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 النظم الصوتية والضوئيةالمعالجات المعمارية  في قاعات المسارح المحققة لجودة 
Architectural processors in theater halls that achieving  

The quality of sound and light systems 

 رانيا مصطفى عبد المطيؼ /ةالباحث

 مقدمة البحث
ان تصميم وانشاء دور األوبرا عامة والمسارح بصفة خاصة يرتبط بمعايير يجب االلتزام بيا ومواصفات خاصة يجب 

وتحقيق أعمى جودة في أداء الوظائف الخدمية واألنشطة الفنية المنوطة بيا طبقا لما تقدمو تطبيقيا لضمان نجاح المنشأة 
من فنون رفيعة وخدمات مجتمعية ثقافية، كالمعارض الفنية وورش عمل تدريب المواىب والمبدعين وما الى ذلك من أنشطة 

كان ونجاحو، سواء فيما يتعمق بكفاءة األداء مختمفة، تجعل من جميورىا وروادىا محكمين ومقييمين متابعين لجودة الم
الخدمي من خالل التعامل المباشر مع الجميور وتوفير كافة سبل الراحة في التنقل واالسترسال داخل أروقة المبنى 
بانسيابية تمتع النظر واإلحساس، أو بجودة وتميز البيئة الداخمية من توفير عناصر الراحة النفسية والمتعمقة بتوظيف 

 .لتصميم الداخمي واالستخدام األمثل ليا، كذلك المعالجات المعمارية والتقسيمات الداخمية المحققة لممتطمبات الوظيفيةا
والمعايير الخاصة بالتجييزات الداخمية لممسرح وخاصة توزيع االضاءة والصوتيات ال تقل أىمية عن أسس انشاء المبنى 

 التطبيق لكونيا المؤدي الرئيسي لنجاح النشاط المنوط بو لممكان. ككل، بل تعد األىم واألجدر باالىتمام في

 أهمية البحث: 
تأتي اىمية تمك الدراسة البحثية لما تمعبو دور االوبرا والمسارح من دور ىادف ومؤثر لتنمية الوعي الفني والثقافي لالفراد 

والتوسع في انشاء المسارح والمراكزالثقافية، يثقل العبء  داخل المنظومة المجتمعية، وعميو فإن التوجو العام لدولو باإلىتمام
 عمى المصمم الداخمي لمتابعة احدث النظم لمعالجات الفراغ الداخمي المحققة لجودة البيئة الداخمية لمقاعات والمسارح.

 مشكمة البحث:
 تتمثل المشكمو البحثية في االجابة عمى السؤال التالي: 

المعالجات المعمارية الداخمية المناسبة لتحقيق الكفاءة العممية لالىداف الوظيفية لمفراغ الداخمي لقاعات  كيفية تحقيق
العرض والمسارح والتي تعتمد في األساس عمى جودة االداء الصوتي والضوئي، وتحقيق الراحة البيئية لمجميور المستخدم 

 لممكان.

 أهداؼ البحث:
ساليب الحديثة المحققة لجودة االداء الصوتي والضوئي داخل قاعات العرض الفني بالمسارح الوقوف عمى بعض النظم واأل

 من خالل دراسة المعالجات المعمارية الداخمية المناسبة لالسقف والحوائط ، ودراسة بعض الخامات المناسبة لالستخدام.

 كممات افتتاحية:
 زوايا الرؤية –وئي التصميم الض –جودة االداء الصوتي  –التحكم الصوتي 
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Abstract: 

Designing and setting up of opera houses in general and theaters in particular, is 

related to standards that must be considered according to special specifications, 

and must be applied to ensure the success of the establishment and achieve the 

highest quality in the performances that service functions and techniques of 

artistic activities, as well as to achieve proper provided functional spaces 

according to the Ergonomic studies that related to acoustics and lighting. 

 

1- The false ceilings are the most important of the interior design of 

technique, which is known as the visual ceiling, it designed by the interior 

designer and its implementation easily, also depends on the ease of 

formation due to the flexibility of raw materials implementation. 

2- The main ceiling "structural" is primarily concerned with the 

construction engineer in terms of implementation or architecture 

composing. By the modern design of the theater takes into account the 

considerations and criteria achieved for the acoustics and internal space 

quality.  

