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 :ملخص

التشكٌلى مع العلوم التكنولوجٌه لتصمٌم إبتكارى  أن المفهوم التقنى لتصمٌم التسوق البصرى هو دمج عناصر الفن

ٌعتمد  التجارٌه للمنشأت حٌث أن تصمٌم العمارة الداخلٌة إلسالٌب العرض كبؤرة جذب بصرى للمتسوق أو المستخدم,

 لتحقٌق تصمٌم إبتكارى المبتكره مع وسابل العرض على التخطٌط الجٌد للحٌز الفراؼى وتفاعل عناصر العمارة الداخلٌه

لذلك فان هذا لتروٌج السلع من خالل إستخدام التصمٌم التفاعلً كعنصر جذب وهو من أهم أهداؾ النشاط التجارى, 

العماره الداخلٌه لتوظٌفه داخل الحٌزات التجارٌه وتأثٌره على  اإلتجاه التصمٌمى أعطى الكثٌر من التحدٌات لمصممى

عناصر العمارة الداخلٌه فى كال من المستوٌات األفقٌه والراسٌه من أرضٌات واسقؾ وحوابط وقواطٌع...الخ، حٌث 

على مدى  ؤثرةالممن خالل التفاعل المادى والحسى مع أسالٌب العرض  ٌساهم فى خلق بٌبه درامٌه ٌتجول فٌها المتسوق 

هذا البحث والمقارنه بٌن البدابل المتعددة المتاحه عند القٌام بالعملٌه الشرابٌه.  الرؼبه فى الشراء وإعطاءة حرٌة اإلختٌار

ٌلقى الضوء على الحلول اإلبتكارٌه للتصمٌم التفاعلى فى تطبٌقات عناصر العماره الداخلٌه ومدى تأثٌر التقنٌات 

ٌزات العرض وأثر ذلك على مدى الفاعلٌه فى المنظومه هتها فى مجال الخامات واإلنشاءات وتجالتكنولوجٌه وإستخداما

 التصمٌمٌه التجارٌه.

 الجذب البصرى –التكنولوجٌا  -اإلبداع  –التصمٌم التفاعلً الكلمات المفتاحٌه: 

 أهمٌه البحث:

على مدى العقود القلٌلة الماضٌة نشرت العدٌد من الكتب والدورٌات العلمٌه التً توضح جوانب التصمٌم التفاعلً بهدؾ 

إستكشاؾ الطرق الحدٌثه التً ٌتفاعل بها مع تجربة المستخدم, نتج عن ذلك تطوٌر فى نظم وأسالٌب التصمٌم التفاعلً 

 التطبٌقات الحدٌثه محققاً سهولة التعلم وفاعلٌة اإلستخدام. أدت الى زٌادة التفاعل بٌن المستخدمٌن وبٌن 

التعربؾ بأثر التصمٌم التفاعلً على أسالٌب العرض وإجراء بعض الدراسات التحلٌلٌة دعت الٌة الضرورة الى أهمٌه مما 

حدات التجارٌه على المستوى األقلٌمً والدولً لعدد من تطبٌقات عناصر العمارة الداخلٌه المستخدمه فى تصمٌم الو

 الحدٌثه مستخدماً التصمٌم التفاعلً. 

 مشكله البحث:

 هناك عدد من المشاكل التى تتمحور حول التصمٌمات التفاعلٌه الحدٌثه للوحدات التجارٌه فى مصر بصفه عامه, منها: 

 ا أو إلرتفاع تكلفتهاقله أو ندرة إستخدام ذلك النوع من التقنٌات التصمٌمٌه أما بسبب عدم األلمام الكافى بقواعده 

 عدم اإلهتمام الكافى من المستخدمٌن بسبب عدم التوسع فى نشر تلك األسالٌب الحدٌثه وتطبٌقاتها والتعرٌؾ بممٌزاتها 

  عدم تواجد تلك التطبٌقات واالسالٌب الحدٌثه فى التصمٌمات ضمن المناهج والدراسات النظرٌه والتطبٌقٌه بالكلٌات

 تفادة منها وحث مصممً العمارة الداخلٌه الى نشرها وتطبٌقها فى العدٌد من اإلستخداماتوالمعاهد المتخصصه لالس

 وسوؾ ٌتطرق البحث لعدد من التطبٌقات بإستخدام عدد من األسس والقواعد المتبعه فى تقنٌات التصمٌم الحدٌث.
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 أهداف البحث:

  كتقنٌه حدٌثه فى أسالٌب العرض للوحدات التجارٌهدراسه األسس والمبادئ التصمٌمٌة للتصمٌم التفاعلى وإستخدامه 

 التعرؾ على مدى تأثٌر اتجاه التصمٌم التفاعلى المادى والحركى على عناصر العمارة الداخلٌه فى الحٌزات التجارٌه 

  دراسة منهجٌه التصمٌم التفاعلً وعدد من التكنولوجٌات المستخدمه فى أسالٌب العرض كاحد عناصر اإلبداع

 رواإلبتكا

 منهجٌة البحث:

دراسة التصمٌم التفاعلً تبدأ بدراسه المفهوم والتعرٌفات الخاصه بالعمارة الداخلٌه التفاعلٌه وعناصرها ومحددات الحٌز 

الفراؼً لتحدٌد األثر على الحٌز المتاح من خالل التحلٌل للحٌز الفراؼى والوظٌفى مع تحلٌل الخطة الحركٌة والدراسة 

الداخلٌة من أرضٌات وأسقؾ وحوابط وأسالٌب اإلضاءة لعدد من التطبٌقات المحلٌه واإلقلٌمٌه  التحلٌلٌة للمستوٌات

والدولٌه فى نماذج مطبقه ٌتم دراستها وتحلٌلها فى ضوء األطر والقواعد واألسس المعمول بها فى التصمٌم التفاعلً 

 للوحدات التجارٌه.

Introduction  
The technical concept for design techniques of visual shopping is the integration of the 

elements of fine art with the technological sciences for creative design of display methods as a 

visual attraction for the shopper. The design of internal architecture for commercial units 

depends on good planning of the spatial space; elements of architecture design that innovative 

means of displaying to achieve competition for promotion goods through use of interactive 

design as an element of attraction of the objectives of commercial activity.  Therefore the 

impact interactive design trend gives, a lot of challenges to internal architecture designers for 

employment in commercial spaces with its impact on elements of internal architecture in 

many levels of horizontal floors, walls, partitions, ceiling and lighting as well creating 

dramatic environment roaming for the shopper. When using different interactive design 

methods for the displaying process that accordingly affects the acceptance of goods, freedom 

of choice and the comparison between available alternatives when doing the purchase process. 

Interactive design and its effect in the design process is a great and exciting way to make 

people interact with what presented to them. It includes a number of key determinants 

including visual attraction, ease of use and flexibility to deal with the functional objective of 

the purchase. 

This research sheds light on the innovative solutions for the interactive design in the 

applications of elements of internal architecture and the extent of the use of technological 

techniques in the field of raw materials and construction and its effectiveness in commercial 

marketing. 

Key Words: Interactive Design, Creativity, Technology, Visual Attraction 
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Importance: 
Acknowledgment impact of interactive design in the displaying methods along with, an 

analytical study over number of applications in internal architecture elements used in 

designing commercial units. Bearing in mind, that there is a problem is the list of the few or 

rare use of that type of technology of designing commercial units in general in Egypt or, 

lacking sufficient knowledge of basics of these techniques or, the high cost.  Where the 

research will address a number of applications and models, and how to plan and apply them 

using a number of foundations and rules used in that type of modern design techniques. 

Objectives: 
 Studying the principles and principles of design for interactive design and its use as 

modern techniques in the internal architecture of the commercial units. 

 Identifying the impact of the design trend of the physical and motor interaction on the 

elements of interior architecture in commercial spaces. 

 Developing a methodology for the internal design of interactive displaying methods in 

commercial units as one of the elements of creativity and innovation 

Methodology: 

The research paper adopts descriptive analytical method, which relies on the collection of data 

from specialized sources and the use of the analytical method of data for a number of 

applications of interactive design techniques on presentation methods. The study of 

interactive design begins with concept and definitions of interactive internal architecture and 

its elements.  The determinants of the interactive space to determine the effect and 

effectiveness on the available space through the analysis of the geometry of the form of the 

functional and functional with the analysis of the mobility plan for the public and the 

analytical study of the internal levels of floors, roofs, walls and lighting methods. 

The research subjected to number of technical fixtures and techniques for the equipment of 

different display types, materials and formations which were designed by specific standards 

aware of light weight materials, easy to install, dismantle, and ease of transport and storage. 

Expected Results: 

 Developing a curriculum that achieves interactive access and innovative presentation 

methods in commercial units. 

 Dissemination of the concept of interactive design among the designers of internal 

architecture and the beginning of its spread in different areas of architecture. 

 Raising promotional efficiency of commercial units through sophisticated systems in 

presentation methods. 
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 مقدمه

وفً الوقت الحاضر هو واحد  1قرن الحادي والعشرٌن أصبح التسوٌق البصري علم له أصول ودراسات بحثٌةفً بداٌة ال

من األدوات الربٌسٌة لتعزٌز األعمال التجارٌة التً تستخدم لجذب المستهلكٌن بهدؾ زٌادة المبٌعات, فالهوٌه العامه 

إلستمرار وللمكوث أكبر وقت ممكن من خالل إبداعٌة ال للمكان أو الوحدة التجارٌه هو الدافع المؤثر على المتسوق ل

وبناءاً على  تتحقق إال من خالل تصمٌم ٌخلق نوع من التوازن الثقافى والتشكٌلى واالقتصادي والسٌكولوجى لدى المتلقى,

عاً بشكل فعال، ذلك نجد أن إحتٌاجات العملٌة التصمٌمٌة هً منظومة واحدة لكال من اإلحتٌاجات اإلنسانٌة واالقتصادٌة م

ٌؤدي إلى تناسق وتكامل تلك االحتٌاجات بشكل ٌخدم المستخدم النهابً.  كما إن تخطٌط الوحدات التجارٌه بالمفهوم 

هو حسن وفاعلٌه اإلستخدام اإلستراتٌجً لمساحات العرض الداخلٌه )سواء المادٌة أو الرقمٌة( التصمٌمى التفاعلً 

المستهلكٌن الشرابٌه وتفاعلهم مع البضابع المعروضه حٌث تعد العروض التفاعلٌه  والخارجٌه بهدؾ التأثٌر على تجربة

 فى الوحدات التجارٌه مجاال ناشبا فً مجال إستخدام التقنٌات التكنولوجٌه فى التروٌج التسوٌقى. 

