Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

May 2022

Volume: 4

Issue: 3

INTERACTIVE BASICS IN INTERIOR SPACE DESIGN PROCESSES

Zahraa Hazem MOHAMMED 1
Harith Asaad ABDULRAZZAQ2
Abstract:

Istanbul / Türkiye
p.747-764
Received: 26/03/2022
Accepted: 12/04/2022
Published: 01/05/2022
This article has been
scanned by iThenticat No
plagiarism detected

The interior space design process involves numerous processes to
get the intended result, and several approaches and tools, most
notably interactive design and its techniques as an interactive tool
within the design process, can be included in this process. which
has a significant impact on his senses, laying the interactive
foundations in commercial settings, both technically and in terms
of design concepts. This serves the designer's intended goal in the
interior spaces of cosmetics brand stores. In addition, the
representations connected with the steps of the design process for
these methodologies show the design's success and identify the
technological progress that is being made. that is occurring and
thus benefit the owners of the space and achieve visual pleasure
for the user, With what it creates from a sensory and physical
interaction that is intertwined in design and function through
materials employed in such as interactive surfaces and other
advanced techniques that ensure a more interactive design with
the customer experiences, thus the success of the idea and the
purpose of our interior design at a more advanced and perfected
level As a result, the first chapter of our current study deals with
the research problem, its objectives, its limitations, and the
definition of its terms. The research sample was also represented
by the brand stores of cosmetics, and after reviewing the previous
studies and building the theoretical framework, the research dealt
with three axes, the first (mechanisms of employing interactive
design in the interior space), the second (the concept of interior
design for commercial space) and the third (representations of the
interactive foundations in the process commercial space design).
After building the theoretical framework and extracting the
indicators, the analysis form for the research axes was built to be
analyzed in the light of it. In the fourth chapter, a set of results,
conclusions and recommendations were extracted. 
Keywords: Interactive Design, Design Process, Interior Space.
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األسس التفاعلية يف عمليات تصميم الفضاءات الداخلية

4

امللخص:

إن العملية التصميمية للفضاء الداخلي متر بعدة خطوات للوصول إىل النتاج املطلوب وميكن تضمني
بعض التقنيات َواألدوات يف هذة العملية ،أبرزها التصميم التفاعلي وتقنياته كأداة تفاعلية داخل العملية
التصميمية ،فإن مواكبة العصر وحتدايته أصبحت ضرورة من ضرورايت احلياة وأن هلذه التقنيات ارتباط
مباشر ابملستخدم يف الفضاء الداخلي ،وهلا وقع كبري على حواسه فبناء األسس التفاعلية يف الفضاءات
التجارية سواء من الناحيتني التقنية أم من انحية املبادئ اخلاصة بعناصر التصميم .وهذا ما يعود ابلفائدة
على الغرض الذي يروم املصمم حتقيقه يف الفضاءات الداخلية حملالت العالمات التجارية ملواد التجميل،
كذلك فإن التمثالت املرتبطة خبطوات العملية التصميمية لتلك التقنيات توضح جناح التصميم والتعرف
على التقدم التكنولوجي احلاصل وابلتايل يعود ابلنفع على مالكي الفضاء وحتقيق املتعة البصرية
للمستخدم ،مبا ختلقه من تفاعل حسي ومادي متضافر شكلياً و وظيفياً عرب املواد املوظفة فيه مثل
السطوح التفاعلية وغريها من التقنيات احلديثة اليت تضمن تصميم أكثر تفاعالً مع جتربة املستخدم ،ابلتايل
جناح الفكرة والغرض من تصميمنا للفضاء الداخلي مبستوى أكثر تقدماً وإتقان .وعليه يتناول حبثنا احلايل
يف فصله األول مشكلة البحث وأهدافه وحدوده وتعريف مصطلحاته ،كما متثلت عينة البحث مبحالت
العالمات التجارية اخلاصة مبواد التجميل ،وبعد اإلطالع على الدراسات السابقة وبناء اإلطار النظري
تناول البحث ثالث حماور األول (آليات توظيف تقنيات التفاعلي يف الفضاء الداخلي) ،الثاين (مفهوم
التصميم الداخلي للفضاء التجاري) أما الثالث (متثالت األسس التفاعلية يف العملية التصميمية
للفضاءات التجارية) .وبعد بناء اإلطار النظري والتوصل إىل جمموعة مؤشرات مت بناء إستمارة التحليل
اخلاصة مبحاور البحث ليتم التحليل على ضوئها ،وبعد التأكد من صدق وثبات إستمارة التحليل مت
التحليل لثالث مناذج من عينة البحث لتمثل اجملتمع ككل .ويف الفصل الرابع مت التوصل إىل جمموعة من
النتائج واالستنتاجات والتوصيات.
الكلمات املفتاحية :التصميم التفاعلي ،العملية التصميمية ،الفضاء الداخلي.

املقدمة:

يعتمد اجملتمع يف العصر احلديث على املد املعلومايت ،خصوصاً بعد إتساع دائرة املعرفة والبحث إضافة إىل التطور
التكنولوجي الذي حدث يف السنوات األخرية ،وهذه التطورات إنعكست ابلطبع على شىت ميادين احلياة مبختلف نشاطاهتا
اإلجتماعية ،اإلقتصادية ،الرتفيهية ،التجارية وغريها .من النشاطات اليت تتطلب إحتياجات خاصة وألن الفضاء الداخلي حا ٍو
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لتلك النشاطات والفعاليات ابلتايل البد من مواكبة عملية التصميم الداخلي لتلك التكنولوجيا وتقنياهتا املتجددة ،فإن التصميم
التفاعلي يعتمد مبجم له على جمموعة تقنيات ميكن توظيفها يف حتسني اآلداء للفعاليات يف تصميم الفضاء الداخلي وهذه التقنيات
يتم توظيفها داخل الفضاء أي إنه يستوجب احلضور التفاعلي من قبل الزبون ،واليت بدورها تعزز تفاعل املستخدم مع الفضاء
نفسه وعلى حسب نوع الفضاء وموقعه ،توظف تلك التقنيات اليت ختدم شىت نشاطات اجملتمع وتليب إحتياجاته ،وإحتياجات
الفرد املستخدم هلا ،وإن لذلك التصميم التفاعلي الذي يعمل بتقنية عالية بوساطة منظومات حتسس ،يف املعاجلة والعرض أمهية
كربى السيما يف الفضاءات التجارية اليت يتطلب أن تواكب العصر وتقنياته احلديثة من انحية التبضع .وإن هلذه التقنيات إنعكا
أدائي وال سيما يف الفضاءات الداخلية حملالت مواد التجميل بوساطة تفاعل املستخدم مع السلعة املعروضة والفضاء ككل ،وذلك
يعود ابلنفع على اجلهة املستفيدة من املركز التجاري وعلى املستخدم أيضاً ،إضافة لتوليد نقطة جذب ومتعة بصرية ،فضالً عن
الصدق الذي ستوفره تلك التقنيات التفاعلية للزبون وذلك من تفاعله مع املنتج آنياً ،ومن هنا بعد اإلطالع على النماذج العاملية
حملالت مواد التجميل اليت وظفت هبا تلك التقنيات التفاعلية ،تبني إن هنالك عدم وجود وعي تصميمي كايف يف توظيف هذه
التقنيات داخل حمالت مواد التجميل احمللية وبذا تتبني لنا مشكلة البحث احلايل على وفق التساؤل اآليت_:
(ما هي إمكانية تطبيق تقنيات األسس التفاعلية داخل فضاءات مواد التجميل للعالمات التجارية؟)
أمهية البحث واحلاجة إليه:
أوالً :يُثري البحث مكتبات كلية الفنون اجلميلة والكليات املناظرة هلا مبادة علمية معرفية تتناول موضوع (أسس التصميم
التفاعلي وتطبيقها يف الفضاءات الداخلية).
اثنياً :يقدم البحث معطيات نظرية من شأهنا أن تغين الباحثني يف جمال التقنيات املعلوماتية عامة والتفاعلية خاصة وكيفية
تطبيقها يف الفضاءات الداخلية.
أهداف البحث:
وسبل توظيفها يف عملية تصميم الفضاءات الداخلية وأين يتم دمج
 التعرف على أفضل املمارسات الستخدام التقنيات التفاعلية ُ
متطلبات املشاريع الداخلية وأسس التقنيات التفاعلية يف مواصفات الفضاءات التجارية اخلاصة مبواد التجميل.
حدود البحث:
 احلد املوضوعي :تعلم كيفية إظهار تقنيات التصميم التفاعلي وأين يتم تعشيق متطلبات تطبيقها مبا يتوافق مع األهدافالعملية يف التصميم الداخلي والنتائج املرجوة ملالكي ومستخدمي الفضاءات الداخلية للعالمات التجارية اخلاصة مبواد
التجميل.