3- To provide acoustic insulation, the suspended ceilings are accompanied 

by materials that absorb or dissipate the sound. 

4- Walls come in the same degree of importance because of the treatments 

and ideas of the designer solutions that help in the distribution of the 

appropriate sound and lighting parameters. 

 

The researcher recommends the importance of studying modern raw materials 

use and treatment, whether reflective of sound and lighting according to the 

needs of use, for the treatment of walls and ceilings, such as wood suitable for 

sound absorption or aluminum material in the case of requiring reflective 

surfaces, taking into account refractions or bends appropriate to the nature of the 

proposed interior design. 

 
 عناصر التحكم في جودة األداء الوظيفي بالمسرح

عند دراسة العناصر المحققة لجودة االداء الوظيفي لقاعات العرض والمسارح، تاتي األولوية لنجاح االداء الصوتي والراحة 
وظيفية طبقا لدراسات عمم األرجونومي الضوئية لمفراغ، وىذا بجانب تحقيق التيوية المناسبة وتوفير الفراغات والمساحات ال

 والمتعمقة باالبعاد الوظيفية لجسم االنسان من خالل أبعاد المقاعد وممرات الحركة....الخ.
 وفي ىذا البحث نيتم بدراسة عنصرين فقط من عناصر جودة األداء الوظيفي وىما الصوت واالضاءة.

 الصوتية لقاعة العرض )المسرح(أوال: دراسة المعالجات 
قبل التعرف عمى أىمية جودة االداء الصوتي لقاعات العرض وكيفية تحقيقيا، ىناك عدة مصطمحات وتعريفات متعمقة 

 بالدراسات الصوتية لتجييز اي فراغ داخمي وىي كالتالي:
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 حجم الصوت:Sound Volume”"  
يتوقف حجم الصوت عمى عدة عوامل: المسافة التى تنحصر بين مصدره وبين آذان المستمع وىى عالقة طردية، وُتعد ىذه 

"، ويطمق عمييا Amplitudeالمسافة ىى العامل الرئيسى فى تحديد مدى قوة الصوت التى يطمق عمييا الفيزيقيون "السعة 
 ".Dynamicsالموسيقيون "شدة الصوت 

  كمية الصوتSound Quantity” :" 
 وىو عدد مصادر الصوت الموجودة فى محيط سمعى واحد.

 شكل الصوت  :Sound form”:" 
 وىناك شكمين رئيسيين لمصوت: Articulationيتحدد شكل الصوت من طريقة أسموبو فى األداء 

 .Legatoاألول: صوت متصل 
 .Staccato .الثانى: صوت متقطع 

ذا حاولنا تمثيل ىذان النو  عان من الصوت إلى تصميم ، نستطيع ترجمتة إلى األول : الصوت المتصل والثانى : الصوت وا 
المتقطع ، أى ترجمة المغو الموسيقيو إلى المغو التصميميو وذلك بما يتناسب مع طول النغمو وطول المده بين النغمات 

 1)السكتات(.

  وزن الصوتSound Weight” :"2 
وىى صفة يصعب تخيميا ألنيا غير مرتبطة "بمشاىدة الصوت" بشكل غير مباشر، وتزداد اقترابًا من حاسة الممس، ولكن 

، فيتضح ذلك عند (2)تراسل حواس اإلنسان يجعمو يشعر بشئ من الثقل فى الصوت من خالل مشاىدة ىذا الصوت
اإلستماع إلى النغمات الغميظو الصادره من بعض األالت مثل آلة التشيمو والكونترباص مثاًل نشعر وكأنيا نغمات ثقيمو 

 والعكس صحيح عند اإلستماع إلى بعض األالت الوتريو  مثل الجيتار و آلة القانون فنشعر وكأنيا نغمات خفيفة الوزن.