 (Interaction Design Association - IxDA) 2جمعٌة التصمٌم التفاعلًأن مفهوم التصمٌم التفاعلً كما أفادت به 

تعرٌؾ لبنٌة وسلوك األنظمة التفاعلٌة حٌث ٌسعى المصممون فٌه إلى خلق عالقة “هو عملٌة  2003المؤسسه عالمٌاً عام 

بناءة بٌن المستخدمٌن والمنتجات والخدمات التً ٌستخدمونها بإستخدام عدد من الوسابل والتطبٌقات التى تتطور من وقت 

)العالم األشٌاء على وسابل العرض المختلفه الى أخر حٌث ٌتم فٌها ربط العالم الرقمً مع العالم البشري، أى عرض 

فالتصمٌم التفاعلً وتأثٌرة  فى العملٌه التصمٌمٌه ألسالٌب العرض )العالم البشري(, لتكون سهلة االستخدام الرقمً( 

هو طرٌقة رابعة ومثٌرة لجعل الناس تتفاعل مع ما ٌعرض علٌها حٌث ٌضم التصمٌم التفاعلً عدد من المحددات الربٌسٌه 

 الجذب البصرى, سهوله اإلستخدام ومرونة التعامل لتحقٌق الهدؾ الوظٌفى النهابً اال وهو عملٌة الشراء.  منها

مفهوم التسوٌق التفاعلً .1
3

 :Concept of Interactive Merchandising  

التسوٌق التفاعلى ٌستطٌع إثارة المتسوقٌن من خالل إستخدام التقنٌات والوسابل التكنولوجٌه الحدٌثه بإستخدام أسلوب 

بهدؾ خفض التكالٌؾ التسوٌقٌه وتقصٌر  Target Banner Adveristmentsالالفتات واإلعالنات التروٌجٌة المستهدفة 

إلرضٌات والجدران التفاعلٌة التً تمكن من تحوٌل أي مساحة إلى الوقت, أو قد ٌكون اإلعالن مستخدماً تصممٌات ا

ومفٌداً فى تحسٌن المبٌعات مع  4تجربة ال تنسى من اإلبداع, لذلك ٌكون تصمٌم الحٌزات التفاعلٌة فعال داخل وحدات البٌع

لتى ٌخطط لها جٌداً كما زٌادة مشاركة العمالء وللوصول الى هذا الهدؾ حٌث ٌمر التسوٌق التفاعلً بعدد من المراحل ا

 :1-الشكلفى 

 جذب اإلنتباه:

الواجهة الخارجٌة 

 ونوافذ العرض

 

 

 التشوٌق:

أسالٌب العرض 

 الحدٌثه والمبتكرة

 

 التأثٌر:

عرض معلومات 

 وممٌزات السلع

 

 الفعل:

اإلقدام على 

خطوة إتخاذ قرار 

 الشراء

 (1شكل ) –مراحل التسوٌق التفاعلً )من إعداد الباحث( 

                                           
1
 Dmitry Galun. "Visual Merchandising, Psychological Aspects of the Technical Science" 

2
 The Interaction Design Association (IxDA), https://ixda.org/ixda-global/about-history 

3
  Chris Gray (Feb 04, 2016), http://hub.amplience.com/display/USERS/Interactive+Merchandising 

4
 H.C. Murrills – The Practical Display Instructor,1961, London, Page 19, 20 

http://www.ixda.org/about/ixda-mission
http://www.rusnauka.com/28_NII_2012/Psihologia/7_117255.doc.htm
https://ixda.org/ixda-global/about-history
http://hub.amplience.com/display/~cgray
http://hub.amplience.com/display/~cgray
http://hub.amplience.com/display/USERS/Interactive+Merchandising
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 كعنصر رئٌسً فى التصمٌم التفاعلً  الدراسـة التسوٌقٌـة .2

من المتطلبات العامه االساسٌه إلى وحدة تجارٌه إعداد الدراسات التسوٌقٌه المسبقه لتحدٌد األطر العامه للعملٌه التسوٌقٌه 

ثالث أنواع من الشراء حٌث تشمل العدٌد من اإلعتبارات منها على وجه التحدٌد دراسه السلوك الشرابً الذى ٌنقسم الى 

 كال من: ومن المهم إلقاء الضوء هنا على  ,هى الشراء اإلحتٌاجً والشراء بالمقارنه والشراء بالتأثٌر

 :الشراء بالمقارنة   

هنا ٌبرز دور التصمٌم الداخلً إلتاحة فرصة كبٌرة للمتسوق للمقارنة بٌن اإلختٌارات المتاحة من خالل التنسٌق الجٌد 

 لربط بٌنهما بوسابل الجذب البصرٌة ودراسة جٌدة وفعاله إلسلوب الحركة الداخلٌة. للمساحات وا

 الشراء بالتأثٌر:  

مما ال شك فٌه أن التصمٌم التفاعلى من أهم العوامل فً حالة الشراء بالتأثٌر أو باإلٌحاء حٌث ٌمكن أن تتضافر كل من 

السمعٌة والبصرٌة الموجودة والممٌزة للوحدة التجارٌه معاً, وهذا أسالٌب العرض الداخلً والعالمات التجارٌة والوسابل 

النوع من الشراء ٌقع فٌه المشتري تحت تأثٌر بعض عناصر التصمٌم الداخلً المشتمله على عروض تفاعلٌه مع اإلضاءة 

 .واختٌار األلوان والخامات لتؤثر علٌه وتدفعه للحركة والشراء بدون تخطٌط او تدبٌر مسبق

 :5التصمٌم التفاعلً مفهوم .3

الذى ٌستجٌب للتفاعل البشري أى الذى ٌضم تلك التفاعالت التً تتلقً  هو Interaction Design – IxDالتصمٌم التفاعلً 

إستجابة أو طلب محدد من األجهزة التكنولوجٌه نتٌجة للتفاعل البشري مع التطبٌقات المستخدمه, وقد ساعد فى ذلك 

من المختلفه  طبٌقاتوالتهو شبكة األجهزة المادٌة و  Internet of Things – IoTمؤخراً ظهور مفهوم إنترنت األشٌاء 

اإلتصال التً توفر سرعه وكفاءة فى سبل العناصر المضمنة فً االلكترونٌات والبرمجٌات وأجهزة االستشعار وتطبٌقات 

تحسٌن الكفاءة والمنفعة باإلضافة إلى  بهدؾمما ٌهٌا فرصاً لمزٌد من اإلندماج المباشر للعالم المادي تبادل البٌانات 

 . انخفاض التدخل البشري

رحٌث أفادت مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمٌة جارتن
6

اإلنترنت قد أرتفعت بنسبة نظم أن عدد األجهزة التفاعلٌه مع  

.  وٌقدر الخبراء أن تقنٌات تطبٌقات إنترنت األشٌاء سوؾ تصل الى 2017ملٌار األشٌاء فً  8.4إلى  2016من ٪ 31

ترٌلٌون دوالر  7.1إلى  القٌمة السوقٌة العالمٌة إلنترنت األشٌاء ستصلكما تقدر  2020ٌاء بحلول ملٌار األش 30حوالً 

ومن أهم إستخدامات ذلك التصمٌم فى الوحدات التجارٌه التفاعلٌه التى تساعد المستخدمٌن على التفاعل مع  ,2020بحلول 

 رؼباتهم فى اإلختٌار والمقارنه بٌن البدابل وإتخاذ قرارات الشراء.

 :ادئ التصمٌم التفاعلًمب  1.3

 من أهم المبادئ التً ٌجب مراعاتها عند التصمٌم التفاعلً لوسابل العرض فى الوحدات التجارٌه ما ٌلً:

  الحركهMotion هً عنصر ومبدأ ربٌسً وال ٌكون هناك تفاعل األ من خالل حركه أو فعل, كما إٌضاً هناك :

 تبلػ إشاراتها إلستقبال ذلك النوع من أنواع الحركه.اإلشارات البصرٌه التى من خالل تطبٌقات معنٌه 

                                           
5 Beginner’s Guide to Interaction Design, http://www.uxbooth.com/articles/complete-beginners-guide-to-interaction-design/ 

6
 market/2017-https://www.albayan.ae/economy/local-02-11-1.2853743, 2017موقع البيان اإلقتصادى, فبراير  

http://www.uxbooth.com/articles/complete-beginners-guide-to-interaction-design/
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2017-02-11-1.2853743
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  الحٌز الفراؼىSpace وهى المساحه المطلوب توفٌرها ومراعاتها فى ضوء المكان والبٌبه التى سوؾ ٌتفاعل فٌها :

 سواء كان فراغ مفتوح أو مؽلق أو من طابق واحد او متعدد الطوابق.

  الوقتTimeٌمكن أن ٌقدره المستخدم فى عامل الوقت ما أذا كان سٌستمر فى تفاعل  : هو الشًء أو المبدأ الوحٌد الذى

 معٌن من عدمه من خالل تقدٌر مقدار الوقت المناسب الذى سوؾ ٌستخدمه أو ٌستهلكه إلتخاذ قرار الشراء. 

  الصوتSoundد من ٌؤٌد : ٌعتبر واحداً من الجوانب األكثر جدالً فى التصمٌم التفاعلً أو عالم الدٌجتال, حٌث ٌوج

 تواجد الصوت فً حٌن أن آخرٌن ٌنزعجون وال ٌرٌدون تواجدة فى وسٌله العرض عند القٌام بالعملٌه الشرابٌه.

  التشكٌل الفنىAesthetics هو الشكل الجمالى المبهر باأللوان والمؤثرات البصرٌه وؼٌرها التى تعطى جماأل فى :

 وجذب المستخدم النهابً لٌقوم بقراره.العرض لتحقٌق الهدؾ من تحقق العملٌه الشرابٌه 

 لتصمٌم الداخلً التفاعلً:منهجٌه ا   2.3

 تشمل عدد من المناهج التى ٌعتمد علٌها مصممً العمارة الداخلٌه فى تصمٌم وسابل العرض التفاعلٌه منها:

  التصمٌم الموجه بهدؾGoal-driven Design   قابلٌه االستخدامUsability 

  5األبعاد الخمسه التفاعلٌه Pillars of Interaction 

Desing  

 

 Goal-driven Design أوالً: التصمٌم الموجه بهدف

وضع المصمم والمبرمج األن كوبر
7

 rAlan Coope   ًمنهجٌة التصمٌم الموجه بهدؾ على انه ذلك التصمٌم الذي ٌعط

األولوٌة لحل المشاكل وٌكون الهدؾ فى المقام األول هو إرضاء إحتٌاجٌات ورؼبات المستخدم النهابً وذلك على عكس 

 أسالٌب التصمٌم القدٌمة التً ركزت على اإلمكانٌات المتاحة فً الجانب التقنً لألشٌاء. 

