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 الملخص

يسعى المصمم الداخلي جاهداً لخلق بيئة مناسبةة للعبيب بفا بة مبالةا وبا صرنا ب ها ا صهب ا امب  اساسبي ل بما  

لبحقيبق  .هيؤدي إلى  بد ق العبعوو صاسحسباا بالوبدصء ص اسسبب خاء لبدد مسببخدمي منظم صمبناغم صحيوي   اء

لبو  ا اضاباء، ا الملمبفي  بي ال  باء  وظيب  العنا ب  الةصب ية  ال من خبل  اقصى قدو من الااقة اإليجابية 

سواء إكا  إيجابياً اص سلةياً رلى مسببخدمي ال  باء بعفل رلمي لمع  ة مدد  أثي ها  اخبياوهاالداخلي ا  صدواسة 

؟    د، ادائيبةمالااقة ك ماا  ناص  ال صل اضص  معفلة الةحث من خل  البساؤ  اض ي    الداخلي  غ  ة المعيعةي

ي ا صكب ل   نباص  ال صبل اهميبة صاهبداو صحبدصد الةحبث ا إمبا ال صبل ؟ بي البصبميم البداخلي بوظي وباصما السةل ل

 لس ة طاقة المفا  ص أثي ها  -2اضدواك الةص ي لعنا   ال  اء  -1الثاني  ناص  اإلطاو النظ ي بمةاحثه الثلثة 

 بة المعيعبة ا ال صبل الثالبث  نباص  دواسة  وظي  العنا   الةصب ية لييباد، الااقبة  بي   باء غ  -3رلى ال  د 

 .النبائج صاضسبنباجات ا ال صل ال ابع   من البو يات 

 

 

 

 

Energy as a Performance Item and Employment in Interior Design 

 

 
ABSTRACT 

The interior designer strives to create a living environment with all its requirements 

and elements. To maximize the positive energy, by employing visual elements (color, 

lighting, texture) in the interior space, and to study their scientific selection to see how 

they have a positive or negative impact on the users of the internal space (living 

room), the first chapter deals with the problem of research from During the following 

question (What is Energy as a Performance Item? and what ways to Employment in 

Interior Design?), as well as the chapter addressed the importance and objectives and 

limits of research, either Chapter II dealt with the theoretical framework By searching 

three - Visual perception of the elements of space 2- Philosophy of space energy and 

its impact on the individual To increase energy In the living room, the third chapter 

dealt with the findings and conclusions, the fourth chapter included the 

recommendations. 
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 البحث مشكلة

طاقة المفبا  هبي الحبواو ببين اضنسبا  صبيئببه الببي  حبيم ببه ا صمبدد ادواكبه لل  باء البداخلي رةب  رنا ب       

اإليجابية ا جا  ال  اء ليةدص اكث  سعاد، صاو يبا  البي  لعب دصو موم  ي  ياغة احاسيسه صمعار   صالةص ية ا 

لب ا يمفبن  بياغة معبفلة الةحبث مبن خبل   ا صه ا ش ط اساسي يجبب  بوا    رنبد  صبميم ال  باءات الداخليبة .

 يكيف توظف الطاقة كمفردة أدائية في التصميم الداخليالبساؤ  اض ي  

 أهمية البحث

  بجلى اهمية الةحث بما يلي :

 ض بواقع ال  اءات الداخلية .من رلم الن ف  ي  اوي  قدوات المصمم الداخلي للنوو اضسب اد، -1

  ح يي المدوكات الةص ية  اللو  ا اضااء، ا الملمفي لمسبخدمي ال  اءات الداخلية . -2

 هدف البحث

ً لوا ال  اء الداخلي رلى المسبخدم من الناحية الن سية صمدد اسبجاببه  العنا   الةص ية  ي دواسة  أثي     .إيجابيا

 حدود البحث

 الااقبة كم ب د، ادائيبة ص وظي وبا  بي البصبميم البداخليدواسبة  اقبصب  الةحبث الحبالي رلبىالحدصد الموابورية : 

 لعنا   ال  اء الةص ية  اللو  ا اضااء، ا الملمفي.

   اءات السفن     اء غ  ة المعيعة يالحدصد المفانية : 

 م 2112-2112الحدصد اليمانية : 

 تحديد المصطلحات

 الّطاقة :

نا عبيي بأنوا القدو، البي  ملفوا الماد، إلرااء قود قادو، رلى إنجبا  رمبل مEnergyاقة  باإلنجليييّة:  عَ و الا

د الب ي س يعب و إس جب ّ النعاط الخاوجّيا صهي الفيبا  المظام ما إلنباج ال ارليّة اص وا الَمقدو، البي يمبلفوا نكما ان

س ه.من خل   حو
ي1 

  

 التعريف األجرائي للباحثة: 

بحقيق ل الجانب الن سي لمسبخدمي ال  اء الداخلي ي م ووم البصميم الداخلي : هي رلم يقوم رلى دواسة الااقة  

الداخلي ا صالبي  عبمد رلى  صيقيمو   ي ال  اء ضصلئ  ال ين يدخلو البوا   صالواو  صاضو يا  الن سي 

    .الجوانب المادية صالةص ية لل  اء

 التصميم الداخلي :

حبببى رلببى مسبببود هبو ال ببن البب ي يمفنببه ا  يةلببا مبديات صاسببعة  ببي ايصببا  اض فبباو صالقبيم الجماليببة صالن سببية     

ال  اءات الداخلية المن  د، .
ي2 

 

رمل خلق يحقق غ ض  و ي  المبالةات الوظي ية صالةيئية الل مة ض  بل اداء :" ويمكن تعريفه ايضاً على أنه

لل عاليات الةع ية امن   اءات المعيعة المخبل ة "
 ي3 

  بةنى الةاحثة البع ي  الثاني لم ووم البصميم الداخلي كونه يبماشى مع مواوع الةحث 

 

 

 االطار النظري

 لعناصر الفضاء الداخليالبصري األدراك المبحث األول : 

 
ا المعلومبات  هو رملية   عبمل رلى رد،  عاليات منوبا اسنبةبا  صاسحسباا صالب كيبي صالب اك ، ص وئيبةاسدواك     

.دصو موم  ي البع و رلى العنا   الجديد،  ي داخل ال  اء الداخلي  يلعب اضدواك بالبعليم ا  صله او ةاط 
ي 4 

 

للمعلومببات المسبببلمة رةبب  المبحسسببات صيعببمل  حصببيلة رمليببات  نظببيم حسببي بببأ  اضدواك الفيلنببي تاشبباو    