 داخل الفراغ الداخمي: ثانيا: كيفية توزيع الصوت
في حيز الفراغ الداخمي عندما يصدر الصوت من المصدر فانو ينتقل إلى المستمع بعدة طرق مجتمعة إلى األذن، أوليا 
الطريقة المباشرة عبر انتقال الصوت من المصدر إلى المستقبل من خالل الوسيط )اليواء( والطريقة الثانية عن طريق أشعة 

واألسقف إلى األذن عبر الوسيط، والطريقة الثالثة حيث وينتقل الصوت من المصدر وينعكس عمى منعكسة من الحوائط 
 .2(1السطح أكثر من انعكاس ثم ينتقل إلى المستقبل كما ىو واضح بالرسم التوضيحي )

 

                                                 
1
 .27، ص2005 –تجربتى  –أكاديمية الفنون  –محمد عبد الوىاب : إبداعات مشاىدة الصوت ) فى الموسيقى اإللكترونيو  

2
التثقيف الموسيقى كعنصر مساعد فى معالجو الفراغ الداخلى لعماره المسارح المعاصره / دينا حنا عبدالمالك حنا /  

 .8002ن / ماجستير / كليو الفنون التطبيقيو / جامعو حلوا
 

2
خالد مختار عطيو ىالل / مفاىيم عمميو حاكمو في صياغو عناصر التصميم الداخمي / ماجستير / كميو الفنون التطبيقيو  

 2003/ جامعو حموان / 
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 (1شكل توضيحي رقم)

من الحوائط واالسقؼ ) الياؼ الصوؼ الزجاجي والجيبسون بورد والواح االرمسترونج وباالجناب تجهيز قاعة المسرح بخامات العزل الصوتي 
 المصنعة(.  MDFاخشاب ال

( ما يبين معالجة السقف الداخمي بألواح الجيبسون بورد وىي احد الخامات الماصة 1ونجد في الشكل التوضيحي رقم )
لمصوت والمناسبة لقاعة المسرح، ويظير في خطوط تصميم السقف بعض االنكسارات وفقا لمتصميم والتي تعالج ذلك 

 في الحوائط. MDFالتسطح في السقف الخرساني االنشائي لممسرح، واستخدام الواح أخشاب ال

 
 (2شكل رقم )

 رسم توضيحي الحد قاعات المسارح
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( يعبر عن العالقة بين المعالجات المعمارية لسقف أحد قاعات المسرح، وفيو تظير العالقة 2والرسم توضيحي لشكل رقم )
بوضوح بين خطوط التصميم لمسقف الداخمي)المعالج( وبين السقف االنشائي لممسرح، وبينيما الفراغ الداخمي المحسوب 

ر التجييزت الفنية المناسبة، حيث تتدلى المسطحات العاكسة لمصوت والتي تستقبل مردود الموجات الصوتية أبعاده لتوفي
من المصدر )خشبة المسرح( عن طريق الميكروفونات الموجية وتوزيعيا عمى منطقة الجميور، كما توضح اماكن توزيع 

 لعرض.االضاءة الغير مباشرة الضاءة القاعة دون التأثير عمى منطقة ا

 ثالثا : معالجة الحوائط
لقد اثر التقدم في العموم و أساليب اإلنشاء عمى إيجاد الحمول المناسبة في تصميم الحوائط الداخمية ،  فحررت المعماري و 
المصمم الداخمي من القيود التي كانت تفرضيا عميو مادة اإلنشاء األولية وصار من الممكن التحكم في مسقط المفتوح 

دون قيود إال من نسب –فراغاتو الداخمية بقواطيع و حوائط فاصمة لمحصول عمى الحيز المناسب لالحتياجات  وتحديد
 وعالقات التكون المعماري الصحيح و مقاسات جسم اإلنسان .

م الخامات وكان ليذا التقدم والتطور التكنولوجي أثره ايضا في تقديم الحمول والمعالجات المعمارية بجانب التطور في استخدا
 المناسبة ومعالجتيا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3شكل توضيحي رقم )
 

( توضيح لقطاع تفصيمي بحائط بأحد قاعات المسرح موضح المعالجة الداخمية الضاءة الحائط وتخمخل 3وفي شكل رقم )
، كذلك  LEDطوط الاألشعة الضوئية لتؤدي تاثير االضاءة الغير مباشرة بتغطية من اطار األلومنيوم العاكس واستخداد خ

