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  :البحثملخص 

لقد أحدثت الثورة الرقمية والتكنولوجيا التفاعلية نقلة هائلة فى حياة االنسان كما أحدثت تحوالت عدديدة على كافة االصعدة 

م الداخلى واالثاث ولهذا ظهرت عناصر التصميم الداخلى من والمستويات والتى نتج عنها طفرة فى تصميم عناصر التصمي

واجهات و ارضيات وحوائط واسقف وقطع أثاث بشكل جديد ومتفاعل كنتاج للتطور الملحوظ فى مجال تكنولوجيا الحاسب 

الحادثة فى   االلى والعالقة الوطيدة بين االفراد واالجهزة االلكترونية والتى تتطور باستمرار وضرورة مواكبة التطورات

 التصميم التفاعلى دراسة البحث هذا يتناولصناعة عناصر التصميم الداخلى واالثاث واللحاق بهذا الركب التكنولوجى . ف

 .الداخلي التصميم لتطوير عناصر كمصدر وأهميته

من اهم آليات التعلم الذاتي التي يمارس فيها المتعلم التجربة الذاتية في تكوين الخبرة  يعد التصميم التفاعلىوذلك حيث 

التعليمية من خالل اللمس والفهم واالقتناع حيث انه من المهم هو ان يتعلم المتعلم كيف يتعلم وليس المهم إعطاؤه المعلومة 

االيجابي غير النمطى الذي يعتمد على الفهم واالقناع عن  واختباره في قدرته على استرجاعها بل يجب التأكيد على التعليم

طريق التجريب والمشاهدة وتشجيع الفكر والتعلم الذاتي واالستنباط واالستنتاج حتى يصل الطالب الى المعلومه بنفسه ويكون 

عام يهتم بتصميم منتجات  خبراته التعليمية عن طريق المشاركة االيجابية ال التلقي السلبي . والتصميم التفاعلي هو مصطلح

تعني أن  وهيقابلة لالستخدام، بحيث تحقق سهولة التعلم، وفاعلية االستخدام، وتزود المستخدم بتجربة ممتعة ذات فاعلية 

فالتصميم التفاعلي هو مجموعة تداخل علوم  .المنتج مصمم ليكون أداة جيدة كفاءًة وفعالية، سهل االستخدام تعلماً وتذكرا

علم الحاسب، علم اإلدراك، علم النفس، وأخيراً علم التنظيم في محاولة لفهم كيف يستخدم األشخاص التقنية  كثيرة مثل

للوصول الى منظومة تفاعلية ذكية ويتفاعلون معها. وذلك حيث ظهرت الحاجة إلى دراسة معايير التصميم التفاعلية الحديثة 

عن طريق االستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة مما لها افكار  يدةالثراء الفراغ الداخلى بمداخل تصميمية وفكرية جد

حل العديد من المشكالت التصميمية والتنفيذية ودور فعال مؤثر على الفرد المتلقى للتطورات  تساهم فىوحلول متطورة 

 الحديثة.والتقنيات التكنولوجية التفاعلية 
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  :المفتاحيةالكلمات 

 االثاث التفاعلى. -زمنيمحدد  -الواجهات التفاعلية  - السيناريو التفاعلى - التصميم التفاعلى

 

Abstract: 

The digital revolution and interactive technology have made a tremendous shift in human life, 

as well as numerous transformations at all levels and levels, which have resulted in a 

breakthrough in the design of interior design and furniture elements, and this is why interior 

design elements such as facades, floors, walls, ceilings, and furniture appeared in a new and 

interactive way as a result of the remarkable development in the field of Computer technology 

and the strong relationship between individuals and electronic devices, which are constantly 

evolving and the need to keep abreast of developments in the manufacture of interior design 

and furniture elements and catch up with this technological component. This paper deals with 

the study of interactive design and its importance as a source for developing elements of interior 

design. 

This is where interactive design is one of the most important mechanisms for self-learning in 

which the learner practices the self-experience in forming educational experience through 

touching, understanding and convincing, as it is important that the learner learns how to learn, 

and it is not important to give the information and test it in its ability to retrieve it, but positive 

education must be emphasized Change the stereotypes that depend on understanding and 

persuasion by experimenting and watching, encouraging thought, self-learning, deduction, and 

conclusion, until the student reaches the information himself and has his educational 

experiences through positive participation, not negative reception . interactive design is a 

general term that is concerned with the design of usable products, that achieve ease of learning, 

and effectiveness of use, and provides the user with an enjoyable and effective experience which 

means that the product is designed to be a good tool, efficient and effective, easy to use, learning 

and remembering. Computer, cognitive science, psychology, and finally organizational science 

in an attempt to understand how people use and interact with technology. This is where the need 

to study modern interactive design standards to reach an intelligent interactive system emerged 

to enrich the internal void with new design and intellectual approaches through the use of 

modern technological means, which have advanced ideas and solutions that contribute to 

solving many design and implementation problems and an effective role affecting the individual 

receiving modern technological developments and technologies. 

Keywords:  

Interactive Design, Cognitive Psychology, Interactive Interfaces, Time Limiter. 
 

  البحث:مقدمة 

استخدام التقنيات التفاعلية الحديثة حيث يتمثل الهدف الرئيسي من استخدامها هو  شهدت االونه االخيرة تقدما ملحوظا فى 

حيث وجدت الحوائط الداخلية والخارجية )الواجهات( تطورا ملحوظا فى  المستخدم،االتصال والتفاعل المباشر بينها وبين 

كما شهدت ايضا عناصر التصميم  ونشاطا. السنوات األخيرة من كونها مجرد إنشاء واقى من المناخ إلى غشاء أكثر تفاعال

تطورا كبيرا فعلى سبيل المثال الحوائط التفاعلية في المؤتمرات التي تتم عن بعد، حيث تمتاز بأنها تشعر  الداخلى واالثاث

في  المستخدمين بالحميمية والتفاعل كما لو كانوا في نفس المكان، حيث تعمل على التفاعل بين المستخدمين بعضهم البعض
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كما ان التقدم الحادث فى استخدام  بينهم.أماكن متفرقة من خالل نظام يتكون من وحدات عرض معلومات تعمل على التفاعل 

عظيما فى مجال صناعة االثاث  وأثراتطورا هائال  أحدثالتقنيات التفاعلية الحديثة مع تكنولوجيا الذكاء االصطناعى قد 

 التصميمية واالستخدامية لالثاث. وساعد ايضا على تطور النواحى

 االتيه:تتمثل مشكلة البحث فى التساؤالت  :البحثمشكلة 

 ومضمونا؟مدى تأثير ظهور العديد من التطبيقات التفاعلية على تطوير عناصر التصميم الداخلى شكال  .1

 المستخدم؟ووعى  إدراكتصميم انسانى يراعى مستوى  هل التصميم التفاعلى .2

  البحث:أهمية 

ترجع اهمية هذا البحث فى عرض أهم النظم التفاعلية الحديثة والمتقدمة للوصول الى منظومة تفاعلية الثراء وتطوير 

 .واالثاثعناصر التصميم الداخلى 

  البحث:أهداف 

 رصد وتحليل تأثير تطبيقات التصميم التفاعلى على تطور عناصر التصميم الداخلى واالثاث. .1

 الوصول الى محددات للتصميم التفاعلى االنسانى فى الحيزات الداخلية. .2

  :البحثمنهج 

 على المنهج التحليلى الوصفى. ثالبح يعتمد

 :التفاعلىالتصميم 

بين المستعمل والحاسب سواء كان مباشرا او غير مباشر، ويتضمن التفاعل المباشر سيطرة وحوار  نعنى بالتفاعل اإلتصال 