وببات الحسببية مببا يو بب  بأنببه اسبببجابة ن سببية لمجمورببة م كةببة مببن البنةيليببات  يييولوجيببة صن سببية ا صغالةبباً رم

 .  ةالخاوجي مصدوها مواورات الةيئة

 ن غي   مبن اسشبياء ابمن ال  باء البداخلي الواحبد االبع و رلى العيء المدوك ص مييي  ريب من اضدواك     

الوري بو ا  العيء  قم . صرليه  إ  اسدواك يببأث  ببال ف ، المسبةقة صاس جاهبات صالبوقعبات صالدا عيبة لبدد  صليف

ال  د المدوك للعيء.
ي5 
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باةيعبببه نظببام باحببث رببن  يعبببمل اسدواك رلببى رمليببات  سببيولوجية صسببيفولوجية  ن سببيةي معقببد، ا  اسنسببا      

المعلومات صمنظم لوا ا ص كثي ا ما يبع ض اسنسا  الى ردم اسسبق او حين يواجبه معلومبات ادواكيبة ثابببة ا ببل 

ا  اسبق او المعلومات يعفل رائقا ادواكيا لديبه ا صا  هب   المعوقبات اسدواكيبة  نعبأ بسبةب  لب  البدما  ا صربدم 

و المناسةة لبح يي اسجوي، اسدواكيبة ا لب ا  بأ  اسدواك "هبو اسببجابة  صبدو ربن امفانية  الةيئة  ي  ويئة الظ ص

شخصية لوا خة ا وا صذك يا وا صميولوا صاٌ جاها وا الن سية الععووية صاللشعووية ".
ي6 

   

 : علم النفس االدراك الى صنف
 ي7 

 

حيث  اععوويبعمق  ي م كي الحبى  ما  ي ال  اء الداخلي نحو شيء : هو رملية  وجه ذهن ال  د االنتباه  -1

البي صما يسةب حدصث اسنبةا  ردد من العوامل المؤث ، صا اسنبةا   س يبحو  اإلحساا إلى إدواك اس بوجود

صموقعه. : طةيعة صشد، المنةهيبحدد من خللوا دوجة  حقق الحالة ص لحظة حدصثوا ص ه   العوامل هي 
 ي2 

 

رند وؤية شيء معين حيث يثي  هب ا العبيء  العيني ن ان عا  ر و الةص صهو اث  ن سي ينبج م : اإلحساس -2

رنا بب  مخبل ببة  صهببو ابسببم  م احببل اإلدواك ص اص  رنا بب  العببعوو صوغببم بسبباطبه يسبببوجب صجببود . العببين

 ضحداث  اإلدواك. 

يبع ض له المنةه ال ي مدوك رند حدصثم اجئ  ج اء  غيي س بجابة ال  د: هو اسالشعور -3
 
 . 

     ً  المبلقي رن  أ  اص  اناةاع يبسلمه .جوا  اسبصاو رلى المعلومات الوا لة من قةل  صيعبمد الععوو بص يا

ال  اء ال ي يبواجد  يه  أ ي رن احساا بص ي لفا ة رنا   ال  اء الداخلي ا صسسيما  ا  ال  اء يبعامل مع 

جسم مثل الععوو بال المعاني صاضحاسيف ا ص يمثل الععوو مجمورة منمخبل ةمواد ص ص الوا  اشفا  صاحيي،

. اخي ا يعني اسو قاء الن سي بالسعاد، ص المبعةاص الخعن ا صا  النارم الةاود اص الحاو
(9) 

 

    نعأ العلقة اضدواكية بين ال  د صبيئبه ال ييياصية صالمبمثلة بالعنص  المح ي صال  د  المؤث ي ص ود  عل ال  د       

بيئببه ال ييياصيبة ا ين حالة من البوا    بين ال ب د صاإلحساا لبفو فو  ذات ابعاد  بعلق بالعاط ة صا صالبي المؤث 

ليب ارل ال  د بين رنا   ال  اء رة  اجوي ه الحسية المخبل ة ا ص فو  حاسة الةص  ذات  أثي  كةيب   بي ادواك 

المثي ات الحسبية ص منوبا  اللبو  ا اضاباء ا  ال  د لةيئبه ا حيث يقوم  ببحليل الةيئة ص رنا  ها رن ط يق   سي 

ي.الملمف
ي11 

  

يبأث  السلوك اإلنساني لل ب د  بي ال  باء رةب  البنظبيم لعنا ب  ال  باء البداخلي ا الببي  عبمبد رلبى  حليبل         

د لعنا   الةيئبة الجانب اإلدواكي كجيء من سيفولوجية السلوك اإلنسانيا صهي  وبم بالا يقة البي يدوك بوا ال  

.المةنية ص ق معايي   صميمية خا ة كجيء من اإلدواك اإلنساني صدصو   ي بناء المع  ة الةيئيةالمحياة به 
ي11 

  
 

 لدى الفرد الشعور االيجابيالفضاء الداخلي ودوره في تعزيز 
به ليعة  رن شعوو  نحو قوم ا   ل بد له من سلوك يلفي يعع  ال  د بععوو ايجابي ا جا  ال  اء الداخلي    

   العلقة المبةادلة بين شعوو ال  دهنا  ظوص ا المحيم به ك هو محاصلة منه للبفي  مع ال  اءه ا السلوص ال  اء

اسوااء صال احة ص يد  ذل  ا  ال  اء يحقق البوا ق مع المبالةات عوو باسل ة صكالع اال  اء الموجود  يه ص

المفوث  يه ل ب ، طويلة.العخصية ص يجعل ال  د ي غب 
 

ا 
 

جية ي  ةم لواهبمام رلم الن ف كاحد اسبعاد السيفلو

بععوو ال  د بالااقة اضيجابية ا جا  ال  اء  الس صو ص السعاد، ص الحيوية ص اسببواجي ا اي ا  ال  اء الداخلي 

.   اءيحبوي رلى رنا   ذات جاذبية كا ية لجعل ال  د يعع  بالااقة اضيجابية داخل ال
(22)

 

جبماريةي خبل ة  الاةيعية صاسية الما اء الظواه  الةيئ بخ هاالبي ي اضن عالي رند ال  د الععوو هو الجانب    

ملحوظة. بغي ات  سلجيةص فو  مصحوبة دصماً ب
ي13 

  

ا  اضسب خاءهي    وو ال  د امن ال  اء الداخلي صرنا    الةص يةص من اب   المعار  البي    ةم بح    