 المنكسرة. MDFتثبيت كبسوالت تجسيم صوتية خمف ألواح خشب ال
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 مسقط أفقي لقاعة المسرح موضحا مقطع تصميم الحائط المنكسر
 معالجات الصوت من خالل الخامات المناسبة لتكسية حوائط المسرح

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (4شكل توضيحي رقم )

 
( ىو نموذج يوضح التجويف المنكسر في تصميم األسطح الواقع عمييا الموجات الصوتية 4والشكل التوضيحي رقم )

ودرجة ارتدادىا وانعكاسيا، حيث نجد اعمى درجة ارتداد لمصوت يمثمو االنكسارات البارزة لمخارج وقمما قمت درجة بروزىا 
 خر من الرسم التوضيحي الذي يمثل االنكسارات الغائرة لمداخلقل ارتداد الموجات المنعكسة، حتى تصل االجانب اال

 
 رابعا: دراسة التصميم الضوئي 

 Lighting Design:"4"مفهوم التصميم الضوئي -أ
شمعة/  60إلى  45إن التصميم الضوئي َمعني بتوفير شدة اإلستضاءة المناسبة والموزعة بانتظام لألنشطة العادية )من 

"، وىو أحد العيوب اليامة التى يجب تالفييا عند تصميم وتوزيع االضاءة ألى فراغ Glareمربع(، ومنع البريق "قدم 
 معمارى. والبريق في تعريفو ىو " مسألة نسبية بين األجزاء المظممة والمضيئة فى الفراغ الواحد".

                                                 
4
و خالد مختار عطيو ىالل / مفاىيم عمميو حاكمو في صياغو عناصر التصميم الداخمي / ماجستير / كميو الفنون التطبيقيو / جامع 

 2003حموان / 
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 أسباب حدوث الوهج أو البريؽ الضوئي:-ب
رق كبير بين األجزاء المضيئة واألجزاء المظممة فى الفراغ المعمارى الواحد، أو يحدث نتيجة ويحدث البريق نتيجة لوجود ف 

. ويصل Reflectanceلسقوط الضوء عمى سطح عاكس. وقدرة السطح عمى عكس الضوء تسمى بمعامل االنعكاس 
ط بالنسبة لألسطح السوداء. % فق2%، بينما ال يتعدى ىذا العامل 100معامل االنعكاس لألسطح البيضاء العاكسة إلى 

ويحدث البريق فى حاالت اإلضاءة القوية أو الضعيفة، فمن الممكن أن يحدث البريق من شمعة صغيرة فى الظالم، أو من 
ضوء بطارية فى المسارح أثناء العرض، أونتيجة دخول أشعة الشمس المباشرة عمى سطح عاكس أو ذى لون فاتح فى 

تمرار البريق ينتج عنو عمى مؤقت. فالصورة تظير فى قاع العين وتنطبق عمييا مدة طويمة غرفة ذات حوائط قاتمة. واس
زعاجًا لألعصاب.   مسببة ضررًا لمعين وا 

 : ويعتمد تحقيؽ كفاءة األهداؼ الوظيفية لتوزيع األضاءة عمى ما يمي-ج
 :كان ونوع النشاط،حيث تختمف متطمبات االضاءة حسب وظيفة الم التركيز عمى وضوح النشاط الرئيسى 

توفير كمية االضاءة المناسبة المطموبة الظيار العمل، فحين تقل شدة االضاءة عن الحد  ولذلك يراعى الدقة في
المطموب، يؤدي ذلك الى االجياد البصري لرؤية العين وتدميعيا، وكذلك في حالة زيادتيا عن الحد المطموب 

ان، وىي كميا ظواىر تؤدي لعدم كفاءة التصميم الضوئي وتؤثر أيضا يؤدي الى تقميل حدة االبصار لدى االنس
 بالتالي عمى كفاءة المكان وعدم توافقو مع ظروف الراحة النفسية لممستخدم.