  Usability قابلٌة االستخدامثانٌاً: 

منهج قابلٌه اإلستخدام لتطبٌقات التصمٌم التفاعلً قد تم بٌانه وشرحه فى عدد من الكتب والدورٌات العالمٌه المختلفه التى 

أوضحت له عدد من التعرٌفات واالفكار الشابعه والفروق الدقٌقه فٌما بٌنها, ولكن سوؾ نركز هنا على ما جاء فى تقسٌم 

 مبادئ هى:  5لقابلٌه اإلستخدام التى توافقت مع أسالٌب عرض الوحدات التجارٌه الى   ISO 9241ٌار الدولى للجودة المع

 درجه قابلٌه التعلم وسهوله قٌام المستخدم بإستخدام شاشات العرض داخل الوحدات التجارٌه .1

 علٌه من اإلختٌارات والبدابل مدى قابلٌه المستخدم فى فهم ما ٌراه وقدرته على الشراء فى ضوء ما ٌعرض .2

 مدى سهوله قابلٌه التشؽٌل وما هو مقدار التحكم الذي ٌملكه المستخدم فى شاشه عرض المنتجات المتاحه .3

 مدى تحقق عنصر الجاذبٌه ومدى اإلنجذاب والتفاعل من الناحٌه البصرٌه .4

 التصمٌم التفاعلً المرجوهمدى مالبمه وتوافق قابلٌه اإلستخدام مع النظم والمعاٌٌر محققاً أهداؾ  .5

                                           
7
 Alan Cooper, ‘’The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity’’, 1999 
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:ثالثاً: األبعاد الخمسة للتصمٌم التفاعلى
8

 5 Pillars of Interaction Design 

كتب بل موجٌرٌج
9

 Bill Moggridge  أحد األكادٌمٌٌن

فى كتابه الذى قدم IxD فً مجال التصمٌم التفاعلً

 Gillian Cramptonفٌه المصمم جٌالن سمٌث 

Smith ، ما ٌلً: ;مفهوم األبعاد الخمسة من التفاعل

الكلمات، العرض البصري، الحٌز الفراؼى ، وعنصر 

فً  Kevin Silverالوقت, ومؤخراً أضاؾ كٌفن سٌلفر 

وهو السلوك البشرى ,البعد الخامس  IDEXXمختبرات 

 .2-بالشكل كما موضح

 

 (2شكل ) -األبعاد الخمس للتصمٌم التفاعلً  

 وسائل العرض التجارى التفاعلً:أهداف    3.3

 تحقق عامل السرعه فى اإلنجاز والدقه فى اإلستجابه 

 عرض أكبر كمٌه من المنتجات مع مواصفاتها الفنٌه فى أقل مساحه عرض ممكنه مع حرٌه إختٌار البدابل 

  توفٌر مساحات العرض والبٌع مما لها اكبر األثر للمساحات التجارٌة الصؽٌرة 

 إلقتصادٌه من إنخفاض التكالٌؾ سواء فى إنشابها أو عملٌات الصٌانه الدورٌهتحقق المنفعه ا 

 زٌادة التجربه التفاعلٌه مع المستهلكٌن مما ٌجعل تجربة التسوق حافز ومتعة وهدؾ فى الحٌاة الٌومٌة 
 

   Technical Interactive Approachesاألسالٌب التكنولوجٌه التفاعلٌه:   4.3

 هناك عدد من األسالٌب التكنولوحٌه المتعددة فى تصمٌم الحٌزات التفاعلىه منها ما ٌلً: 

 10تكنولوجٌا الوسائط المتعددة التفاعلٌة: Multimedia Technology  

منها تشمل النصوص المكتوبه والصور المربٌه والصوت  تكنولوجٌا اإلعالم والمعلومات فً أشكال ووسابط متعددة

 البصرٌه وكل ما ٌطلق علٌه "الوسابط المتعددة التفاعلٌة".والعروض 

 11:تكنولوجٌا اإلستشعار
 Sensor Technology 

 Internet ofتوفر تلك األجهزة كافه البٌانات التى تسمح بتجارب العمالء التفاعلٌة بإستخدام الفٌدٌو وإنترنت األشٌاء 

Things - IoT  مما ٌوفر نظرة ثاقبة لخدمه السلوك الشرابً لهم فى ضوء المعلومات التى توفرها للمستخدم النهابً, حٌث

 أن هناك أكثر من نوع لتلك لتكنولوجٌا اإلستشعار منها على سبٌل المثال: 

                                           
8 The 5 pillars of interaction design, https://thenextweb.com/dd/2015/03/03/the-5-pillars-of-interaction-design/ 
9
 Bill Moggridge, Interactive Desiging,2018,  ch 2-3 

10
 Technical Interactive Approaches, Encyclopaedia , Media Technology, https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/59524/media-

technology 
11 The Essential Guide to Retail Store Layouts that Shape the Customer Experience, https://www.smartsheet.com/store-layout 

https://thenextweb.com/dd/2015/03/03/the-5-pillars-of-interaction-design/
https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/59524/media-technology
https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/59524/media-technology
https://www.smartsheet.com/store-layout
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja-evNor7ZAhVMI1AKHflXCvoQjRx6BAgAEAY&url=https://www.pinterest.com/pin/475481673138417175/&psig=AOvVaw1YoAxVra99FpUtN1th9AbY&ust=1519552036053149
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12إجهزة اإلستشعار بالتردد . أ
 Radio Frequency Identification (RFID) Sensors  حٌث ٌمكن لمتاجر التجزبة

إستخدام تلك األجهزة الترددٌه للحصول على إشارات أو عالمات ٌتم التعرؾ علٌها عند إنتقال المنتجات من مكان ألخر 

إلحكام الرقابه والمتابعه للمنتجات داخل الوحدة التجارٌه خاصه فى حاله المراكز التجارٌه الكبٌرة التى تحتوى االالؾ من 

 تى ٌتم متابعتها ومراقبتها بإستخدام تلك األجهزة األستشعارٌه بالتردد. المنتجات ال

 

   Interactive Heat Display إجهزة التفاعل الحراري . ب

هً تمثٌل مربً للبٌانات من خالل تفاعل حرارة جسم 

المتسوق من مكان الى أخر حٌث تظهر كٌفٌة تفاعل 

لتخطٌط العمالء مع البضابع بإستخدام مراقبة الفٌدٌو 

مسارات الحركة المتوقعه التى ٌقوم بها المتسوق قبل 

 .3-الشكل إتخاذ قرار الشراء كما فى

 

 

 (3شكل ) -أجهزة التفاعل الحرارى 

 

 تكنولوجٌا الواقع اإلفتراضى: Virtual Reality Technology 

إكتسبت تكنولوجٌا الواقع اإلفتراضً النصٌب الكبٌر 

التطبٌقات والبرامج المستخدمه فى والشابع فى معظم 

 النواحى التسوٌقٌه وبدأت العدٌد من الوحدات التجارٌه

بإستخدمها لتوفٌر الفرصه للمستهلكٌن إلستكشاؾ 

المنتجات فى المحٌط الظاهرى فقط محققاً نجاح تجارب 

التسوق اإلٌجابً فى بناء عالقات تفاعلٌه كبٌرة ما بٌن 

 .4-بالشكلات والمستهلك العالمه التجارٌه لتلك المنتج

 

 

 (4شكل ) -تكنولوجٌا الواقع اإلفتراضى ألحد المنتجات 

 

 

 

 

 

 

                                           
12 Interactive Architecture, Michael Fox and Miles Kemp, Princeton Architectural Press, New York, 2009, page79-81  

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj01dHfvdzZAhUHC-wKHSyWC2IQjRwIBg&url=http://247media.nl/de/products/glimmpod-3d-hologram/&psig=AOvVaw17GfJdZKXIXOLcqCfX84I3&ust=1520589680183372
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 13تكنولوجٌا اإلسقاط لتحوٌل األسطح الى شاشات عرض باللمس Projection Foil Technology  

هى تقنٌه اإلسقاط القادرة على تحوٌل أى سطح زجاجى أو 

  Intouch Interactiveأكرٌلٌك الى شاشه تعمل باللمس 

وهى الخٌار األمثل لشاشات النوافذ التفاعلٌه فى الوحدات 

التجارٌه حٌث ٌتم تصنٌع الرقاقه التفاعلٌه الواضحه بصرٌاً 

 مع بطانه

 

 (5شكل ) –اإلسقاط الحر لتحوٌل األسطح 

 

والمؤقتة وٌوجد منها نوع مخصص للبٌبه  كهروستاتٌكٌه ملتصقه على السطح مما ٌجعلها مثالٌه لكال من التركٌبات الدابمه

والتى تمكن من  SunScreen Technologyوٌطلق علٌها تكنولوجٌا الشاشه الشمسٌه  الخارجٌه لمواجهه أشعه الشمس

وٌطلق  Clear-Viewقراءة التطبٌقات المعروضه فى أشعه الشمس مباشرة وهناك إٌضا النوع العالى اإلٌضاح والتباٌن 

حٌث تستخدم خاصٌه اإلسقاط لهذة الشاشه بفضل المرشح البصري الذى ٌحرؾ وٌعكس   Pro Diffusionعلٌه         

 .5-شكل الضوء بدرجه تسمح للمتسوق من القراءة فى ضوء الشمس فى

 

 :عناصر التروٌج البصرى لعناصر العماره الداخلٌه فى الوحدات التجارٌه .4

جارٌه هو مزٌج من مجاالت الفنون التشكٌلٌه والعلوم التكنولوجٌه وجمع التروٌج البصري والتصمٌم الداخلى للوحدات الت

-الشكلبٌن عناصر اإلبداع ومعاٌٌر الدراسات التسوٌقٌه، فعناصر التروٌج المربى تشتمل على خمس عناصر ربٌسٌة كما 

6: 

 

 (6شكل ) –عناصر التروٌج البصرى )من إعداد الباحث(

 
 
 
 

                                           
13

 Projection Foil technology, http://prodisplay.com/products/interactive-projection-foil/ 

 الواجهه الخارجٌه

1.4 

 التخطٌط الداخلى 

 تخطٌط وحدات 

 عرض السلع

2.4 

 تخطٌط 

 مسارات الحركه

3.4 

 تصمٌم عناصر 

 العمارة الداخلٌه

4.4 

 تصمٌم أسالٌب 

 ووحدات العرض

5.4 

http://prodisplay.com/products/interactive-projection-foil/
http://prodisplay.com/products/interactive-projection-foil/
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 الواجهه الخارجٌه وتشمل نوافذ العرض التفاعلٌه والعالمه التجارٌه والالفته اإلعالنٌه للوحدة التجارٌه    1.4

 التخطٌط الداخلى لتوزٌع وحدات عرض السلع   2.4

 تخطٌط مسارات حركة المتسوقٌن     3.4

 األضاءة(   –األعمدة  –وابط الح –األسقؾ  –)اإلرضٌات تصمٌم عناصر العمارة الداخلٌه للمستوٌات األفقٌه والرأسٌه    4.4

 تصمٌم أسالٌب ووحدات العرض.    5.4

14إعتبارات التصمٌم الداخلى للوحدات التجارٌة
: 

  إختٌار أسلوب التخطٌط لتصمٌم الحٌز الفراؼى تبعا لنوع العالمه التجارٌه ونوعٌة المعروضات وأسلوب العرض

الحٌز وضرورة إرتباط الفكرة بأسلوب الحركة المستخدم المستخدم والحركة المتوقعه لمسارات الجمهور داخل ذلك 

للتشجٌع على الشراء بفعل التأثٌر, حٌث ٌتم تجمٌع أنواع السلع المتشابهة فً حٌز مكانً واحد وهذا النوع من التخطٌط 

ت الحركة تفتقده الوحدات التجارٌة المصرٌة حٌث ٌواجه المتسوق عادة العشوابٌة فً التنسٌق مؤثراً ذلك على اتجاها

 مسبباً له نوع من االرتباك قد ٌؤدي إلى مؽادرة المكان دون الحصول على إحتٌاجاته الفعلٌة.