-الخوو ااضسبمباع ا ص اضثاو، ي : البو   ا
 ي14 

من  الةيئية مع ال  دح يات ملبوا ق الما  ا الععوو باضسب خاء اضحساا بالودصء صاض ي ا ق األسترخاء : -أ

اد صقلة الب  مع ص ة ص  اكيب بسياة المألو ة ص ق رلقات  نظيمية ص صميمية ييياصية ال ال  اء رنا   خل 

 . ق صاضخ  اض و ، صاضلوا  الةاود، الق يةة من اضبيض صغي  مةاشبين مفونات الةيئة صاضااء، 

يفو   يوا ال  د مبأهب لبغيي   الن سي االةيولوجي ص البوا   رلى الصعيدينهو اضحساا بعدم : التوتر  -ب

 ي ردم اضسبق او  حساا بالبو   نبيجةشيء يودد  سواء كا   ي الحقيقة اص الخيا  ا يفو  اض سلوكه  لمواجوة

ألو ة صاضلوا  ذات الفثا ات صالعنا   غي  الم المعقد صالب كيب سبلموا ال  دالمح يات الةيئية البي ي مسبود

 خبل ة العد، .صاضااء، المالمخبل ة 
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ي  منبظمة غ صرلقات  الملبوية ا المح  ة ي مألو ة ينبج  ي حالة صجود رنا   صاشفا  غي   :الخوف -ج

لوجود  العبمةالمقياا الفةي  صالب ادات القاسية صالععوو بصال  اءات غي  المنبظمة صصاحجام غي  مبناسةة 

 .  من ن ف ال  اءا اضااء، الخا بة بالب اد مع المساحات الم يئة

يبحقق الععوو اضببواج ا صاضو يا  الحيوية صبالس صو صالسعاد، ص ي  ةم اضسبمباع بععوو ال  د: األستمتاع -د

من خل  صجود وحي بالح كة البي   صالصغي  صالبناغم بين المقياا الفةي  سبمباع مع صجود اضشفا  المنحنيةباض

  ةاة بالاةيعة صال مو  صاضلوا  الدا ئة صالب اد المحدصد باللو  صاضااء، الم  ةاة العنا   المألو ة صالم

 . الععوو بالحيوية ب

ضببواج صالحماا  ي ا ي بأنوا اض  اط  ي البو   الن سي ا البي يمفن ملحظبوا  وا بو  جانيهيع :اثارة األ  -هـ

هي ظاه ، قابلة للقياا ا اما الحالة الن سية البي صثي  الاةيعية البي  حدث اضثاو، بالم سمى الظاه ، صاضلوام ا ص

اصلوا البأثي   ي اضر اء الحسية  احل لث م م  بث اضثاو،ا   ةاش  لدد ال  د .القياا المنوا  وي  عةة  نعاً ر

مثي   ي ال  اء لعنص   الةص ي ا إما الم حلة الثانية هي انبقا  ه ا البأثي  الى المخ خل  معاهد، ال  د 

ب ك بوا من قةل ال  د مما  الداخلي ا إما الم حلة اضخي ،  بعمل اسبجابة المخ للمؤث ات الةص ية صاضحساا 

   .اث   ي ن سيبه 

اك تختلف باختالف المتقدمة من االدر أحدى المراحل والتي تمثل  لدى األفراد مشاعرال أن أختالفوعليه نجد 

من شأنها مساعدة المصمم في وضع بنيته بيئية والتي المدخالت الاو غيرها من يئية البالعناصر البصرية 

لمدخالت البيئية البصرية التي تعزز وتقوي من الطاقة وفير ات األولى في تصميم الفضاء الداخلي من خالل

 .  لغرف المعيشةاأليجابية )النفسية( لدى األفراد  ضمن الفضاءات الداخلية 

 

 المبحث الثاني

 وتأاثيرها على الفرد فلسفة طاقة المكان

 
ي هو نظام يعبمد رلى  د ق الااقة الاةيعية رة  ال  اء صالةيئبة المحيابة بنبا ا Feng Shui  رلم طاقة المفا     

صالونبود ي ا Kiيالق الصينيو  رلى ه   ال لس ة  سمية طاقة الحيا، غي  الم ئية ا صيالق رليوا اليبابنيو   سبمية  

مبع ال  باء المحبيم سبنة صهبي  بن البنباغم  4111 لسب ة  بي الصبين منب  حبوالي ه   النعأت  ي اPranaيدروها  

 بحة صن سبية ال ب د البي  ؤث  رلبى  ق صاضيجابية بين ال  د صال  اءا ص د ق الااقة من خل  الةيئة ص حقيق البوا

  مما يسارد  رلى اضنسجام صالبوا ق اضيجابي  ي ال  اء دص   و   اص انيراج .ا صرلقبه مع اضخ ين 

ق بفثيب  مبن مجب د اخبيباو الاب ا  المناسبب للم  صشبات صانظمبة ارمب ي(Feng Shuiا   لس ة طاقبة المفبا      

يقيمو   بي ال  باء. رلبى سبةيل صاضو يا  الن سي ضصلئ  ال ين  اضلوا . إنه يودو إلى  حقيق البوا   صالواو  

رلبى    ا  إ  اصلئ  ال ين يةحثو  رن طاقة المفا  يسعو  الى  ن ي   صاميم داخلية لا   غ بية ا البي  قبومالمثا

لل ب د داخبل ال  باء ا  سبارد  للببوا   صالااقبة ة  ي البصبميم البداخلي صس  وببم بالجوانبب الن سبيةالمادي العنا  

طاقة المفا  رلى جمع الااقة اضيجابية رة  رنا   ال  اء ص جنيبدها لبدرم الجانبب الن سبي لل ب د داخبل ال  باء 

من خل  اضنسجام صالبناسق.
ي15  

 

يحقق نوع من التفاعل البصري بين األفراد و  كيفأن على المصمم الداخلي يعرف  تقدم نجدعلى ضوء ما      

الداخلي  مالتصمي من خالل إيجاد مع مكان ما الفضاء الداخلي ، بمعنى أخر ينشأ تفاعل عاطفي لدى الفرد

الداخلي والتعبير الفضاء  في تحسس أهميةإلى الجانب النفسي نرى أنه يحمل الدور األكثر .للفضاء المناسب

وعالقته بالجوانب األخرى، كونه  للفرد الجانب النفسيب من التكامل ما لم يهتم عنه، فالفضاء ال يصل إلى حالة

ً أو سلبياً  النفسية )الطاقة  بالراحة ن الضروري أن يشعر الفردمف ،بيئة تؤاثر في سلوك اإلنسان إيجابيا