  حيث  :تحقيؽ التوازن البصري وتوازن الرؤية من كافة الزوايا طبقا لتوزيع مقاعد الجمهور
لتوزيعات الداخمية لممسرح، وتوزيع المقاعد لتحقيق مجال ترتبط أيضا كمية وتوزيع االضاءة حسب التقسيمات وا

 " داخل المسرح.Zoneالرؤية المناسب طبقا لكل مساحة "
 وىو متعمق باالضاءة الموزعة عمى منطقة العمل، او ما يطمق عميو خشبة المسرح، : ثير الدرامىأتحقيؽ الت

ح، ليا سيناريو اضاءة خاص ومنفصل من خالل وىي بجانب مراعاتيا في التصميم والتوزيع العام الضاءة المسر 
فني وتنوعو، فعروض  " وتجييزات االضاءة التقنية المناسبة لطبيعة كل عملControl Roomغرف التحكم "

 الباليو تختمف اضاءتيا عن عروض األوبرا الغنائية، أو االوركسترا وغيرىا.
 تي تخدم وتحقق الجمال واالبيار لعمق المساحة وىو من اىم االعتبارات ال: حساس بالعمؽ الفراغىإثارة اإل

االندماج مع الجو الفني واالحساس الخاصة بتصميم المسارح، فالزائر عند دخولو الى قاعة المسرح يذوب في 
 كعنصر أساسي مؤثر في البعد الفسيولوجي المرتبط براحة الجميور.بالتييئة الروحية والوجدانية، واالضاءة 

 ضاءة المناسب داخل قاعة العرض عمى اتآتى :ويتوقؼ توزيع اال -د
 وىو معتمد عمى األبعاد الداخمية لمساحة القاعة طبقا ألطوال حوائط التي يتم عمييا التوزيع : عمؽ القاعة

لالضاءة الصناعية، وكذلك ارتفاع السقف الثانوي المعالج بالتصميم الداخمي، وسعة المقاعد وتوزيعيا داخل 
 القاعة.

  وىي من أىم العوامل التى تساعد عمى التحكم فى االضاءة داخل القاعة،  االسطح الداخمية:خامات
فاالسطح ذات االلوان الفاتحة تعكس الضوء وتوزعو، ويشكل السقف أىم عنصر مؤثر فى توزيع االضاءة 
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ك تعطى الحرية المنعكسة ومن المستحب أن يكون فاتح المون أما األرضية فيى ليست بذات تأثير كبير وىى بذل
 لممصمم فى استعمال األلوان الداكنة مع مراعاة تجنب التباين الشديد المرىق لمعين.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (5رسم توضيحي )
 بأحد المسارح موضحا توزيع االضاءة الخاصة بمنطقة العرضمسقط رأسي 

 

 
 (6شكل رقم )

 رسم توضيحي لقطاع رأسي يوضح مخارج وحدات االضاءة الموجهة لمنطقة العرض وموقع غرفة التحكم خمؼ الجمهور

 
 ":Indirect Lightingاإلضاءة الغير مباشرة " -هػ

ن كانت أقميا كفاءة، ولذلك ال تصمح  وىى من أكثر أنواع اإلضاءة تحقيقًا لمراحة البصرية واليدوء النفسى وأقميا بريقا، وا 
ألماكن العمل حيث أنيا تقمل من اإلحساس بحيوية الفراغ، وفى ىذا النوع من اإلضاءة ال نرى أبدا مصدر الضوء سواء 

 أكان طبيعيًا م صناعيا. 
إلى مسطح أو جسم مضئ  ويصل الضوء بالكامل منعكسًا عمى أسطح بيضاء أو عمى الجسم المراد إضاءتو ليتحول

إضاءة توحى بالنورانية واليدوء والسمو، حيث يبدو الجسم كما لو كان مضيئًا ذاتيًا خاصة إذا كان الحائط الخمفى قاتمًا. 
 ويستعمل ىذا النوع من اإلضاءة بكثرة فى الكنائس والمعارض والمتاحف عمى غرار المسارح والقاعات الفنية ايضا.