 احلد املكاين :الفضاءات الداخلية للعالمات التجارية اخلاصة مبواد التجميل يف الصني ملاركة  MACيف (شنغهاي) ،وماركة Innisfreeيف (هاجنزوه) ،وماركة  B+Tubeيف (تشانغشا).

 احلد الزماين :الفضاءات الداخلية حملالت العالمات التجارية اخلاصة مبواد التجميل املفتتحة ضمن مدة إعداد الباحثني(.)2022 - 2017
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التعريف اإلجرائي :التطور املعلومايت التكنولوجي املمزوج أبسس وحمددات التصميم الداخلي ويتمثل مبنظومات ذكية
ورقمية ليَكْون ما يطلق عليه ابلفضاء التفاعلي التجاري حملالت مواد التجميل الذي يضمن جتربة تفاعلية مميزة بني السلعة والزبون
املستخدم هلا.
اثنياً -العملية التصميمية :سلسلة اإلجراءات اليت حتول هبا حالة آنية إىل حالة مستقبلية مطلوبة .وللعمليات اليت حتدث
يف عقل املصمم ملعاجلة وحتويل املواد الداخلة إىل مواد خارجة أما احلالة املستقبلية متثل املواد الناجتة نفسها (العقيلي،2010 ،
ص.)32 ،31
التعريف اإلجرائي :جمموعة اخلطوات اليت حتدث مبوجب تنفيذ األداء التصميمي وممكن يكون التنقل بينها عشوائي أو
متسلسل للتوصل إىل النتاج النهائي للتصميم بعد القيام هبا.
اثلثاً -الفضاء الداخلي :هو الوحدة األساسية يف عملية التصميم الداخلي اليت تعكس مجلة من العالقات املدركة واجملسدة
جتسيداً فيزايئياً هلا شكل ومعىن حمددان( .روانك ،2002 ،ص.)4
التعريف اإلجرائي :هو احليز املكون من حمددات وأنظمة معينة تكون شكله النهائي واحلاوي لفعاليَات اإلنسان.
اإلطار النظري.
 .1آليات توظيف تقنيات التصميم التفاعلي يف الفضاء الداخلي.
مفهوم التصميم التفاعلي:

نشأ مفهوم التصميم الداخلي التفاعلي نتيجه للعالقة الوثيقة بني اإلنسان واحلاسوب واليت تتطور يوما بعد يوم ،إذ تعتمد
الفكرة األسا للتفاعل بني اإلنسان والفضاء على عمل سيناريوهات خاصة ابألنشطة املتنوعة اليت ميارسها اإلنسان داخل
الفضاءات الداخلية ،وبرجمتها داخل احلاسوب عن طريق برامج متقدمة ،إذ تقوم أجهزة اإلستشعار واليت تعمل ابألشعة حتت
احلمراء يف التعرف على اإلنسان عند دخوله للفضاء ومن مث السيطرة يف تلك الفضاءات واألجهزة الداخلية للتفاعل معه وتلبية
إحتياجاته )إميان ،2018 ،ص .)52فالتفاعلية متثل اإلنتقال من الفكرة التقليدية للتصميم إىل فكرة تصميم احلدث الذي من
املمكن أن يتم أثناء استخدام التصميم وبذلك يصبح السلوك اإلنساين والوظائف الىت تتم يف الفضاء الداخلي والبيئة واحليز احمليط
يف حد ذاته هلم أمهية أكرب يف التصميم التفاعلي عنه يف التصميم التقليدي لقد بدء إطالق هذا املسمى ىف املؤمتر السنوى األول
للصناعات املتنوعة للحواسيب الشخصية و ألعاب الفيديو عام 1988م ىف والية نيويورك ،و مل يتم التوصل إىل تعريف واضح هلذا
املصطلح حىت ظهر كتاب "تفاعل احلاسوب اإلنساين" والذي تضمن تعريف الظاهرة التفاعلية بـ ـ (اإلتصال بني الزبون و احلاسوب
سواء أكان مباشراً أو غري مباشر ،و يتضمن التفاعل املباشر سيطرة وحوار ابلتعليقات أو ابلفعل يف كافة أحناء الفضاء ،أما التفاعل
غري املباشر قد يتضمن خلفية فقط أو معاجلة حسية ما ،لكن األمر املهم هو تفاعل املستخدم مع األداة عن طريق احلاسوب
إلجناز مهمة أو معاجلة معينة) .لتفهم بُعد التفاعلية ىف التصميم الداخلي جيب وضع فرضية إنه ميكن الوصول إىل فضاء داخلي يتم
فيه التكامل بني األبعاد املادية له و األبعاد اإللكرتونية دون إلغاء أحدمها لآلخر (وائل ،2008 ،ص.)5
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أوالً -التصميم التفاعلي :يقصد به التفاعل مع املتطلبات اإلنسانية والتصميمية املعاصرة عن طريق استخدام التقنيات
الرقمية واألنظمة الذكية وتكنولوجيا املعلومات وهو حيقق أعلى قدر من الرفاهية والراحة ،كما ميكنه القيام أبكثر من وظيفة (دعاء،
 ،2012ص.)15
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مناذج التقنيات التفاعلية يف الفضاء الداخلي-:
تقنية العرض التفاعلية :تعمل هذه التقنية عن طريق تفاعل أحد حمددات الفضاء الداخلي عرب حتريك سطح الفضاء مع
شاغليه وتوظف مثل تلك التقنيات على األكثر مع احملددات الثابتة واألنشائية للفضاء )إميان ،2018 ،ص .)53وكما هو
موضح يف األشكال ( )2( ،)1الذين يبينان تفاعل املعرض الفين مع عدد األشخاص داخل الفضاء فضالً عن حتركاهتم وأين
يقفون ،فيكون تغري العرض وإنعكا الصور إعتماداً على عدد األشخاص مما يعطي إنطباعاً ابحلركة ،إضافة إىل تغري مقاسات
الصورة املنعكسة وعددها فكلما زادت مدة بقاء األشخاص زادت عدد اإلنعكاسات عليهم ليبدو املعرض وكأنه يتنفس معهم
(teamLab: (Transcending Boundaries | News | Dalziel & Pow (dalziel-
).)pow.com