نفسية   أكثر صحةيمكن أن نكون فيها أكثر سعادة ، بيئات ل تصميمالمنزل أو مكان العمل من أج في  األيجابية(

 .ارتياح و
صيحصل إدواكه من ه    حدصد ال  اء المادية صالةص ية اص ج ببه امن  بال  دي  ةم ال  اء الداخلي    

الموجود، امن ال  اء .العنا   
ي16 

  

رنا   ال  اء البي  نظم  اضساليب صاض فاومن خبياو اضنسب يصب اهبمام البصميم الداخلي  ي إيجاد اسل ا    

سنب اع ادائياًا صجعله قادواً رلى ا صظائ ه  ي كل مبماس ا لبحسين ص اوي  الةص ية  اللو  ا اضااء، ا الملمفي

 ً .صمةوجاً جمالياًا صم اياً ن سيا
ي17 
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 ال كائي ا لغ ض صاع  د نظام   ائي مع وفسب اللب  ن ت مجلدات ال  اء الداخلي الى رد،  صني ات    

 ي12 -ا صاهم ما يحدد نوع ال  اء هو الجانب الوظي ي:سف صالمةادئ البصميمية لهاضص

 * ال  اء البجاوي صال ناءات.

 *   اءات المعاوض صالةيع القااري.      

 *   اءات الب  يه صالم اكي ال نية.

 *   اءات ال يا ة صالماارم.

 رامة ذات اهداو خا ة.*   اءات 

 *   اءات سفنية. 

يعتبر فضاء المسكن في فكر المجتمع العربي النوأة األساسية لبناء األسرة وديمومتها ، حيث أن فضاء     

المسكن له مردود اثقافي ونفسي على األسرة ، لم يكن مجرد حاجة للماؤى بل كان في نظرهم يجمع بين 

البساطة والحاجة لتحقيق المتعة البصرية والراحة النفسية والتحقيق عناصر الوظيفة والجمال والراحة و

                 الوظيفي )األدائي(.

  اء غ  ة المعيعة رلى اداء صظي ة صاحد،  وو   اء  بم  يه رد، انعاة ص عاليات مثل معاهد،  لم يقبص    

بالبالي  أ  ديفووها يؤث  رلى  حة مسبخدمي البل ا  ا السماع للموسيقى ا اسبخدام الفمةيو   ا الماالعة ا ص

ا صيسارد رلى البوا ل  يما بينوم ص ؤطيد العلقات اضجبمارية ا صيلخص الةعض الوظائ  صال عاليات ال  اء 

 البي  قام  ي   اء المعيعة  يما يلي : 

  عاليات اجبمارية : كأجبماع اضس ، بأكملوا اص بعض ا  ادها اص  ناص  الاعام . -1

  عاليات ثقا ية : كالق اء، صالفبابة صالعمل رلى الفمةيو   . -2

كمماوسة الووايات المخبل ة مثل ال سم ا ريو الموسيقى ا معاهد،  عاليات    يوية    دية ا جماريةي :  -3

 البل ا  ا صلعةة العا نج.

 عاليات  سيولوجية : كاضسب خاء ا اضسب احة ا البأمل . -2
 ي12 

 

 ليل العيناتتح  -أجراءات البحث 

 توظيف العناصر البصرية لزيادة الطاقة في فضاء غرفة المعيشة: المبحث الثالث

 

  وتأاثيراته النفسية على الفرد اللون –أوالً 
 اصمعانيوبا  دسس وبا مع  بةص ا لأللبوا  مع  بة رلميبة  دص  ال  باءات الداخليبة  بي اللبو  يسببخدم مبا غالةبا    

 المب  ةم الن سبي الجانبب اهميبةاكبدت   الدواسبات مبن كثي  صا اال  اء  مسبخدميل صالن سية الوظي ية ص أثي ا وا

ال ب د  نعباط مسببود  بي المخبل بة  أثي ا وبا جانب إلى ال ميية صدسس وا اضلوا  بمعاني
(22)  

البجباو  قبد اثةببت ص

عد نوراً من العلج الن سي للب ين يعبانو  مبن     العلميه ا  للو   أثي  قوي  ي ن سية ال  د. حيث ا  بعض اسلوا  

.معاكل ن سية كالحي  صاضكبئا 
ي21 

 ي اضلبوا  قو وبا يمفبن ا   بؤث   بي  بحة اإلنسبا  ص  صك ل  ص جود طاقة  

.اسكبئا ب صاضو يا  اص قد  نعئ له شعوواً  بالسعاد،يمفن ا   نعئ شعووا 
ي23  

 

 ةعضالاسن عاست اللإواديةا  لحيوية لجسم اسنسا   ولد لديه ي ال عاليات ا لأللوا   أثي اتصرليه نجد ا       

يقسم البأثي  السيفولوجي للو  الى قسمين  صرليه منوا يولد له احاسيف م يحة ص اضخ د م ا بة صمعوشة .

و  حسب اضشخاص اضص  منوا يظو  مةاش ،: مثل ال   ا اإلثاو،ا الج  . اما الثاني  وو  اثي  غي  مةاش  ص يف

ص ي جع مصدوها الى الب اباات العاط ية ص اسناةارات المواورية ص غي  المواورية المبولد،  لقائيا من 

.اللو 
ي24 

 

 -:على الفرد وبناءاً على ما تقدم ندرج بعض األلوان وتأاثيراتها النفسية   
 ي27يا 26يا 25 

 لبو  قبوي يقبب  صهبو اخبياو جيبد لغ  بة المعيعبة ا صيعبة   الااقة صالنعاط باضحم  : يعاي احساا اللو   -1

اذ ا  اللبو  اسحمب  الةب اق ذص ى اض فاو السبلةية المحيابة ببه ا  ي البغلب رل بحجم الامو  صالااقة يسارد ال  د

بمسباحات لب ا ي  بل اسببخدامه  اشعة  بغلغل بعمق داخل انسجة جسبم اسنسبا  ص  بودي البى اابا ابه ص  بو    .