منطقة 
االضاءة 
المسمطة 
عمى 
منطقة  المسرح

تجييز 
االضاءة 

المسمطة من 
غرفة التحكم 

 بالمسرح
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ن تدرس زوايا األشعة الضوئية الساقطة من المصدر لتالفى انعكاسيا فى أعين المشاىد، وعند تصميم ويراعى في التوزيع أ
اإلضاءة غير المباشرة يجب أن تكون زوايا انعكاس الضوء إلى أسطح الفراغ خارج مجال الرؤية المباشر ومتجية لألرض 

فى المسرح حيث تكون معظم اإلضاءة غير  حتى ال ترىق العين برؤية مصدر الضوء المنعكس. مثال ذلك ما يحدث
مباشرة ومصدر الضوء غير ظاىر لممشاىدين، كأن يكون خمف حائط المسرح أو بين الحوائط الجانبية منعكسًا عمى 
الممثمين أو الديكورات أو الحوائط ذاتيا، مما ينتج عنو إضاءة ىادئة موزعة توزيعًا منتظمًا والتأثير العام ىادئًا ومريحًا 

نفس وروحانيًا وذو تأثير فنى جميل وممتع لممتفرجين، ولكنو قد يصل إلى حد اإلزعاج بالنسبة لمممثمين. وفى حالة لم
اإلضاءة غير المباشرة لصالة الجميور ذاتيا فيذه توضع فى ثنايا كسرات بالسقف والحوائط الجانبية وتنعكس اإلضاءة 

الوصول إلى  Dimmerجمع بين ىذه اإلضاءة وجياز خافت اإلضاءة بطريقة غير مباشرة إلى الصالة ذاتيا. ويمكن بال
التأثير الضوئى المسرحى المطموب من المخرج، بأن تطفأ الصالة ببطء يتناسب مع زيادة اإلضاءة فوق خشبة المسرح عند 

 بدء العرض.
 خامسا: زوايا الرؤية المناسبة لممسرح*

سموب تصميم توزيع المقاعد فى قاعة المسرح، لتوفير رؤية أعمى  المعنية بالنشاط الوظيفيتؤثر المحددات البصرية 
نيا أالتى تعرف ب sight linesسموب توزيع المقاعد من خالل الرؤية أويتم دراسة  ،داء واضحة من كافة المقاعد لحيز األ

داء " وتنقسم وس فى المؤديين عمى حيز األالذى يكون عادة فى وضع الجم "مسار النظر" ومن موضع المشاىد بالقاعة
 خطوط الرؤية الى نوعين :

 فقية خطوط الرؤية األHorizontal Sight Lines  
  سية أخطوط الرؤية الرVertical sight Lines  

فقد  مسرحطار مقدمة خشبة الإالمغمقة تحديد عرض فتحة  مسرحفى حالة خشبات ال يضاً أومن المحدات البصرية اليامة 
كبر عدد من مقاعد المشاىدين ( إلمكانية إستخدام أ6-3شكل رقم ) ة بعض المتخصصيين لزيادة عرض تمك الفتحةيتج

 لممكان
 

 

 
 (7شكل رقم )

في حال عدم استخدامها ودمجها مع صالة يوضح موقع حفرة االوركسترا وارتباطه مع خط النظر، وعادة ما تجهز بأجهزة رفع لمستوى األرضية 
 المسرح
 (8شكل رقم )

 يوضح وضعية المقاعد داخل القاعة 
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 سادسا: تصميم األسقؼ
إن المصمم المعماري عند قيامو بوضع تصميم مبنى وقاعة مسرح، عادة ما يمتزم بالمواصفات العامة واالنشائية الالزمة 

حتى مع االتجاىات الحديثة والمعاصرة في مدارس التصميم التكنولوجي لقاعات العرض والفراغات الداخمية لممسرح، 
والبارامتريك وما شابو، نجد ان األسس العممية والمعايير الحاكمة ىي ما يبنى عمييا فكرة التصميم، والعبء االكبر عمى 

عقيدا ىو سقف القاعة الثانوي المصمم الداخمي في تقديم المعاجات الفراغية بأعمى جودة لمصوت واالضاءة، ولعل اكثرىا ت
بعد السقف االنشائي، والذي يفصل بينيما ذلك الفراغ والذي يحدد نسبتو و أبعاده ما يحويو من تجييزات خاصة بقاعة 