الشكل رقم ()1

الشكل رقم ((2
أجهزة اإلستشعار (اجملسات) :وهي األجهزة اليت تكتشف أو تستجيب للمحفزات أو املثريات الفيزايئية أو الكيميائية
مثل (احلركة – احلرارة) ،جهاز اإلستشعار يتفاعل مباشرة مع هذه املثريات ويقوم بتفسري الطاقة اليت أتثر هبا وحتويلها من صورة
إىل أخرى ويقوم إبرسال إشارات أو ومضات وهذا ما جيعله مناسباً الستخدامه ىف أجهزة القيا أو التحكم (إميان،2018 ،
ص .)53وتشمل اجملسات عدة أنواع تُصنف حسب إختالف شكل الطاقة اليت تتعامل معها مثل (ميكانيكية ،كهرابئية،
حرارية ،مغناطيسية ،إشعاعية أو كيميائية) ،ومن املمكن أن تُصنف حسب االستخدام وهي-:
(جمسات ضوئية ،صوتية ،كيميائية ،مغناطيسية ،تقاربية ،حرارية ،عضوية حيوية وجمسات اللمس) .وكما موضح يف الشكل
(.)3

751

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 3
Volume: 4

الشكل رقم (.)3
األرضية التفاعلية :الفكرة العامة لألرضيات التفاعلية تعتمد على شاشة أو جهاز عرض ضوئي مربوط مع حسا حركة
أو كاشف حركة أو أكثر مربوط مع جهاز حاسوب عليه برجميات معروضة يف الشاشة على األرضية ،عند دخول أي شخص
حلدود كاشف احلركة يقوم احلاسوب بتشغيل الربجمية ،وتكون الربجمية يف العادة عبارة عن فيلم لرسوم متحركة أو صور حقيقية
متحركة  ...وكما موضح يف األشكال ( )4و (.)5

الشكل رقم ()4

الشكل رقم (.)5
 .2مفهوم التصميم الداخلي للفضاء التجاري (حمالت مواد التجميل).
مفهوم الفضاء التجاري:
هو تعبري حبد ذاته عن املنطقة اليت تتجمع هبا بعض من إحتياجات اإلنسان ،وإن الشكل التصميمي للفضاء التجاري
وكذلك تصميم وحدات العرض ،األلوان ،واإلضاءة له فاعلية كبرية يف األداء الوظيفي الذي يسهم يف عملية جذب املستخدمني مما
يؤدي إىل إجناح عملية التسويق والشراء .وختتلف أشكال وحدات العرض التقليدية واإللكرتونية وكذلك ختتلف مواد أنظمة العرض
حسب التصميم ولكن يبقى اهلدف األسا منها هو جذب املتسوقني وحتفيزهم لعملية الشراء .وإن من الضروري اإلهتمام
ابلعملية التصميمية للفضاء التجاري لتوفري بيئة جتاري ُمتكن التجار من عرض بضاعتهم ،وإن العناصر التصميمية يف الفضاء
التجاري هلا أغراض خاصة هبا ُحتقق عدة أهداف وميكن أن تنقسم إىل أهداف وظيفية تكمن يف (املعايري ،البيئة احمليطة ،تصميم
احلركة ،املساحة ،مسارات احلركة ،مدايت الوصول واألمان) ،وأهداف شكلية تكمن يف (طرق العرض ،وحدات العرض ،الفكرة
التصميمية ومكمالت التصميم) لكي ُحتقق منفعة معينة ضمن السياق الوظيفي لذلك الفضاء التجاري وعلى حسب نوع لفضاء
ونوع السلعة املستخدمة فيه( ،أمل ،2012 ،ص.)1،2وتُقسم العناصر يف الفضاء التجاري إىل-:
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.1العناصر اخلاصة ابملعروضات وتشمل-:
(طرق العرض ،وحدات العرض ،انفذة العرض).
.2العناصر التسويقية وتشمل-:
(اإلعالانت ،اللوحات اإلرشادية ،شاشات العرض).
 .3العناصر التصميمية للفضاء وخصائصها-:
(اإلضاءة ،اللون ،املواد ،مدايت الوصول ،مسارات احلركة واملكمالت وأخرى).
 .4مدايت الوصول اخلاصة ابملتطلبات البشرية يف الفضاء التجاري ( اإلضاءة ،درجة احلرارة ،الرطوبة ،مسارات احلركة).
 .3متثالت األسس التفاعلية املادية وغري املادية يف العملية التصميمية للفضاءات التجارية.
العملية التصميمية-:
تتضمن عملية التصميم الطريقة واملنجز النهائي يف نفس الوقت ،وهلذا فمن املعتاد أن يرتبط التصميم ليس بنوع املشكلة
اليت يتعامل معها ولكن أبنواع احللول اليت ينتجها ،ونظراً لتعدد جوانب املشروع وتشعبها وما يسببه ذلك من صعوبة اإلملام هبا فقد
مت وضع سلسلة من املراحل و اخلطوات تُكون يف جمموعها عملية التصميم اليت هتدف إىل مقابلة اإلحتياجات بطريقة أفضل
للمساعدة على ضمان تلبية احلل التصميمي جلميع العوامل املؤثرة واحمليطة ابملشروع التصميمي ومنها (الربانمج املنظم ،إحتياجات
ُ
صاحب العمل ،املوقع ،وغريها من العوامل) على أن تُتبع يف نسق خاص حلل املشكالت ،فالتصميم عادة يبدأ على أسا
التفكري يف املشكلة والبحث عن حل ،ويعترب حالة من النشاط الذهين (فكر خاص) مث يلي ذلك مرحلة التفسري ابلنسبة لذات
املصمم مث ينتقل إىل تنفيذ الفكرة مث تقدميها للمجتمع يف النهاية وكذلك اعتمد بعض املصممني على تشبيه عملية التصميم
ابلشجرة وإن املشكلة التصميمية هي اجلذور اليت تتشعب منها ممثلة تعدد اجلوانب يف التصميم إذ أن إجياد احلل يتطلب تصنيف
امل شكلة ومعاجلة كل درجة من املشاكل وتقد م بدائل هلا وابلتايل يتم بناء احلل املناسب بشكل متكامل (عفيفي ،2014 ،ص،2
.)6 ،5
وهنالك ثالث مراحل أسا إلختاذ احلل الصحيح للمشكلة التصميمية وهي-:
التحليل /ويتم يف هذه املرحلة جتميع األفكار بدون مناقشة أو نقد لتكوين اجملموعة األوىل من املؤشرات ومن مث تقسم إىل

جمموعات مرتابطة بعد احلصول على اجملموعات املتكاملة من مواصفات األداء( .العقايب ،2018 ،ص .)11وتتماشى هذه
املرحلة مع احملددات الشكلية يف التصميم التفاعلي وترتاكب مع اخليال اإلبداعي للمصمم أثناء عملية التصميم لينتج النتاج

األول للشكل .فيتمثل املعىن املطلوب من الفكرة ضمن السياق الوظيفي اخلاص ابلفضاء التجاري فجميعها تعزز عملية التواصل
واإلتصال بني الزبون والفضاء واليت ستسهم بدورها يف حركة التدفق املعلومايت من البيئة احمليطة ابلفرد ،وتساعد يف هذه التمثالت
جمموعة من العالقات اجلمالية اليت حتدد جوهرية أو هوية املكان وابلتايل تُنظم البياانت احلسية مثل عالقة الشكل التصميمي
للسلعة ابألرضية أو ابلعناصر التأثيثية  ،...فتكون هذه التلميحات التفاعلية متباينة ما بني الوضوحية ،التعقيد والتماسك وما بني
خصائصها البصرية الفيزايئية اللون ،هيأة ،ملمس وأيضاً خصائصها التعبريية بني الداللة والرمز لتشكل مجيعها ما يسمى ابلتفاعل
الفكري (الال مادي) أو احلسي داخل حمل مواد التجميل .وكما هو موضح يف األشكال (( .)7( ،)6الدابغ وآخرون ،ب.ت،
ص.)7 ،5
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الشكل رقم ()6

الشكل رقم ()7
الرتكيب /هنا سيتم احلصول على احللول لكل من مواصفات األداء ويتم جتميعها لتشكل التصميم املتكامل ومن مث يتم
اجياد احللول املقبولة لكل من مواصفات األداء ويتم جتميعها لتشكل التصميم املتكامل ومن مث إجياد احللول املقبولة وعمل
التصميمات املمكنة (العقايب ،2018 ،ص .)11تتفق مرحلة الرتكيب مع املدخالت أو احملددات العملية (املادية) مما ينتج

عنها التصميم الرتكييب بعد معرفة الظروف احمليطة لينتج الشكل النفعي منه .تتمثل التقنيات التفاعلية املادية مبجموعة معدات
تقنية ذكية "متثل اإلنتقال من التصميم التقليدي إىل فكرة تصميم احلدث الذي من املمكن أن يتم أثناء استخدام التصميم"،
بوساطة جتهيزات إلكرتونية من مشغالت ميكانيكية وغريها اليت يتم برجمتها وتنظيمها معلوماتياً ومن املمكن أن توظف يف العديد
من وحدات وطرق العرض داخل حمل مواد التجميل ،فتعزز هذه الوحدة وتنقلها من جمرد عنصر أتثيثي ووحدة عرض إىل وحدة
تفاعلية معلوماتية ُمتكن الزبون من العيش بتجربة تفاعلية مع السلعة سواء بتحسس اجللد البشري عن طريق أجهزة اإلستشعار أو
املساعدة يف إختيار السلعة املالءمة للبشرة أو املعلومات الكافية عنها أو معرفة املعلومات الكافية عنها بتعقب حركة الزبون ،وغريها
من التقنيات املوظفة يف خمتلف أجزاء احملل واليت تسهم يف أداء العملية التصميمية ككل (عال ،ب.ت ،ص .)5وكما هو موضح
يف األشكال (.)9( ،)8
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الشكل رقم ()8

الشكل رقم ()9
التقو م /يتم اختبار مرادفات التصميم املختلفة ابملقارنة مبواصفات وتقو م دقة مرادفات التصميم لكي تقابل متطلبات األداء

قبل اختيار التصميم النهائي( .العقايب ،2018 ،ص .)11وتعتمد هذه اخلطوة على ما سبقها من التحليل والرتكيب لتتداخل
مع احملددات األساس لعملية التصميم وبناء النتاج النهائي للشكل التصميمي ومن مث القيام بعملية التقييم.

مؤشرات اإلطار النظري.
أسفر اإلطار النظري عن جمموعة مؤشرات ميكن اعتمادها يف إعداد استمارة حماور التحليل ضمن إجراءات حبثنا احلايل
وكما أييت-:
 .1يتجلى التصميم التفاعلي يف التفاعل املتبادل بني البىن التصميمية للفضاء املوظف للتقنيات التفاعلية واليت تقسم حمدداته إىل
حمددات مادية (إنشائية ،غري اإلنشائية وأخرى تقنية).
ِ
وتقنياته احلديثة ،اليت
 .2إن التقنيات التفاعلية تتمثل مبجموعة أدوات حمددة تعمل كواسطة ربط بني حمددات الفضاء الداخلي
تتفاعل مع مستخدم الفضاء ومنها (أجهزة اإلستشعار ،واجملسات ،وأنظمة التحكم والتعقب ،واألرضية التفاعلية .)...
 .3يتناول املصمم الداخلي جمموعة من العناصر التصميمية مبوجب السياق الوظيفي للفضاء التجاري واليت ترتبط بعملية التسويق
ِ
بداخله وهي (عناصر خاصة ابملعروضات ،وعناصر تسويقية ،وعناصر تصميمية للفضاء وخصائصها).
 .4تتم عملية اإلتصال والتواصل مع نشاط الزبون يف الفضاء برتمجة أنواع التفاعل يف احملل عن طريق سيناريو تصميم (املعلومات،
األحاسيس ،التفاعل) ويتم ذلك التفاعل مبوجب العملية التصميمية لتحقيق الفضاء.