 ي.2ي ص 1ة داخل ال  اء قد  فو  رلى الجدوا  اص اضواية اص اضثاث صالم  صشات ا كما  ي العفل  قليل
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 ي2شفل                                                   ي                                   1شفل                      

المصدو 
 ي22 

 

صالامأنينببة صالسببلم ا صهبب ا اللببو  يمثببل الواببو  صالسببيا ،  صاضسببب خاءوحي بالوببدصء يبباض وق : اللببو   -2

نه يخ بض مبن الموجبات المخيبة ضصهو لو  باود ي يد كثي اً  ي اضقل  من البو   العصةي  العقلية صيودئ الن ف ا

 ي  ي ثقبلً رلبى وو لو  باود  صلفن من اض  ل  جنب اض وق القا م جداً  يبميي ببعدد دوجا ه ا البي  نعم المخ 

 ا يسببوم  ببي  قليببل ال ببغوطات الن سببيةالببوودي ص ه بببألوا  م عمببة بالااقببة كاض بب  ا لبب ا ينصببز بميجبب ال  بباء

لبحسبين سبنعباق هبواء الةحب  ض جبؤااست قلبق يلنجبد اضشبخاص الب ين يعبانو  مبن ابغوطات صحب ا لب اص ودئبوا 

البى لونبه اض وق يسبارد رلبى سبحب الااقبة السبلةية ابا ة ن سيبوم  ا صالسةب يعود البى ح كبة امبواج الةحب  باض

 .ي4ص  ي3ا كما مواز بالعفل  صاسبةدالوا بأخ د ايجابية

 

 ي4العفل                       ي                                         3العفل                  

المصدو                                                   
 ي22 

 

اضخ   : يعبة  اكث  اضلوا  الةارثة رلى ال احة للعين كما انه يعابي احسباا بالبجبدد اذا امببيج مبع اللو   -3

اي غ  ة  بي المنبي   باذا  واجبد اللبو   ي اللو  اض وق صاحساا بالةوجة اذا امبيج باللو  اض     وو مناسب 

صهب ا ال احبة صيخ ب  مبن ال بغوطات اليوميبة ا اضخ    ي غ  ة المعيعبة يعابي احسباا بالوبدصء صالبحب و ص

 كونببها يبميببي بفونببه لونبباً موببدئاً صم بباداً للبببو   صيسببعمل  ببي معالجببة بعببض الحبباست العصببةية ا اضنوبباك اللبو  

ي بب ي لمسببة مببن السببفو  صالامأنينببة ا امببا مببن حيببث الااقببة  وببو مبوسببم الااقببة صال ب بببة طاقبببه مع ص ببة رلببى 

 .ي6ي ص 5ةية من كل انحاء الجسم ا العفل  كل الااقات السل امبصاص
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المصدو ي                5لعفل  ا                           
ي22 

 ي6العفل                
 

ى السعاد، صالم   صاضنع ا  صهو اق   اضلوا  البصاض    : هو لو  يوحي بع صق العمف صاضقةا  اللو   -4

نبه يسبارد رلبى  خ بيض الااقبة ضي  ل اسبخدامه  بي غ  بة المعيعبة صذلب  ال وء  يجمع بين الدوء صالم   ا 

ا ينصببز بعببدم اسبببخدامه  صبالبببالي يموببد لعمليببة اضسببب خاء صال احببة صيييببد مببن معببار  البجبباص  صالجببو ا سبب ي

 ي2ي ص 7. العفل  بصوو، مةالغة بوا  ي ال  اء سنه يسةب  قدا  اضرصا 

 

 ي2العفل                 ي                                   7العفل                        

المصدو                                                    
 ي22 

 

يسبارد اللبو  الةن سبجي ا إنه  بياصج طاقبة اض وق اسسبب خائية صطاقبة اضحمب  البح يييبة الةن سجي : اللو   -5

صاضوجواني صالنيلي رلى  حقيق البوا   بين العقل ص حويل الوواجف صالمخاصو غي  المناقية . يسبخدم لمعالجبة 

الب كيبي صالب فيب  العميبق صالحفمبة  ص صاضو يبا اضاا ابات الن سبية صالعاط يبة ا صهبو لبو  يةعبث رلبى الوبدصء 

كونبه يثيب  الحبي  صالفأببة لبدد ال ب د   ي حالبة العبعوو باضكبئبا  ا رنه اضببعادصاضببفاو صالجد  ا صلفن ي  ل 

 ي11ي ص 2رند النظ  اليه. العفل  

 

 
 
 

المصدو                ي11شفل                           
ي22 

 ي          2شفل                   

 

 

                                



 

 

 
 

279 
 

  

صيبد  رلبى ال ب   صالةوجبة كمبا يعمبل رلبى  يباد، الثقبة ببالن ف ص قبدي   : لو  دا بئ صمعب ق الة  قالياللو   -6

صهبو لبو  يةعبث رلبى  صاضكبئبا  صالنعباا . صالفسبل  سببخدم  بي حالبة اضوهباق صالبعبباللبو  هب ا صاشعة  ال ات

 . كةيب ،  بي ال  باءواً جيبداً  بي غ  بة المعيعبة  بي حالبة اسببخدامه لمسباحات الحماا صالحيوية صلفنبه لبيف خيبا

 ي12ي ص  11العفل  

   

المصدوي                     11شفل                         
ي22 

 ي12شفل              

                                              
 

اللو  الوودي لألنوثة صالصحة صالة اء، صيعابي الوودي : ي  ي نوراً من الودصء صالعاط ة كما ي مي اللو   -7

 Bakerاللبو  البوودي الخباص المعب صو باسبم   ميبو  العدصانيبة  ا اللو  الوودي لفةز الشعوو بالدوء صيعمل 

Miller Pink . ي صال ي قام بباوي   طةيةا  ن سيا  ا له القدو، رلى كةز الميو  العدصانية صاخبيا  القو، الةدنيبة 

 ي14ي ص  13العفل  

 

المصدو ي                    13شفل              
ي22 

 ي               14شفل                            

   

.  بي العديبد مبن الصدمة صاليبأا حاضت صال احة صيخ   منصالودصء صالنقاء السلم هو لو  اضبيض :اللو    -2

 اسببخدامهصهو اكث  اضلوا  واحبة للبن ف ا صيناسبب  صالحقيقة ا اضن با ثقا ات الععو  يعبة  اللو  اضبيض ومي 

 ا ا اص مبا يسبمى بباضبيض الملبو  اضخ ب وق صاضخص المائل الى اليه ي ااض    صباض جميع غ و المني 

 ي16ي ص  15شفل   .كخل ية ضلوا  اقود مثل اضحم  صالة  قالي يناسب اسبخدامه

 ي16ي                                     شفل  15شفل  

المصدو
 ي22 
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 بالخة اء  اضسود : ي  ةم بالثةات صالغموض صالصمت صقد يمنعنا اللو  اضسبود مبن البابوو صالبغييب  .اللو   -2

 ي12ي ص 17شفل   حباج الى لمسة بسياة من اللو  اضسود إلرااء اللو  العمق المناسب .  اء ييقولو  ا  كل 