 المسرح مثل:
 .أعمال تجييز شبكة التيوية والتكييف 
 .التجييزات الصوتية ووحدات الصوت السقفية 
 .شبكة تجييز االضاءة ومخارج وحداتيا 

 

 
 (9شكل رقم )

 رسم توضيحي يبين العيوب الناتجة عن السقؼ المسطح النعكاسات الموجات الصوتية الصادرة من المصدر مع تظميل  
 

 
 (10شكل رقم )

 رسم توضيحي يبين طرؽ توزيع الصوت داخل المسرح من خالل االنعكاس عمى ثالث نماذج مختمفة من األسقؼ
 )المستوي، والمزوي، والمنكسر(
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 نتائج الدراسية البحثية:
لمنظم والمعالجات الداخمية المحققة لجودة االداء الوظيفي بقاعات العرض قدمت تمك الورقة البحثية نبذة عن بعض السبل 

 الفني كالمسارح ، والتي تعتمد في أساسيا عمى التجييزات والمعالجات الصوتية والضوئية لتييئة الراحة الداخمية لممستخدم.
 

 ومن خالل الدراسة توصل الباحث لعدة نتائج وهي:
تعتبر األسقف الخادعة ىي المحدد الفراغي األىم عند المصمم الداخمي عن المحدد الرئيسي وىو السقف األول وىو ما يقوم  -1

 المصمم الداخمي بتصميمو وتنفيذه بسيولة ويسر، نظرا لسيول التشكيل بو نتيجة لمرونة خامات تنفيذه .
فيي تخص في المقام األول الميندس اإلنشائي من حيث التنفيذ أو المعماري من أما السقف الرئيسي "اإلنشائي"  -2

حيث التشكيل وفي التصميمات الحديثة إلنشاء المسارح تراعى االعتبارات والمعايير المحققة لجودة الفراغ من قبل 
 الميندس االنشائي.

 إن أىم الدوافع الستخدام األسقف الخادعة  من الجانب الوظيفي: -3
 خفاء التراكيب اإلنشائية وحيز تحقي ق الشكل الجمالي: حيث تشطيب الجزء الداخمي لمسقف بشكل مناسب وا 

 الخدمات الموجودة تحتيا.
  إيجاد حيز تشغمو تجييزات الخدمات المختمفة ) خاصة التي ال تكون مرتبطة بالتركيب اإلنشائي نفسو( وبو

 كور ببساطة.إمكانية سيولة الصيانة حيث يمكن تحريك عناصر الدي
 .إلضفاء صفة العزل  الصوتي ، لألسقف المعمقة تالزميا مواد تعمل عمي امتصاص أو تشتيت الصوت 
تاتي الحوائط عمى نفس درجة من األىمية لما تقدمو معالجات وافكار المصمم من حمول  تساعد في عممية  -4

 التوزيع لمحددات الصوت واالضاءة المناسبة.

 التوصيات:
يام لدور األوبرا والمسارح  لما تمثمو من دعم في االرتقاء بالمنظومة الفنية والثقافية لمفرد داخل   نظرا لمدور ال -1

المجتمع، يوصي الباحث عمى أىمية دعم ونشر بناء وتطوير المسارح الفنية وقاعات العرض الفني وكذلك مراكز 
طبيق أسس ومعايير الجودة المناسبة المحققة النشاط الثقافي  وانتشارىا عمى كافة ربوع الجميورية، مع مراعاة ت

لكفاءة االداء الوظيفي ، تأكيدا عمى اىمية ىذا الدور لتكون عنصر جذب ىادف وفعال داخل منظومة الثقافة 
 . 2030المجتمعية اعماال ألىداف الدولة لمرؤية االستراتيجية لمتنمية المجتمعية المستدامة 

الخامات الحديثة والمعالجة سواء العاكسة أوالماصة لمصوت واالضاءة  يوصي الباحث باىمية دراسة استخدام -2
طبقا الحتياجات االستخدام، وذلك لمعالجات الحوائط واالسقف كاالخشاب المصنعة المناسبة المتصاص الصوت 
أو خامة الومنيوم في حالة تطمب االسطح العاكسة مع مراعاة االنكسارات أو االنحناءات المناسبة لطبيعة 

 التصميم الداخمي المقترح.
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