ة فقط أو معالجةحسية ما، ولكن األمر لفيبالتعليقات وبالفعل فى كافة أنحاء العمل، أما التفاعل غير المباشر قد يتضمن خ

 همة او معالجة معينة". المهم هو تفاعل المستخدم مع األداة عن طريق الحاسب إلنجاز م

وتصميم الويب، لكّنه نما وأصبح فرًعا من فروع التصميم  التصميم الجرافيكي حيث ترجع جذور التصميم التفاعلي إلى   

عناصر الشاشة التي قد يمررها المستخدم، ينقر قائًما بحد ذاته. فأصبح المصممون في هذا المجال مسؤولين عن إنشاء كل 

هذا الدليل نقطة يمثل  كما تجربة المستخدم عليها، أو يكتب عليها، أي باختصار أّنهم أصبحوا مسؤولين عن كل تفاعالت

 حول التصميم التفاعلي. انطالق مفيدة لألشخاص المهتمين بالتعلّم 

 ما هو التصميم التفاعلي؟
تعريف لبنية وسلوك “هو:  Interaction design, IxD فإن التصميم التفاعلي (IxDA) جمعية التصميم التفاعلي حسب

إلى خلق عالقة بناءة بين الناس والمنتجات والخدمات التي يستخدمونها؛ من  األنظمة التفاعلية. حيث يسعى المصممون فيه

 .”أجهزة الحاسوب، وأجهزة الهاتف، إلى األدوات، وما إلى ذلك؛ وممارسته تتطّور بتطّور العالم

 التصميمية العملية في أكبر دوراً  المتلقى باعطاء الفكر ذلك ويعني التفاعلي، بالفكر اآلخيرين العقدين في األهتمام وازداد -

 الهدف اختلف واالبداعية  العملية من جزء به إستمتاعه يجعل مما فعال لمشارك الفني للعمل مشاهد مجرد من بتحويله

 لمشاركة التفاعلية األعمال بعض فاتجهت التكنولوجي الجانب من التفاعل أو التصميمي الجانب من التفاعل بين ما التفاعلي

 وما الدوران او االزاحة او والتركيب الفك الجانب على معظمها واعتمدت اليدين باستخدام التصميمي الجانب في المتلقى

ولقد  1التصميمية. الفكرة على اعتمدت بينما االستشعار فقط أجهزة أو الرقمية التكنولوجيا على تعتمد ال ومعظمها ذلك شابه

لعبت التكنولوجيا التفاعلية دوًرا هاًما في تطور الفكر التصميمي للفراغ الداخلى سواء من ناحية الشكل أو الوظيفة، مما جعل 

https://academy.hsoub.com/design/graphic/
https://academy.hsoub.com/design/graphic/
https://academy.hsoub.com/design/user-experience/
https://academy.hsoub.com/design/user-experience/
http://www.ixda.org/about/ixda-mission
http://www.ixda.org/about/ixda-mission
http://www.ixda.org/about/ixda-mission
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يعطي إيحاء بابعاد مختلفة داخل الفراغ المعمارى في  التصميم الداخلى يتفاعل مع البيئة الداخلية أو الخارجية للمبنى حيث

 2 يلة لجذب االنتباه.التصميم ويستخدم كوس

  رئيسية:ويمكن تقسيم التصميم التفاعلى إلى ثالثة أجزاء 

وهو يعد نقطة البداية فى تصميم أى فراغ تفاعلى وهو يعتمد على  :Information Designتصميم المعلومات  .1

وتنظيم تلك المحتويات داخل  معرفة حاجات وأهداف المستخدمين من خالل الوظائف واألهداف من وراء الحيز الداخلى

لألوامر، ويهدف تصميم المعلومات  هرميمخطط أو منحنى بيانى لتوضيح وظائف المجموعات المختلفة من خالل تسلسل 

 إلى عمل أبعد من تصنيف للوظائف المختلفة داخل الحيز، ليستطيع المستخدم اإلحساس بكيفية استخدام الفراغ والتفاعل معه. 

وهو يهدف بالدرجة األولى لجعل الفراغ الداخلى قادرا على متابعة أنشطة  :Interactive designتصميم التفاعل  .2

واتجاهات المستخدم، لذلك فهو يحول مخطط المعلومات أو المنحنى البيانى للتصميم إلى سيناريو او تصميم لألحداث، 

تكون عملية اإلرتقاء من تصميم المعلومات إلى يوصف أو يوضح حركة المستخدم داخل الفراغ وطريقة استخدامه له، بذلك 

 تصميم التفاعل تعنى تحويل المعلومات إلى تجربة المستخدم. 

حيث يعتمد تصميم األحاسيس للمستخدم على إبداع او تكوين وسائل متعددة  :Sensorial designتصميم األحاسيس  .3

تفاعلية جيدة يجب على المصمم محاولة الفهم أكثر لألحاسيس لإلدخال واإلخراج تتوافق مع األحاسيس اإلنسانية، ولخلق خبرة 

ومالحظة أهداف المستخدمين، كما يجب التفكير فى كيفية تصميم أحاسيس الوظائف المختلفة للفراغات الداخلية ومدى عالقة 

 هذه األحاسيس ببعضها وكيفية تصميمها. 

 

 التفاعلى:التجهيزات المستخدمة فى التصميم 

أو كيميائى مثل، الحركة او الحرارة، ويتفاعل المحبس  ماديهو جهاز يكتشف او يستجيب لمثير  :Sensorالمجس  -1

 مباشرة مع الوسط المثير إن المحبس يتضمن تغير فى الطاقة او تحويل فى الطاقة من حالة إلى أخرى. 

بالتالى ترجمتها او استخدامها كأساس للقياس يمكنه  والذيكما أن المصطلح يشير أيضا إلى انه هناك إشارة صادرة من شيء 

 والتحكم.

وهو يستخدم دائما للتحول فى الطاقة إن المجسات )والتى تتضمن محول طاقة  :Transducerمحول الطاقة  -2

Exchange energy .تتفاعل مباشرة وكذلك تستجيب للوسط المثير "المحفز" المحيط با ) 
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ذا المصطلح لإلشارة الى المجموعة مكونة من المحبس الى شكل يمكن ما يستخدم ه دائما :Detectorالمكشاف  -3

 استخدامه وكذلك يمكن قياسه. 

 هو جهاز يقوم بتحويل الطاقة الداخلة إلى فعل ميكانيكى حركى أو كيميائى.  :Actuatorالمشغل الميكانيكى  -4

األنواع الى االختالف فى شكل الطاقة التى يتم  هناك العديد من أنواع المجسات ومحوالت الطاقة ويرجع االختالف فى

 3استخدامها: ميكانيكية، حرارية، كهربائية، مغناطيسية، إشعاعية أو كيميائية. 

 

ولتحليل مدى تأثير التصميم التفاعلى كمصدر لتطوير عناصر التصميم الداخلى واالثاث وذلك بوضع  -

 وتشمل:على استراتيجية تصميمية لتحليل عناصر التصميم التفا

وتعتمد على تحقيق الرؤية البصرية من خالل  “:" تحقيق الهوية البصرية للتصميم التفاعلى  العامة:مرحلة الرؤية  -1

 التفاعلية.تكوين صورة ذهنية ذات ابتكار ومفهوم محدد عبر العناصر 

التفاعلية المناسبة للتصميم حسب ويشمل الفكرة التفاعلية وذلك من حيث اختيار العناصر  التفاعلى:مرحلة السيناريو  -2

 الغرض المطلوب منها.