 ي12ي                                              شفل  17شفل                      

المصدو
 ي22 

 ي21ي ص 12شفل   ال مادي : ي  ةم باضسبقل  صاضربماد رلى ال ات صيح ي الععوو بالوحد، .اللو   -11
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 ي21شفل                                   ي                                               12شفل  

المصدو
 ي22 

 

ه ا اللو  مع اي لو   بي مفن  وظي  . يصيعاي احساا بالدوء البوااع صاسسبق اوهو لو   اللو  الةني:  -11

 ي22ي ص 21العفل  الداخلي. ال  اء 

 ي22ي                                             شفل  21شفل                    

المصدو
 ي22 
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دصو كةي   ي   اءات المعيعة لمبا لومبا مبن قبدو، رلبى الببخلص مبن الخبوو  اللونا  اض وق صاضخ  لعب     

ا  بعبفل إيجبابي رلبى ال ب د صاسببق او د يبؤث ا  اللبونين اض وق صاضخ ب  قب صالبو   ا صقد اجمبع اطةباء البن ف

 ي24ي ص 23العفل  . حالبه الن سية 

 ي24ي                                                 شفل  23شفل                    

المصدو
 ي22 

 

ً اث  -: طاقاااااااااااااااااااااااااااااة المكاااااااااااااااااااااااااااااانالضاااااااااااااااااااااااااااااوء وفلسااااااااااااااااااااااااااااافة  -انياااااااااااااااااااااااااااااا
سنة  ي بلدا  الع ق اضقصى ا صهي  قوم رلى  4111من  اكث  من ي ال نا شوي  طاقة المفا  لقد نعأت  لس ة    

دصواً  ل بوء الاةيعبي   اشبعة العبمف ي ا يلعببإ ةاع ط يقة  سمز بالعيب ببناغم مبع رنا ب  اضوض صالااقبة . 

رنا ب  ال  باء إلى  حقيبق  بوا   ص نباغم ببين  طاقة المفا   سعى ا   اء ي ال اقةموماً  ي  فوين الحيوية صالا

بعفل كةيب  رلبى  ا ص  أكداس انارية  ي بعض الحاست  س ة  عب و ب  صو، اسبخدام اإلااء،. صه   ال ل لواك

اربمباداً  . رن ط يبق  بحبات ال  باء  اضببوا  ا العبةابي يا صو، دخو  قدو كاٍو من نوو العمف إلى المني  

.  بالغ و المواجوبة وء الاةيعي الداخل اليه كمية ال ضشعة العمف ا إذ انه يؤث  رلى بالنسةة موقع المني   رلى

امبا  . د مبن الااقبة اص لبنعبياوا  بي ال  باءللجنو   بع ض للعمف باسبم او ا صهي مثالية إذا احبجنا إلى المييب

من ش صق العمف ا ص ل  المواجوة للغ   من غ صبوا . صبالنسةة للغ و  الغ و المواجوة للع ق  بسبلم ال وء

.فثيببب  مبببن اشبببعة العبببمف بعبببفل مةاشببب ال اص العبببما  العببب قي  إنوبببا س  سببببلمما  المواجوبببة لجوبببة العببب
ي22 

  

الةصب ي  ص حقيق البوا لالسعاد، ص اسثاو، ا  نورة للااء، الاةيعية  عع  ال  د بالااقة صا  الب كيةات المب    

اس بانارية ينبجبو  انظمبة ذات ابوء دينباميفي  للةيئبة  مع الخاوج ا ل ا  ا  بعض العب كات المنبجبة للاباء،

مبع الةيئبة  لببي  قبود البى خلبق السب صو صاضو يبا صاا المحياة خل   يباد،  بو ي  اساباء، الاةيعيبة  بي ال  باء 

.المحياة 
ي31 

 ي26ي ص 25شفل   

ي                                                25شببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببفل                      

 ي26فل  ش

المصدو
 ي22 
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الخا بت إثاو به مبن اابا ابات ن سبية كالفاببة صاسنويباو  ال بوءالةحوث مدد البأثي  الفةيب  الب ي يسببايع  اكدت

 بإ  لب ا العصةي نبيجة  غي ات حالة الاقف ا إ  لل وء الاةيعي قبدو، كةيب ،  بي  حسبين الحالبة الن سبية لل ب د ا 

يؤث   ي ن سية اإلنسبا  صسبلوكه إلبى حبد بعيبد ا مبن اإلحسباا بالنعباط صالحيويبة  بي  غي  ال وء خل  النواو ا 

صلبوج ابوء العبمف الاةيعبي  ا الصةا  ا إلى الودصء صاس يا   ي المساء رنبد مغيبب العبمف ص لشبي اشبعبوا .

 إلى داخل المني  يمنز شعوواً بالبوا ل مع الاةيعة صالحيا، .

 بي ظلمبة حالفبة. ص بي  رنبد بقباء  ل بب ، طويلبة بو   رصبةي لبدد ال ب د  سبةب  اضااء،  ي حباست معينبةا      

العباء ينبع  صجود ما يسمى بالفابة العبوية  ي الةلدا  غي  المعمسة بسةب قلة اوء العمف . ل ا نجبد ا  ابوء 

الحبي  صسبوء العمعة مصبدواً هادئباً يب يز البن ف ا  بالفثي  مبن اض ب اد يصبابو  باسكبئبا    ةبدص رلبيوم معبار  

 المببببياج صرببببدم القببببدو، رلببببى اسسبببببمباع ا صرببببدم ال غةببببة  ببببي مخالاببببة النبببباا ص   ببببيل الوحببببد، صالعيلببببة.

هناك نوع اخ  من م ض اسكبئا  يثي  قلق اضطةاء الن سانين يعب و باسبم اسكبئبا  غيب  المناقبي ا صالب ي ص    

لعبباء ا ص ةبدا حالبة المب يض  بي يظو   ي  وو، اكبئا  موسمي ا  بظو  ارب اض المب ض مبع دخبو   صبل ا

البحسن البدويجي مع قدصم ال بيع . صقد  س  العلماء ظاه ، اسكبئا  الموسمي انه   نقص  بي كميبة ال بوء الببي 

يبع ض لوا العخص  ي  صل العباء ا ش ياة ا  يفو  رند  اسبعداد صواثبي ض  يفبو  اكثب   بأث اً بوب ا البنقص 

ال وئي دص  غي   ي .
ي31 

  

اما رن اضااء، اض انارية لوا  أثي  كةي   ي اظوباو مفونبات ال  باء الماديبة لبحقيبق الم صنبة صالسبوولة  بي   

 اداء ال عاليات المخبل ة ا   لً رن اظواو جمالية ال  اء ا صبالبالي  حقيق ال احة الن سية لمسبخدمي ال  اء.

