق األلوان المستخدمة الرئيسية وكذلك  تتطابق في األثر 

النفسي و األثر الجمالي ، ولكن نجد أن مسطح اللون األسود في المثال العالمي 

 أكثر حيت أنه أكبر في المساحة .
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 األطفال: التحليل الضوئي لغرفة 2-7

غرفة نوم األطفال هي من أكثر فراغات المسكن أهمية بالنسبة للطفل واسرته 

وهي الفراغ الذي يعمل علي تكوين شخصية الطفل تحتوي غرفة الطفل علي 

وهم منطقة النوم ومنطقة اللعب والمذاكرة وقد تحتوي الغرفة علي ثالث 

 مناطق معا او اثنين.

الضوئي بغرفة أطفال في المثال المحلي ( مقارنة بين التصميم 8جدول )

 واغرفة أطفال في المثال العالمي

وجه 

 المقارنة

 غرفة األطفال

 بالنموذج المحلي 

غرفة األطفال بالنموذج 

 العالمي

صورة 

 توضيحية

 

  (33شكل)

http://artattack.com 

 

 (34شكل )

https://ann1.net/   

 

اسم 

الشركة 

 المصممة

Art Attack Interior 

Design 

Dezignark 

المساحة 

 التقريبية

 متر 3.5*3 متر 3.5*3

أنواع 

 اإلضاءة

 –الموضوعية العامة 

 الزاوية

 العامة -الموضوعية 

أسلوب 

 اإلضاءة

 المباشرة–الغير مباشرة 

 تأكيد الخطوط التصميمية 

 المباشرة

األثر 

 الجمالي

 تأكيد الخطوط التصميمية .

األثر 

 النفسي

الراحة البصرية والهدوء  الراحة البصرية والهدوء

 النفسي.

 التحليل اللوني لغرفة أطفال  2-8

( مقارنة بين التصميم اللوني بغرفة أطفال في المثال المحلي وغرفة 9جدول )

 المثال العالميأطفال في 

غرفة األطفال بالنموذج  وجه المقارنة

 المحلي

 غرفة األطفال 

 بالنموذج العالمي

األلوان 

 المستخدمة

اللون األخضر المزرق 

األرجواني  –الفاتح 

 الفاتح 

 )ألوان باردة(األبيض 

 األزرق )لون بارد(

 األبيض -الرمادي 

 األبيض  األبيض. لون الضوء 

التناغم والتوازن  األثر النفسي

واإللهام واإلحساس 

 بالدفء والرقة

الثقة والراحة والهدوء 

 والتأمل. 

 التباين اللوني  األثر الجمالي 

 اإلنسجام اللوني

 اإلنسجام اللوني 

بعد المقارنة ومن الجداول، بالنسبة للنظم الضوئية نجد تطابق نسبي في أنواع 

 اإلضاءة المستخدم و بأسلوب اإلضاءة واألثر النفسي وكذلك األثر الجمالي . 

وبالنسبة للنظم اللونية نجد اختالف باأللوان المستخدمة ولكن تتطابق بشكل 

يا في لون الضوء ولكنها نسبي في األثر النفسي والجمالي ، وتتطابق نسب

تتطابق األلوان في الفئة التي تعود غليها )األلوان الباردة( ، واستخدام األلوان 

 الباردة والفاتحة مع مساحة الغرفة يعطي الفراغ إحساس الراحة والهدوء .

 النموذج التطبيقي :  3

 

 ( غرفة النوم قبل التصميم اللوني والضوئي35شكل )

 متر . 6*4.5التقريبية : المساحة 

 التطبيق الضوئي : 

 الموضوعية(–أنواع وأسلوب اإلضاءة المستخدمة : )العامة

اإلضاءة المباشرة من خالل الثريا بمنتصف السقف ، واإلضاءة الغير مباشرة 

خلف كورنيش الجبس للسقف والحوائط ، اإلضاءة الموضوعية بجانبي 

 قة .السرير ، أباجورة بجانب واألخري معل

 غير مباشر ( . –: ) مباشر  أسلوب اإلضاءة

األثر النفسي : اإلضاءة العامة توفر الراحة البصرية مع ممارسة األنشطة ، 

واإلضاءة الموضوعية علي جاني السرير لتحقيق اإلتزان الضوئي مما يوفر 

 إحساس بالراحة والدفء .

 صميم .التأكيد علي السرير كعنصر أساسي للت -:  األثر الجمالي

 التباين بين األسطح النصف المعة و الالمعة .

 التصميمية .

 تأكيد خطوط السقف

 دافئة تعكس شعوراً باأللفة والود .

 :  التطبيق اللوني

األلوان الرئيسية : البني وتم اختياره لألرضيات والفرش ، البيج الفاتح 

 واألبيض للحوائط .