755

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

منهجية البحث:
اعتمد البحث على املنهج الوصفي يف حتليل النماذج للوصول إىل هدف البحث ،اليت تُالئم موضوع البحث مبا يتيحه هذا
املنهج من إمكانية إجراء التحليل واالستدالل مبا خيدم جمرايت البحث بعد االستعانة ابألدبيات والدراسات واملصادر املختلفة
واملواقع اإللكرتونية يف الشبكة الدولية للمعلومات ذات الصلة ابملوضوع.
جمتمع البحث:
يتكون جمتمع البحث من ثالث حمالت ملواد التجميل العاملية يف قارة آسيا ضمن دولة الصني الشعبية واليت حتوي
التقنيات التفاعلية واملفتتحة ضمن املدة 2017م 2022-م .
ومت إختيار هذا اجملتمع ملربرات موضوعية تتمثل يف_:
 .1عدم توفر حمالت حملية حتوي التقنيات التفاعلية وكون هذه احملالت العاملية فقط ملاركات عاملية معروفة اليت حتوي التقنيات
التفاعلية فقط ال غريها.
وكذلك متتلك مواقع خاصة رمسية يف الشبكة الدولية للمعلومات بعد البحث واألطالع الشامل من قبل الباحثني.
عينة البحث:
مت إختيار النماذج بصورة قصدية بنسبة  %100من جمتمع البحث وتضمنت ثالث ( )3مناذج وهي جمموع جمتمع
البحث لكي تكون ممثلة وإعمام نتائجها على الكل ومتثلت يف الفضاءات الداخلية حملالت مواد التجميل اخلاصة بعالمات جتارية
عاملية .
ومت إختيار هذه احملالت ملربرات موضوعية تتمثل يف_:
 .1كون هذه النماذج تتناسب مع هدف البحث احلايل .
 .2وكذلك للضرورة البحثية وإلستيفاء متطلبات التحليل وبصورة قصدية لتسليط الضوء على أكرب قدر ممكن من تصاميم
احملالت التجارية وما حتتويه من خصائص تصميمية ختدم متطلبات البحث و املوظفة للتقنيات التفاعلية ومبا خيدم حماور التحليل
.وكما هو موضح يف اجلدول أدانه.
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 .5إن عملية تنظيم البياانت احلسية للشكل التصميمي يف احملل وعالقاته تكون ما يسمى ابلتلميحات التفاعلية املتباينة
خبصائصها الفيزايئية بني اللون ،اهليأة ،امللمس  ،...وتكون هذه العملية ضمن اخلطوات الرئيسة للعملية التصميمية وهي (التحليل،
الرتكيب ،التقو م) ومتثالهتا داخل الفضاء.

Zahraa Hazem MOHAMMED & Harith Asaad ABDULRAZZAQ
اسم المحل

الموقع

سنة التأسيس

Mac

شنغاهاي_الصين

2019م

innisfree

هانجزوه_الصين

2017م

B+Tube

تشانغشا_الصين

2022م

الصورة

يوضح النماذج اخلاصة ابلبحث .املصدر :إعداد الباحثني

أدوات البحث:
 .1بناء األداة :إعداد إستمارة حماور التحليل استنادا إىل مؤشرات اإلطار النظري واليت مشلت حماور متعددة ذات تفاصيل دقيقة
تفي مبتطلبات البحث وتسهم يف حتقيق هدفه ولغرض حتليل النماذج.
 .2مصادر الكتب ،الرسائل واألطاريح ابإلضافة إىل املواقع اإللكرتونية يف الشبكة الدولية للمعلومات العربية واألجنبية منها
وكذلك االستعانة ابملعايري العاملية.
 .3إجراء حبث وإطالع شامل جلميع النماذج املختارة من جمتمع البحث عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات.
حتليل العينة:
اإلمنوذج األول :الفضاء الداخلي للعالمة التجارية ))mac
أولا :الوصف:
الوصف العام :يقع االمنوذج يف مدينة شنغاهاي يف دولة الصني الشعبية ويعد هذا احملل التفاعلي مركز جتاري مستقل
ضمن املدينة ومت إنشاء وأتسيس احملل يف عام  2019م.
الوصف اخلاص :يتمثل احملل يف هيأة ذات خمطط مستطيل الشكل من الداخل متتاز احملددات العامودية واألفقية بطرق
عرض خمتلف ة منها عرض اجلدار املتضمن للعديد من الشاشات اإلعالنية وكذلك الوحدات التفاعلية مثل السطوح املتفاعلة مع
املستخدم إضافة إىل عرض املنتصف ،املتضمن أيضاً للتقنيات التفاعلية إضافة إىل بعض اجملسمات الدعائية داخل احملل وغلب
على حمددات احملل مادة املعدن وتدرجات األلوان احملايدة إضافة إىل تضمني اللون األمحر يف بعض احملددات وطرق العرض ،مع
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استخدام اإلضاءة العامة يف السقوف ،كذلك املسلطة بشكل خاص على املعروضات .كما حيوي احملل بعض املكمالت التفاعلية
املثبتة داخل الوحدات مثل املرآة التفاعلية ابإلضافة إىل نوافذ العرض اإلعالنية اخلاصة بواجهة احملل للعالمة التجارية.

Issue: 3

اثني ا :التحليل:

Volume: 4

 .1تطبيقات التقنيات التفاعلية يف الفضاء التجاري (الالمادية).
حققت هيأة احملل تفاعل فكري (المادي) إذ أن اهليأة كانت مستوحاة من لعبة فيديو رائجة لدى املراهقني يف الصني ومت
استعارة الفكرة التصميمية للمحل سواء ابأللوان أو الشكل واجملسمات الدعائية من أشكال اللعبة.كذلك حققت األلوان تفاعالً
حسياً مبا حتمله أغلب حمددات احملل من تدرجات اللون اإلرجواين واألمحر املستوحاة من لون اللعبة .وكما هو موضح يف الشكل.
أما األحجام كانت بنسب متقاربة من اجملسمات الدعائية وكذلك الوحدات التأثيثية فكانت النسبة والتناسب بينهم متوافقة مع
اللوحات اإلعالنية.
 .2تطبيقات التقنيات التفاعلية يف الفضاء التجاري (مادية).
حققت طرق العرض تقنيات تفاعلية مادية وذلك ملا حتمله عرض اجلدار من شاشات تفاعلية تقوم بعدة عمليات منها
الرتحيب ابملستخ دم عند الدخول تعمل آبلية اللمس ،حتققت التقنيات التفاعلية املادية يف وحدات العرض التفاعلية وذلك ملا
حتتويه من أسطح تفاعلية بتوظيف األشعة حتت احلمراء ،تعمل على مطابقة الظالل مع لون عيون العميل ،كذلك عرض تفاصيل
املنتج ومقاطع تعليمية عنه .مل يتحقق حملل اجللد والوجه الذكي فكان احملل خيلو من هذه التقنية .حتقق تطبيق التقنيات التفاعلية
وذلك بتوظيف املرآة التفاعلية اليت تتفاعل مع وجه املستخدم وتعرض  18عينة لون يف  30اثنية.