 .التفاعلىالمسؤله عن تنفيذ المهام التفاعلية المصممة فى السيناريو  التفاعلية: الخطةمرحلة المهام  -3

 :واالثاث. ويشملتأثير التصميم التفاعلى كمصدر لتطوير عناصر التصميم الداخلى  -4

  المتلقى:التأثير على  -

 المتلقى؟تصميم التفاعلى هل راعى ال -

 المتلقى؟ إدراكهل ساعد التصميم التفاعلى من رفع من  -

 التأثير على تطوير عناصر التصميم الداخلى واالثاث. -
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 وتشمل:التصميمه على عناصر التصميم الداخلى  االستراتيجية التحليليةوذلك عن طريق تطبيق تلك 

  التفاعلية:الواجهات  -أوال 

االستفادة من النظم واالساليب التفاعلية الحديثة فى تكنولوجيا الواجهات التفاعلية تتيح للمستخدم التحكم بالواجهات  -أ

 ": "مقر كوبنهاجن الكونفدرالية الصناعية الدنماركية :الهاتفالتفاعلية للمباني عن طريق تطبيٍق ذكي عبر 

( Urban) Canvas الية الصناعة الدنماركية" فى استخدام تطبيقحيث يمكن للمارين من أمام "مقر كوبنهاجن الكونفدر

حيث يمكنهم من التحكم بالعمارة باستخدام التطبيق على أجهزتهم  Kollision وذلك بفضل تصميم المعماريين الدنماركيين

لواجهة المبنى  النقالة من خالل اللمس على شاشاتهم حيث يمكنهم "سحب" ألوان معينة على منشأ من الخطوط المتقاطعة

فالـ "القماش المواجهة لهم حيث تمتلئ الساحة أمام المبنى بأناٍس من كل األعمار يختبرون قدراتهم الفنية على واجهة المبنى.

ألف قدم مربع قابٌل لالستخدام من قبل عدة مستخدمين بنفس الوقت مما يجعل االمر شبكًة من العمل  43الحضري" ذو الـ

 Culture) الفني التعاوني الذي يحرك سماء الليل بأنوار متعددة.تم تصميم الواجهة التفاعلية من أجل عرض ثقافة الليل

Night )  المثير في األمر أن هذا التفاعل العمراني يجعل المبنى مجسم للتصميم من قبل عدة أشخاص 2013في أكتوبر.

في نفس الوقت مما يرعى التفاعل بين الناس الذين ما كان لهم أن يتقابلوا لوال تلك التجربة . ولكن األمر ليس بهذه السهولة 

ًة ما تتم برمجتها من وراء الكواليس بنماذج من ألواٍن تتراقص أمام فالواجهة غير قابلة للتحكم دائماً من قبل المارة وإنما عاد
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تمنح فكرة القماش العمراني الناس السعادة من خالل منحهم فرصة تغيير لون إنارتها وشكلها أما عيونهم األمر  بالطبعالمبنى.

 4.الذي حاولت مدينة نيويورك األمريكية تقليده ولكن من خالل السماح لمجموعة "تدعوهم" هي فقط للتحكم بالواجهات

 

 

 

 

 

للمباني عن طريق تطبيٍق  صور توضح التحكم بالواجهات التفاعلية

 ذكي مقر كوبنهاجن الكونفدرالية الصناعة الدنماركية

 

 ":flare kinetic ambient refiecionالواجهة التفاعلية الديناميكية باستخدام تقنية انعكاس الغشاء الحركى : "  -ب

ل معدنى واطار هيدروليكى يتحكم يتكون هذا النظام من موشور غير منتظم مصنوع من معدن عاكس يتم تثبيته على شك -

فى تحركاته . ويعمل كل ذراع هيدروليكى بشكل مستقل يتم التحكم فية بواسطة البرنامج الدوميكانيكى . وتتيح الحركات 

المختلفة درجة انفتاح الواجهة مما يسمح بدخول االشعاع الشمسى والتهوية القابله للتعديل . يخلق ايضا تأثير عاكس يسمح 

 الضوء الى داخل المبنى بواسطة استخدام نظام تغير ديناميكى.بدخول 

حيث تسمح الواجهة المضيئة للمنشأ بالتعبير عن بيئته  تتصرف الواجهة التفاعلية فى هذا النظام مثل البشرة الحية . -

( flareوالتواصل والتفاعل معها .وذلك من خالل عكس الضوء المحيط أو اشعه الشمس المباشرة حيث تعمل رقائق )

 5الفردية مثل البكسالت التى تشكلها الضوء الطبيعى .
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 " للواجهات الديناميكية التفاعلية flearصور توضح نظام " 

 

 6 استراتيجية لتحليل مدى تأثير التصميم التفاعلى كمصدر لتطوير عناصر التصميم الداخلى واالثاث :

 الواجهات التفاعلية : -1

مرحلة الرؤية العامة:  - 1

" تحقيق الهوية البصرية" 

 للتصميم التفاعلى "

تم تصميم الواجهة التفاعلية من أجل عرض ذكي : الواجهة التفاعلية عن طريق تطبيقٍ  -

حيث تمتلئ الساحة أمام المبنى بأناٍس من كل األعمار   Culture Night) )ثقافة الليل

ألف قدم مربع قابلٌة  43ففى المساحة التى تبلغ يختبرون قدراتهم الفنية على واجهة المبنى.

لالستخدام من قبل عدة مستخدمين بنفس الوقت مما يجعل االمر شبكًة من العمل الفني 

 التعاوني .

تتيح الحركات المختلفة درجة انفتاح الواجهة مما يسمح  :الديناميكيةالواجهة التفاعلية  -

يخلق ايضا تأثير عاكس يسمح بدخول  للتعديل.بدخول االشعاع الشمسى والتهوية القابله 

 الضوء الى داخل المبنى بواسطة استخدام نظام تغير ديناميكى.

مرحلة السيناريو  -2

 التفاعلى.

التفاعل العمراني يجعل المبنى جسماً للتصميم  :ذكيالواجهة التفاعلية عن طريق تطبيٍق  -

 الناس.من قبل عدة أشخاص في نفس الوقت مما يرعى التفاعل بين 

 الحية.تتصرف الواجهة التفاعلية فى هذا النظام مثل البشرة  الواجهة التفاعلية الديناميكية:

 .ل معهاحيث تسمح الواجهة المضيئة للمنشأ بالتعبير عن بيئته والتواصل والتفاع
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مرحلة المهام  -3

التفاعلية."تنفيذ السيناريو 

 التفاعلى".

 (Urban : وذلك عن طريق استخدام تطبيقالواجهة التفاعلية عن طريق تطبيٍق ذكي -

Canvas)  وهو يمكن المتلقى من التحكم بالعمارة باستخدام التطبيق على جهاز الهاتف

من خالل اللمس على شاشاته حيث يمكنه "سحب" ألوان معينة على منشأ من الخطوط  الذكى

 المتقاطعة لواجهة المبنى المواجهة له.

هيدروليكى يتحكم فى تحركاته . ويعمل كل ذراع  الديناميكية: اطارالواجهة التفاعلية  -

 .هيدروليكى بشكل مستقل يتم التحكم فية بواسطة البرنامج الدوميكانيكى 

 تأثير التصميم التفاعلى كمصدر لتطوير عناصر التصميم الداخلى واالثاث.