 : أبيض مصفر لون الضوء

 : الثقة والدعم والدفء . األثر النفسي

: تحقيق التجانس اللوني عن طريق استخدام خطة األلوان  األثر الجمالي

 . المحايدة ، واللون األبيض ليكون خلفية الخطة اللونية
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 ( غرفة النوم قبل التصميم اللوني والضوئي 36شكل )

 النتائج :

التصميمات الداخلية استخدام األلوان المحايدة أساسي في كل أو معظم  -1

السكنية مثل األبيض أو بيج أو رمادي أو أسود سواء في الحوائط أو 

 األرضيات أو الفرش ويمكن .

األلوان المحايدة من الممكن اإلعتماد عليها فقط بالتصميم مع الحذر من  -2

نسبة ودرجة قتامة اللون األسود أو البني أو الرمادي لتفادي أي تأثير نفسي 

 فيه ، وقد يضاف لون لمنع الرتابة. غيرمرغوب

الضوء المتدلي من السقف، سواء ثريا بمصابيح متعددة أو حتي مصباحاً  -3

مفرداً يعتبرهو أكثر المعالجات شيوعاً بالمساكن ، ولكن يفضل أيضا عدم 

االكتفاء بضوء واحد فقط بالغرفة لتفادي اإلرهاق البصري ، ثم عدم الراحة 

 د ذلك.النفسية والجمالية ع

عند استخدام الخطط اللونية يراعي تجنب استخدام ألوان بنفس الكثافة ألن  -4

 ذلك يعمل علي خلق قوة لونية شديدة ال تناسب المباني السكنية .

اتساع المكان الزائد عن الحد شيئاً غير مستحب، فيمكن أن تعكس الحجرة  -5

وبخاصة األماكن المكشوفة  الواسعة انطباعاً ببرودها وفقدانها اللمسة الدافئة،

،مثل )المطبخ، ومكان تناول الطعام، التي تدمج ثالثة أماكن في مكان واحد

 وحجرة الجلوس( فإضافة األلوان الدافئة تجعل المكان أكثر راحة، ومن ثم
فطالء جزء من الحوائط بأحد األلوان الدافئة يضفي على المكان المكشوف 

 دافئة . إطاللة

 التوصيات :

البنفسجي، ....... (  –األخضر  –استخدام األلوان الباردة )األزرق  -1

للفراغات التي تحتاج اإلحساس بالراحة واإلسترخاء مثل غرف النوم ، بينما 

البرتقالي ( منبهة ومثيرة  للفراغات  –األصفر  –األلوان الدافئة ) األحمر 

 خ واإلستقبال . الحيوية تستخدم لخلق جو من الحركة والحماس مثل المطب

اختيار األلوان وفقا لكل فراغ و النشاط الداخلي لتأمين المستوي األفضل  -2

 . من الصحة النفسية لمستخدمي الفراغ وإظهار الجوانب الجمالية للفراغ

استخدام اللون األبيض في المساحات الصغيرة لقدرته على عكس أكبر  -3

إحساس بمساحة أكبر  دة يعطيقدر من اإلضاءة، فبخلطه مع األلوان البار

 للفراغ .

يجب المعرفة الكاملة بتأثير األلوان في مساحة الغرف عند   استخدام األلوان -4

األولية  ، فاللون األحمر الساطع مثالً، يشد االنتباه لما له من تأثير على 

األلوان األخرى في الغرفة، ومن ثم ينصح بالحذر عند استخدامه في 

 الغرف الصغيرة.

استخدام مصادر إضاءة متعددة بدالً من االعتماد الكلي على ضوء واحد  -5

بالسقف. ومصادر اإلضاءة أعلى الطاوالت وفي األرضيات يمكن أن 

تساعد على إخفات اللون ما يجعل الحجرة أكثر راحة وهدوءاً، وبخاصة 

 في الليل، أو يمكنها إكساب الحجرة سطوعاً خاصا .
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 Abstract 

- The color and light between them is a strong correlation that is 
evident through the environment and its elements. They are 
considered to be among the most important visual elements of their 
visual energy affecting mental and sensory perception, and the 
beauty of the interior design is illustrated by its integral 
elements. The success of interior design depends on the ability of the 
designer, his knowledge of the principles and fundamentals of color 
and light design, his choice of ores, the calculation of absorption and 
reflection factors of ores and colors, and also his knowledge of the 
factors affecting each of them. The research was concerned with the 
discussion and study of color and light and their respective 
characteristics, the analysis of the factors affecting color and light in 
the interior designs and the criteria for their respective aesthetic and 
psychological uses, the study of the methods and types of lighting 
units, and the use of different sources of lighting. The research 
examined the color and light in residential spaces, so that people now 
spend most of their time in closed spaces, especially residential 
spaces, and by analysing a number of residential spaces. 