الشكل رقم (.)10
اإلمنوذج الثاين :الفضاء الداخلي للعالمة التجارية ()innisfree
أولا :الوصف:
الوصف العام :يقع االمنوذج يف مدينة هاجنزوه يف دولة الصني الشعبية ويعد هذا احملل التفاعلي مركز جتاري مستقل ضمن
املدينة ومت إنشاء وأتسيس احملل يف عام  2017م.
الوصف اخلاص :يتمثل اإلمنوذج هبيأة ذات خمطط أرضي مستطيل الشكل ،ومتتاز احملددات األفقية والعامودية بطرق
عرض خمتلفة من عرض اجلدار ،عرض املنتصف اليت حتوي العديد من التقنيات التفاعلية من حملل اجللد الذكي واملرآة التفاعلية
كذلك متتاز الوحدات التأثيثية بعدد من التقنيات التفاعلية كالرف التفاعلي وقد ساد على الوحدات التأثيثية مادة اخلشب،
ويتضمن للعديد من الوحدات التزينية من النبااتت واألحجار يف خمتلف زوااي احملل ،إضافة إىل الوحدات الرتفيهية اليت تعمل
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ابلتقنيات التفاعلية أيضاً فضالً عن نوافذ العرض املتمثلة ببعض امللصقات واجملسمات الدعائية وساد على احملل األلوان احملايدة من
األبيض والرمادي.
اثني ا :التحليل:
 .1تطبيقات التقنيات التفاعلية يف الفضاء التجاري (الالمادية).
أحرزت هيأة احملل تفاعالً حسياً إىل حد ما وذلك ألن اهليأة كانت تتسم ابإلمتداد البصري للطبيعة وقد غلبت على
حمدداهتا مادة اخلشب نسبة للطبيعة كذلك إدراج العديد من الوحدات النباتية والتزيينية املكملة مثل األحجار واحلصى نسبة للمواد
واملنتوجات التجميلية املستخلصة من الطبيعة داخل احملل اخلاص ابلعالمة التجارية ،وكذلك نفذت األلوان املوظفة ضمن احملددات
والعناصر الفضائية على وفق املدركات احلسية التفاعلية للزابئن فكانت مزيج من األلوان الطبيعية كاألبيض والرمادي ،وبعض من
تدرجات األخضر وكانت حجم نسبة التدرج وكميتها مالءمة مع الوحدات التزينية ،كما أمنت اإلضاءة تفاعالً مع وحدات األاثث
والتأثيث وال تزيينية ابلتوافق مع متطلبات عرض السطوح التفاعلية بصورة ال تشوش على تواصل الزبون مع احملتوىل املعروض ضمن
هذه السطوح.
.2تطبيقات التقنيات التفاعلية يف الفضاء التجاري (مادية).
أكسب عرض اجلدار يف احملل تقنيات تفاعلية كالسطوح التفاعلية تسمى بـ ـ (رف الغيمة) ،وهي تقنية مالءمة للمتاجر
احملدودة تتيح للزابئن التعرف على البضاعة ليس فقط املعروضة فاسحا اجملال إىل االيهام بتوسعة الفضاء خارج حدوده األقليديسية
حنو عوامل افرتاضية خاصة حتفز استجابة املستخدم حنوها .وكذلك وظفت الشاشات التفاعلية إللتقاط الصور بذكاء ابلتوافق مع
املشهد الفضائي احمليط ابملستخدم سواء من اجتزائه صبورة تعمل على عزله من احمليط حوله او بصورة دراماتيكية تعمل على جتميل
املنتج وتصفيته ضمن اطار الصورة املتحققة منه ونفذت وحدات العرض التفاعلية بتقنية (الرف الذكي) مبا يتيح اجملال احليزي
للحركة ضمن مكوانت ا لفضاء الداخلي كونه يعمل بوساطة جهاز اإلستشعار الذي يظهر تفاصيل املنتج عند إلتقاطه من قبل
املستخدم ،على شاشة تعمل ابللمس كما اجنزت بعض من وحدات عرض اجلدار تقنيات تفاعلية مادية وذلك ملا حتويه من تفاعل
يسمى ب ـ (حملل اجللد) والذي استخدم بصورة تفاعلية تستجيب لبشرة املستخدم واليت سعى املصمم على إضفاء تزيينات ديكورية
على مستوى األمناط امللمسية والعالقات اللونية واالانرة على اجلدران احمليطة ابملناطق احمليطة مبجال هذه التقنية وبصورة ذكية يف
خلق وحدة مجالية بني املستخدم وحميطه ضمن الصورة الناجتة ضمن الفضاء الداخلي.