 .التأثير على المتلقى -أ

هل راعى التصميم 

 التفاعلى المتلقى ؟

نعم راعى التصميم التفاعلى المتلقى من خالل عمل تفاعل عمرانى 

من قبل عدة اشخاص يقوموا بتصميم واجهة المبنى فى نفس 

 الوقت.

هل ساعد التصميم 

التفاعلى من رفع من 

 ادراك المتلقى ؟

نعم  ساعدت استخدام فكرة التصميم التفاعلى هنا من رفع ادراك 

المتلقى فتلك الفكرة اعطت السماح للمتلقى باالبداع والتصميم 

والمشاركة من خالل استخدام التطبيق لعدد من المستخدمين فى ان 

 واحد .

التأثير على تطوير -ب

عناصر التصميم الداخلى 

 واالثاث .

الواجهات التفاعلية 

: 

ظهر هنا تأثير استخدام التقنيات الحديثة  للتصميم التفاعلى فى 

الوجهات التفاعلية فى توفير إمكانية التحكم بتصميم الخارجى 

 للمبنى عن بعد باستخدام تطبيٍق ذكي عبر الهاتف المحمول.

المضيئة للمنشأ بالتعبير عن بيئته والتواصل  سمحت الواجهة

والتفاعل معها.وذلك من خالل عكس الضوء المحيط أو اشعه 

 ( الفردية مثل البكسالتflareالشمس المباشرة حيث تعمل رقائق )

 

  :"Interactive Wall"الحوائط التفاعلية  ثانيا:

التفاعلية هو االتصال والتفاعل المباشر بينها وبين المستخدم، فتستخدم فكرة  يتمثل الهدف الرئيسي من تصميم الحوائط

الحوائط التفاعلية على سبيل المثال في المؤتمرات التي تتم عن بعد، حيث تمتاز بأنها تشعر المستخدمين بالحميمية والتفاعل 

م البعض في أماكن متفرقة من خالل نظام كما لو كانوا في نفس المكان، حيث تعمل على التفاعل بين المستخدمين بعضه

يتكون من وحدات عرض معلومات تعمل على التفاعل بين المستخدمين، وكاميرات تراقب المستخدمين، وميكروفونات مثبتة 

 7في كل مكان بحيث يكون االتصال والتفاعل من خالل الصوت والصورة.

عبارة عن مصفوفة من الفتحات تشبه عدسة الكاميرا يتم تثبيتها على واجهات العرض  وهي التفاعلية:فتحات العدسة  -

التفاعلية هذة الفتحات مرتبطة بمجسات تتأثر بالضوء وتقوم عند تعرضها الى حركة امامية منها بتشكيل صور مرئية 

 ديناميكيه.
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مجموعة صور توضح فتحات العدسة 

التفاعلية  وهى عبارة عن مصفوفة من 

الفتحات تشبه عدسة الكاميرا يتم تثبيتها على 

 8واجهات العرض التفاعلية

 

التفاعلية تتيح للمستخدم معرفة االحداث  االستفادة من النظم واالساليب التفاعلية الحديثة فى تكنولوجيا الحوائط -أ

  :زمنيوتسلسلها من خالل خط ومحدد 

حيث يروى  الزمن.األحداث المتسلسلة زمنيا واالحداث المحددة ومراحل تسلسلها عبر  لعرض إنفوجرافيك مخطط استخدام

 متصل.من خالل خط  زمنيا.قصة ما ومراحل تنفيذها 

   
 9صور توضح الواجهات التفاعلية من خالل خط ومحدد زمنى

 

 

 للمتاحف الداخلى فى التصميم زمنيخالل خط ومحدد تطبيقات التصميم التفاعلى أمثله الستفادة من 

 التفاعلية:

 :الحائط التفاعلى ب متحف كليفالند للفنون -

   
صورة توضح الحائط التفاعلى ب متحف كليفالند للفنون والذى يتيح الكثر من زائر فى نفس الوقت مشاهدة واستكشاف جميع االعمال الفنية 

 10قطعة فنية 3000والتى يبلغ عددها 
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 ببرشلونة. للفنون.تم تصميم الحوائط التفاعلية فى متحف بيكاسو  برشلونة: –التفاعلية بمتحف بيكاسو للفنون  الحوائط-

من خالل تكامل التصميم الداخلى للحيز واساليب عرض المعلومات باستخدام العديد من الوثائق التى مثلت اول معرضا 

للمعلومات  البصريهذا المتحف على مجموعة لوحات ضخمة فى مجال التصوير  يحتويحيث  الفنية.العمال بيكاسو 

المعقدة عن طريق خلق العديد من العالقات البصرية للربط بين المعلومات باستخدام تقنية التصميم التفاعلى لعرض 

 المعلومات.

 11 

 

 

 
ويظهر عليها التمثيل البصرى للمعلومات من خالل العرض عبر هيكل تنظيمى لعرض  ببرشلونة.الحوائط التفاعلية بمتحف بيكاسو للفنون 

 المعلومات فلى صورة رقمية

 

االستفادة من النظم واالساليب التفاعلية الحديثة فى االسطح التفاعلية ثالثية االبعاد تتيح للمستخدم التفاعل معه  -ب

 واالستجابه له بردود افعال مبرمجة لديها لمايقوم به من تصرفات: 

من خالل انظمة الكترونية الجدران تتفاعل مع الحركة والصوت  أسطحعبارة عن شبكة من الوحدات االلكترونية توضع على 

 الصوت.مبرمجة محدثة حركة الكترونية ثالثية االبعاد بطريقة متناغمة مع 

 
االسطح التفاعلية ثالثية االبعاد تمثل حالة من الشاشات المجهزة 

بمجسات خاصة ومحوالت للطاقة من شأنها تتعرف على المستخدم 

لمايقوم به من وتتفاعل معه وتستجيب بردود افعال مبرمجة لديها 

 تصرفات

 

12 
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  االستفادة من النظم واالساليب التفاعلية الحديثة فى تكنولوجيا الحوائط التفاعلية تتيح للمستخدم التعليم عن بعد:-ج

التفاعلية تمثل حالة خاصة جًدا من الشاشات  حيث يوجد فرق بين الشاشات الكبيرة التقليدية والحوائط التفاعلية فالحوائط

المجهزة بمجسات خاصة ومحوالت للطاقة من شأنها أن تتعرف على المستخدم وتتفاعل معه وتستجيب بردود أفعال مبرمجة 

لديها لما يقوم به من تصرفات، فبعض الحوائط يتيح للناس اللعب على مسافة من الحائط وغيرها تتفاعل بشكل تعليمي أو 

 13ظيفي.و

   

14 

 

15 

 16تتيح للمستخدم التعليم عن بعد  صورة توضح الحوائط التفاعلية التى

 

 17 استراتيجية لتحليل مدى تأثير التصميم التفاعلى كمصدر لتطوير عناصر التصميم الداخلى واالثاث :

 الحوائط التفاعلية : -2

مرحلة الرؤية العامة:  - 1

" تحقيق الهوية البصرية" 

 للتصميم التفاعلى "

الحوائط التفاعلية هو االتصال والتفاعل المباشر بينها يتمثل الهدف الرئيسي من تصميم  -

وبين المستخدم، فتستخدم فكرة الحوائط التفاعلية على سبيل المثال في المؤتمرات التي تتم 

عن بعد، حيث تمتاز بأنها تشعر المستخدمين بالحميمية والتفاعل كما لو كانوا في نفس 

ين بعضهم البعض في أماكن متفرقة من المكان، حيث تعمل على التفاعل بين المستخدم

 . خالل نظام يتكون من وحدات عرض معلومات تعمل على التفاعل بين المستخدمين

مرحلة السيناريو  -2

 التفاعلى.

 االستفادة من النظم واالساليب التفاعلية الحديثة فى تكنولوجيا الحوائطالنوع االول:  -أ

وذلك عن  زمني:التفاعلية تتيح للمستخدم معرفة االحداث وتسلسلها من خالل خط ومحدد 

حيث يروى  الزمن.لعرض االحداث المحددة ومراحل تسلسلها عبر  مخطط استخدام طريق

 متصل.من خالل خط  زمنيا.قصة ما ومراحل تنفيذها 

االسطح التفاعلية ثالثية االبعاد تمثل حالة من الشاشات المجهزة بمجسات  :الثانىالنوع  -ب

خاصة ومحوالت للطاقة من شأنها تتعرف على المستخدم وتتفاعل معه وتستجيب بردود 

 .تصرفاتافعال مبرمجة لديها لمايقوم به من 

وجيا الحوائط االستفادة من النظم واالساليب التفاعلية الحديثة فى تكنول النوع الثالث : -ج

التفاعلية تتيح للمستخدم التعليم عن بعد:فهى من شأنها أن تتعرف على المستخدم وتتفاعل 

معه وتستجيب بردود أفعال مبرمجة لديها لما يقوم به من تصرفات، فبعض الحوائط يتيح 

 . للناس اللعب على مسافة من الحائط وغيرها تتفاعل بشكل تعليمي أو وظيفي
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ام مرحلة المه -3

التفاعلية."تنفيذ السيناريو 

 التفاعلى".

األحداث المتسلسلة زمنيا وذلك من  لعرض إنفوجرافيك مخطط استخدام االول:النوع  -أ

خالل نظام يتكون من وحدات عرض معلومات تعمل على التفاعل بين المستخدمين، 

االتصال وكاميرات تراقب المستخدمين، وميكروفونات مثبتة في كل مكان بحيث يكون 

 .والتفاعل من خالل الصوت والصورة

عن شبكة من الوحدات االلكترونية توضع على اسطح الجدران  الثانى: عبارةالنوع  -ب

تتفاعل مع الحركة والصوت من خالل انظمة الكترونية مبرمجة محدثة حركة الكترونية 

 الصوت.ثالثية االبعاد بطريقة متناغمة مع 

ة بمجسات خاصة ومحوالت للطاقة من شأنها أن تتعرف على المجهزالنوع الثالث :  -ج

 . المستخدم وتتفاعل معه وتستجيب بردود أفعال مبرمجة لديها لما يقوم به من تصرفات

 تأثير التصميم التفاعلى كمصدر لتطوير عناصر التصميم الداخلى واالثاث.

 .التأثير على المتلقى -أ

هل راعى التصميم 

 التفاعلى المتلقى ؟

 ففى:نعم راعى التصميم المتلقى 

راعى المتلقى فى الدخول داخل احداث الزمن  االول:النوع 

لما له  زمنيوالتعامل مع العرض المتحفى على انه قصة لها تتابع 

 المتلقى.من دور فعال على 

تتفاعل مع المتلقى وتستجيب  أسطحادى لوجود  الثانى:وفى النوع 

 له.

 كانت فائدة المتلقى هى التعليم عن بعد.وفى النوع الثالث : 

هل ساعد التصميم 

التفاعلى من رفع من 

 ادراك المتلقى ؟

نعم ساعدت تلك التقنية على رفع ادراك المتلقى عن طريق استخدام 

 والتفاعل المشاركة للمتلقي تتيح بصددها والتىالحوائط التفاعلية 

 استجابته عن والتعبير التصميمية العملية أطراف أحد واعتباره

 الفني للعمل تلقيه من عليه اعتاد ما عكس فعال بشكل الفني للعمل

 .االنطباعية باالستجابة واكتفاءه

التأثير على تطوير -ب

عناصر التصميم الداخلى 

 واالثاث

 الحوائط التفاعلية :

 للتشكيل العنان إطالق التفاعلية التكنولوجيا أتاحت بالطبع قد

 إلى أدى مما والبرمجيات الرقمية الوسائط مع للتعامل الجداري

فعلى يبيل المثال ادى استخدام الحوائط   التفاعلية الجداريات ظهور

 التفاعلية فى المتاحف الى عرض مجموعة لوحات ضخمة فى

مجال التصوير البصرى للمعلومات المعقدة عن طريق خلق العديد 

من العالقات البصرية للربط بين المعلومات باستخدام تقنية 

 18 التصميم التفاعلى لعرض المعلومات .
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 ":Interactive Floorثالثا: األرضيات التفاعلية "

التفاعل معه واالستجابه له بردود افعال  األرضيات التفاعلية توفر للمستخدم االستفادة من النظم واالساليب الحديثة فى-

تقدم هذه التقنية العروض الضوئية والتي تقدم تجربة تفاعلية ممتعة ومشاركة تفاعلية مؤثرة إذ تعد من التقنيات  مبرمجة:

 كإحدى الوسائل التكنولوجية، حيث تتكون هذه التقنية من كاميرات خارجية مثبته ملحقة تعمل باألشعة تحت الحمراء الحديثة

 والذي يتفاعل مع الصور( Display Projected متصلة بجهاز كمبيوتر ومتصل به جهاز إسقاط ضوئي ( بروجيكتور

 Position Trackers)  للفرد من خالل أجهزة تتبع الوضعالمتوقعة كشخص، وتعمل الكاميرات على التقاط مسار الحركة 

    تتبع الوضع أو يتم التأثير بوجوده من خالل أجهزة( Presence – Tele) وبعدها يتم إحداث وهم التواجد عن بعد(

(Trackers Position )والتي تحتوي على مجسات للحركة (Sensors Motion )حركات المستخدم  تقوم على التقاط

لجعلها تبدو كرد فعل  ة وتضبط رؤيته عبر الشاشة ومن ثم نقلها للكمبيوتر والذي يقوم بدوره على ضبط وتعديل الصوربدق

 19االستجابات الحقيقية. لحركة الشخص وذلك في الزمن الحقيقي أي زمن حدوث الشيء نفسه في الواقع وبنفس سرعة

  

 التفاعلية األرضية صورة توضح تركيب
 تأثر بعد التفاعلية تأثير الضغط على األرضيةصورة توضح 

 الحركة لمسارات بتوجيهه ومساعدته اإلنسان بحركة المجس

 

  التفاعلية:ويوجد نوعين من االرضيات 

 االضيات التفاعلية المستندة الى االستشعار. -1

 االرضيات التفاعلية المستندة الى الرؤية. -2
 

20   

21    

أحد المتاحف حيث  يظهر بالصور االستفادة من الالرضيات التفاعلية فى

االستفادة من التقنيه الحديثة فى تحديد مسار للحركة وايضا عرض المعلومات 

 عن الكواكب والمجموعه الشمسية بواسطة االتصال التفاعلي.
صور توضح احد االرضيات التفاعلية بمتحف الفنون حيث 

بالضغط على كل جزء يظهر شرح مفصل يسهل للمتلقى 

 سلسله وفريدةعرض المعلومات بصورة 

 

كما ظهر التجديد في التصميم التفاعلى عن طريق التكامل بين جميع اجزاء المبنى خارجيا وداخليا وذلك طريق عمل نوع 

 الداخلي.من اإلنبهار واإلنغماس في التصميم بعالقات وتكوينات شكلية ولونية متجددة زمنياً سواًء في العمارة أوالتصميم 

 Design in Cyberspaceالتكنولوجيا الرقمية  التفاعلية الحديثة من خالل التصميم في الفراغ اإلليكتروني  وذلك بإستخدام

 22. مستنداً إلي اإلستلهام من الطبيعة
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 ويظهر فى Ali Rahimالعمارة والتصميم الداخلي لمطعم في قلب المنطقة التجارية بطوكيو، من تصميم المعماري علي رحيم 

 ا23التصميم اإلنبهار في تصميم عالقات وتكوينات شكلية ولونية متجددة زمنياً باستخدام التقنيات التفاعلية لحديثة

 

 24 استراتيجية لتحليل مدى تأثير التصميم التفاعلى كمصدر لتطوير عناصر التصميم الداخلى واالثاث :

 :األرضيات التفاعلية -3

مرحلة الرؤية العامة:  - 1

" تحقيق الهوية البصرية" 

 للتصميم التفاعلى "

مدخل فكرى جديد تتيح للمستخدم التفاعل معه واالستجابه له بردود افعال مبرمجة: حيث 

 يعد الهدف الرئيسي من تصميم تلك األرضيات هو التفاعل المباشر بينها وبين اإلنسان.

مرحلة السيناريو  -2

 التفاعلى.

األرضيات التفاعلية تتيح للمستخدم التفاعل معه واالستجابه له بردود افعال مبرمجة: حيث 

 يعد الهدف الرئيسي من تصميم تلك األرضيات هو التفاعل المباشر بينها وبين اإلنسان.

مرحلة المهام  -3

التفاعلية."تنفيذ السيناريو 

 التفاعلى".

استشعار تتفاعل مع اإلنسان من خالل وذلك من خالل احتوائها على معدات وأجهزة 

الضغط عليها.فكانت االرضيات التفاعلية فى أحد المتاحف حيث االستفادة من التقنيه الحديثة 

 فى تحديد مسار للحركة وايضا عرض المعلومات.

 تأثير التصميم التفاعلى كمصدر لتطوير عناصر التصميم الداخلى واالثاث.

 .التأثير على المتلقى -أ

هل راعى التصميم 

 التفاعلى المتلقى ؟

نعم وذلك عن طريق االستفادة من حيث االستفادة من التقنيه 

 الحديثة فى تحديد مسار للحركة وايضا عرض المعلومات.

هل ساعد التصميم 

التفاعلى من رفع من 

 ادراك المتلقى ؟

دعم التعليم وتبادل المعرفة بين  نعم ساعد من ادراك المتلقى حبث

الطالب والمعلمين بصورة تفاعلية من التعليم بواسطة االتصال 

 الرقمي التفاعلي .

التأثير على تطوير -ب

عناصر التصميم الداخلى 

 واالثاث

 :األرضيات التفاعلية

يعد الهدف الرئيسي من تصميم تلك األرضيات هو التفاعل المباشر 

وذلك من خالل احتوائها على معدات وأجهزة بينها وبين اإلنسان 

استشعار تتفاعل مع اإلنسان من خالل الضغط عليها، وطبًقا لهذا 

المفهوم فقد قامت وزارة التربية والتعليم الدنماركية باالستفادة من 

تلك التكنولوجيا المتقدمة من خالل إدراج العديد من األلعاب 

متنوعة، مما تعمل على  التعليمية والتي يمكن تصميمها بقياسات

دعم التعليم وتبادل المعرفة بين الطالب والمعلمين بصورة تفاعلية 

 من التعليم بواسطة االتصال الرقمي التفاعلي.
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  االثاث:من النظم واالساليب التفاعلية الحديثة فى تصميم  التفاعلي: االستفادةاألثاث -رابعا

حيث تأثر تصميم األثاث بالمفاهيم الجديدة للتصميم الداخلي، والتي نشأت كنتاج للتطور الملحوظ في مجال تكنولوجيا الحاسب 

اآللي، فظهر مصطلح "األثاث التفاعلي" حيث يعتمد هذا النوع من األثاث على دمج مجسات ومعالج بيانات صغير جًدا 

 يتم ربطها داخل شبكات مركزية، حيث تقوم بالتفاعل مع المستخدم.داخل األثاث، وجعله جزء ال يتجزأ منها و

حيث ظهر االثاث التفاعلى كنتاج للتطوير الملحوظ فى مجال تكنولوجيا الحاسب االلى والعالقة الوثيقة بين االنسان  -

 25والكمبيوتر والتى تتطور يوما بعد يوم .

والمرأة التفاعلية لها العديد من االستخدامات المختلفة كالتعليم عن بعد واللعب والترفية ومن استخدماتها  المرأة التفاعلية:-أ 

الهامة ايضا فى محال المالبس التجارية حيث توضح تفاصيل ارتداء وضعية المالبس على المشترى كما لو كان بالوضعية 

  الحقيقية.

26 

27 

28 

مجموعة صور توضح االستخدامات المختلفة للمرأة التفاعلية فى احد 

المتاجر الخاصة ببيع المالبس وتوضح تفاصيل ارتداء وشكل وضعية 

المالبس على المشترى كما لو كان بالوضعية الحقيقية و ايضا المساعدة 

بمعلومات للمشترى بافضل زى مناسب له حسب المقاييس الخاصة به 

 29ت الوجهد والبعد الزمنى مما يوفر الوق

           

 

 " :المرآة التفاعلية تتحول إلى هاتف ذكياالساليب التفاعلية الحديثة " -

، تتيح للمستخدم ”آب ستور“فقد طور مصمم أمريكي مرآة ذكية تفاعلية تتكامل وتتوافق مع متجر أبل للتطبيقات المحمولة 

تطبيق وبرنامج مفضل له والتفاعل والتعامل معه بالكيفية ذاتها على شاشة الهاتف الذكي، أي  500الوصول إلى أكثر من 

الذكية بحسب ” إيف“خرى مرآة ذكية تفاعلية تتحول إلى هاتف ذكي. تتسم مرآة أنها ُتغني عن حمله تماماً، فهي بعبارة أ

مطورها ستيفين بونيان بسهولة وسالسة طريقة استخدامها ، فهي ليست بحاجة إلى إعدادات أو ضبط، بل تعمل مباشرة عن 

http://2.bp.blogspot.com/_6erNc95AsVU/S9zM7aMW4hI/AAAAAAAAAbY/SVBOYH2dhm8/s1600/interactive+mirror2.jpg
https://www.rjeem.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a2%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%aa/
https://www.rjeem.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a2%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%aa/
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إضافية، وتمنح المستخدم حرية طريق ربط الهاتف بالمرآة ليتنقل المحتوى مباشرة إليها، وال تتطلب أي جهاز أو معدات 

الحركة والتجول داخل الغرفة أو المنزل والتحكم في الوقت ذاته في المحتوى عبر صوته دون الحاجة إلى حمل الهاتف على 

تطبيق في متجر آب ستور فتتيح إجراء مكالمات  500اإلطالق، بفضل دعمها لخدمة سيري الذكية.وتدعم المرآة أكثر من 

اط صور أو طلب سيارة أوبر أو ضبط المنبه أو االستماع إلى الموسيقى أو الكتب الصوتية أو مشاهدة يوتيوب هاتفية أو التق

أو خرائط جوجل أو متابعة تحديثات الشبكات االجتماعية أو الرد على رسائل البريد اإللكتروني، أيضاً التحكم في أجهزة 

ب، بل تسمح للمرأة أن تتحكم في المرآة بحيث تقسيمها إلى نصفين المنزل الذكية من تكييف وإضاءة وخالفه.ليس هذا فحس

علوي تتابع من خالله مقطع فيديو طريقة وضع المكياج أو قناع للوجه، وفي النصف السفلي مرآة تشاهد نفسها لتطبق ما 

ألشخاص، فتقوم بعمل تراه خطوة بخطوة. وتتمتع المرآة بميزة التخصيص المتعدد، بحيث يمكن استخدامها من قبل عدد من ا

بروفايل خاص لكل فرد داخل األسرة مثالً حسب تفضيالته ُيحمل عليه تطبيقاته واعداداته الخاصة، وتتعرف على كل فرد 

  30بواسطة بصمة وجهه أو عبر إيماءة معينة.

31  

احد الحمامات  وتوجد  صور توضح احدى المرايا التفاعلية فى

خصائص للمرآة  الذكية وهي التعرف على الصوت، و 

كما تساعد المراة الذكية فى عرض ,أحتوائهاعلى ساعة ذكية،

حالة حركة مرور المركبات، والطقس، وأسعار  معلومات عن

ويتم تحديث كل المعلومات من  وغيرها من المعلومات...األسهم

 32.خالل تطبيق ويب
3334 

 

  التعليمية والمعرفية:المنضدة التفاعلية تفتح أفاقا جديدة للوسائل  -ب

وتتميز هذه المنضدة بإمكانيتها في التعرف على األشياء الموجودة على سطحها، حيث تقوم المنضدة بالدمج بين الموقع الذي 

يوجد عليه الشيء وتعريفه وذلك من خالل تجهيزات الكمبيوتر الموجودة داخلها، فسطح المنضدة يحتوي على مجسات تعمل 

 شياء الموضوعة عليها حيث تحتوي على شريط مغناطيسي أسفلها يعمل من خالل تكنولوجيا المسح الضوئي على تتبع أثر األ

Scanning Technique ثم يتم إرسال المعلومات الناتجة إلى شاشة الكمبيوتر، والذي يقوم بالعديد من الحسابات لتحديد ،

 موقع األشياء وتعريفها.

 
35 36 

37 38 39 

 مجموعة صور توضح االمكانات الحديثة للمناضد التفاعلية حيث تفتح أفاقا جديدة للوسائل التعليمية والمعرفية
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المنضدة التفاعلية داخل مطعم للبيتزا حيث تعطى الفرصة لرواد المطعم بإختيار األنواع المرغوب بها وطلب الطعام عن طريق 

 40المنضدة مما توفر عامل الزمن

 

  الذكية:المنصة التفاعلية  -ج

عبارة عن منصة رقمية مزودة بمجموعة من االدوات والبرمجيات والخصائص االلكترونية الهدف منها ربط جميع  هى

والنظام الصوتى  smart  boardوالسبورة الذكية  projectorوسائل العرض االلكترونية فى القاعة مثل  ) جهاز العرض 

sound system ئل من المنصة لتسهيل وتوفير المرونه عند التعامل مع هذة ( وتمكين المحاضر من التحكم فى هذة الوسا

االجهزة خالل العرض بما فى ذلك االتصال بشبكة االنترنت وذلك من خالل دمج التقنيات الرقمية وتقنيات االتصال وعناصر 

  41الوسائط المتعددة كالصوت والصورة .

 صورة توضح المنصة التفاعلية الذكية ومكوناتها
42 

عبارة عن منصة رقمية مزودة بمجموعة  فهى

من االدوات والبرمجيات والخصائص االلكترونية 

الهدف منها ربط جميع وسائل العرض االلكترونية 

 فى القاعة

 

 

 االثاث:االستفادة من النظم واالساليب التفاعلية الحديثة كمدخل فكرى جديد فى تصميم  -د

الصين بتطوير البرامج التفاعلية التطبيقية وإدماج تقنيات التصميم باستخدام الحاسب  حيث قامت أحد الشركات االبتكارية فى

نحصل على قطعة أثاث ثالثيه االبعاد يجب ان نقوم بمسك القلم الرقمى  لكيف  االثاث.االلى فى عملية تصميم وانتاج 

 فى نطاق المساحة المحددة أمام الجهاز فى الفراغ.به فى الهواء والقيام بتصميم اى فكرة نتخيلها  وتحريكة والتصميمالتفاعلى 

  

 43صور توضح تشكيل قطع أثاث ثالثى االبعاد عن طريق أستخدام أقالم رقمية تفاعلية
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 44 استراتيجية لتحليل مدى تأثير التصميم التفاعلى كمصدر لتطوير عناصر التصميم الداخلى واالثاث :

 وحدات االثاث التفاعلية : -4

مرحلة الرؤية العامة:  - 1

" تحقيق الهوية البصرية" 

 للتصميم التفاعلى "

االثاث التفاعلى كنتاج للتطوير الملحوظ فى مجال تكنولوجيا الحاسب االلى والعالقة الوثيقة 

تتطور يوما بعد يوم حيث تأثر تصميم األثاث بالمفاهيم  بين االنسان والكمبيوتر والتى

الجديدة للتصميم الداخلي ، فظهر مصطلح "األثاث التفاعلي" حيث يعتمد هذا النوع من 

األثاث على دمج مجسات ومعالج بيانات صغير جًدا داخل األثاث، وجعله جزء ال يتجزأ 

 .اعل مع المستخدممنها ويتم ربطها داخل شبكات مركزية، حيث تقوم بالتف

مرحلة السيناريو  -2

 التفاعلى.

وتوضح تفاصيل ارتداء وشكل وضعية : فى محالت المالبس التجارية المرايا التفاعلية : -

المالبس على المشترى كما لو كان بالوضعية الحقيقية و ايضا المساعدة بمعلومات للمشترى 

 بافضل زى مناسب له حسب المقاييس الخاصة به

: مرآة ذكية تفاعلية تتكامل وتتوافق مع متجر أبل للتطبيقات  تتحول إلى هاتف ذكي -

تطبيق وبرنامج مفضل  500، تتيح للمستخدم الوصول إلى أكثر من ”آب ستور“المحمولة 

له والتفاعل والتعامل معه بالكيفية ذاتها على شاشة الهاتف الذكي، أي أنها ُتغني عن حمله 

 .أخرى مرآة ذكية تفاعلية تتحول إلى هاتف ذكيتماماً، فهي بعبارة 

وتتميز هذه المنضدة بإمكانيتها في التعرف على األشياء الموجودة  المنضدة التفاعلية: -

على سطحها، حيث تقوم المنضدة بالدمج بين الموقع الذي يوجد عليه الشيء وتعريفه وذلك 

 من خالل تجهيزات الكمبيوتر الموجودة داخلها.

وتمكين المحاضر من التحكم فى هذة الوسائل من المنصة  التفاعلية الذكية : المنصة -

لتسهيل وتوفير المرونه عند التعامل مع هذة االجهزة خالل العرض بما فى ذلك االتصال 

بشبكة االنترنت وذلك من خالل دمج التقنيات الرقمية وتقنيات االتصال وعناصر الوسائط 

 .المتعددة كالصوت والصورة

قامت أحد الشركات االبتكارية فى الصين بتطوير البرامج التفاعلية تصميم االثاث : -

 التطبيقية وإدماج تقنيات التصميم باستخدام الحاسب االلى فى عملية تصميم وانتاج االثاث.

45 

مرحلة المهام  -3

التفاعلية."تنفيذ السيناريو 

 التفاعلى".