 :المعيشة وهي أساليب لتوزيع األضاءة األصطناعية في فضاءهناك عدة     
)22)

  

اضابباء، العامببة : صهببي اابباء، ابب صوية إلظوبباو البفببوين العببام لل  بباء ا بواسببباوا نحصببل رلببى اابباء،  - ا

هادئبباً  سبباطعة مبوسبباة ا صيجببب ا   فببو  اضابباء، العامببة  ببي   بباء المعيعببة غيبب  مةاشبب ، ممببا يعاببي اببوءاً 

مبجانساً م يز لألرصا  لمسبخدمي ال  اء ايبم ذل  من خل  اااء، الفبوونيب اص مبن خلب  قواطبع واسبية اص 

 ي22ي ص 27شفل   رة  السقوو الثانوية .

 ي22ي                                            شفل  27شفل                         

المصدو
 ي22 

الم كي، : ه ا النبوع مبن اضاباء، يسببخدم بصبوو، مةاشب ، ا  فبو  ذات مسببويات مخبل بة بفثا بة  اضااء،  -  

رالية  ي مناطق اضنعاة صال عاليات ا البي  حباج الى اااء، جيد، إلداء ال عاليات المخبل ة مثل الفبابة صالق اء، ا 

ي 22.شبفل   ببة  بي امباكن معباهد، البل با  صبفثا ة اقل  ي اماكن الجلبوا ص ةباد  اضحاديبث ا  فبو  اضاباء، خا

 ي31ص 
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 ي31شفل       ي                                        22شفل                        

المصدو                                                   
 ي22 

 

ً  لووانف بي كلي  ي دواسا ه البي اثةبت با  انظمبة السبيا ، صالببحفم  بي اضاباء، اشاو     غيب   عالبة  بي  يبدصيا

اساباء، الاةيعيبة   بو  حبى  بي حالبة  ال  اء بسةب   ك اضااء، اض انارية  عمل من قةل مسبخدمي ال  اء

اض بانارية  بي لسبيا ، رلبى اساباء، اخبياو نظام الببحفم صا ا ا ا سسيما رند مغادو وم ال  اء مسبود جيد ب

بعبفل  بمسبود اااء، ساز ال  باء ا  يحسن ال احة الةص ية لمسبخدمي ال  اء من حيث البحفم يجبال  اء 

صبالبالي يحقق واحة بص ية جيبد، صوابا صاو يبا  ن سبي مبن ا  موقعوا من ال  اءادائية ال عالية صمب اصت حسب 

ا ،  يه باسبخدام ادصات الببحفم السيا ، صالبحفم رلى اسااء، اذا كانت السي نظمةقةل اض  اد رة  اسبخداموم س

.  (Remote Control ) بأسبخدام جوا  رن بعد
ي33 

  

 صااااااااااااطناعية .الطبيعيااااااااااااة واال عليااااااااااااه نجااااااااااااد أن باألمكااااااااااااان التوافااااااااااااق بااااااااااااين األضاااااااااااااءة     

ألضااءة المنعكساة علاى األلاوان واً جمايالً ويحسان مان مازاج المساتخدم ونفسايته ، السايما اج ، ليكسب الفضاء

 (22( و)22شكل ) وتزيد أو تخفف من ظاللها .وشدتها تتالعب بها وتغير درجاتها  التي
 

                  

 ي32شفل                                   ي                                    31شفل   

المصدو 
ي22 

 

 

 الملمس -اثالثاً 

 اسلبوا  صدوجات صالظل ال وء بين  داخل من صمايحدث ال وء  حت لساز إي ماد، صاقعة الةص ي الباثي  هو

 احساًسبا للنسبا  يعابي الب ي هبوالملمبف  ا الوانوبا ا  فوينوا ط يقة ا طةيعبوا ا للساز المفونة الماد، من ببأثي 

 العبام البعبفيل روامبل مبن وبمم  صرامبل لل  باء الجماليبة الااقة مصادو من موم مصدو صالملمف ا بساز الماد،

 ببه صنصب  ا الخعبونة اصابعباد  بثلثبة المجسم بنائه من  نبج للساز مميي، خا ية له ال  اء الداخلي ا لعنا  

هما: الملمف من وئيسين نورين  صني  صيمفن المخبل ة للساو  النعومة
ي34  

ا
ي35 
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 صجسم اإلنسا  اي بواساة اليد.   الماد،ال ي يبحقق بعلقة مةاش ، بين ساز  باللمف نحسه ما صهو : الحقيقي - 

 اص الاةيعبي للسباز الخباوجي المظوب  مبن الةصب ي اسناةباع يمثبل صالب ي بالةصب  مانحسبه صهبو : الةصب ي -

 ال بوء صا جا  لقو، ا  حيث الملمف طةيعة اظواو  ي باو  دصو ل وءلا  ن اها البي لمفونات ال  اء الصناري

  فوينبه صيوابز السباز لملمبف ال ييياصيبة الاةيعبة يؤكبد ال بوء ا  ا السباو  ملمبف اظوباو  بي صااًحا  اثيً ا

 بينمبا ا بعبد مبن النظ  ص ج   ال وء  عفف ا اللمعة الصقيلة الساو  رامة صبصوو، ا اسبعاد الثلثي المجسم

 الخعبنة السباو  امبا ا مبسباصية صغيب  مخبل ة ا جاهات  ي ص عببه ال وء  مبص ا الخعونة المبوساة الساو 

  فلمبا الملمبف اظوباو  بي دصو النظب  مسبا ةصل امةاشب  ابوءيسبقم رليوبا  رندما صااحة سً ظل  ظو   انوا جدًا

 بعد رن ن اها رندما الاةيعة  ي الخعنة  المواد ا بالملمف سحسااا قل المعاهد صالساز بين النظ  مسا ة  ادت

 صيييد ا صاق   ا غ  يةدص الساز يجعل الخعن الملمف صا  ا اكث  منوا نقب   رندما اس خعنة غي  نارمة  ةدص

 اليخ  ة  غي كا  مقياا صكلما  ا لساز الماد، يييني    صميم صهو اليخ  ي النسق صيأ ي. الةص ي ص نه من

. الماد، ساز ملمف من جيًءالبةدص  ال ا ية شخصيبوا قدت 
ي36 

 .ي34ي ص 33 شفل  

 ي34ي                                             شفل  33شفل                    

المصدو 
 ي22 

 مبل  اغلب المواد المسبخدمة  ي ال  اء خا بية ملمسبية مميبي، قبد  فبو  طةيعيبة اص  بنارية الغب ض منوبا     

