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 صائصهختحقيق وظائف اإلضاءة المختلفة بنجاح يستوجب أن يعالج المصمم الداخلي الضوء ويتحكم في ل

وينها. ضاءة وتكة اإلمثل االتجاه والشدة والشكل والتوزيع واللون واالنسيابية والحركة عبر الفراغ إلنشاء بيئ

مادية، وبذلك مواكبة تقنيات اإلضاءة الحديثة وتأثيرها على البيئة ال صائص البد منوللتحكم في هذه الخ

رئي يار ميتحمل المصمم الداخلي مسؤولية التأكد من أن كل تغيير يتم إجراؤه في هذه الخصائص هو اخت

 ومفاهيمي وليس مجرد ردة فعل عشوائية للحاجة إلى اإلضاءة.

وظيفها هدف تالقة بين اإلضاءة واتجاهها علميا وتوضيح هذه العالقة بويهدف البحث إلى التأكيد على الع

رف ، والتعيلداخلبالشكل الوظيفي والجمالي المناسب لطبيعة واستخدام الفراغ وبما يشكل بعدا لعمل المصمم ا

  .على أحدث تكنولوجيا الكشافات في تحديد إتجاه اإلضاءة

بي ج التجريالمنهحليلي باستخدام االثنوجرافيا البصرية مدعمة باعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الت

اهات ة اتجمن خالل ممارسة الباحث لتصميم اإلضاءة وتدوينها بالصور. ويناقش هذا البحث بالتفصيل خمس

ءة ، واإلضاصاعدةأساسية باإلضاءة وهي اإلضاءة العلوية، اإلضاءة األمامية، اإلضاءة الجانبية، اإلضاءة ال

إلضاءة اصميم تددة اإلتجاهات. فالتوصيات المقدمة في هذا البحث ينبغي النظر فيها لتحسين ممارسات المتع

 لدعم األداء الوظيفي والجمالي في الفراغ المصمم.
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 Introduction  :املقدمة

 في مجال اإلضاءة المعمارية والتصميم LEDمع تطور تكنولوجيا 

لم الداخلي تم تطوير كشافات وأجهزة اإلضاءة لعدة استخدامات، ف

 نما باألرض أيضا  إن وتعد اإلضاءة مرتبطة بالسقف أو الجدرا

 رففواألوممكن دمجها في قطع األثاث الثابتة مثل الجلسات المبنية 

ة خيروطاوالت التلفزيون. زادت الثورة التكنولوجية في السنوات األ

اإلضاءة وتوجيهها من خالل العدسات وزاوية في مرونة التحكم 

الضوء، مما جعلت من اإلضاءة عنصر مهم من عناصر التصميم 

وأحد  ،ليالداخ في نجاح أو فشل التصميم مباشرا   داخلي يؤثر تأثيرا  ال

وء ليات اإلضاءة التي يتم التحكم فيها هي اتجاه مصدر الضآأهم 

زيز الفراغ لتع التفاعل معهمية كبيرة في أوزاويته حيث يعتبر ذو 

وتحقيق الهدف منه. فقد تمحورت األدبيات  استخدامهكفاءة 

لغير إتجاه اإلضاءة على اإلضاءة المباشرة واواألبحاث في مناقشة 

يم مباشرة فقط، ولكن من خالل خبرة الباحث العملية في مجال تصم

وية في الفراغات الداخلية والواجهات المعمارية، فإن زا اإلضاءة

يم الضوء والتحكم في إتجاهه له أثر كبير في إبراز عناصر التصم

ي فيتم مناقشتها بعمق  عتلك المواضيالداخلي. ويمكن القول بأن 

اإلضاءة المسرحية وإضاءة التصوير الفوتوغرافي والتصوير 

 صميمالسينمائي بينما يقل طرحها بعمق في اإلضاءة المعمارية والت

 الداخلي. 

 يمكن للضوء أن يكشف أو يخفي شكال  ثالثي األبعاد، ومن خالل

تسليط الضوء وخلق عالقة بين الضوء والظل، يجعل الضوء 

 عاد أو ثالثيةثنائية األب -لكائنات تبدو إما مسطحة أو منحوتة ا

ية تحكم بزاوية واتجاه الضوء، يمكن توجيه رؤومن خالل ال -األبعاد

 خفاءمستخدم الفراغ وتغيير مالمح الفراغ وإبراز تفاصيل محدده وإ

 تفاصيل أخرى غير مرغوب فيها. 

لي المصمم الداخ بنجاح، يعالجولتحقيق وظائف اإلضاءة المختلفة 

ع الضوء ويتحكم في خصائصه مثل االتجاه والشدة والشكل والتوزي

ة واللون واالنسيابية والحركة عبر الفراغ إلنشاء بيئة اإلضاء

مواكبة تقنيات  وتكوينها. وللتحكم في هذه الخصائص البد من

صمم الم اإلضاءة الحديثة وتأثيرها على البيئة المادية، وبذلك يتحمل

ي مسؤولية التأكد من أن كل تغيير يتم إجراؤه في هذه الداخل

الخصائص هو اختيار مرئي ومفاهيمي وليس مجرد ردة فعل 

 عشوائية للحاجة إلى اإلضاءة.

 Statement of the Problem :مشكلة البحث

 وثيقندرة المصادر العلمية الحديثة لإلضاءة المعمارية في ت -1

 ءة في الفراغ وفهموفهم تأثير زاوية وإتجاه مصدر اإلضا

 تطبيقاتها في التصميم الداخلي. 

المصمم الداخلي ألهمية إتجاه مصدر  إدراكضرورة  -2

ة اإلضاءة وتوظيفها إلبراز التصميم الداخلي وزيادة كفاء

 استخدام الفراغ وتحسين تجربة المستخدم.

 Research Objectives :أهداف البحث

ها علميا وتوضيح هذه التأكيد على العالقة بين اإلضاءة واتجاه -1

العالقة بهدف توظيفها بالشكل الوظيفي والجمالي المناسب 

لعمل  وجماليا   وظيفيا   عدا  لطبيعة واستخدام الفراغ وبما يشكل ب  

 المصمم الداخلي.

 تأثير اتجاه مصدر اإلضاءة في الفراغ، والتعرف على إدراك -2

 .أحدث تكنولوجيا الكشافات في تحديد إتجاه اإلضاءة

 Research Significance: ية البحثأهم

ر تجاه اإلضاءة على مستخدم الفراغ وعناصاتعزيز فهم تأثير  -1

 .التصميم الداخلي

 .رفع كفاءة استخدام الفراغ وظيفيا   -2

 .باستخدام اإلضاءة وجماليا   تعزيز تجربة المستخدم حسيا   -3

يم التعرف على أحدث تكنولوجيا اإلضاءة وتطبيقاتها في التصم -4

 الداخلي.

 Research Hypothesis :البحث فروض

ات يفترض البحث أن زاوية الضوء وإتجاه مصدر اإلضاءة لها تأثير

التصميم الداخلي  الفراغ وعناصرحسية وانطباعية على مستخدم 

حسية هذه االنطباعات والتأثيرات ال بالفراغ،والمجسمات المختلفة 

طراز  يجب أن تكون مدروسة عند تصميم اإلضاءة لتتناغم مع

 التصميم الداخلي وعناصره وتمكن المستخدم من استخدام الفراغ

 بوظائفه وأنشطته بطريقة فعالة.

 Research Delimitations :البحث حدود

حدود مكانية: البحث عالمي، يلقي النظر على أعمال اإلضاءة 

 للمكاتب العالمية لتصميم اإلضاءة المعمارية، وأحدث ممارسات

 اإلضاءة المستخدمة فيها.اإلضاءة و أجهزة 
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 Research Methodology :منهج البحث

في استقراء ودراسة وتحليل وفهم  الوصفي التحليليأوالً المنهج 

تأثير اإلضاءة في الفراغ من خالل األثنوجرافيا البصرية، وهي 

طريقة لألثنوجرافيا لدراسة الناس والمجتمعات والثقافات والتي 

مثل التصوير الفوتوغرافي واألفالم  تستخدم األساليب المرئية

(. هناك العديد من الطرق المتاحة إلجراء Pink 2013والفيديو )

األثنوجرافيا البصرية. ومن األدوات المستخدمة للدراسة والتحليل 

أدوات - التحليل الفوتوغرافي- التصوير الفوتوغرافي :في هذا البحث

 جمع البيانات وتصنيفها وتبويبها وتفسيرها.

اءة من خالل ممارسة الباحث لتصميم اإلضثانيا: المنهج التجريبي 

من خالل  في مجال التصميم الداخلي ومراقبة وتدوين النتائج

 التصوير

Aronson (1995 )( و2013) Teschتباع خطوات إتم 

 (1( في التحليل وتلخيصها في جدول )2012) Creswellو

 خطوات المتبعة البحث باستخدام األثنوجرافيا البصرية( يوضح ال1جدول )

 المهام وصف الخطوة الخطوة

 جمع الصور ألفضل وأحدث ممارسات تصميم اإلضاءة وتطبيقاتها وجودها مهم . جمع الصور األولى

 التعرف على البيانات الثانية
 فكاروين األالحصول على إحساس بالشمول من خالل قراءة الصور بشكل مستقل، ومن ثم تد

 التي تتبادر إلى الذهن.

 وزاويتها تصنيف الصور حسب الموضوع، المكان، التطبيق، واتجاه اإلضاءة توليد الرموز األولية الثالثة

 الرابعة
البحث عن مواضيع بين 

 الرموز

سية تم تجميع الموضوعات المتشابهة مع ا وتشكيلها في أعمدة مرتبة في موضوعات رئي

 ة.وموضوعات فريد

 كل صورة مقسمة حسب الموضوع أو المفهوم أو الفكرة أو السرد مراجعة المواضيع الخامسة

 السادسة
تحديد وتسمية 

 الموضوعات

مة ص قائإختيار الصياغة األكثر وصف ا للموضوعات وتحويلها إلى فئات، ثم القيام بتقلي

 الفئات، ومن ثم إنشاء نموذج مرئي لهيكل الفئات والموضوعات.

 نهائيجمعت البيانات من كل فئة في مكان واحد ثم تحليلها أولي ا إلنتاج التقرير ال إعداد التقارير النهائية سابعةال

 Research Terms :مصطلحات البحث

  :يتعامل مع التصميم الذي تصميم اإلضاءة المعمارية

ظر مناالتركيبات الدائمة لإلضاءة المرتبطة بالعمارة وعمارة ال

 يشير تصميم اإلضاءة المعمارية ومصمم اإلضاءةو الطبيعية،

 تصميم عملية في المشارك الفرد أو فعل إلىالمعمارية 

 الطبيعية المناظر هندسة أو /و الدائمة للعمارة اإلضاءة

 النصوع (Luminance:)  هو ما تراه العين من مقدار نصوع

من أخرى  الضوء فقد تكون بعض العناصر أكثر نصوعا  

 .Candle   cd/m2متر مربع /معة ابالشويقاس 

 ( مستوى اإلضاءةIlluminance :) كمية الضوء الساقط

 . Luxوتقاس بوحدة تسمى اللكس  على سطح معين

 ( السطوعBrightness:) سطح لسطوع البصري دراكإلا 

 وبالتالي،. آخر بسطح واحد سطح نصوع مقارنة يتم حيث ما،

 اأحدهم إلعتبار كثرأ أو كائنين أو سطحين يتطلب السطوع فإن

 يةلكم مالزما   ليس والسطوع اآلخر، من وسطوعا   إشراق ا أكثر

 .ما بيئة وأ ما مشهد إدراك على يعتمد وانما اإلضاءة،

 ( الوهجGlare:)  هو صعوبة الرؤية في وجود ضوء ساطع

مثل ضوء الشمس المباشر أو المنعكس أو الضوء االصطناعي 

 سببت في الليل. يحدث الوهج بمثل المصابيح األمامية للسيارا

 المشهد بين (Luminance) االستضواء من نسبة كبيرة من

 .الوهج ومصدر( إليه النظر يتم الذي)

 ( تباين النصوعLuminance Contrast:)  قياس فرق

عندما ينظر الشخص من  ، مثال  السطوع بين عنصرين أو أكثر

 ومدة بالغيخالل نافذة، يرى تباين اإلضاءة بين السماء الملب

 والجدار المجاور للنافذة.

 ( زاوية الضوءBeam Angle:)  هي الزاوية بين االتجاهين

الضوئية التي تكون شدة  المتعارضين على محور الحزمة

 اإلضاءة فيها نصف شدة اإلضاءة القصوى.

 المركزةضاءة اإل (Spotlight:) مصباح ي سقط شعاع ا ضيق ا 

 كان أو شخص.ومكثف ا من الضوء مباشرة على م

 ( اإلضاءة الموجهةDirectional Light:)  تصدر األضواء

 اإلتجاهية أشعة ضوئية متوازية في إتجاه واحد والتي توفر

ما، يتم إنتاجه بشكل  ئاإلضاءة على سطح العمل أو على ش

 .أساسي من مصادر قابلة للتعديل

 Theoretical Frameworkاإلطار النظري: 

 :الرؤية والضوء 1-1

الحصول عليها من خالل حياتنا تكون  التي يتممعظم المعلومات  إن

من خالل أعيننا حيث إننا نعيش في عالم بصري. إن حاسة البصر 

٪ من جميع ٨٠هي أهم حاسة عند االنسان حيث إن ما يقارب من 

المعلومات التي نحصل عليها من خالل حياتنا عن طريق حاسة 

 ,Thauاالنترنت وغير ذلك )البصر كالقراءة ومشاهدة التلفاز و

(. من غير الضوء فإن حاسة البصر تكون غير فعالة، حيث 1991

إن الضوء هو الوسط الذي يجعل عالم الرؤية فعال، وعدم وجود 

ضوء كاف يزيد اإلحساس بعدم األمان ونفقد المعلومات كما نفقد 

االتجاهات وبالعكس عندما نحصل على النور الكاف في وقت الظالم 

 نا نحس باألمان.فإن

 ما هو الضوء؟ 1-2

 IESNA تعرف جمعية مهندسين اإلضاءة في أمريكا الشمالية

اج الضوء على أنه طاقة مشعة قادرة على إثارة شبكية العين وإنت

إحساس بصري، يمتد الجزء المرئي من الطيف الكهرومغناطيسي 

ويمكن اإليضاح من خالل فهم نانومتر،  770إلى  380من حوالي 

 مصطلحات التالية:ال

 الضوء هو اإلشعاع الكهرومغناطيسي الذي نراه. 

  يشتمل اإلشعاع الكهرومغناطيسي المرئي على نطاق صغير

 جد ا من الطيف الكهرومغناطيسي الكلي، يمتد الطيف المرئي

 نانومتر )أحمر(. 770نانومتر )بنفسجي/ أزرق( إلى  380من 

 ية للضوء، وخاصةيمكن أن تؤثر األطوال الموجية غير المرئ 

األشعة فوق البنفسجية واألشعة تحت الحمراء، على بيئتنا 

 .وتؤثر على صحتنا

 كل  ،للضوء سلوكيات تشبه الجسيمات وسلوكيات تشبه الموجة

من هذه السلوكيات يمكن أن تساعدنا في فهم طبيعة الضوء 

 .بشكل أفضل

  "عندما تثير الكهرباء مادة ما، فإن هذا يتسبب في "قفز

لكترونات الموجودة في ذرات تلك المادة إلى مدارات أعلى، اإل

ثم تتباطأ إلى المدارات المنخفضة التي تجذبها القوة الشديدة 

للجاذبية النووية. عندما تفقد اإللكترونات طاقتها عن طريق 

التباطؤ إلى مدار منخفض، فإن هذه الطاقة "تتساقط" وتنبعث 
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اطؤ" هذه طالما تم تطبيق كفوتونات. تحدث دورة "القفز/ التب

 .الطاقة الكهربائية على المادة

 األطوال الموجية األقصر لها ترددات أعلى، كما أنها تحمل 

 المزيد من الطاقة.

 
 ( مقطع عرضي للعين البشرية1شكل )

 :أهمية اإلضاءة في التصميم الداخلي والعمارة -2

تحسين نشاط على اخلية بشكل كبير تساهم اإلضاءة في األماكن الد

كما أنها تساهم براحة اإلنسان وتلعب  ،األشخاص في مكان العمل

وتؤثر في إرتباط اإلنسان  ،دورا كبيرا في إبراز المعالم المعمارية

بعين  الداخلي بالمكان عاطفيا، وذلك إذا ما تم أخذ عوامل التصميم

على أن اإلضاءة  IESاالعتبار. وقد أكدت جمعية مهندسين اإلضاءة 

ا عاطفي ا على المستخدم على عدة مستويات وهي خلق  ;تخلق تأثير 

بصري وعنصر جذب، اإلدراك، السلوك، اإلنطباعات،  إهتمام

والمزاج. والبد من اإلشارة على أعمال الباحث في مجال اإلضاءة 

John Flynn  (1979 الذي أثبت أن اإلضاءة تستطيع أن تخلق )5 

 ;تلفة على حسب توزيعها و توجيهها في الفراغ وهيانطباعات مخ

الرضا و التفضيل، الخصوصية واأللفة، الرحابة واتساع المكان، 

 الوضوح البصري. و اإلسترخاء والهدوء،

 ماهو اتجاه اإلضاءة؟ 2-1

يشير إتجاه الضوء إلى زاوية اصطدام الضوء بعنصر من عناصر 

 كن تلخيصها في السؤالينالتصميم الداخلي او مستخدم الفراغ؛ ومم

( إتجاه Gordon, 2015) من أين يأتي الضوء وأين يذهب؟ التاليين:

الضوء هو دالة للموضع الذي يتم فيه تعليق مصدر الضوء وتركيزه 

أو زاوية التصويب. ومن خالل التحكم في إتجاه الضوء، يمكن 

 ,Essig & Setlowالتحكم في موضع الظل وشكله وإتجاهه )

2013 .) 

 :أهمية اتجاه الضوء 2-2

رتبطت زاوية وإتجاه الضوء بتجربة ذاكرة اإلنسان وإرتباطه ا

بالوقت، فأصبح اإلنسان يتوقع أن ينبعث ضوء الشمس في منتصف 

وأن يكون  45النهار من مصدر مرّكز في األعلى، بزاوية أقل من 

ضوء السماء منتشر ومتعدد اإلتجاهات، أما وقت الشروق 

ن زاوية الضوء منخفضة حيث يظهر الظل بشكل والغروب، تكو

 أطول.

 
( يوضح موقع الشمس خالل اليوم وتأثيره على الطبيعة2شكل )

في العمارة والتصميم الداخلي، يوفر توجيه الضوء أدلة بصرية 

الحركة داخل  للمساحة، وتوجيهمهمة للمستخدم حول الشكل المادي 

ويمكن أن يساعد تغيير زوايا  صحيح،العمل بشكل الفراغ وتعزيز 

ا في توجيه العين إلى العناصر األساسية  الضوء داخل الفراغ أيض 

( في التصميم الداخلي، Visual Interestوالمحور البصري )

إذا كانت الغرفة بها لوحة، فيمكن توجيه وتسليط اإلضاءة : مثال

صري في التسلسل عليها، فتصبح اللوحة هي محور االهتمام الب

 (.3 )شكل الهرمي البصري للمشهد في الفراغ

 
( صورتين توضح تسليط اإلضاءة على اللوحة في الفراغ لتكون محور االهتمام البصري في الفراغ3شكل )
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ا في الكشف عن الكتل داخل الفراغ، تمثل ا مهم  فإن  اإلتجاهية دور 

الطريقة التي يدرك بها مستخدم الفراغ الشكل ثالثي األبعاد تعتمد 

(. عندما يغير 4 على إتجاه الضوء الذي يصيب هذا الشكل )شكل

نظام اإلضاءة االتجاه المتوقع للضوء، فإنه يغير العالقة الطبيعية بين 

 ،والظالل مما ينتج عن ذلك انطباع غير مألوف مستويات األسطح

لمنطلق، يناقش البحث الطريقة التي تمثل بها بعض الزوايا ومن هذا ا

 و السطح وتشكله بطرق مختلفة.أالمشتركة للضوء للشكل 

  
( توضح تأثير اإلضاءة في تعزيز الشكل الثالثي األبعاد للكتل في الفراغ4شكل )

 مناقشة النتائج:

 مصدر الضوء: لتحليل االتجاهات المختلفة  -3

فيا البصرية ارجوثنصورة باستخدام اآل ١٥٠من تم تحليل أكثر  

تم تصنيف البحث، ووتصنيفها حسب ما تم مناقشته في منهجية 

 :اتجاهات اإلضاءة إلى التالي

  اإلضاءة العلوية 

  إلضاءةا -إلضاءة األمامية من السقفا األمامية:اإلضاءة 

 الضوئيالماسح  -األمامية العمودية

 ة لجانبيااإلضاءة  -انبية العلويةالج اإلضاءة الجانبية:إلضاءة ا

 المحاذاة -المنخفضة

 تأثير اإلضاءة المعلقة ب -األرضية اإلضاءة :اإلضاءة الصاعدة

 اإلضاءة المخفية بإتجاه السقف  -علوي

  اإلضاءة الخلفية 

 منتشرة في جميع  إضاءة: اإلضاءة المتعددة االتجاهات

 اتجاهينذات  -االتجاهات

والذي يختصر جميع  (5)م استخالص شكل ت ل السابقكنتيجة للتحلي

 اتجاهات الضوء في التصميم الداخلي وتفرعاته:

 
اتجاهات الضوء في التصميم الداخلي وتفرعاته( يوضح 5شكل )

 :اإلضاءة العلوية 3-1

وهو ” Toplightأو "” Downlightتسمى باللغة اإلنجليزية "

ألسفل الى ويلقي بالضوء إ  -من السقف مثال   -مصدر ضوء علوي

، وعندما توضع اإلضاءة بشكل عمودي على ٩٠بشكل عمودي 

 سطح ما أو على مستخدم المكان فهي:

 ( تحدد الشكل أو الوجه أو الجسم بطريقة مجردةAbstract) 

 (6 وتعزله عن الفراغ )شكل

 تقلل من اإلحساس بإرتفاع الفراغ وتجعل األشياء واألجسام 

 تظهر بشكل أقصر. 

 ة مالمح الوجه، فهي تلقي الكثير من الظاللغير جيدة لرؤي 

 (7)شكل 

تنتج الدراما واإلثارة العاطفية عندما تستخدم بشكل مباشر ومركز 

، وإن نفس الظالل الحادة التي تساهم في ٣٠بزاوية حادة أقل من 

التأثير الدرامي تقلل أيضا من وضوح الرؤية والتفاصيل. وهذا يقلل 

ير جميع جوانب الفراغ أو الشكل بدقة. من القدرة على دراسة وتقد

في دراسة االنطباعات التي تخلقها    John Flynnوقد ذكر الباحث 

فقط في  اإلضاءة أن إستخدام إضاءة علوية موجهة الى األسفل

الفراغ يقلل من انطباع وضوح الرؤية ويعزز الشعور بالغموض 

 (Flynn, Segil, & Steffy,1988ويحفز الفضول )
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 نتأثير الضوء من األعلى الى األسفل على وجه اإلنسا  )7(شكل  تأثير اإلضاءة العلوية المركزة على الجسم (6كل )ش

ن عادة ما تعاني أجهزة اإلضاءة العلوية من الوهج المزعج للعي

(Glare ،)تصمم وحدةيجب أن  ،لتقليل من هذا التوهج المباشرول 

 اإلضاءة ضمن التعليمات التالية:

 تحكم بزاوية انتشار الضوء.ال 

  اقل من( ٤٥زاوية ضيقة/حادة ) 

 (8 عمق اإلطار الحامل لمصدر الضوء )شكل 

  لون اإلطار غامق ليمتص اإلضاءة ويفضل اللون األسود

 (. 8)شكل 

 ( إضافة عدسة خلية النحلHoney Comp .لمصدر الضوء )

 (9)شكل 

 
 اإلطار وألوانه المختلفةعمق  حيوض )8(شكل 

 
 ولة عن تقليل الوهجئالمس Honeycompيوضح عدسة خلية النحل  )9(شكل 

تصلح اإلضاءة الموجهة إلى األسفل إلضاءة األسطح األفقية كطاولة 

الطعام أو مكتب الدراسة، أو أسطح العمل، حيث تركز اإلضاءة 

على ذلك السطح. إن اإلضاءة المنعكسة على السطح وكل ما يعرض 

من السطح األفقي تسقط على وجه المستخدم بطريقة لطيفة وغير 

مزعجة مما يساعد على إضاءة تفاصيل وتعابير الوجه، وبذلك 

 (.10 المناقشات )شكلو الكالم تسهل عملية التواصل وتعزز

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


48 The effect of light source direction and its applications in interior design 

 

Citation: Dalal Al Sharhan (2023), The effect of light source direction and its applications in interior design, International 

Design Journal, Vol. 13 No. 1, (March 2023) pp 43-60 

 

  
موجهة على طاولة الطعام في المطاعم ( إضاءة10)  شكل

ها لف تأثير اإلضاءة العلوية حسب إرتفاع السقف، ويجب توزيعيخت

 اعتمادا على ارتفاع السقف والتأثير المراد تحقيقه:

  :عند تركيب اإلضاءة الموجهة إلى األسفلاألسقف المنخفضة 

 ( فإنها تخلق30في األسقف المنخفضة بزاوية ضيقة )أقل من 

ت األفقية مناطق ذات إضاءة عالية على األرض أو المسطحا

وذلك يزيد  ،ب( -11)شكل  بينهمامع وجود مناطق مظلمة 

وة التباين في ق في الفراغ. لتجنب هذا الضوئي نسبة التبيان

االضاءة على األسطح االفقية، يجب وضع مصابيح اإلضاءة 

بالقرب من بعضها البعض بتوزيع شبكي منتظم. إضافة لذلك، 

إضاءة ذات زاوية تتطلب األسقف المنخفضة إستخدام وحدات 

 .أ((-11)شكل  45منتشرة أكبر من 

  :عند تركيب اإلضاءة العلوية في األسقف األسقف العالية

العالية، فإن حزم الضوء الموجهة إلى األسفل تتداخل وتختفي 

البقع المظلمة، وبذلك يتم إضاءة األسطح األفقية بشكل جيد، أما 

القليل من الضوء، الوجوه والجدران )األسطح العمودية( تتلقى 

ينتج عن ذلك مساحة عالية من التباين العمودي )بين األسطح 

األفقية واألسطح الرأسية( واحدة ذات إضاءة أفقية عالية 

واألخرى ذات سطوع محيطي منخفض. وعادة في األسقف 

العالية صعب جدا تحقيق التباين العالي لألسطح األفقية داخل 

حدات إضاءة بزاوية انتشار اقل الفراغ، اال إذا تم استخدام و

 .٩من

 
 (ب( وذات انتشار مركز )أعالي منتشر )النتشار اليوضح تأثير اإلضاءة ذات ا (11شكل )

 :اإلضاءة األمامية 3-2

 
وتأثيرهايوضح اإلضاءة األمامية  (12) شكل

وتسمى باللغة  اإلضاءة األمامية هي اإلضاءة الموجهة إلى األمام،

هو مصطلح يستخدم كثيرا في اإلضاءة ” Front Lightاإلنجليزية "

المسرحية وإضاءة التصوير الفوتوغرافي والسنيمائي لتحقيق 

(، ولكن 12الوضوح البصري للممثل أو المذيع أو المغني )شكل 

المصطلح غير دارج في اإلضاءة المعمارية والتصميم الداخلي رغم 

تطبيقاتها. اإلضاءة األمامية هي مصدر ضوء يلقي أهمية تأثيرها و

بالحزم الضوئية بشكل أمامي على سطح أو جسم أو شكل ما لتحقيق 

الوضوح البصري. ولفهم تأثير اإلضاءة األمامية، عندما يضاء وجه 

 نه:إأو شكل أو سطح معين مباشرة من األمام ف

  يوفر رؤية ممتازة.ويمكن الناظر من رؤية المالمح 

 أ                            ب
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 ويخفي التفاصيل والعيوب المضاءة الرأسيةاألسطح  يسطح ،

 .علي الجدران مثال  

  .يعزز المنظر الثنائي األبعاد الذي يخلو من العمق 

 يميل إلى تسطيح مالمح الوجه. 

 .يتسبب في خلق ظالل على الخلفية 

أنواع مختلفة تعتمد على زاوية تركيب الضوء  3ولإلضاءة األمامية 

 نتشار الضوء:والعدسات المستخدمة إل

 .اإلضاءة األمامية من السقف 

  المتعامدةاإلضاءة األمامية. 

 الماسح الضوئي. 

 :اإلضاءة األمامية من السقف 3-2-1

 
 ضوء مختلفة على سطح رأسي )جدار( بزوايايوضح تأثير اإلضاءة األمامية من السقف  (13)شكل 

من أكثر  يمكن تعريفها على أنها ضوء أمامي شديد اإلنحدار ينبعث

، ويتم (13)شكل  فوق مستوى العين وأمام الشكل أو الوجه 45من 

تركيبه في السقف. هذه الزاوية تكشف عن الشكل أو المالمح وتوفر 

في المعارض إلضاءة اللوحات  كثيرا   ، وتستخدموضوح الرؤية

أو إضاءة المعروضات في المحالت ( 14 والمجسمات )شكل

 .عرضنافذة الخاصة في التجارية 

 
توظيف اإلضاءة األمامية في المعارض (14)شكل 

 Spotlightعند تطبيق اإلضاءة األمامية العلوية، تستخدم الكشافات 

 &Track Light  &Directional Spot  يجب لذلك  ،لتحقيقها

أن تركب على بعد معين من الشكل، وعادة ما يكون ثلث ارتفاع 

متر فيجب أن يثبت على بعد  ٣السقف، أي أن إذا كان ارتفاع السقف 

ضاءته، كما هو إسم من الشكل او السطح المراد  ١٠٠إلى  ٨٠

 (.15 موضح في )شكل
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يوضح حساب بعد اإلضاءة األمامية من السطح الرأسي( 15) شكل

 :اإلضاءة األمامية العمودية 3-2-2

من السطح المراد  90إضاءة يتم تركيبها بشكل رأسي بزاوية 

وهي أفضل زاوية لتسطيح األسطح وإخفاء العيوب،  إضاءته،

إلضاءة الوجه حيث أن األنشطة مثل الحالقة أو  وتستخدم في المرايا

جب تحتاج إلى إضاءة مرآة جيدة خالية وضع الماكياج أو نتف الحوا

من الظل. فإضاءة المرايا ال تقتصر فقط على السطوع الكافي 

ا على موضع المصباح على المرآة، حتى  فحسب، بل يؤثر أيض 

( يوضح تجربة مقارنة 16يتفادى خلق أي نوع من الظل. والشكل )

ة اتجاهات مختلفة، إضاءة موجه 3لتأثير اإلضاءة على الوجه من 

، إضاءة أمامية )أ( و)ب( إلى األسفل وقد خلقت ظل على الوجه

، )د(وإضاءة أمامية عمودية من اتجاهين )ج(، متعددة االتجاهات 

ومن أهم األماكن )ج( و)د(  كان التأثير األفضل لإلضاءة العمودية

التي يمكن تطبيق اإلضاءة العمودية فيها هي المرايا التي توضع في 

ت وغرف التبديل سواء بالمنزل أو المحالت الحمامات والممرا

التجارية، حيث يتم من خاللها تسطيح مالمح الوجه والجسم بالكامل 

 بطريقة عملية ومريحة للعين تمكن المستخدم من رؤية التفاصيل.

    
 )د(  )ج(  )ب(  )أ( 

مصدر الباحثيوضح تجربة تأثير اإلضاءة على الوجه حين النظر في المرآة، ال (16ل )شك

 :(Wall Washerالماسح الضوئي ) 3-2-3

 
 يوضح جهاز الماسح الضوئي (17)شكل 

” Wall Washerالماسح الضوئي أو ما يسمى باللغة اإلنجليزية "

هي تقنية حديثة في اإلضاءة ظهرت مع تطور تكنولوجيا الليد، 

تستخدم فيها حزم الضوء األمامية إلضاءة األسطح الرأسية 

، عند التحليل (17)شكل  ان بشكل متساوي أو موحدكالجدر

األثنوجرافي لصور تصميم اإلضاءة وجمع البيانات من مصادر 

 قنيةعالمية متنوعة، تم تدوين الكثير من الخاصيات والتأثيرات لت

 وهي: "Wall Washingالمسح الضوئي "

 ،ويقلل يخفي العيوب الموجودة في الجدران واألسطح الرأسية 

 .تها ويقوي االنطباع بنعومة األسطحمن مالحظ

  يعزز األداء الوظيفي على األسطح الرأسية من خالل تركيز

  .اإلضاءة عليها

  .يعزز االنطباع بسطوع الفراغ وانه مضاء بشكل كافي 

  الفراغ المضاء. باتساعيعزز االنطباع 
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يوضح تأثير الماسح الضوئي على الجدار (18) شكل

ي لمسح الضوئي في العديد من الفراغات التيمكن تطبيق تقنيات ا

 (Featured Wallتخدم التصميم الداخلي. فمثال، الجدران المميزة )

ن تكو في المداخل أو بهو األماكن العامة، كالفنادق والمطاعم التي

مكسية بمواد مميزة أو تحمل رسائل إرشادية تكون مرشحة جيدة 

غ واتساعية في الفرا لتوظيف هذه التقنية التي تضيف عمق وراحة

، باإلضافة إلى ذلك، يمكن توظيف الماسح الضوئي في (18 )شكل

يها فو التي يكون أالفراغات التي تكون فيها األسقف منخفضة جدا، 

ح إضافة تقنية المس االتساع هو االنطباع المرغوب فيه، وأيضا  

ري الضوئي للجدار المعاكسة للنوافذ وضوء النهار يخلق إتزان بص

يح في الفراغ. وقد لوحظ، أنه يمكن اإلستفادة القصوى من مر

باع استهالك الطاقة عند استخدام تقنية المسح الضوئي في خلق انط

ن ساطع ومريح للفراغ ويمكن المستخدم من األداء الوظيفي للمكا

 (.Downlightأكثر من توظيف اإلضاءة العلوية التقليدية )

دام تقنية المسح الضوئي ومن جهة أخرى، ال ينصح أبدا باستخ

عكس و الشفافة والشبه شفافة، حيث إن األولى ستألألسطح الالمعة 

 (، أما الثانيةGlareكمية كبيرة من الضوء وتسبب سطوع مزعج )

هذا لة لسنقل هذا الضوء والوهج إلى الجانب اآلخر أو المنطقة المقاب

 السطح الشفاف وتسبب ازعاج بصري لمستخدم المكان. 

 خدام تقنية المسح الضوئي بطريقة فعالة، فينصح باآلتي:وإلست

  و السطح العمودي الذي سيتم تغطيته أحساب ارتفاع الجدار

 باإلضاءة. 

  حساب المسافة التي يمكن أن يركب عليها جهاز المسح

سم لألسقف  ٦٠الضوئي من الجدار والتي يجب أن ال تقل عن 

 المنخفضة وتزيد مع إرتفاع السقف. 

 لمسافة بين جهاز مسح ضوئي وجهاز آخر حتى حساب ا

نحصل على انتشار متساوي لإلضاءة يخلو من أي بقع ظلية، 

 سم بين جهاز وآخر.  ١٢٠والتي ينصح بأن ال تتعدى عن 

 :اإلضاءة الجانبية 3-3

مصطلح  " وهوSide Lightingوهي باللغة اإلنجليزية تسمى "

ضوء من جانب ظهر من علم اإلضاءة المسرحية حيث ينبثق ال

الممثل أو الشكل المراد إضاءته من على يسار أو يمين المسرح 

ويستخدم لنحت األشكال في الفراغ وتستخدم في إضاءة عروض 

الرقص والباليه، حيث تظهر أجساد الراقصين وحركاتهم بتفاصيلها 

وينتج  .  ويتميز هذا االتجاه بالتفاعل بين الضوء والظل(19 )شكل

أما في التصميم الداخلي  .(20 )شكل ثية األبعادعنه تأثيرات ثال

والعمارة، فلإلضاءة الجانبية عدة تطبيقات وتأثيرات مختلفة تعتمد 

 رتفاع مصدر الضوء وزاوية تركيبه:اعلى 

 
 يوضح استخدام اإلضاءة الجانبية في المسرح إلضاءة الراقصين (19) شكل
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 ح تأثير اإلضاءة الجانبية على الوجه )المصدر الباحث(( يوض20) شكل

 :اإلضاءة الجانبية العلوية 3-3-1

أو أكثر من على  ٤٥ينبعث الضوء الجانبي العالي من زاوية 

السقف فوق ومباشرة إلى جانب الشكل أو المستخدم. وهي تشبه 

اإلضاءة األمامية بحيث توفر الوضوح البصري ولكنها تختلف 

ية ف البعد الثالث وتظهر األشكال المضاءة بطريقة ثالثبحيث تضي

ر تعتباألبعاد وبعيدا عن التسطيح الموجود في اإلضاءة األمامية. و

 هذه الزاوية طبيعية في تأثير اإلضاءة حيث تشبه تأثير إضاءة

الشمس على األشياء. ويستخدم هذا االتجاه في التصوير 

 .الفوتوغرافي للصور الشخصية الرسمية

 Track Light و  Spotlightما في التصميم الداخلي، تستخدمأ

ب ضاءة المجسمات والمنحوتات التي تتطلإ( لتحقيقها في 21شكل )

لتي اما عن الدرا وضوحا بصريا وإبراز األبعاد الثالثية للشكل بعيدا  

 تخلقها االتجاهات األخرى لإلضاءة. 

 :تاليية، ينصح بالولتحقيق أفضل النتائج في تطبيق اإلضاءة الجانب

 أي وفق ا  -يتم وضع الضوء الجانبي العلوي بشكل تقليدي

على النحو  -( 22ح )شكل لطريقة ماكاندليس إلضاءة المسر

إلى جانب واحد من الجسم.  45فوق و 45األمثل لينبثق من 

ا على أنها "طبيعية" وتوفر  ي نظر إلى زاوية الضوء هذه عموم 

نحت والرؤية، ويتم تطبيقها إلضاءة في الوقت نفسه كال  من ال

 (.23 المجسمات التوضيحية )شكل

  
 يوضح المصابيح المستخدمة لتطبيق اإلضاءة الجانبية القطرية في التصميم الداخلي( 21) شكل

 
 (  يوضح طريقة ماكاندليس إلضاءة المسرح22شكل )

 
 الداخلي يوضح تطبيق طريقة ماكندليس في اإلضاءة في التصميم (23)شكل 
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 :اإلضاءة الجانبية المنخفضة 3-3-2

، من زاوية ينبعث الضوء الجانبي المنخفض من ضوء أسفله أفقيا  

45  أو أقل ومثبته على سطح رأسي )عمود أو جدار( ومباشرة إلى

المستخدم. وتعتبر هذه زاوية نحتية للغاية، حيث  وأجانب الشكل 

ولكن تطبيق هذا ، قيتضئ األجزاء السفلية من الشكل باتجاه أف

في العمارة والتصميم الداخلي بطريقة مختلفة، حيث يستخدم  التقنية

ألسطح األفقية المنخفضة كاألرض، لفي تركيز اإلضاءة الليلية 

 Stepالمنخفضة  الجانبية( يوضح استخدام اإلضاءة 24والشكل )

Light  .في اضاءة الممرات 

  
في الممرات Step Lightة المنخفضة استخدام اإلضاءة الجانبي (24) شكل

 لمحاذاة:اإضاءة  3-3-3

وهو وضع  Grazingضوء المحاذاة ويسمى باللغة اإلنجليزية 

مصدر اإلضاءة بالقرب من السطح المراد إضاءته لينتج عنه عالقة 

حادة بين الضوء والظل تعزز إدراك العمق من خالل التأكيد على 

ة للسطح. وجهاز المحاذاة الملمس الطبيعي والتضاريس النحتي

Grazer   جهاز إضاءة تقني مصمم لخلق هذا التأثير ويعتبر أداة هو

 ةومذهل ةفعالة للمصمم الداخلي إلنشاء جدران وأسطح رأسية مميز

 (.25 داخل الفراغ )شكل

  
يوضح تأثير إضاءة المحاذاة على سطح رأسي في التصميم الداخلي( 25شكل )

مناسب إلضاءة األسطح الرأسية شديدة النسيج  يعتبر ضوء المحاذاة

وخشنة الملمس مثل الجص الخشن أو األسطح المكسية باألحجار، 

الجص الناعم أو  ثلاال انه كارثي بالنسبة للجدران "المسطحة" م

وعادة ما  فعلياألواح الجبس، ألن هذه الجدران ليست مسطحة 

ط، والتي قد تحتوي على بعض العيوب الطفيفة مثل عالمات المس

تبرز مع تقنية المحاذاة. وفي بعض األحيان يستخدم ضوء المحاذاة 

 للكشف عن عيوب األسطح الرأسية واألخطاء في الصناعة. أيضا  
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يوضح تركيب جهاز المحاذاة من السطح الرأسي( 26) شكل

عادة ما يوضع جهاز المحاذاة بالقرب من السطح الرأسي المراد 

(، 26سم ويفضل أقل )شكل 30 قصى أجي بحد إضاءته بشكل نموذ

بحيث تكون زاوية شعاع الضوء تسقط على الحائط بزاوية ضيقة 

شديدة االنحدار العين إلى ملمس السطح الرأسي الوتقود هذه الزاوية 

 من خالل خلق تأثير دراماتيكي عن طريق تفاعل الضوء والظل

اءل عن طريق ، ويمكن أن يتعمق تأثير المحاذاة أو يتض(27)شكل 

 عنه. و بعيدا  أتحريك الجهاز بالقرب من السطح 

 
 الدراماتيكي لتفاعل الضوء والظل تأثيراليوضح  (27) شكل

 :اإلضاءة الصاعدة 3-4

وهي اإلضاءة الموجهة من أسفل إلى أعلى، وتسمى باللغة 

وهو مصطلح دارج ويستخدم في عالم  "Uplightاإلنجليزية "

، ويمكن تعريفه (28)شكل  حية والمعماريةتصميم اإلضاءة المسر

على انه جهاز مصمم إللقاء الضوء من األسفل إلى األعلى، وعادة 

ما يكون على األرض وينتج عنه تأثير لإلضاءة مميز وتفاعل بين 

الضوء والظل ال نراه في المشاهد الطبيعية، ويعتبر من أكثر 

 في الفراغ. إتجاهات اإلضاءة لخلق الدراما واألجواء المبهرة

  
 )ب( تأثير اإلضاءة الصاعدة على الوجهه )المصدر الباحث( تأثير اإلضاءة الصاعدة في المسرحأ(  -28)شكل 

تستخدم اإلضاءة الموجهة إلى األعلى في المسارح لتعزيز الشعور 

الدرامي والهيبة وعظمة المشهد، حيث تظهر األشياء والممثلين 

صميم الداخلي والعمارة، تستخدم بشكل أطول، وكذلك في الت

اإلضاءة الموجهة إلى األعلى في خلق االنطباع الدرامي. ومن 

أفضل الفراغات التي تتحمل تلك الدراما المثيرة للعين والمشاعر هي 

كذلك ممكن توظيفها في ابراز العواميد  والممرات،المداخل 

يضا المعمارية واألقواس والمجسمات التي تحتوي على تفاصيل وأ

 (.29. كما يوضح )شكل على األشجار والزرع
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يوضح تأثير اإلضاءة الصاعدة على مدخل منزل وعلى النباتات (29)شكل 

 ويمكن لجهاز اإلضاءة الصاعدة أن يركب بطرق مختلفة )شكل

 ، منها:(30

 ( غائر في األرضInground Uplight .) 

 ( على السطحSurface Mounted.) 

 ( على الجدارWall Mounted.) 

  
 يوضح طرق تركيب اإلضاءة الصاعدة (30)شكل 

 لجهاز اإلضاءة الصاعدة: (31 تتنوع زوايا الضوء )شكل وأيضا  

  ٩زاوية ضيقة - ١٥  

  ٣٠زاوية متوسطة 

  ٤٥زاوية واسعة - ٦٠ 

 
هاز اإلضاءة الصاعدةيوضح زوايا الضوء لج (31)شكل 

 :ةصاعدالضاءة اإلالمعلقات ذات  3-4-1

وعادة ما يغطي الضوء في المعلقات الموجه إلى األعلى مساحة 

 ، ويعتبر مصدرا  كبيرة من السقف ويصبح فيه السقف بارز بصريا  

ثانويا للضوء بسبب خصائصه العاكسة، ويتميز الضوء الموجه إلى 

دم الوهج، لذلك يستخدم في أماكن األعلى بانه منخفض الشدة ومنع

العمل كالمكاتب والمدارس بسبب الراحة البصرية المصحوبة به. 

وإلتقانه، يجب إبعاد مصدر الضوء عن السطح المضاء )السقف( 

الضوئية وخلق تباين الحزم بمسافه كافية تسمح بانتشاره وعدم تكتل 

 (.32 مزعج )شكل
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 )ب( يوضح اإلضاءة المعلقة عن قرب )المصدر الباحث( لى السقفإاعد ذات اتجاه ص يوضح اإلضاءة المعلقةأ( -32)شكل

 :ى األعلىاإلضاءة المخفية الموجهة إل 3-4-2

مخفية في   T5هي إضاءة خطية من شريط ليد أو إضاءة من أنابيب 

الديكور وموجهة إلى السقف بحيث تضرب اإلضاءة السقف وكل 

ي كل اتجاه، ينتج عن ذلك بيئة نقطة على السقف تعكس الضوء ف

مسطحة منخفضة التباين وتظهر األجسام والوجوه بشكل باهت 

 (.33 مشابه لما يسببه يوم ملبد بالغيوم )شكل

  
يوضح اإلضاءة المخفية( 33) شكل

نها توفر إضاءة عامة أمميزات اإلضاءة المخفية المتجهه إلى األعلى 

تعتبر إضاءة غير مباشرة ناعمة ومنتشرة ومنعدمة الوهج. وهي 

خالية من الظل وبالتالي تقل معها الدراما، لذلك يفضل استخدامها في 

األماكن ذات النشاط العالي وقليلة التباين كغرفة المعيشة اليومية 

 وغرفة المالبس.

 
يوضح الطريقة المثلى لإلضاءة المخفية الموجهة لألعلى( 34) شكل

 تطبيق التالي:ولتحقيق اإلضاءة المخفية يجب 
 ن يكون سطح السقف ذو لون فاتح وعالي االنعكاس. أ 
 ء خفامن المهم أن تكون حافة الفتحة طويلة بما فيه الكفاية إل

 وغير جذاب. تركيبات اإلضاءة وإال قد يكون المصباح مرئي ا
 ؛يجب أن يكون الجزء العلوي من المصباح مستوي ا مع الحافة 

 حتى ال يخلق خطوط من الظل.
 جب أن يكون السطح الداخلي للفتحة أبيض مسطح.ي 
  ا مع ازدياد مسافة التجويف عن مستوى السقف، سيزداد أيض 

 تماثل سطوع السقف.

 :اإلضاءة الخلفية 3-5
وهي  Back Lightاإلضاءة الخلفية وتسمى باللغة اإلنجليزية 
خلف أو و عنصر ما ـإضاءة تنبع من الخلف، سواء خلف شكل 

الضوء هذه شكل الصورة الظلية  اتجاه د زاويةوتحد ،المستخدم
(Silhouetteللش )ويمكن أن تؤدي الوظيفة المهمة المتمثلة في  ئ

بشكل ظلي وثنائي األبعاد  ئعن الخلفية، فيظهر الش ئفصل هذا الش
 فقط. وتستخدم هذه التقنية كثيرا في الواجهات للمباني، وخصوصا  

، كما اين ضوئي ممتع بصريا  في إبراز األعمدة الكالسيكية وخلق تب
 (.35) شكليوضح 
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يوضح أمثلة إلظهار األعمدة بصورة ظلية من خالل اإلضاءة الخلفية( 35) شكل

مع تطور تكنولوجيا الليد وسهولة دمج إضاءة ليد الشريطية 

، وقطع األثاث، تطورت تطبيقات اإلضاءة الخلفية بالتصميم الداخلي

والتي ( 36 دموجة في األرفف )شكلأهمها اإلضاءة الم من نولك

سلوب في أيضا تظهر المعروضات بشكل ظلي. ويعتبر هذا اال

في  اإلضاءة جيد لخلق دراما وأجواء في المكان، لذلك يطبق كثيرا  

 الفنادق. وبهوالمطاعم 

   
يوضح استخدام اإلضاءة الخلفية في التصميم الداخلي( 36) شكل

 ات:اإلضاءة متعددة اإلتجاه 3-6

وقت، و أكثر في نفس الأينبعث الضوء متعدد االتجاهات في اتجاهين 

 ، وتختلفوشدة ضوء متنوعةباستخدام الحزم الضوئية من اتجاهات 

هاز جأشكال اإلضاءة المتعددة االتجاهات وتأثيراتها باختالف نوع 

 اإلضاءة وتصميمه وزوايا الحزم الضوئية فيه، ومنها:

 تجاهات:جميع اال من المنتشرةاإلضاءة  3-6-1

هي اإلضاءة التي ينبعث الضوء منها من جميع االتجاهات، ومن 

ن أ خاللها يتم تحديد الشكل الثالثي األبعاد للفراغ المضاء، حيث

ضيء الفراغ الداخلي بالكامل، مما يقلل الظالل  ت اإلضاءة المنتشرة

ولكنها قد تكون مصحوبة بوهج مزعج للعين قد  ويظهر التفاصيل

. على الرغم من أنه غالب ا ما يكون مرغوب ا ؤثر على جودة العملي

في اإلضاءة المنتشرة من ناحية عملية ووظيفية للفراغ، إال أن هذا 

النوع من اإلضاءة ينتقص التأثير الدرامي واإلثارة البصرية )شكل 

التي تبعث الضوء  ومن أهم عيوب اإلضاءة المنتشرة خصوصا  ( 37

 ب وهج غير مرغوب فيه.نها تسبأ جانبيا  

 
يوضح تأثير اإلضاءة المنتشرة من جميع اإلتجاهات( 37)شكل 
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 :اإلضاءة ذات اتجاهين 2-3-6

 -إضاءة ينبعث الضوء فيها من اتجاهين إلى األعلى وإلى األسفل

ي نحو السقف والجدران وكذلك نحو األرض ولكن ليس جانب ا، والت

شر، ر المباشرة للضوء المنتتوفر كال  من المكونات المباشرة وغي

 ولها تطبيقين مهمين في التصميم الداخلي:

  :وهي وحدات إنارة معلقة من السقف تنقل إضاءة معلقة

(، يعمل 38 مكونات الضوء إلى األعلى واألسفل )شكل

الضوء المنعكس من السقف على انتشار اإلضاءة بشكل 

ا متساو في الفراغ، مما يقلل الظل والتباين ويخلق تص ميم 

داخلي ا موحد ا عالي السطوع، أما اإلضاءة الموجهة الى 

األسفل توفر استخدامات فعالة للضوء على أسطح العمل.  

وتستخدم هذا النوع من وحدات اإلضاءة في المكاتب وأماكن 

ا شبه مباشر إذا كانت  ٪ من 90٪ إلى 60العمل. وتسمى أيض 

ا -الضوء المنبعث من المصباح -اللومن نحو األسفل،  موجه 

٪يتم توجيه من 90٪ إلى 60وشبه غير مباشر إذا كان 

 اللومن ألعلى.

 
لى األعلى وإلى األسفلإ -إضاءة معلقة ذات حزم ضوئية من اتجاهين (38)شكل 

 

  :وهي وحدات إنارة جدارية توجه الحزم إضاءة جدارية

لى األعلى وإلى األسفل إلضاءة األسطح الرأسية، إالضوئية 

نها أفي الممرات الداخلية والخارجية. ومن مميزاتها تستخدم 

مصدر جيد لإلضاءة المحيطية التي تعزز انطباع اتساعية 

إضاءة ديكورية ومريحة للعين. عكس  المكان، وتعتبر أيضا  

اإلضاءة المنتشرة، اإلضاءة الجدارية ال تحتوي على الوهج 

 على -المزعج للعين إذا تم تركيبها باالرتفاع الصحيح

سم للشخص الواقف. ينبعث الضوء  ١٦٠المستوى البصري: 

حيث  ;الصاعد والهابط في أنماط تختلف من ضيق إلى واسع

توزيع اما الالتوزيع المركز يركز الضوء في نمط ضيق؛ ان 

 منتشر يشتت الضوء بنمط واسع.ال

 
وحدات اإلنارة ذات االتجاهين أعلى وأسفل (39)شكل 

 

 Result نتائج البحث:

 الداخلي، عادة ما تستخدم اتجاهات مختلفة تصميمفي ممارسات ال

إلضاءة مع بعضها البعض لتشكيل تركيبات وطبقات متنوعة من ل

في الفراغ المصمم لتخدم الهدف الوظيفي والجمالي  اإلضاءة

. توفر هذه الطبقات التوازن الصحيح للرؤية ونحت للتصميم الداخلي

اظهار عناصر التصميم وفية، الفراغ، وفصل المقدمة عن الخل

.  ومن خالل هذا البحث فراغالداخلي، وخلق أمزجة وطرز مختلفة لل

تم التعرف على تأثير اتجاه مصدر الضوء وتطبيقاته في مجال 

 :التصميم الداخلي، وتم تلخيصها في الجدول التالي
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  يم الداخلي:التحليل السابق ألنواع اإلضاءة وتطبيقاتها في التصم يلخص نتائجلجدول ا

 التطبيق التأثير النوع االتجاه

اإلضاءة 

 العلوية
 اإلضاءة العلوية

 تحدد الشكل والوجه بطريقة مجردة -

(Abstract)   وتعزله عن الفراغ 

قلل من اإلحساس بارتفاع الفراغ ت -

وتجعل األشياء واألجسام تظهر بشكل 

  .أقصر

ير جيدة لرؤية مالمح الوجه، فهي غ -

 ر من الظل على مالمح الوجه تلقي الكثي

 لوهجتخلق الكثير من ا -

ر نتج الدراما واالثارة العاطفية عندما تستخدم بشكل مباشت -

 .٣٠ومركز بزاوية حادة اقل من 

 وطاولةتخدم للتركيز على أسطح العمل األفقية كالمكاتب تس -

 الطعام. 

ال  األجهزة حتى وتقارباألسقف المنخفضة: زاوية متسعة  -

 ون بقع ظليةتك

ن ن بياألسقف العالية: يمكن تركيبها بتباعد أكبر، تخلق تباي

 ، صعب تركيز اإلضاءة فيهاوالرأسيةاألسطح األفقية 

اإلضاءة 

 األمامية

اإلضاءة األمامية 

 من السقف.

، وضوح الرؤية، إضاءة األسطح الرأسية

 تسطيح السطح الرأسي

 ةالفني اللوحاتإضاءة في المتاحف والمعارض و

اإلضاءة األمامية 

 العمودية

 للمرايات والحمامات وطاوالت المكياج وغرف التبديل وضوح الرؤية

 الماسح الضوئي

إلضاءة األسطح الرأسية بطريقة متساوية 

 وانسيابية

 

 ة الجدران التي تحتوي على اعالن او تعليماتإضاء -

 زنضاءة الجدار المعاكس للنافذة لتقليل التباين وخلق تواا -

 ضوئي

اإلضاءة 

الجانبية 

 )القطرية(

اإلضاءة الجانبية 

 العالية من السقف

وضوح الرؤية، تقليل الظالل، مع تعزيز 

 الشكل الثالثي األبعاد

 لتعزيز البعد الثالث على المجسماتيستخدم في التركيز 

اإلضاءة الجانبية 

 المنخفضة

ة األفقي واألسطحممرات ال وإضاءةيستخدم لإلضاءة الليلية  تأثير نحتي منخفض

 المنخفضة كاألرضيات

 المحاذاة
يتم تركيبه قريب ، ويستخدم إلظهار الجدار ذو ملمس خشن ينتج عنه عالقة قوية بين الضوء والظل

 من سطح الجدار

اإلضاءة 

 الصاعدة

 للعواميد، المداخل، المزروعات خلق الدراما من األرض

ذات  المعلقات

 إضاءة صاعدة

ة وغير مباشرة، عديمة الوهج إضاءة عام

 من الظل وخالية

 في أماكن العمل

اإلضاءة المخفية 

 الموجهة إلى األعلى

 العمل وأماكنالفنادق  وبهوفي غرف المعيشة  تأثير جمالي يضفي جو من الهدوء

اإلضاءة 

 الخلفية
 اإلضاءة الخلفية

 يظهر األجسام بشكل ظلي

 يخلق دراما

 يفصل األجسام عن الخلفية

 ليظظهار العواميد في الواجهات المعمارية والمداخل بشكل إ

يستخدم في اإلضاءة المدمجة لألرفف لخلق أجواء في 

 المطاعم وبهو الفنادق

 ألرفف المحالت التجارية يدغير ج

اإلضاءة 

متعددة 

 االتجاهات

 إضاءة منتشرة في

 جميع االتجاهات

يصاحبها ولكن  ضاءة متساويةإخلق 

 الوهج المزعج

 تخدم إليضاح الرؤية العامة داخل الفراغتس

 إضاءة ذات اتجاهين

معلقة: إضاءة عامة على السقف، وإضاءة 

 مركزة على سطح العمل

 في المكاتب وأماكن العمل واألداء الوظيفي العالي

جدارية: إضاءة محيطية تعزز الشعور 

 بإتساعية المكان

 في الممرات الداخلية والخارجية. 

 Recommendation :التوصيات

تعليم اتجاهية مصدر ضرورة االهتمام بوضع مقررات  -1

 اإلضاءةالداخلي. وتطبيق تأثير اإلضاءة في برامج التصميم 

 هات التصميم الداخلي.ستيديوواستخدامتها في ا

يد تحديبدأ تصميم اإلضاءة بعد والدة فكرة التصميم الداخلي، ول -2

ون م الداخلي بالتعايمكن للمصماتجاهية اإلضاءة في الفراغ، 

 الخطوات التالي: مع مصمم اإلضاءة اتباع

  الموقعدراسة األنشطة الوظيفية ومتطلبات. 

  في الفراغمستخدم سيكولوجية الدراسة . 

  التصميم الداخلي واألثاث.دراسة المواد المستخدمة في 

  للحيزات تحديد عنصر الجذب البصري وتحديد الهرم البصري

 الداخلية.

 اهية اإلضاءة من حيث التالي:تحديد اتج 

 و رأسيةأإضاءة أفقية  -

و الكتلة أإضاءة مسلطة على عنصر في التصميم الداخلي  -

 المعماري، أو مسلطة لمستخدم المكان. 
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