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  خالصة ال
على اعتبار ان الواجهة تشـكيل  , الضوء هو الطاقة التي تحيط بالواجهة وتميز تشكيالتها       

لذا يتوجه , ب كونها تشكيل فيزياوي والذي يميز هذا التشكيل ويبرزه هو الضوء بصري إلى جان
البحث إليضاح اثر اإلضاءة االصطناعية في الواجهات ضمن إطار فعالية التلقي وإيضاح األثر 

  .اإليحائي والجمالي واإلدراكي له على المتلقي 
الضـوئية   توماتية تخـص القـرارا  بتوفير قاعدة معل) النظري والعملي(واهتم البحث بجانبيه  

تيسر االداء التصميميمي أثناء الممارسة العملية في الواقع , واستعمالها كأدوات تصميمية إيحائية 
وفي محاولة لبلورة المعرفة السابقة الثر االضاءة االصطناعية لتثبت ان الضوء مكون ومعرف , 

دما يدخل في تشكيالت الواجهة الشـكلية  وان الضوء عن, للواجهة عالوة على فائدته في االنارة 
مشكلة البحث فتمثلت , البصرية فهو يقوم باثارة انطباعات وايحائات متنوعة في قيمتها الجمالية 

,  بعدم وجود مؤشرات واضحة لرؤية علمية عن اثر الضوء االصطناعي في اإليحاء البصري: 
الواجهات من الناحية النفسـية   إيضاح صيغة اثر الضوء االصطناعي في: هدف البحث ويكون 

ومن ثم تطبيق المؤشرات المستخلصة من , و تحديد دور الضوء في حدوث اإليحاء, والجمالية 
وأثبتت النتائج مدى تنوع القرارات الضوئية وحـاالت   .هذا على عينة من الواجهات المنتخبة 

االصـطناعي واإليحـاء   اإليحاء البصري التي يولدها كل متغير ووجود االرتباط بين الضـوء  
  . البصري للواجهة 

  
The Effect of Artificial Lighting on The Visual Suggestion  

of The Building's Façade  
Abstract  
      The light is an energy that surround and distinguish interface configuration , 
Considering that the formation of an optical interface as well as being physicists . 
So The research go to clarify  the effect of Artificial Lighting in the interfaces 
within the effectiveness of the receiver , and to clarify the aesthetic and cognitive 
effect on the receiver . 
The research care to provide the information base concerning to the lighting 
decisions and to facilitate the performance during the design practice . The 
research problem depend on the absence clear indicator of the scientific view on 
(The effect of artificial lighting on visual suggestion of the building's façade) . 
The purpose of research clarifying the effect of artificial lighting on the façade 
psychological and aesthetical and to defining the role of lighting on suggestion act . 
The results of the research discussed and analyzed the relationship between 
artificial lighting and visual suggestion of building façade . 
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