   فهم الخصابص السٌكولوجٌه لسلوكٌات الشراء ومراعاتها فى تطبٌقات أسالٌب العرض وتخطٌط المستوٌات الرأسٌه

 للمستهلكٌن بشكل فعال حتى نهاٌه رحله الشراء. واألفقٌه من حوابط وأرضٌات مع تحدٌد نقاط العرض البؤرٌه الجاذبه

  سم لضمان تدفق حركة المرور على نحو مرن وتحدٌد 1.05األبعاد القٌاسٌه للممرات الخاصة ال ٌقل عرضها عن

 أماكن للعروض التفاعلٌة كوحدات عرض ذات تصمٌمات تشكٌلٌة مبتكرة تجذب المتسوق. 

 ات العرض التفاعلٌه ٌتٌح عدم التزاحم والٌسبب إرباك الحركة. إختٌار أماكن تتسم باإلتساع الكافى لشاش 

 .إختٌار أسالٌب العرض المرنه وقابله للتعدٌل فً المناطق عالٌة القٌمة إلستٌعاب جمٌع المنتجات 

  مراعاه االرتفاع فً تصمٌم األسقؾ الداخلٌة والتمٌز فً التصمٌم وتوزٌع مستوٌات اإلضاءة إلعطاء اإلٌحاء بالقٌمة

 الفخامة وكذلك تصمٌم األرضٌات والحوابط بأن تكون سهلة التركٌب والصٌانة وتتحمل حركة المرور الكبٌرة علٌها. و

 Interactive Display Windows: 15نوافذ العرض التفاعلٌه  1.4

تسوق أو المستهلك ٌتمٌز أسلوب التصمٌم لنوافذ العرض التفاعلٌه بوضوح الرساله اإلعالنٌه للمنتج المراد إرساله الى الم

النهابً, ألن الهدؾ من الفكرة التصمٌمه هو الوصول الى الجمهور بطرٌقة جدٌدة ؼنٌة بالمعلومات عن السلع المعروضة 

المتاحه فى الوقت الحالى وأٌضاً قد تكون المتوقعة فى المستقبل القرٌب من خالل البساطه فى عناصر التكوٌن والتشكٌل 

 .7-بالشكللسلع المعروضة, كما هو موضح لوحدات العرض المصاحبه ل

كما ٌمكن إستخدام ذلك النوع فى نوافذ العرض فى 

إستمرار الحصول على معلومات المنتجات المعروضه 

حتى بعد مواعٌد ؼلق الوحدة التجارٌه حٌث ٌستطٌع 

المتسوق الحصول على كل شا من خارج نوافذ العرض 

منها حجز الخارجٌه وعمل اإلختٌارات التى قد ٌكون 

المنتج أو السلعه أو لإلتصال به للتوصٌل الٌه مباشرة باقل 

 جهد ووقت ممكن.
 

 (7شكل رقم ) –نوافذ العرض التفاعلٌه 

                                           
14

 John Rand Kevin D. Groy, Shopping centers and Retail Properties 1990, Page 114 
15

 Interactive Shop Window SAPPHIRE, http://www.eyefactive.com/en/interactive-shop-window-display-sapphire 

http://www.eyefactive.com/en/interactive-shop-window-display-sapphire


 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

644 

  
 (9شكل  ) -بدء التفاعل مع نافذة العرض  (8شكل ) -نوافذ العرض التفاعلٌه 

 

ٌتمٌز بالفاعلٌه من خالل إستخدام خامه الزجاج بالرقابق التفاعلٌة أو  9&  8-الشكلكما فى  16وهذا النوع من نوافذ العرض

ملم لتركٌب الشاشه التفاعلٌه والعدٌد من  X 1200ملم  3000بأحجام مختلفه قد تصل الى  LCDمع شاشة عرض نوع 

المزاٌا التى تسهل وتتٌح للتاجر حرٌة التنوع من خالل سهوله العرض ، وإمكانٌه تحدٌث البٌانات أتوماتٌكٌاً وتقدٌم 

العروض التروٌجٌه العدٌدة ألكبر عدد ممكن من المستهلكٌن وإٌضاً الحصول على ردود الفعل المختلفه ومدى اإلقبال 

 المنتجات. على 

 

 :17التخطٌط الداخلى لتوزٌع وحدات عرض السلع  2.4

 كما ٌلى: 10-بالشكلالتخطٌط الداخلى لمناطق توزٌع وحدات عرض السلع تنقسم الى ثالث مناطق ربٌسٌة موضحه 

 المنطقة الخلفٌة      منطقة المدخل الربسًٌ واإلستقبال               المنطقه الوسطى                

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 (10شكل ) –رسم تخطٌطى لتوزٌع مناطق البٌع بالوحدات التجارٌه )من إعداد الباحث(

 

 أوال": منطقة المدخل الرئٌسً واإلستقبال: 

منطقة المدخل وهى اول منطقة إنتقالٌة بعد الواجهة ونوافذ العرض الخارجٌة ٌقؾ فٌها المتسوق لٌتوافق مع البٌبه 

م على األقل كافٌه للحركة بحرٌة, ٌلٌها مباشرة 1.5الداخلٌة, حٌث تقدر المسافة من فتحة الباب الربٌسً الى الداخل 

منطقة اإلستقبال التى تعرض عدد من السلع المشابهة جًدا وتلك المنطقه تتمٌز بأسالٌب العرض التفاعلٌة األرشادٌة التى 

تتٌح له التعرؾ على مسار الحركه لباقى أجزاء الوحدة التجارٌة ، كما تتمٌز نوعٌات تلك السلع بالتخفٌضات كنقطة جذب 

 للمتسوق.

                                           
16 Interactive Display Show Room, http://www.blinkglass.com/cms/touch/interactive-showroom 

17
 Visual Merchandising Window and in-store displays for retail, Tony Morgen, Laurence Kind Publishing, 2008, page 116 & 117 

 بؤرة جذب ثانونٌه

منطقة 
المدخل 
الرئٌسً 

 واإلستقبال

بؤرة جذب 
 ثانونٌه

المنطقه 

 الوسطى

 
 المنطقه

 الخلفٌه 
بؤرة 
جذب 

 رئٌسٌه

http://www.blinkglass.com/cms/touch/interactive-showroom
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   ثانٌا": المنطقة الوسطى

طقة الجذب الثانٌة وتعتمد على الحوابط التفاعلٌة  المدمج بها عروض السلع المتشابهة  على الٌمٌن مباشرة, حٌث أثبتت من

الدراسات أن إتجاه الحركة ألؼلب المتسوقٌن من الٌمٌن أى عكس عقارب الساعة لٌتم التنفل ثم الخروج من الشمال, حٌث 

ٌة ومع عدد متنوع من السلع المتقاربة ذات الصلة مع بعضها البعض لخلق تدمج فٌها شاشات العرض والمراٌا التفاعل

 مقارنة وعامل تحفٌزي للشراء مع عرض أسعار متوسطة الثمن وتعتبر نقاط جذب هامة . 

  :ثالثاً: المنطقة الخلفٌة

والجودة األعلى ذات القٌمة  Brandsهى ذلك الجزء من الوحدة التجارٌة الذي ٌخصص للسلع ذات العالمة التجارٌة 

محفزاً المتسوق على التجوال للوصول الى تلك النقطة ماراً بكل المناطق األقل جاذبٌة للوصول إلى األشٌاء الجٌدة, على 

ٌها تكوٌنات لعروض تفاعلٌة أن تكون تلك المنطقة مربٌة بوضوح سواء كانت منطقة بٌع أو عرض للسلع وتوضع ف

 .جذابة

 :18للتصمٌم التفاعلى متسوقٌنتخطٌط مسارات حركة ال  3.4

من اإلعتبارت التصمٌمٌه العامه لتخطٌط اسالٌب العرض دراسه المتطلبات الوظٌفٌه لعناصر التصمٌم الداخلى التجارى 

وعالقتها بحركة الجمهور ألن أسلوب تخطٌط مسار الحركه ٌعبر عن نمط السلوك والطرٌقة التً ٌتنقل بها العمٌل, فهو 

 مل أساسى فى تحقٌق التفاعل المطلوب. أمر بالػ األهمٌة إلستراتٌجٌة إدارة البٌع وعا

كما أن معظم مسارات الحركه تكون عكس عقارب الساعه وهناك عدد من الطرق واألسالٌب المستخدمه فى دراسه خطه 

 مسارات الحركه منها على سبٌل المثال ما ٌلى:

 مسار الحركه اإلجباري :Forced-Path Layout 

عمٌل الى طرٌق هذا التخطٌط ٌوجه ال, 11-الشكلكما فى 

محدد سلفا بهدؾ تعظٌم اإلستفادة من المساحات ألنها قد 

تؽري العمٌل إلجراء عملٌة شراء ؼٌر مخطط لها, وذلك 

ٌكون ناجحاً فى بعض الوحدات متعددة األقسام مثل محال 

ولكن ذلك قد ال ٌتوافق مع بعض العمالء  ,IKEAإٌٌكا 

األخرٌن الذٌن لدٌهم مهمه شرابٌه محددة فأنهم سوؾ ال 

 ٌتفاعلوا جٌداً مع ذلك النوع من مسارات الحركه.

 

 

 (11شكل ) -  IKEA عرض منتجات شركه إٌٌكا

 

 

 

 

                                           
18

 The Essential Guide to Retail Store Layouts that Shape the Customer Experience, https://www.smartsheet.com/store-layout 

https://www.smartsheet.com/store-layout
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 مسار الحركه ذات األتجاة الواحد :Straight Layout 

التخطٌط األمثل ألنه قادر على هو  12-الشكلكما فى 

خلق المساحات الفردٌه للعمٌل بدون قٌود حٌث ٌتم وضع 

المنتجات الممٌزة فى الجزء الخلفى إلعطاءة الفرصه 

للتعامل مع وسابل العرض التفاعلٌه بحٌث تعطى له 

الوقت المناسب للتعرؾ على خصابص وممٌزات 

 المنتجات فى أقل وقت ممكن.

 

 (12شكل ) -المسار الحر 

 مسار الحركه المائل :Diagonal Layout 

أفضل أحد المسارات التى ٌتم فٌها  13-الشكلٌوضح 

التحرك على أساس مجموعه من نقاط الجذب الموضوعه 

فى نهاٌات األقطار المتوازٌه تدفع المتسوق الى الحركه 

السرٌعه بٌن الممرات الموضوعه فى الزواٌا لعرض 

مسبقاً باحد اسالٌب التصمٌم التفاعلً المنتجات المعلن عنها 

 محدداً موضع السلعه المراد الوصول الٌها.