الشكل رقم ()11
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اإلمنوذج الثالث :الفضاء الداخلي للعالمة التجارية ))B+Tube
الوصف العام :يقع االمنوذج يف مدينة تشانغشا يف دولة الصني الشعبية ويعد هذا احملل التفاعلي مركز جتاري مستقل
ضمن املدينة ومت إنشاء وأتسيس احملل يف عام  2021م.
الوصف اخلاص :يتمثل احملل هبيأة ذات خمطط أرضي ذو شكل عضوي حيوي منحنيات متموجة ،وظهرت احملددات
األفقية والعامودية مكسية مبادة الفوالذ املزدوج املثقب وتضمنه للعديد من التدرجات اللونية املختلفة ،سادت مادة الفوالذ وبعض
من الزجاج الرقائقي داخل احملل على املشهد البصري للفضاء الداخلي ،كما احتوى احملل على وحدات عرض تفاعلية متنوعة
وخاصة يف اجلدران وضمها للعديد من الشاشات والسطوح التفاعلية كذلك املكمالت كاملرآة التفاعلية ونوافذ العرض اخلاصة
بتلك التقنيات ،فضال عن تنوع وحدات وتراكيب اإلضاءة وتطويعها حسب وظائف الفعاليات اليت جتري ضمن الفضاء بني
العامة واملركزة على املعروضات .وتباين التوقيع الفضائي للمحل من استثمار املصمم لأللوان احملايدة بصورة متباينة القيمة والكثافة
لتدرجات الرمادي واألبيض للتمييز بني وحدات العرض املصطبغة أبلوان الطيف الشمسي.
اثنيا :التحليل:
 .1تطبيقات التقنيات التفاعلية يف الفضاء التجاري (الالمادية).
غلبت على هيأة احملل مسة التفاعل احلسي مع األشكال االستعارية املباشرة واملنتشرة ضمن نطاق املوضة الشبابية الدارجة
يف اجملتمع احمللي يف الصني ،وذلك ألن التصميم الداخلي للفضاء مستوحاة من لعبة الفيديو الصينية (سبايرنك  ،)2017الرائجة
لدى املراهقني ،ما أسبغ عليه غلبة التشكيالت التكوينية ضمن نطاق التكنولوجيا الرقمية الفائقة مما يولد تفاعالً فكرايً بني
امل ستخدم وروح العصر الغالبة على الفضاء الداخلي ،كذلك حققت املواد املوظفة يف التصميم واليت جائت بصورة املعدن املصقول
والكوراين األبيض والزجاج الرقائقي كمحاكاة تتفاعل مع الواقع االفرتاضي املثايل لدى فئة الشباب وتواصليته وعدم اإلكتفاء
ابإلمتداد الفضائي على مستوى الصورة املتخيلة لعامل اللعبة بل تعداه إىل حتفيز تفاعلي فعال ضمن مستوايت االستجابة احلسية
املتوافقة مع االختالجات الفكرية للشباب ضمن روح العصر الرقمي وإشارة للمستقبل وتقنياته املطردة وحتقيق ما مل يكن
ابالستطاعة حتقيقه قبل العقد األول من األلفية الثالثة .ووقد متيز الفضاء خبصائص تعبريية تعكس اهلوية الرقمية الدارجة ضمن فكر
الشباب املعاصر ولدت تفاعل حسي بداخله استنادا على حماكاة مادة الفوالذ املثقب املزدوج بطبقتني املمزوج أبلوان الطيف
الشمسي املتعددة إشارة وداللة للخيارات املتعددة اليت توفرها العالمة التجارية ،كذلك تعددت اخليارات املالءمة حسب متطلبات
املستخدمني يف حتقيق الغرض الوظيفي للفضاء كمركز لبيع مواد التجميل والرتويج للموضة ضمن هذا اجملال.
.2تطبيقات التقنيات التفاعلية يف الفضاء التجاري (مادية).
تفرد اإلمنوذج بتضافر العديد من التقنيات التفاعلية املادية ضمن احملددات العامودية سواء اإلنشائية أو قطع األاثث
ضمن منتصف وحدود املشهد البصري للفضاء الداخلي وذلك بتوظيف الشاشات التفاعلية اليت تستعرض نوع املنتج جملرد اللمس
عليها موجها رسالة صرحية للمستخدم حول امكانية حتكمه ابملستقبل على وفق ما سيتخذه من قرارات تتالئم مع مظهره
اجلسماين ضمن نطاق الفكرة املستعارة من الفضاءات االفرتاضية اخلاصة ابللعبة وابلتايل حتفيزه حنو اختالق مجاليات حتاكي فكرة
روح العصر الرقمي الدارجة لدى الشباب الصيين وحتفيز التفاعل إىل أقصى استجابة حسية واستمالة املستخدم حنو اللحاق وعدم
التأخر عن الباقي يف رايدة املستقبل من خالل اتباع املوضة اليت تصدرها هذه العالمة التجارية ،كذلك احتوت وحدات العرض
التفاعلية السطوح احملققة للتفاعل وذلك بعرض العديد من الفيديوات التعليمية عن كيفية تطبيق مواد التجميل وتوفري احليز ضمن
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فضاء احملل مبا يتناسب مع الوقت املتاح لدى املستخدم لتحفيزه على سرعة التعلم واالستجابة بصورة اجيابية حنو تفعيل االستخدام
األمثل للمنتجات ضمن بيئة داخلية داعمة لتخيل الصورة الشمولية للمنتج التجميلي لدى املستخدم ،ابإلضافة إىل املكمالت
التفاعلية املتحققة ابملرآة التفاعلية مع اإلضاءة اخلاصة هبا ووضعها ضمن سياق األجهزة واألدوات الداعمة للفعالية ضمن الفضاء
الداخلي ،كما جند نوافذ العرض التفاعلية مع شاشات رقمية دائرية وأانبيب معدنية عاكسة تقوم بعرض اجللد وكيفية تعرضه ملواد
التجميل ضمن صور آيقونية مباشرة تعكس واقعية التجربة ضمن مشهد فضائي يعتمد على رؤية املصمم يف التمظهرات امللمسية
ضمن تكوينات منحنية داعمة على السمة العضوية جلسم اإلنسان وخباصة اجلانب األنثوي وتوظيف التقنيات االفرتاضية يف اسباغ
متظهرات اجللد بصورة دراماتيكية فاعلى حتفز استجابة املستخدمني ومن ضمن عدة مستوايت مادية وغري مادية تصب يف مصلحة
ال غرض األسا من املركز التجميلي اال وهو التسويق ملنتجات خاصة هبذه العالمة التجارية على وفق السياقات احلاكمة للعصر
الرقمي الذي تعكسه الفكرة الشمولية الستعارة اجلو العام للعبة رقمية تلقى رواجا لدى فئة الشباب يف الصني .كل هذه التوافقات
استدعتها لنا أبرز مسات النظام املنحين للمخطط األفقي املوجه للحركة احلقيقية واإليهامية داخل احملل فضال عن تناسب األسلوب
الشبكي يف العرض مبا يتوافق مع توقيع أدوات الرقمية احملفزة للتفاعل وذلك عن طريق وحدات العرض املشبكة وكيفية تشكيلها مع
بعضها البعض ضمن سياق فضاء اللعبة اليت متثل توجهات روح العصر الرقمي ومجاليات اإلنسان ضمن املنظومة احلاكمة للتصميم
الداخلي لفضاءات املركز اخلاص هبذه العالمة التجارية.

الشكل رقم ()12
نتائج البحث ومناقشتها:
 .1حصدت هيأة احملل تفاعالً حسياً وفكرايً مع املستخدم نتيجة الستعارة الفكرة التصميمية للفضاءمن فيديو األلعاب
الرائجة لدى املراهقني وجتسد ذلك ابأللوان والقيم الشكلية يف خمتلف حمدداهتا وقد حتقق هذا بشكل كلي يف اإلمنوذج رقم ()1
ورقم ( .)2وجزئياً يف اإلمنوذج رقم (.)3
 .2أحرزت املواد اليت سادت على حمددات الفضاءات الداخلية حملالت مراكز التجميل للعالمات التجارية تفاعالً
وتواصالً مع الفكرة التصميمية للتفاعل ككل وذلك بتطبيق مواد ترتاوح بني الطبيعية العاكسة للفكر املستدام البيئي للمنتجات
واملواد املستعار من نزعات مستقبلية تعكس روح العصر الرقمي السائدة يف اجملتمعات املعاصرة لإلندماج مع املستوى التفاعلي
والتقنيات املتوقعة واملتوسم تواجدها يف املستقبل القريب وطبق هذا كلياً يف جمموع مناذج العينة.
 .3اكتسبت اخلصائص التعبريية اليت حتملها خمتلف حمددات ووحدات أاثث العرض يف الفضاء الداخلي تفاعالً حسياً
وذلك مبوجب الدالالت والرموز اليت شكلتها وحتقق ذلك يف األمنوذج رقم ( )1الذي جتسد ابملكمالت على شكل أمحر شفاه
واأللوان املستوحاة من لعبة الفيديو وكذلك األمنوذج رقم ( ،)2الذي جتسد يف الوحدات التأثيثية على شكل (شفاه) وكذلك
األلوان املوظفة يف الفوالذ املثقب يف حني إفتقد األمنوذج ( )3ألي من اخلصائص التعبريية للتفاعل احلسي.
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 .1إن الفضاء الداخلي الذي حتمل هيأته وحمدداته قيم حسية يف خصائصه الشكلية البصرية نتيجة الستعارة شكل أو فكرة ضمن
حمتوى الفضاء ووظيفته ويتجسد على شكل لون ،مادة ،عالقات تصميمية بني وحدات العرض حيقق تفاعل حسي مع املستخدم.
 .2إن الفضاء الذي حيوي للعديد من اخلصائص التعبريية من رموز ودالالت ،حيقق إتصال وتواصل ضمن إطار الفكرة واحملتوى
التصميمي ابلتايل يولد تقنية تفاعل حسي مع املستخدم والفضاء الداخلي ككل.

