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 مقدمة:ال

فً األونة األخٌرة اتجهت الكثٌر من المعارض التجارٌة إلى استغالل بنٌتها الداخلٌة كبنٌة تروٌجٌة جذابة للتروٌج 

للمنتجات المعروضة داخلها , فتستخدم حوائطها واسقفها وارضٌاتها وجمٌع مكوناتها المعمارٌة الداخلٌة كمسرحاً لعرض 

رسالة موجهة للجمهور، وكقاعدة عامة فً علم التسوٌق لكً نبٌع سلعة أو خدمة ما البد من عرضها بشكل ٌجذب المتلقً 

 وٌبهره , بشكل ٌظهر السلع والفكرة العامة بأفضل ما تحتوٌه وذلك لتحقٌق أفضل مبٌعات .

ٌة غٌرت هذه التكنولوجٌا بأمكانٌاتها من أفكارنا وكنتٌجة للتطور المتسارع فً التكنولوجٌا الرقمٌة وانتقالها إلى التفاعل

حول الواقع والمعرفة والحقٌقة وألغت الحدود الممٌزة بٌن المتخٌل والواقعً ، فكل ما هو متخٌل هو جزء من الواقع ، 

 وكل ما هو واقعً ٌمكن أن ٌصبح أحد مكونات المتخٌل .

فً الشكل والوظٌفة حٌث أصبح ٌتخطً كونها مادة عرض شهد تصمٌم نظم العرض المعدنٌة تطور هائل وتغٌر من ثم 

تقلٌدٌة إلى كونها عمل فنً ٌحمل العدٌد من القٌم الجمالٌة والفنٌة. واستخدمت الصورة والحركة والخامات المختلفة فً 

النظم بعض األحٌان فً نقل األفكار وجذب الجمهور كما لعبت الكتابات دورا مشتركا إلً جانب التصمٌمات فً تكوٌن 

البصرٌة  لنظم العرض المعدنٌة. لذلك جنحت االتجاهات الحدٌثة فً تصمٌم نظم العرض المعدنٌة إلً ابتكار أنماط فنٌة 

جدٌدة من خالل المؤثرات البصرٌة وتكنولوجٌا الخامات الحدٌثة ٌبدع المصمم من خاللها هٌئة شكلٌة جذابة ومبهرة فً  

هداف الشركة المعلنة مما ٌمٌزها عن الشركات المنافسة وٌوضح شخصٌتها تصمٌم نظام العرض وتبرز من خاللها أ

 وهوٌتها للجمهور.

وكحركة تطورٌة لتوظٌف التفاعلٌة فً البنٌات الداخلٌة المعمارٌة جاءت تقنٌة تحوٌل مكونات بٌئاتها الداخلٌة متضمنة نظم 

بنٌات تصمٌمة تقودنا لخلق مساحاٍت دٌنامٌكٌٍة ولها العرض المعدنٌة إلى مكونات تفاعلٌة , والتً ٌمكن تعرٌفها بأنها 

خصائص قادرة على أداء وظائف تفاعلٌة واسعة المدى. حٌث تصبح التفاعالت المادٌة المعقدة ممكنة باالنصهار الخالق 

 للحوسبة الذكٌة "الذكاء االصطناعً" مع نظٌرها الحقٌقً المادي الحركً 

التقلٌدٌة وأصبح ٌتجه سعٌا وراء الجدٌد الذى ٌحقق له المزٌد من اإلبهار والقرب  وألن المتلقً ٌرفض الٌوم األسالٌب  

من الواقعٌة , لذلك اجتهدت الكثٌر من المؤسسات العاملة فً تطوٌر التكنولوجٌا المتعلقة بتصمٌم نظم العرض المعدنٌة 

التفاعلٌة أكثر واقعٌة وقربا من المستخدم, التفاعلٌة فً تطوٌر صناعة المؤثرات الخاصة لخلق أنواع جدٌدة من المحاكاة 

واتجهت عملٌة تصمٌم نظم العرض المعدنٌة التفاعلٌة وراء تحقٌق المزٌد من الجاذبٌة والتشوٌق من خالل التوظٌف 
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المؤثر للتقنٌات المستحدثة فى عملٌة التصمٌم "والتً تعتمد على مجموعة متداخلة من التقنٌات وهً تقنٌة اللمس المتعدد 

Multi-touch Technology   ً3 , والتقنٌة الحركٌة ثالثٌة األبعاد وتقنٌة الواقع األفتراضD motion and 

Virtual reality Technology ." ( 4مرجع رقم)
 

لذلك ٌتجه البحث نحو رصد الخصائص االرجونومٌة والتفاعلٌة فً التصمٌم اإلبداعً لنظم العرض المعدنٌة للوصول إلً 

لمطلوبة فً المتلقً المتعامل مع نظم العرض المعدنٌة, مما ٌفرض علٌنا التعرض لدراسة مجموعة الخصائص التأثٌرات ا

البصرٌة والتقنٌة الحدٌثة من شكل ولون وحركة و مؤثرات تفاعلٌة التً لم ٌتنبه إلٌها أغلب مصممً نظم العرض 

الفكر المبتكر والخروج عن المألوف بما ٌحقق الفكر  المعدنٌة المصرٌٌن والتً ٌمكن استخدامها بأسلوب جدٌد ٌعتمد علً

اإلبداعً لفكرة نظم العرض المعدنٌة وطبٌعة المجال المعلن عنه. و بالتالً تعمل المؤثرات البصرٌة والتقنٌة الحدٌثة 

ٌن صورة المرتبطة بخصائص المواد علً جذب إنتباه المشاهد أوال ثم الوصول فً النهاٌة الً مرحلة التأثٌر فٌه وتكو

 ذهنٌة إٌجابٌة عن الشركة والمنتجات الخاصة بها.

 .ارجونومية وحدات العرض التفاعلية –نظم العرض المعدنية  –التصميم التفاعلي  الكلمات المفتاحية:


