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 :مقدمة

وتركٌبها الوانها  هو العملٌة التى تجرى فى أعٌننا عندما نحاول أن نحدد صورة معٌنة ألشٌاء تختلف فى إن االدراك

مسطحات وحجوم هذه االشٌاء ٌمثلها االساس  بواسطة الضوء المنعكس الٌنا من هذه االشٌاء وما ٌحٌطها وإن تحدٌد

حٌث  إستطاعته وٌتفاعل مع هذه االسس لٌكون لنفسه صورة واقعٌة لٌحدد التشكٌالت الفٌزٌائى لتشكٌلها والعقل ٌجاهد قدر

الضوئٌة حتى تستكمل منها صورة محددة كغرفة محٌطة بنا مثال والضوء هوالذى ٌجعل تنظم وتوحد التاثٌرات  إن عقولنا

أشعة منعكسة الى عٌوننا ولم تعد اإلضاءة تقتصر  كل شئ ٌرى وهذا الذى ٌسبب إحساسنا بالماده وبشكلها مما ٌوصله من

شكالها ومصادرها المختلفة جعلها قطعة على اإلنارة، بل تعدت معناها الحقٌقً لتنضم إلى ركب التطور واإلبداع، فتنوع أ

فنٌة منفردة فً عالم الدٌكور، تبحث عن المكان الذي ٌالئمها فً التكوٌن، لتصبح جزءا من فضاءات المساحة تشٌع الدفء 

والغموض لتعطً بانعكاساتها اإلشعاعٌة لمسة عصرٌة تنسجم مع روح العصر القدٌم، وتلعب دورا مهما فً لعبة النور 

خلق التأثٌرات البصرٌة، وإضفاء المزٌد من الفخامة على األجواء فهً تلبً المتطلبات العملٌة والفنٌة والجمالٌة والظل و

 فً عالم التصمٌم الداخلً .

  األضاءة هى   إن   قلنا  إذا    نبالػ  .وال الفراغ  على    سحرٌة   لمسه   تضٌف  األضاءة    فان   جدا  معاصر   او  تقلٌدى  التصمٌم   كان    سواء

خالل تقنٌات األضاءة  جدٌدة من   اجواء   علٌه   وتضفً   ماالمح المكان   من  تغٌر   فهى  ,  التصمٌم   فً    مؤثر  عنصر   اكثر  

-على األختالف الوظٌفً فى مساحة ما) منطقة للمرور  األضاءة للتأكٌد  ٌمكن استخدام                             المختلفة واللعب الظل والنور كما 
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ما ٌمكن تقسٌم الفراغ بالتحكم األضاءة توجه رؤٌتنا وادراكنا للفراغ وتنبهنا الى تفاصٌل معٌنة وتخفى تفاصٌل أخرى , ك

 فى األضاءة من خالل  )الشدة |اللون |التوجٌه ( .

 مشكلة البحث:

 ضعف التأثٌرات البصرٌة داخل الحٌز الداخلى لتأكٌد الثوابت الجمالٌة والوظٌفٌة باضافة معامل االضاءة على التصمٌم .

 :الكلمات المفتاحية

 .األضاءة التفاعلٌة –نظم األضاءة المتقدمة  –ت السٌكولوجٌة والفسٌولوجٌة للضوء التأثٌرا –اسالٌب االضاءة  –االدراك 
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