 .3تعددت أساليب العرض يف الفضاءات التجارية لكن تبني إن األسلوب الشبكي والنظام املنحين للعرض هو األنسب واحملقق
للتفاعل مع الوحدات ومسارات حركة املستخدم يف حمالت مواد التجميل خاصة والفضاءات التجارية عامة.
 .4تعترب التقنيات التفاعلية سرتاتيجية فاعلة تعمل على ترقية األنظمة التصميمية مبا يعزز الطرق اليت نعيد هبا التعامل مع مسلمات
العملية التصميمية على وفق سياق املمارسات املستقبلية الداجمة هلذه املستحداثت التقنية يف التصميم الداخلي.
 .5العمل على تطوير بناء الروابط بني األساليب املتداولة يف العملية التصميمية واملمارسات املستقبلية من خالل تزامنية الدمج
بينما على وفق التوجهات الرقمية التفاعلية وما توفرها لنا من أدوات جديدة للممارسة املبدعة.
التوصيات:
 .1التأكيد على أمهية استخدام التصميم التفاعلي ومدى إرتباطه ابلفضاءات الداخلية وذلك عن طريق التقنيات احلديثة التفاعلية
اليت تقوم مبعاجلة وحل مشاكل التصميم للفضاء الداخلي.
 .2حماولة إكتشاف قيم وظيفية جديدة بوساطة إستغالل املواد والتقنيات احلديثة يف التصميم التفاعلي مبا يرقي اجملتمع.
 .3حتديد األهداف العملية للتقنيات التفاعلية يف الفضاءات الداخلية والنتائج املرجوة الفريدة للعاملني يف جمال اإلختصاص
والعمالء املتوقعني ضمن العملية التصميمية.
 .4اتباع سرتاتيجيات الدمج الفعال بني العناصر املادية للفضاءات الداخلية والتقنيات التفاعلية ضمن اطار تقنيات الواقع
االفرتاضي ذات االستجاابت احلسية لرغبات وارادة الزائر والزبون يف الفضاء الداخلي.
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 .4استثمرت الشاشات والسطوح التفاعلية اليت تعمل ابألشعة حتت احلمراء يف خمتلف حمددات الفضاء وطرق العرض
للجدار واملنتصف ضمن حميط املشهد البصري تفاعالً كلياً مادايً مبا وظف من تقنيات وتثبت ذلك يف جمموع مناذج العينة
(.)1،2،3
 .5توافقت املكمالت النفعية بتعزيزها مع التقنيات التفاعلية تفاعالً مادايً وذلك بوساطة املرآة التفاعلية اليت تعمل بتقنية
الواقع املعزز  ARوحتلل اللون والتعرف على  18لون يف  30اثنية وحتقق ذلك يف جمموع مناذج العينة (.)1،2،3
 .6أاثر اإلسلوب الشبكي للعرض مع النظام املنحين تفاعالً مع تشكيالت وحدات العرض كلياً يف األمنوذج رقم (،)3
بينما حتقق نسبياً يف النظام اخلطي واحلر كذلك مع األسلوب العشوائي واألفقي واملتمثل يف النماذج (.)1،2

Zahraa Hazem MOHAMMED & Harith Asaad ABDULRAZZAQ

املقرتحات:
استنادا إىل ما توصل به حبثنا احلايل من نتائج واستنتاجات وتوصيات ندعو الباحثني إىل تناول العناوين أدانه ضمن اطار
تواصلية املوضوع ضمن عناوين البحوث األكادميية يف االختصاص.
 .1آليات التفاعل وتطبيقها يف تصميم الفضاءات الداخلية.
 .2عناصر التصميم التفاعلي ودورها يف تصميم الفضاءات التجارية.
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(إميان صابر حممد )2018،حبث منشور بعنوان أثر استخدام التقنيات احلديثة يف التصميم الداخلي ألجنحة عرض األاثث،
جامعة حلوان ،جملة الفنون والعلوم التطبيقية العدد الثاين ،ص .53 ،52
(دعاء عبد الرمحن" )2012،أثر استخدام الثورة الرقمية واخلامات الذكية ىف تصميم الفراغ الداخلى التفاعلي" ،املؤمتر الدوىل الثاىن
لكلية الفنون التطبيقية" ،التصميم بني اإلبتكارية واإلستدامة" ،كلية الفنون التطبيقية ،جامعة حلوان ،القاهره ص
 15بعد اإلطالع على البحث املنشور بعنون "اإلاثث التفاعلي بني النظرية والتطبيق".
(الدابغ مشائل ،وآخرون ،ب.ت) حبث منشور بعنوان "دور العمارة متعددة اإلستجاابت احلسية يف تكوين الصور الذهنية املميزة
يف الفضاءات الداخلية" ،قسم التصميم املعماري ،اجلامعة التكنولوجيا ص .7 ،5
(روانك،2002 ،ص )4روانك ھاشم علي "،مقومات تصميم الفضاءات الداخلية العامة لدور الدولة ألليتام (دراسة حتليلية)"،
رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلية الفنون اجلميلة /قسم التصميم ،بغداد2002 ،م.
(عفيفي حازم حممد )2014 ،عملية التصميم من البداية إىل النهاية ،مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر ،كلية العمارة والتخطيط،
جامعة الدمام ،2014 ،ص .6 ،5 ،2
(العقايب أمحد هاشم )2018 ،حبث منشور بعنوان التصميم املعماري بني األبداع واملنهج ،كلية اهلندسة املعمارية اجلامعة
التكنولوجيا ،بغداد  ،2018ص .11
(العقيلي ميسون حمي هالل وآخرون )2010 ،منهجية التصميم املعماري ،جامعة النهرين ،كلية اهلندسة املعماري ،ص.31 ،30
(عال حممد مسري،ب.ت) حبث منشور بعنوان أثر استخدام النسيج الذكي يف تطوير التصميم الداخلي التفاعلي ،كلية الفنون
التطبيقية ،جامعة حلوان ،القاهرة ،ص.5
(وائل رأفت )2008،حبث منشور بعنوان التفاعلية كإمنوذج لتكامل الفراغ الداخلي واإللكرتوين ،كلية الفنون اجلميلة حلوان بعد
اإلطالع على حبث أثر النسيج الذكي يف تطوير التصميم الداخلي ص5
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(أمل عبد اخلالق )2012 ،حبث منشور بعنوان عناصر اجلذب يف التصميم الداخلي للمحالت ،يف مؤمتر الفن وثقافة اآلخر ،كلية
الفنون لتطبيقية ،جامعة حلوان ،قسم التصميم الداخلي واألاثث ،ص .7
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