 عالبة  سبارد رلبى خلبق جبو مناسبب اراباء طاقبة إيجابيبة لبحقيق ال احة الن سية لل  د ا صبالببالي محاكا، الاةيعة 

 النةا ية صم يز لل  اء ا صرلى سةيل المثا   عمل المعاد  صاليجاج رلى  ياد، س رة س يا  الااقة ا اما اضلياو

 وما يعمل  رلى  ثةيم س رة الااقة  ي ال  اء ا كما يؤث  ساز الماد، رلى س يا  الااقبة ا  اضسباز  صالنسيج

سبوية الصقيلة مثل الف انيت صاليجاج صالحج  المصقو  صالخعب الصلب ا  و   اضسباز  عبجع الااقبة رلبى الم

السبب يا  بسبب رة كةيبب ، ا صخلببق جببو كثيبب  الح كببة صالجوببد ا امببا اضسبباز الخعببنة كببالحج  الخعببن اص النسببيج اص 

الب ي سبيؤدي البى  وئيبة منبا  الم  صشات المصبنورة مبن اليباو طةيعيبة ا  وبي  ةابئ مبن سب يا  الااقبة اضمب  

ا ص سةب المواد الةلسبيفية اص الصنارية  ي اراقة نعوء الااقة صاراقة س يانوا  ي ال  اء المحيم ا  ل لل احة 

بمفا  العمل ا صيجب البقليل من اسبخداموا  ي ال  اء .
ي37 

 ي36ي ص  35شفل   

                   

                                                 ي36شبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببفل                                    ي                                      35شبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببفل  

المصدو
 ي22 
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 الفصل الثالث

 النتائج

 
 : أهمها النتائج من مجموعة إلى الباحثة توصلت

  .الداخلي البصميم  ي منوا صاسسب اد، المبعدد، رنا    اخبياوالوام المصمم  ي  مصدو الاةيعة  عبة  1- 

 .لديوم اإليجابية المعار  صاضحاسيف ص ح ي لأل  اد اضدواك الحسي من  ييد مصممة داخلية بيئة خلق ا  3-

  بإ  لب ا ا ال ب د لبدد  نعبأ الببي لل  باء البداخلي بالعنا   الةص ية صالبأث  البغي  سولة المعار  صاضحاسيف 4-

  بي مبن دصو لمبا لوبا البداخلي البصبميم لعنا ب الةيئيبة  الحسبية المثي ات خصائص رلى المصمم الداخلي دواسة

 . لدد اض  اد يجابيةاإلحاسيف ص عييي اض   وليد

 ص أثي ا وبا صدسس وبا صنظ يا وبا اضلبوا  بعلبم رلميبة دقيقبة مع  بة رلبى البداخلي لل  اء اضلوا  دواسة  عبمد -5

 أخب  بنظب    صبميمية وؤيبة ص بقصمسببخدميه   صرنا ب  البداخلي ل  باءا مبن كبل  ي المخبل ة صالن سية الوظي ية

 .لأل  اد  صال ف ي صالثقا ي اسجبماري المسبوداضربةاو 

ملئمبوبا مبع  لب   اضلوا  صاضااء، بناءاً رلى صظائ  ال  اء البداخلي ا مبع اضخب  بنظب  اضربةباويبم  حديد 6-  

 الوظائ  لم ارا، المسبود الن سي صال سيولوجي لمسبخدمي ال  اء.

طاقة مبو  ،  بي كبل المسببويات  ببيز للمصبمم ا  يأخب ها  ااهمية خا ة  بجلى  ي كونو ةالاةيعي لألااء،ا   -7

 .لل  اء صانعفاسا وا اإليجابية  ي ن سية مسبخدمي ال  اء ه ي  صاميم بنظ  اضربةاو

 اسببخدام  بي صالبةباين المبوسباةا صالعبد، الب بادب صالمبمثلبة ةالم يحب اض بانارية اساباء، م ب دات اهميبة -8

العامبة  غيب   اساباء، مصبادوب صالمبمثلبة المعبمبد، ال بوئي البصبميم آليبة صاهمية ا  ي ال  اء ال وئية اضنماط

 .  ي اضماكن البي  قام  يوا ال عاليات  ي ال  اء  اضااء، الم كي،ي المةاش  ال وئي صالنظام صالنة ، مةاش ،ي

باسبلو  صاساباء، اس بانارية معباً  بي ال  باء البداخلي نظمة اسااء، الاةيعيبة اربماد البداخل صالبفامل س -9

 بص يا  صن سياً.ةيئة م يحة اااء، لمةدع ي من ا  ل 

الاةيعيببة  الخعببب ا الحجبب   الخامببات باسبببخدامالبنببوع  ببي  وظيبب  الملمببف ضسبباز رنا بب  ال  بباء  10 -

 بي ال  باء، رةب  محاكبا، الاةيعبة  صالبميبي البفامبل لبحقيبق البصبميم  بي الحديثبة صالبقنيبات ااضنسجة صاضليباو ي

لبلب  المسباحات ا سسبيما الظبل  الببي  بولبد نبيجبة ص  ض هيمنبوا رلى مساحات  غي ،  ي ال  اء لةث الحيبا، 

   ي طاقة وصحية لل  اء.سقوط ال وء رليوا ا مما ي
 

 التوصيات 
رلى  العنا   الةص ية  ي ال  اء  اللو  ا اضااء، ا الملمفيا صو، اربماد الجوانب العلمية  ي اسبخدام   -1

صواحببه لما لوبا مبن  بأثي ات ن سبية صسبيفولوجية كةيب ، رلبى اإلنسبا   بؤث   بي  سبلوكه  ال  اء الداخليرنا   

 .الن سية  ي ال  اء

 السبفني مييبي  ربن بباقي    باءات ص ضهميببه   باء المعيعبة بي  الن سبية  صجو  إيجاد اإلسب خاء صال احبة 2-

  .كونه   اء معب ك لمسبخدمي ال  اء لمماوسة  عاليبوم صانعابوم اليومية 

 باءات ب لسب ة طاقبة المفبا   بي  صبميم ال  العالمية  يما يخص المواايع ذات العلقة المصادواسسب اد، من  -3

 وظي  العنا   الةص ية با يقة رلمية مدوصسة مسةقاً من قةل المصبمم  رلى الح صص الداخلية لوحدات السفن

 الداخلي لخلق بيئة م يحة صظي ياً صن سياً.
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