 

 (13شكل ) -المسار المائل 

 مسار الحركه الغٌر منتظم :Angular Layout 

ٌعتمد ذلك االسلوب على وحدات العرض التى تتوسط الحٌز 

الفراؼً دافعاً لمسار حركة ؼٌر منتظم حٌث أن جزر 

تتنوع فى االشكال واألحجام  التفاعلٌه )الجوندوال(العرض 

تبعاً لنوع السلعة وأن تلك الجزر تدفع المتسوق الى التحرك 

 .14-الشكلوالتنقل بشكل ؼٌر منتظم, كما فى 

 

 (14شكل ) -مسار الحركه ذات الزواٌا 

 تصمٌم عناصر العمارة الداخلٌه للمستوٌات األفقٌه والرأسٌة:    4.4

عناصر التصمٌم الداخلى للوحدات التجارٌه هى األساس فى عملٌه التصمٌم التفاعلً حٌث أن هناك عدد من اإلعتبارات 

)األرضٌات ٌجب مراعاتها عند تصمٌم العرض وعالقته المباشره بعناصر العمارة الداخلٌه من خالل المستوٌات األفقٌه 

 –)اإلضاءة ومن عناصر التأثٌث العناصر التكمٌلٌه ة( األعمد –)الحوابطوالمستوٌات الرأسٌه األسقؾ(  –

 األلوان(.
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 Interactive Floor Design :19أوالً: اإلرضٌات التفاعلٌة

األرضٌات عنصر من عناصر العمارة الداخلٌة تتأثر من 

حٌث الوظٌفة بأسلوب التصمٌم التفاعلى وتتحول الى شاشة 

بصرٌة تؤثر بقوة فى على نجاح العملٌه الشرابٌه بدءأ من 

, وتعتبر عنصر 15-الشكلمنطقة اإلستقبال, كما فى 

إرشادى لتوجٌهه حركة المتسوقٌن الى مناطق العرض 

بؤرٌه الهامه من خالل برنامج نظام اإلسقاط والنقاط ال

 التفاعلً بإستخدام كال من البروجٌكتور والمراٌا لتعكس

 

 (15شكل ) -منطقه اإلستقبال 

الصورة المسقطة على األرض من خالل الحاسب األلً 

,  فهو نظام قابم على محرك مدمج للكشؾ عن 16-شكل

الحركة عن طرٌق الحساسات التى تتعقب نوع الحركة من 

خالل األشعة تحت الحمراء مع الحاسب األلً وأجهزة 

العرض متأثرة بحركة المتسوقٌن لخلق بٌبة متؽٌرة, 

كشاشة الدعاٌة المبهرة لبرمجٌات نظام اإلسقاط الضوبى 

ٌدة ٌتفاعل المتسوقٌن معها التفاعلً مع تأثٌرات جد

مستخدماً أنظمه األستشعار والكامٌرات بالسقؾ لتتلقى أى 

تفاعل بشرى ٌحولها من حالة السكون الى حالة الحركة مع 

 Audio Systemوجود تداخل أنظمة الصوت 

Technology   وتتواجد فى ساحات المراكز ومحال

 ,17-لشكلا –المتعددة األقسام 

 

 

 (17( & )16شكل ) -التشغٌل فى األرضٌات التفاعلٌه نظم 

                                           
19 Magic-Advertising-Screen-Of-Interactive-Floor-Projection-System, https://www.aliexpress.com/item/Magic-Advertising-Screen-Of-

Interactive-Floor-Projection-System-Software-With-New-Effects/889747060.html 

https://www.aliexpress.com/item/Magic-Advertising-Screen-Of-Interactive-Floor-Projection-System-Software-With-New-Effects/889747060.html
https://www.aliexpress.com/item/Magic-Advertising-Screen-Of-Interactive-Floor-Projection-System-Software-With-New-Effects/889747060.html
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8oIfTp8HZAhVIJFAKHYu6DsIQjRx6BAgAEAY&url=http://www.motionmagix.com/product/motionmagix-pro-software/&psig=AOvVaw2F_d_L0smSmcP7kUM-lk5g&ust=1519656452040095
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التفاعلٌه  20وإٌضا هناك نوع أخر من األرضٌات الصوتٌه

فى نٌوٌورك التى توضع فى المحال الترفٌهٌه ومحال بٌع 

مستلزمات ولعب األطفال حٌث تقوم بعروض مبهرة 

صوتٌه تتفاعل مع حركات من ٌتفاعل معها وتعد وسٌله 

عرض مذهله والتى تالقى دابماً تفاعالً إٌجابٌاً كما فى 

 18-شكل

 

 (18شكل ) -اإلرضٌات الصوتٌه 

 

 Interactive Ceilings: 21األسقف التفاعلٌةثانٌاً: 

األسقؾ التفاعلٌه جزء من منظومة أسالٌب العرض 

وعنصر مكمل لحركة الجمهور مستخدما المسطحات 

األفقٌه كمصدر للضوء بجانب شاشات لعروض الفٌدٌو 

المصاحبه لحساسات إستشعار تتبع حركة المتسوق 

وتتفاعل معها كما فى مركز التسوق فً مدٌنه كراكوؾ 

 فعندما ٌتجول الزوار، فأن األسقؾ 

تبدأ فى اإلضاءة المبهرة مستخدمه تقنٌه األسطح الذكٌه 

Living Surface   للتطبٌقات والوسابط التفاعلٌة مستجٌبه

 High Megapixalللحركه على مساحة كبٌرة بإستخدام 

فى سلسلة من   LCDمن خالل حساسات بدمج شاشة 

البالطات فً هٌكل السقؾ موفرة صوًرا عالٌة التباٌن, 

 20&  19-الشكل

 

 

 (20( & )19شكل ) -األسقف التفاعلٌه 

 

  Interactive Walls :22ثالثاً: الحوائط التفاعلٌه

الحوابط من المستوٌات الرأسٌه المحٌطة بالحٌز التجارى والجزء الربٌسى فى تصمٌم الخطة اإلستراتٌجٌه للتروٌج 

 , 21-الشكل األرفؾ ووحدات العرض كما فىالبصرى حٌث تحتوى على مجموعة من وسابل العرض والتخزٌن مثل 

                                           
20

 Children play on the giant piano keyboard at the FAO Schwarz toy store on 5th Avenue in New York City NY USA November 2004, , 

http://www.alamy.com/stock-photo/the-big-piano-fao-schwarz.html 
21 The Kazimierz Galeria, A Krakow Shopping Mall, https://www.vertigo-systems.de/en/business-sectors/detail/detail/News/interactive-led-

video-sky-we-threw-the-rulebook-out-of-the-window-this-will-keep-your-head-in-the 
22 M & S Virtual Rail , https://econsultancy.com/blog/64408-12-more-examples-of-digital-technology-in-retail-stores 

http://c7.alamy.com/comp/A3N7MA/children-play-on-the-giant-piano-keyboard-at-the-fao-schwarz-toy-store-A3N7MA.jpg
http://c7.alamy.com/comp/A3N7MA/children-play-on-the-giant-piano-keyboard-at-the-fao-schwarz-toy-store-A3N7MA.jpg
http://www.alamy.com/stock-photo/the-big-piano-fao-schwarz.html
https://www.vertigo-systems.de/en/business-sectors/detail/detail/News/interactive-led-video-sky-we-threw-the-rulebook-out-of-the-window-this-will-keep-your-head-in-the
https://www.vertigo-systems.de/en/business-sectors/detail/detail/News/interactive-led-video-sky-we-threw-the-rulebook-out-of-the-window-this-will-keep-your-head-in-the
https://econsultancy.com/blog/64408-12-more-examples-of-digital-technology-in-retail-stores
https://www.vertigo-systems.de/fileadmin/_processed_/6/3/csm_led-plaza-kazimierz-1_c88eb06384.jpg
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip9fqvoNzZAhVI46QKHR34CDEQjRwIBg&url=https://www.vertigo-systems.de/en/business-sectors/retail-shopping-malls/&psig=AOvVaw2CaR0tGhFWQXQEPSVNBp21&ust=1520581246040999
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 (22شكل ) -اإلختٌار بٌن البدائل  (21شكل ) -أرفف العرض 

 

والصور والعالمة التجارٌه للسلع كما تحتوى على عدد من الوسابل التفاعلٌه من شاشات ومراٌا ٌستطٌع من خاللها 

ات السلعة وتواجدها حٌث تتم عملٌات المقارنه واإلختٌار المتسوق التعرؾ على معلومات وبٌانات وأنواع وألوان ومقاس

 . 22-الشكلفٌما بٌن البدابل المعروضه حتى ٌتم الوصول الى قرار الشراء كما فى 

 Interactive lighting :23رابعا": اإلضاءة التفاعلٌه

إستخدمات األضاءة التفاعلٌة فى أسالٌب العرض كعنصر 

وتجهٌزات العرض أساسى مدمج مع جمٌع وسابل 

المختلفة من شاشات رقمٌة ولوحات إعالنٌة فاإلضاءة 

عنصر مؤثر عند استخدامه كاسلوب عرض له تأثٌر 

مبهر على عرض السلع مثل إستخدام اضاءة اللٌزر 

فى إلفتات الوجهات "، Multimedia LED " واللٌد

التجارٌة وأٌضا فى التعبٌر الفنى لتشكٌل العروض فى 

 .23-الشكلما نوافذ العرض ك

 

 (23شكل ) –الالفتات العرض المضئٌة 

  :تصمٌم أسالٌب وتجهٌزات وسائل ووحدات العرض التفاعلٌه 5.4

المفهوم التسوٌقى التفاعلى له العدٌد من الوسابل للعرض البصرى بهدؾ إثارة وجذب المتسوق للمشاركه فى التجربه 

وفٌما ٌلى بٌان ألهم وسابل العرض التفاعلٌه المستخدمه فى الوحدات التجارٌه التى تعتمد إعتماداً كلٌاً على  ,التفاعلٌه

 التصمٌم التفاعلً:

 

 

 

                                           
23 The House That Fuse Built- LED Displays In Unique Ways, http://www.signindustry.com/led/articles/2008-05-01-LB-

House_That_FUSE_Built-LED_Displays_from_Sidewalk_to_Channel_Letters.php3 

http://www.signindustry.com/led/articles/2008-05-01-LB-House_That_FUSE_Built-LED_Displays_from_Sidewalk_to_Channel_Letters.php3
http://www.signindustry.com/led/articles/2008-05-01-LB-House_That_FUSE_Built-LED_Displays_from_Sidewalk_to_Channel_Letters.php3
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 Interactive Screens And Displays  :24أوال: شاشات العرض التفاعلٌة

الشاشات التفاعلٌة ساهمت فى نشر الثقافة اإللٌكترونٌه 

لتحقٌق المنافع العامه للمستخدمٌن حٌث أنها دعامة 

أساسٌة فً العدٌد من المجاالت المختلفة، كالجدران 

التفاعلٌة المستخدمة داخل المراكز التجارٌه لعرض 

 بٌانات عن السلع 

 