لتطور الملحوظ في مجال تكنولوجيا ا: محالت المالبس التجارية فى المرايا التفاعلية : -

الحاسب اآللي، فظهر مصطلح "األثاث التفاعلي" حيث يعتمد هذا النوع من األثاث على 

دمج مجسات ومعالج بيانات صغير جًدا داخل األثاث، وجعله جزء ال يتجزأ منها ويتم 

 .المستخدم ربطها داخل شبكات مركزية، حيث تقوم بالتفاعل مع

:فهي ليست بحاجة إلى إعدادات أو ضبط، بل تعمل مباشرة عن  تتحول إلى هاتف ذكي  -

طريق ربط الهاتف بالمرآة ليتنقل المحتوى مباشرة إليها، وال تتطلب أي جهاز أو معدات 

إضافية، وتمنح المستخدم حرية الحركة والتجول داخل الغرفة أو المنزل والتحكم في الوقت 

 المحتوى عبر صوته دون الحاجة إلى حمل الهاتف. ذاته في
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سطح المنضدة يحتوي على مجسات تعمل على تتبع أثر األشياء  المنضدة التفاعلية: -

الموضوعة عليها حيث تحتوي على شريط مغناطيسي أسفلها يعمل من خالل تكنولوجيا 

إلى شاشة  ، ثم يتم إرسال المعلومات الناتجةScanning Techniqueالمسح الضوئي 

 الكمبيوتر، والذي يقوم بالعديد من الحسابات لتحديد موقع األشياء وتعريفها.

عبارة عن منصة رقمية مزودة بمجموعة من االدوات المنصة التفاعلية الذكية :  -

والبرمجيات والخصائص االلكترونية الهدف منها ربط جميع وسائل العرض االلكترونية 

والنظام  smart  boardوالسبورة الذكية  projectorرض فى القاعة مثل  ) جهاز الع

 .( sound systemالصوتى 

فى عملية تصميم وانتاج االثاث عن طريق  أستخدام أقالم رقمية تفاعلية تصميم االثاث :

مسك القلم الرقمى التفاعلى و تحريكة والتصميم به فى الهواء والقيام بتصميم اى فكرة 

 46 نطاق المساحة المحددة أمام الجهاز فى الفراغ. نتخيلها فى

 تأثير التصميم التفاعلى كمصدر لتطوير عناصر التصميم الداخلى واالثاث.

 .التأثير على المتلقى -أ

هل راعى التصميم 

 التفاعلى المتلقى ؟

 تحقيق اقصى قدر من الرفاهية والراحة. -

التفاعلية فى متاجر  توفير العامل الزمنى باستخدام المراة -

 المالبس مما ادى الى توفير الوقت والجهد.

المراة التفاعلية حيث تحتوى على خصائص للمرآة  الذكية وهي  -

كما تساعد ,التعرف على الصوت، و أحتوائهاعلى ساعة ذكية،

حالة حركة مرور  المراة الذكية فى عرض معلومات عن

 ... المركبات، والطقس، وأسعار األسهم وغيرها

توفير العامل الزمنى ايضا فى المطاعم حيث تعطى الفرصة  -

لرواد المطعم بإختيار األنواع المرغوب بها وطلب الطعام عن 

 طريق المنضدة التفاعلية الذكية.

هل ساعد التصميم 

التفاعلى من رفع من 

 ادراك المتلقى ؟

فتح أفاقا جديدة  ساعد استخدام االثاث التفاعلى مع المتلقى فى -

للوسائل التعليمية والمعرفية . وذلك عن طريق استخدام المرايا 

 الذكية التفاعلية التى تتحول إلى هاتف ذكي.

رفع ادراك المتلقى من خالل التعامل مع المنصة الذكيةحيث  -

راعى التصميم التفاعلى المتلقى من خالل تمكين المحاضر من 

لتعليمية من المنصة مما ادى التحكم فى هذة وسائل العرض ا

لتسهيل وتوفير الوقت والمرونه عند التعامل مع هذة االجهزة خالل 

 العرض.

التأثير على تطوير -ب

عناصر التصميم الداخلى 

 واالثاث

وحدات االثاث 

 التفاعلية :
 تحقيق التكامل بين قطع االثاث واحتياجات االفراد. -
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استخدام التقنيات الحديثة من التصميم التفاعلى ادى الى ان  -

اصبحت قطع االثاث اكثر ذكاءا وتفاعلية حيث ان هناك قطع اثاث 

 تشعر وتتحكم بمتطلبات مستخدميها.

 تحقيق االستغالل االمثل للمساحة من خالل قطع االثاث. -

  

 البحث:نتائج 

 ووعى المستعمل. إدراكبالعمل على رفع مستوى  التصميم. وذلكيضيف اطارا جديدا لتطوير  التصميم التفاعلى .1

يساهم التصميم التفاعلى فى ترجمة هياكل المعلومات ذات القيمة الى صيغ مادية تسمح بدمج المكونات التفاعلية مع  .2

 الداخلى.الهياكل المادية فى التصميم 

السماح للمتلقى باالبداع والتصميم والمشاركة من خالل استخدام ات التفاعلية تتعطىاستخدام التقنيات الحديثة فى الواجه .3

 واحد.التطبيق لعدد من المستخدمين فى ان 

تؤدى استخدام التقنيات الحديثة من التصميم التفاعلى فى توفير العامل الزمنى لما لها من تقنيات حديثة توفر الوقت  .4

 والمطاعم.والجهد خاصة فى المتاحف 

ان استخدام الوسائل التفاعلية الحديثة والتقنيات الحديثة فى تصميم اثاث تفاعلى خاص بالطالب يساعد فى سهوله  .5

 والتعلم.مشجع على العلم  نفسياستيعاب المعلومات وخلق جو 

ربط بين فى خلق العديد من العالقات البصرية للالمتاحف التفاعلية له دور كبير  الزمنية داخلاستخدام الخرائط    .6

 المعلومات.المعلومات باستخدام تقنية التصميم التفاعلى لعرض 

االستفادة من النظم التفاعلية الحديثة داخل المتاحف يؤدى الى خلق قواعد بيانات متحفية تساعد فى عمليات البحث  .7

 المتحفية.والحفاظ على التراث المتحفى ويعطى فرصة عرض أكبر لعرض أكبر كم ممكن من القطع 

 التوصيات:

واالساليب التكنولوجية التفاعلية الحديثة لما لها من دور فعال فى  دراية بالوسائلالمصمم الداخلى على  أهمية ان يكون .1

 الداخلى.ايجاد مداخل فكرية جديدة فى الفراغ 

ساعد فى حل العديد ان وعى المصمم الداخلى باالساليب التكنولوجية الحديثة تعد معيار من معايير التصميم واداة هامة ت .2

  التصميمية.من المشكالت 

االهتمام بدراسة االساليب التفاعلية الحديثة يساهم فى الوصول لحلول فعاله للعديد من المشاكل التصميمية والتنفيذية  .3

 خاصة فى ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التى نشهدها االن.

 فى زمن تنمو فية التكنولوجيا بطريقة مذهلة. أصبحناالننا  التفاعلية. االهتمام بدراسة االثاث التفاعلى كاحد اوجة الحياة .4

االستفادة من النظم واالساليب التفاعلية الحديثة يوفر عامل الزمن ممايساهم فى التعلم عن بعد مما يسهل فى زيادة فى  .5

  العلمى.التعليم واالستكشاف والبحث 

 في للفائدة الكبيرة المكانية استخدام النظم واالساليب التفاعلية ومدى إسهامها توصى الباحثة بضرورة توجة الدوله .6

  والمعرفية.البحث العلمي واالستفادة منها فى العملية التعليمية 
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