 (24شكل ) –شاشات العرض التفاعلٌه 

من خالل تطبٌقات جدٌدة لتكنولوجٌات اللمس التى تلعب دوراً محورٌاً فى التسوٌق حٌث تتحرك آلٌة العٌن بنظرة عامة 

وبعدها تتوقؾ العٌن على نقاط جذب معٌنة ؼالبا ما تكون شٌبا ممٌزاً فٌكون ذلك هو مفتاح المتسوق لتقبل المكان, وهناك 

ى حجم شاشات العرض، حٌث ٌتوقؾ ذلك األمر على محتوى وأهمٌه العدٌد من العوامل التً ٌمكن أن تؤثر عل

المعروضات أو البٌانات المطلوب عرضها على المستهلك النهابً قبل إتخاذ عملٌه الشراء, فهناك البٌانات التى ٌجب 

 قرابتها عن كثب فى 

 42–40قدم( تحتاج الى شاشه رقمٌه ) 10–8حدود )

 42أقل من  بوصه( حٌث ال ٌوصً بإستخدام شاشات

بوصه فى تصمٌم الشاشات التفاعلٌه لعرض المنتجات 

وكلما زاد البعدعن منطقة العرض أو الؽرض المعلن عنه 

, بحٌث ال 4-كلما زادت حجم شاشه العرض, شكل

قدم  18بوصه فى حاله قرب المتسوق مسافه  60تتجاوز 

 .25-بالشكلعلى االكثر كما موضح 
 

 (25شكل ) –المطلوبه شاشات العرض واألحجام 

 

  Retail Touch Screens شاشات العرض باللمس فى وحدات البٌع بالتجزئه . أ

هناك العدٌد من تقنٌات الشاشات التفاعلٌه باللمس تصل 

تقنٌه مختلقه منها ما ٌعتمد على الضوء المربً,  18الى 

أو األشعه تحت الحمراء, أو الموجات الصوتٌه وأجهزة 

اإلستشعار وأن تلك التقنٌات لها العدٌد من األنواع أهمها: 

شاشه  ,Resistive Touch Screenشاشه مقاومه 

, شاشه بصرٌه Capacitive Touch Screenإحتوابٌه 

Optical Touch Screen شاشه تكاثفٌه بالبروجٌكتور ,

Projected Capacitive Touch Screen.  26-الشكلكما. 
 

 (26شكل ) -شاشات العرض بالمس 

                                           
24 Baanto TM, The Future of Touch, Interactive Screens and Dispalys, http://baanto.com/interactive-screens-and-displays 

http://baanto.com/interactive-screens-and-displays
https://multitouchtables.net/wp-content/uploads/2015/08/holographic-touch-projection.jpg


 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

651 

25شاشات عرض األكرٌلٌك التفاعلٌه   . ب
 : Glimm’s Interactive Foil 

األكرٌلٌك أو األسطح األخرى تفاعلٌة، هناك عدد عن األسالٌب المتبعة  لجعل اللوحة الزجاجٌة أو النافذة أو شاشة عرض 

وتحوٌلها الى نوع من الشاشات التفاعلٌة سهلة التنفٌذ, فهى التطبٌق العملً لتكنولوجٌا اإلسقاط لتحوٌل األسطح الى 

شاشات عرض باللمس حٌث تتكون من رقابق خفٌفه ٌتم تثبٌتها على نافذة العرض أو على ورقه زجاجٌه ثم تركٌب 

 .27-لشكلا اط الصور من البروجٌكتور المعلق خلؾ النافذة والرقاقة لخلق تجربه لمس الزجاج كما فىمصدر خلفى ألسق

  

 (27شكل ) –شاشات عرض األكرٌلٌك ونظام تشغٌلها 

التفاعلٌة باستخدام إما طرٌقة التثبٌت الدابمة أو  Glimmوهى سهله اإلنتقال من مكان الى أخر حٌث ٌمكن تركٌب رقابق 

وأن عملٌه التثبٌت آمنه تماًما خلؾ نافذة  Glimmالمؤقته، وال توجد أي مكونات خارجٌة مطلوبة مع إستخدام رقابق 

  العرض.

 Interactive Mirrors: المراٌا التفاعلٌه . ت

مقدمه من توشٌبا هو  3D Printersالطابعات ثالثٌه األبعاد  من أحدث التطبٌقات فى التصمٌم التسوٌقى التفاعلً بإستخدام

أسلوب العرض الذى ٌعتمد على إستخدام المراٌا التفاعلٌه كما هو مطبق فى متجر رالؾ لورٌن فى مدٌنه نٌوٌورك 

حٌث خلقت بٌبة تسوٌقٌة  2015خالل عام  26تصمٌمات مبتكره عاملٌه 10األمرٌكٌه والتى ظهرت ضمن أفضل 

بإستخدام مرآة "المحاكة اإلفتراضٌة" عن طرٌق مسح الباركود لبنود المعروضات المتواجدة داخل الوحدة التجارٌه مبتكرة 

لٌتم عرضها ظاهرٌاً حٌث تتٌح للمستوق إجراء عدٌد من اإلختٌارات والبدابل التى تعرض تلقابٌاً على مراٌا حجرات تؽٌر 

 المالبس, حٌث تمكن المتسوق

بحٌث ٌتم إظهارها على الجسم فى من تجربة المالبس 

طرٌقه إبداعٌه كما ٌمكن أٌضا إختٌار كافه المعروضات 

االخرى التى تتناسب مع ما تم إختٌارة مسبقاً لتكوٌن أفضل 

 . 28-شكل مجموعة شرابٌة فى أسرع وقت ممكن  كما

 

 (28شكل ) –المراٌا التفاعلٌه 

                                           
25 Glimm’s Interactive Foil, http://247media.nl/products/touch-foil/ 
26 Main Technology, Gregory Han, 2015, 10 of the Most Innovative Designs CES 2015, https://design-milk.com/10-most-innovative-

designs-from-ces-2015/ 

http://247media.nl/products/touch-foil/
https://design-milk.com/10-most-innovative-designs-from-ces-2015/
https://design-milk.com/10-most-innovative-designs-from-ces-2015/
https://multitouchtables.net/wp-content/uploads/2015/08/transparent-lcd-touchscreen-store-front.jpg
https://multitouchtables.net/wp-content/uploads/2015/08/touchscreen-projector-system.jpg
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 Virtual Mannequins Display: 27أسلوب العرض بإستخدام العارضات اإلفتراضٌه . ث

أسلوب العرض اإلفتراضً بإستخدام العارضات أو 

المانٌكانات ٌسمح للمتسوقٌن بإمكانٌه وحرٌة تؽٌر نوافذ 

العرض بسلع مختلفه لعدد من البدابل تبعاً إلختٌاراتهم 

ورؤٌة العدٌد من النماذج المتنوعة تسمح بتؽٌر المالبس 

للعارضات من خالل شاشات عرض تفاعلٌة تسمح 

افذة لتؽٌٌر ما ٌلزم فى صورة تفاعلٌه للعمالء بلمس الن

  مبهرة. 

 (29شكل ) –أسلوب العرض بالعارضات اإلفتراضٌه 

حٌث قامت شركه مٌكروسوفت العالمٌه بتصمٌم أسلوب العرض اإلفتراضً بإستخدام العارضات فى أمرٌكا بمتجر التاسع 

59والخمسون 
th
 Street  بمدٌنه بلومٌنؽدٌلBloomingdale  بإستخدام شاشه عرض تفاعلٌه باللمس ٌقوم  2012عام

المستخدم بالوقوؾ فى المساحه الحمراء خارج النافذة من خالل تكنولوجٌا األستشعار لعدد من البدابل المتاحه ٌتم الضؽط 

علٌها لتظهر مباشرة على الشاشه الكبٌرة بإستخدام عرض المنتج على عارضه إزٌاء إفتراضٌه ٌتم إختٌارها إٌضاً من 

لمستخدم لٌتخٌل المنتج المراد الحصول علٌه فى صورة أقرب الى الحقٌقٌه للصورة التى ٌمكن أن تكون علً المتسوق ا

 .29-الشكل نفسه قبل الدخول الى الوحدة التجارٌه وأتخاذ قرار الشراء  كما فى

 
28وحدات العرض بالدبابٌس التفاعلٌه . ج

 :Interactive Storing Pin Arts   

 Romannianنعً األثاث الرومانٌة قامت مؤسسه مص

Furnitures Manufactures Assoication  بإستخدام

الدبابٌس ذات الحركة من خالل الضؽط على مجموعه من 

القواطٌع الخشبٌه وٌتم التكوٌن والتشكٌل تبعاً لحجم المنتج فى 

 .30-شكلالوان زاهٌه تتفاعل من خالل أسلوب ؼٌر تلقٌدى 
 

 (30شكل ) -التفاعلٌه العرض بالدبابٌس 

 

 Projection أسلوب العرض بالبروجٌكتور: . ح

Technologies  

هو أسلوب للعرض ٌتلقً إشارته من فٌدٌو وعرض الصورة 

المقابله على شاشه عرض بروجٌكتور متصل مباشرة مع 

, حٌث  Serverكامٌرا وحساسات وبجهاز الكمبٌوتر 

تعمل الشاشه بمجرد بدء عمل وتشؽٌل وسرعة األستشعار  

Tracking Device  وٌستخدم فى العرض على كال من

 .31-الشكلالحوابط واالرضٌات والمناضد كما هو موضح 
 

 (31شكل ) -عرض البروجٌكتور 

                                           
27

 Bloomingdale's Features Microsoft Tech During NY Fashion Week, http://www.astroman.com.pl/?mod=magazine&a=read&id=1309 
28 Romannian Furnitures Manufactures Assoication, http://www.coroflot.com/alexandra_ghioc/interactive-storing-pin-art?specialty=4 

http://www.astroman.com.pl/?mod=magazine&a=read&id=1309
http://www.coroflot.com/alexandra_ghioc/interactive-storing-pin-art?specialty=4&
http://www.coroflot.com/alexandra_ghioc/interactive-storing-pin-art?specialty=4&
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 Digital Signage: الالفتات الرقمٌه . خ

المحال الكبٌرة متعددة األقسام حٌث تساهم فى توجٌة حركة المتسوقٌن الى أقسام تعلب دورا كبٌرا لألرشاد والتوجٌه فً 

السلع والعروض التروٌجٌة واإلعالنات كما توجد فً نقاط البٌع إلستخدامها لتثقٌؾ العمالء وإعطاء نظرة ثاقبة من حٌث 

 مصادر توافر المنتجات وتوفٌر مزٌد من المعلومات فً نفس المساحة.

  Digital Kiosks قمٌه:األكشاك الر . د

هى أكشاك لعرض السلع المزودة بشاشات تعمل باللمس توفر للمتسوق عددا من الخٌارات العدٌدة للخدمة الذاتٌة فً بٌبة 

البٌع بالتجزبة فى الوحدات التجارٌه حٌث ٌتم خدمه العمالء بشكل أفضل وفعال محققاً السرعه والكفاءة فى الوقت 

 المستخدم.

  Interactive Display Tables :29التفاعلٌةمناضد العرض  . ذ

تتمٌز مناضد العرض التفاعلٌة بعرض المنتج  من خالل 

منضدة ذات شاشة باللمس رقمٌة فابقة الدقة مؽطاة بزجاج 

تسمح للعمالء بالتصفح على  ,32-الشكلتفاعلى كما 

الشاشة من خالل معلومات مخزنة للمنتجات ومواصفاتها 

 ن. حٌث تتٌح هذه التكنولوجٌاومدى تواجدها بالمخزو

 
 (32شكل ) –منضدة رقمٌه باللمس 

 

 

 

للمتسوقٌن رؤٌة اإلتجاهات الجدٌدة وإمكانٌة التؽٌر بٌن 

والمقارنة فى المنتجات بسهولة  33-الشكلالبدابل كما فى 

للسماح لعدد كبٌر من اإلختٌارات مثل النموذج المتاح الذى 

كما تسمح بعرض  واحد,ٌعرض عدد من األحذٌة  فً وقت 

دٌنامٌكى محتوى على مساراً صوتً خاص ٌعمل على تحدٌد 

نوع الموسٌقى المصاحبه لكل إختٌار على حده إلنشاء تجربة 

 صوتٌة تساهم فى خلق صورة ممتعة .

 

 (33شكل ) –اإلختٌار بٌن البدائل المتاحه 

 

  

                                           
29

 Athletic Shoes (PERCH Horizontal), http://jared-schiffman.squarespace.com/athletic-shoes-demo 

http://jared-schiffman.squarespace.com/athletic-shoes-demo
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGnfehluTZAhUOyaQKHUUqBUIQjRwIBg&url=http://jared-schiffman.squarespace.com/womens-shoe-demo/&psig=AOvVaw2M7eyNRfW_p40y-qvYQlXm&ust=1520852986117572
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGnfehluTZAhUOyaQKHUUqBUIQjRwIBg&url=http://jared-schiffman.squarespace.com/womens-shoe-demo/&psig=AOvVaw2M7eyNRfW_p40y-qvYQlXm&ust=1520852986117572
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 أوالً: دراسات وتطبٌقات محلٌه وإقلٌمٌه:

    Etisalat )فٌستفال مول( 30مصر -مصر: إتصاالت  (1)

 مصر  -إتصاالت   اسم الوحدة التجارٌة 

 مركز تجارى فٌستفال مول التجمع األول / مصر المنطقة / الدوله

 مترمربع 240 المساحة الكلٌة

 متخصصة للمنتجات األلٌكترونٌة وخطوط األتصاالت  نوع الوحدة التجارٌة 

 طابق واحد   الشكل المعمارى

 مسار الحركة الحر  مسار الحركة 

األبعاد الخمس فى التصمٌم 

 التفاعلً

 تم تحقٌق كال من األبعاد التالٌه:

 : إستخدام العالمه التجارٌه وشعار إتصاالتالكلمات  

 إستخدام شاشات العرض التفاعلٌه العرض البصري: 

 حٌز فراؼً مفتوح الحٌز الفراغى: 

 إختصارعملٌة الشراء وأداء الخدمات مع أقل عدد من الموظفٌن الوقت: 

 تفاعل مباشر مع التجهٌزات والعرض السلوك البشرى: 

 مفتوحة  نوافذ العرض

 اجهزة المحمول بمناضد العرض التفاعلٌة  نقاط الجذب 

 اللوحات الرقمٌة  –المناضد التفاعلٌة  –حوابط العرض التفاعلٌة  وحدات العرض التفاعلٌة

اإلتجاه التفاعلى فى تصمٌم الوحدات التجارٌه والخدمٌه إتجاة حدٌث ظهر فى مصر بدخول عصر تكنولوجٌا اإلتصاالت 

ار جم, فنجد ملٌ 5حٌث إستخدمت لعرض وتسوٌق التلٌفونات المحموله ذلك المجال الذى بلػ حجم إٌراداته السنوٌه 

لصالح شركه  2015فى عام  2م240التصمٌم الذى قام به المهندس المعمارى والمصمم محمد رضوان على مساحه 

قد جمع ما بٌن األخشاب والخامات الحدٌثه مع الشاشات التفاعلٌه   WOW Concept Storeمصر أطلق علٌه  -إتصاالت

  ,34-الشكلالكبٌرة كما فى 

   

 (36شكل ) –دمج األخشاب مع الخامات الحدٌثه  (35شكل ) –أماكن خدمه العمالء  (34شكل ) –التجارٌه وشاشات العرض العالمه 

حٌث سعى التصمٌم الى التعبٌر عن صورة إتصاالت كعالمه تجارٌه ذات طابع تقنً نم خالل تقدٌم تجربه تجزبه تفاعلٌه 

 -بالشكلعن طرٌق التفاعل مع الموظفٌن والمنتجات والمعروضات وسهوله الخدمات المؤادة للعمالء كما هو موضح 

35 &36.  

                                           
30 Etisalat WOW Concept Flagship Store Design, 2015-2016, https://mohamedradwansite.wordpress.com/2016/11/23/etisalat-new-concept-

flagship-store-design/ 

https://mohamedradwansite.wordpress.com/2016/11/23/etisalat-new-concept-flagship-store-design/
https://mohamedradwansite.wordpress.com/2016/11/23/etisalat-new-concept-flagship-store-design/
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSn7Sf-ODZAhWD6aQKHfuiBpUQjRwIBg&url=https://mohamedradwansite.wordpress.com/2016/11/23/etisalat-new-concept-flagship-store-design/&psig=AOvVaw02CBkVy1T08KnXf0DQZUrq&ust=1520743253219219
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 مصر:  -الدراسه التحلٌلٌه للتطبٌق األول 

ام المصمم بتطبٌق المناهج الثالث الربٌسٌه الواجب مراعاتها ق

فى التصمٌم التفاعلً حٌث تم التصمٌم مستخدماً كال من منهج 

وقابلٌه  Goal-driven Designالتصمٌم الموجه بهدؾ 

وكذلك منهج األبعاد الخمسه التفاعلٌه  Usabilityاإلستخدام 

بصرى )الشاشات وهى الكلمات )العالمه التجارٌه( والعرض ال

التفاعلٌه( والحٌز الفراؼى )المساحات المفتوحه الكبٌرة( 

والوقت )توفٌر الوقت المستؽرق فى البٌع أو إداء الخدمه( 

وأخٌراً البعد الخامس وهو سلوك العمالء )التفاعلٌه 

 . 37-والمشاركه( وكما ٌظهر فى الشكل
 

 (37شكل  ) –منهجٌه التصمٌم المستخدمه 

 
 Technical Interactiveفأن األسلوب التكنولوجً التفاعلً المستخدم فهو تكنولوجٌا الوسابط المتعددة التفاعلٌه 

Approaches  أما التجهٌزات ووسابل . والتى شملت اإلعالن والمعلومات والصور المربٌه والعروض البصرٌه المختلفه

ت العرض التفاعلٌه كما إستخدمت شاشات العرض باللمس المستخدمه فقد إستخدمت بكثرة شاشا العرض التفاعلٌه

للحصول على البٌانات المطلوبه أو للحصول على رقم إداء الخدمه بإستخدام االت الحدٌثه وكذلك مناضد لعرض نماذج 

من التلٌفونات مدعمة بشاشات لعرض مواصفات الجهاز لٌتفاعل معها المتسوق بالتجربة . وحدات العرض بالدبابٌس 

 علٌق بعض األكسسسورات الخاصه بالتلٌفونات المحموله كما إستخدمت بعض الالفتات واألكشاك الرقمٌه.  لت

 
 Virtual Supermarkets – Dubai 31دوله اإلمارات المتحدة )دبى( المحال اإلفتراضٌه للسوبر ماركت (2)

 دبً -مشروع المتجر اإلفتراضى   اسم الوحدة التجارٌة 

 دبً -/ اإلمارات MOE محطات مترو  المنطقة / الدوله

 سوبر ماركت الكترونً إفتراضً نوع الوحدة التجارٌة 

 )شاشه إعالنٌه معلقه فقط ( ال ٌوجد الشكل المعمارى

 مسار الحركة الحر  مسار الحركة 

األبعاد الخمس فى التصمٌم 

 التفاعلً

 تم تحقٌق كال من األبعاد التالٌه:

 العالمه التجارٌه وشعار إتصاالت: إستخدام الكلمات  

 إستخدام شاشات العرض التفاعلٌه العرض البصري: 

 حٌز مفتوح العناصر المادٌة أو الحٌز الفراغى:  

 تم إختصار عنصر الوقت من الشراء وأداء الخدمه  الوقت: 

 تفاعل مباشر مع التجهٌزات والعرض السلوك البشرى: 

 مفتوحة  نوافذ العرض

 مكان متمٌز ذات جذب فى منطقه كثٌرة الحركه نقاط الجذب 

 اللوحات الرقمٌة  –حابط عرض تفاعلً  وحدات العرض التفاعلٌة

 (38شكل ) –جدول الدراسه التطبٌقٌه للتطبٌق األول )من إعداد الباحث(                                   

                                           
31
 -out-rolled-supermarkets-virtual-http://www.timeoutdubai.com/knowledge/news/67419Virtual supermarkets rolled out across Dubai, 

dubai-across 

 

 المنهج التصمٌمً

 التصمٌم الموجه بهدف -  

 قابلٌه اإلستخدام -

 األبعاد الخمسه للتصمٌم -

تكنولوجٌا الوسائط 
 المتعددة التفاعلٌه

التجهٌزات 
ووسائل 
 العرض

http://www.timeoutdubai.com/knowledge/news/67419-virtual-supermarkets-rolled-out-across-dubai
http://www.timeoutdubai.com/knowledge/news/67419-virtual-supermarkets-rolled-out-across-dubai
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قامت شركه إتصاالت بالتعاون مع هٌبه الطرق 

دبً بتفٌذ مشروع المتجر اإلفتراضى والمواصالت فى 

بتركٌب عدد من شاشات التسوق التقاعلٌه فى عدد من 

, تلك التى تمكن من  MOEمحطات مترو اإلمارات

التفاعل الفورى مع المتجر المراد ثم القٌام بعملٌات شراء 

 فورٌه من خالل تجربه التسوق ثالثٌه األبعاد حٌث تسمح

 

 (39شكل ) –نافذة التسوق اإلفتراضً 

 

للركاب بإختٌار العناصر المطلوبه من الرفوؾ اإلفتراضٌة م 2× م 3.5الشاشة التً تعمل باللمس ثالثٌة األبعاد بحجم 

أو تطبٌق الهاتؾ المحمول المجانً المتوفر على  www.trolley.aeبل ٌمكنهم أًٌضا إستخدام موقع الشركة اإللكترونً 

لٌقوم المتجر المختار باالتصال الحقاً لترتٌب التسلٌم  Trolley.aeمتجر التطبٌقات والروبوت لتنفٌذ عملٌه الشراء بإستخدام 

 .39-شكلمنافذ جدٌدة,  6فى الوقت والمكان المناسب ومن المخطط تنفٌذ عدد 

 اإلمارات دبً:  –لثانً الدراسه التحلٌلٌه للتطبٌق ا

قامت الشركه المصممه بتطبٌق المنهجٌه الثالثٌه 

المستخدمه فى الوسابل التفاعلٌه كما إستخدمت كال 

من تكنولوجٌا الوسابط التفاعلٌه من الشاشات 

والتحهٌزات الالزمه سواء شاشات العرض باللمس 

ثالثٌه األبعاد وكذلك تكنولوجٌا الواقع اإلفتراضً 

إستخدامها بتصور عدد من األرفؾ التى تم 

اإلفتراضٌه لعرض المنتجات المعروضه والمتاحه 

 . 40-الشكل فى النظام, كما فى
 

 (40شكل ) –المراحل التنفٌذٌه للشراء اإلفتراضً 

 دراسات وتطبٌقات دولٌه:ثانٌاً: 

 الصٌن - Xtep   32وحدة تجارٌه لبٌع األدوات الرٌاضٌه

 Xtep  -وحدة تجارٌه لبٌع األدوات الرٌاضٌه   اسم الوحدة التجارٌة 

 الصٌن -تشانؽشا  الدوله  / المنطقة

 مترمربع 800 المساحة الكلٌة

 متخصصة للمنتجات المالبس الرٌاضٌة   نوع الوحدة التجارٌة 

 ثالث طوابق الشكل المعمارى

 مسار الحركة الحر  مسار الحركة 

 تم تحقٌق كال من األبعاد التالٌه:األبعاد الخمس فى التصمٌم 

                                           
32
 Xtep Brand Experience Sportswear Store by Ziyang, Changsha – China, Retail Design Blog, 2015, 

china-changsha-ziyang-by-store-sportswear-experience-brand-http://retaildesignblog.net/2015/04/21/xtep/ 

شاشه 
عرض 
ثالثٌه 

 األبعاد

  نتهاءإ
الشراء 
 والتسلٌم

اإلختٌا
ر بٌن 
 البدائل

تنفٌذ 
 الطلب

إختٌار 
الوقت 
 والمكان

http://retaildesignblog.net/2015/04/21/xtep-brand-experience-sportswear-store-by-ziyang-changsha-china/
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 : إستخدام العالمه التجارٌه وشعار إتصاالتالكلمات  التفاعلً

 إستخدام شاشات العرض التفاعلٌه العرض البصري: 

 حٌز فراؼً مفتوح الحٌز الفراغى: 

 إختصار الشراء وأداء الخدمات مع أقل عدد من الموظفٌن الوقت: 

 تفاعل مباشر مع التجهٌزات والعرض السلوك البشرى: 

 مفتوحة  نوافذ العرض

 األسقؾ التفاعلٌة  –مناطق التفاعل األفتراضى عبر الحوابط  التفاعلٌة  نقاط الجذب 

 اللوحات الرقمٌة  –األسقؾ التفاعلٌة  –حوابط العرض التفاعلٌة  -األرضٌات  وحدات العرض التفاعلٌة

 (41شكل ) –للتطبٌق األول )من إعداد الباحث( جدول الدراسه التطبٌقٌه 

 

هى شركه كبٌرة لعرض  السلع الرٌاضٌة فً الصٌن حٌث قد تسببت التجارة اإللٌكترونٌة   Xtepشركة  أكس تب 

والهاتؾ النقال فى فقد كبٌر للقوة الشرابٌه وضعؾ إقبال المستهلكٌن لذلك تم إعادة وضع إستراتٌجٌة ومفهوم تصمٌمى 

 المربٌة". بمفهوم "التجزبة المستقبلٌة Ziyangحدٌث من أحد شركات التسوٌق التفاعلى  

 الحل التصمٌمى :

المتخصصه فى مجال  Ziyangإقترحت شركه 

السٌاسات التسوٌقٌة للوحدات التجارٌة حلواًل تتكامل مع 

 800على مساحه  42-شكلنمط حٌاة المستهلكٌن, 

مترمربع بتحوٌل وسابل العرض من "الشاشات ذات 

التربٌعات المتكررة" إلى وحدات أساسٌة لعرض 

اضٌة، بتجربة تفاعلٌة تخلق بٌبة رٌاضٌة المنتجات الرٌ

كجزء من المالعب ٌستطٌع ان ٌمارس نوع من الرٌاضة 

مستخدما المنتجات الرٌاضٌة لعرض المالبس الرٌاضٌة 

من خالل الشاشة  التفاعل األفتراضى التً تعمل 

 بالحساسات التكنولوجٌة  وباللمس . 

 

 (42شكل ) –التصمٌم الداخلى لوحدة البٌع 

حٌث صمم الطابق األول بإستخدام مفهوم تجربه الحركه 

" Running Concept Experience Pavilionالتفاعلٌه "

التى تعتمد على  تقنٌة التفاعل اإلفتراضى بٌن اإلنسان 

والحاسوب من خالل تقنٌة تعطى بٌبة رٌاضٌة 

وشخصٌات عالمٌة تمارس الرٌاضة بمالبس تلك العالمة 

متسوق التفاعل مع الشخصٌات التحارٌة وٌستطٌع ال

االفتراضٌة معهم فى تجربة مثٌرة وحتى التقاط 

  42-بالشكلالصورمعهم  كما هو موضح 

 (42شكل ) –تصمٌم الطابق األول من الوحدة 
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أما الطابق الثانً فهو "جناح مبٌعات المجموعة الكاملة" 

حٌث ٌتم عرض السلع من خالل مساحات كبٌرة حٌث 

إستخدمت وحدات العرض والمانٌكانات  للسلع فً أشكال 

مسطحة ومربعة، مما ٌوفر اإلحساس السهل وٌمكن 

لشاشة اللمس فً الجانب األٌسر على مطابقة المالبس كما 

مح له بمشاهدة التنوع لألزٌاء ٌرؼب المتسوق وتس

  43-شكل –الرٌاضٌة السابقة 

 (43شكل ) –تصمٌم الطابق الثانى من الوحدة 

فهو ممٌز  44-الشكلأما تصمٌم الطابق الثالث فى 

بعروض المنتجات ذات العالمة التجارٌة حٌث ٌتٌح 

للمتسوق طباعة صور مع الشخصٌات المهمة ومشاركة 

 VIPتلك الصور على مجتمعات اإلنترنت وتتٌح خدمة 

المتوفرة المشاركة فوًرا فً تخصٌص منتجات المالبس 

الخاصة بالمتسوق وأنشطة نادي الجري التً ٌنظمها 

  .Xtepولوٌة لتجربة منتجات جدٌدة من المتجر إلعطاء األ

 (44شكل ) –تصمٌم الطابق الثالث من الوحدة 

 

 الخالصه:

إستخدام التصمٌم التفاعلً وقٌاس أثرة على أسالٌب العرض فى الوحدات التجارٌه أدى الى زٌادة خلق مفاهٌم جدٌدة بهدؾ 

زٌادة التفاعل مع المستخدمٌن بأحدث تقنٌات التقدم التكنولوجى, بالتالى ظهر عدٌد من األسالٌب التصمٌمٌة والتطبٌقات 

ٌع ومستمر دفعت كال من مصممً العمارة الداخلٌه ومتخصصٌن البرامج الناشبة نتٌجة لتدفق المعلومات بشكل سر

اإللكترونٌه الى إٌجاد الحلول المناسبة لحل الحٌزات صؽٌرة المساحة لتستطٌع تروٌج أكبر قدر من السلع فى أقل مساحة 

ع االفتراضً التى فتحت مجاالً ممكنة. ثم اإلنتقال بعد ذلك الى مرحله اإلبداع فى أسالٌب العرض الحدٌثه وتكنولوجٌا الواق

جدٌداً لمصممً العمارة الداخلٌه فى إبتكار تصامٌم مبتكرة من خالل دمج ومزج ما بٌن الواقع الحقٌقً واإلفتراضً 

لتحقٌق المشاركه التفاعلٌه بإستخدام تجارب متعددة لإلدراك الحسً للمستخدمٌن مؤثراً على سلوكهم للقٌام بالعملٌه 

قارنة مع الطرٌقة التقلٌدٌة للتصمٌم الداخلً التروٌجى للوحدات التجارٌة، فأن تلك التجارب الحدٌثه الشرابٌه, وبالم

وتطبٌقات أسالٌب العرض المعتمدة على التصامٌم التفاعلٌه قد أثبتت فعالٌتها التروٌجٌه فى مجال التسوٌق للوحدات 

 كما تم توضٌحه من خالل التطبٌقات التى تناولها البحث. التجارٌة سواء على المستوى القومى أو األقلمًٌ أو العالمً 

 التوصٌات :

  بذل مزٌد من اإلهتمام والجهود من اجل زٌادة نشر وإستخدام أسالٌب العرض التفاعلٌة وواجهات العرض

ه الشرابٌه وهذا ال وتطبٌقاتها المختلفه وتحدٌث تطورها بما ٌالبم تحقٌق المنفعه والقٌمه المضافه للعملٌ 3Dالثالثٌه األبعاد 

 ٌتأتً اال بمزٌد من اإلنجازات فى المجاالت التقنٌه مثل تكنولوجٌات التتبع اإللكترونً وهندسه أجهزة اإلتصاالت ونشرها. 
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  ضرورة وضع مناهج حدٌثه فى البرامج الدراسٌة للدارسٌن فى تخصص تصمٌم العمارة الداخلٌه إلثراء العملٌة

التفاعلً  لتكنولوجٌات الحدٌثة التى سوؾ تكون المدخل للتوسع فى تطبٌقاتها فى مجال التصمٌمالتعلٌمٌة بتلك المفاهٌم وا

 التجارى.  

ونحن نعتقد انه فً المستقبل القرٌب سوؾ ٌمكن من إفساح المجال كامالً لقوة تكنولوجٌا الواقع اإلفتراضً فً الممارسة 

وتكراره فى العدٌد من التطبٌقات الٌومٌه لكافه النواحً التجارٌه العملٌة للتصمٌمات التفاعلٌه مما ٌزداد فى إنتشاره 

والتسوٌقٌه. وأخٌرا، فإن إستخدام التصمٌم التفاعلً فى الوحدات التجارٌة على أساس النظم الحدٌثه فى أسالٌب العرض 

بكثرة فً الممارسات وتكنولوجٌا الواقع اإلفتراضً لٌس فقط ٌعد وسٌلة جدٌدة للبحث األكادٌمً، بل إٌضاً إستخدمه 

 العملٌة والتطبٌقٌه العدٌدة سوؾ ٌجلب تأثٌر مهم على تعزٌز مستوى التصمٌم الداخلً فى هذا المجال. 
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