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 الملخص:

يقع على عاتق المصمم الداخلي الكثير من التحديات في عملية التصميم، من اجل ان يكون التصميم مالئما للظروف      

البيئية والثقافية، حيث كان للتكنولوجيا الحديثة األثر الكبير في احداث تحوالت معمارية متالحقة رداً على التطورات 

ات. اذ ظهر الكثير من المفاهيم الجديدة في مجال التصميم الداخلي والتي بدورها الكثيرة في تكنولوجيا االتصاالت والمعلوم

تلبي احتياجات االنسان ومتطلباته المستقبلية، ومن هذه المفاهيم التصميم الداخلي التفاعلي، مما جعل المصمم الداخلي يعيد 

الرقمي، حيث أن التصميم التفاعلي اعطى للشكل  النظر في االساليب التصميمية التقليدية لدمجها مع التصميم التكنولوجي

 .والفراغ والوظيفة معنى جديد، وجعل الفراغات تتفاعل مع اإلنسان، آخذا باالعتبار احترام البيئة الداخلية والخارجية

يستعرض البحث التصميم الداخلي التفاعلي واثرة في تحسين أداء المكتبات، من خالل توظيف التصميم التفاعلي في 

الفراغات الداخلية بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المستخدمين، باإلضافة الى تحقيق اقصى درجات االستفادة من 

الفراغات المتاحة وتحسين أداء المكتبات، حيث ان استخدام التصميم التفاعلي في محددات الفراغ الداخلي للمكتبات يعمل 

، ويعمل على حل المشاكل بفراغات المكتبة ويضمن تفاعلهم معهاعلى تحقيق الوظيفة، ويساهم في ربط المستخدمين 

السائدة فيها، حيث يمكن استغالل التقنيات التفاعلية كوسيلة ارشادية او لجذب انتباه مرتادي المكتبة، كما يمكن استخدام هذه 

يم تصميم مبتكر وهادف وسهل التقنيات كوسيلة لعملية تصفح وقراءة الكتب، ويقلل من الجوانب السلبية في التصميم بتقد

التعلم واالستخدام، ويعمل على تعزيز الجوانب اإليجابية في التصميم من خالل تقديم تصميم ترفيهي ومرح يستطيع 

 المستخدم االستمتاع به من خالل توظيف الحواس المختلفة.
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اعلي، وتقنيات التصميم التفاعلي التي اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة مفهوم التصميم الداخلي التف

 ( في المكتبات ويحسن من خبرة المستخدم.وغيرها تساهم في تشكيل الفراغات الداخلية )أرضيات، حوائط، أسقف

 الكلمات المفتاحية

 التصميم الداخلي، التصميم الداخلي التفاعلي، المكتبات، تحسين األداء.

Abstract: 

    In order for the design being appropriate to the environmental and cultural conditions, the 

Interior Designer has many challenges in the design process, whereas modern technology has 

a great impact on causing successive architectural transformations in response to the many 

developments in Communication and Information Technology. As well as many new concepts 

emerged in the field of interior design, which meet the human needs and its future 

requirements, including but not limited to, the interactive interior design, which made the 

interior designer reconsider the traditional design methods to integrate them with digital 

technological design, because the interactive design gives a new meaning for each of the form, 

space and function and makes the spaces interact with the human being, taking into 

consideration the respect of the internal and external environment. 

The Research presents the interactive interior design and its impact on improving the 

performance of libraries, by using the interactive design in interior space aimed at meeting the 

needs and requirements of users, in addition to maximizing the benefit from the available 

spaces and improving the performance of libraries, whereas the use of the interactive design in 

the determinants of the interior spaces of libraries works on achieving the function, and 

contributes to linking users to the library spaces and ensuring their interaction with it, It works 

on solving the prevailing problems in it, as interactive technologies can be used as a guide or 

to attract the attention of library visitors, and these technologies can also be used as a means 

for browsing and reading books, and it reduces the negative aspects in design by providing an 

innovative, purposeful and easy to learn and use design, and it works to enhance the positive 

aspects. In design, by providing an entertaining and fun design that the user can enjoy by 

employing different senses. 

The Research adopted the descriptive and analytical approach by studying the concept of 

interactive interior design, and the techniques of the interactive design that contribute to 

forming interior spaces (floors, walls, and ceilings, etc.) in libraries. 

key words: 

Interior Design, Interactive Interior Design, Libraries, Performance Improvement. 

 

 مقدمة البحث:

ونتيجة التطور التكنولوجي الذي  .(1: ص 6التصميم الداخلي عملية تفاعل بين االنسان والمكان والزمان والثقافة )ان 

شهدة العالم في اآلونة األخيرة وال سيما في مجال التكنولوجيا المستخدمة في اعمال التصميم الداخلي، ظهر مفاهيم كثيرة 

لي، الذي يتحقق فيه التفاعل بين مستخدم المكان وبين التصميم من خالل استخدام في التصميم ومنها التصميم الداخلي التفاع

(. هذه التكنولوجيا تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات اإلنسان 13: ص 2تكنولوجيا الحاسب اآللي المندمجة بداخله )

 تطبيقاته في مجاالت الحياة المختلفة.ومتطلباته المستقبلية، من خالل تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالحاسب اآللي و
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فالفراغ التفاعلي هو بيئة تتفاعل مع المستخدمين الموجودين داخلها، تستجيب لنشاطهم وتتفاعل معهم، وذلك من خالل 

بدأ التصميم التفاعلي ينتشر في تهيئة وتشكيل والحركية، واللمسية. حيث ، والسمعية، العروض المتنوعة كالبصرية

داخلية بشكل كبير كونه يعمل على تغيير مهام وأشكال الفراغات الداخلية بالشكل الذي ينعكس على األداء الفراغات ال

الخدمي للمكتبات، كونه يؤثر على تغيير شكل فراغاتها الداخلية مع المحافظة على تحقيق الوظيفة وعملية التفاعل بين 

ا التغيير يؤثر بشكل كبير في الفراغات الداخلية، كونه يرتكز المستخدم والفراغ بصورة ايجابية. ومما ال شك فيه ان هذ

في ت المستخدمين. ومن الممكن ان يحدث نقلة نوعية فريدة من نوعها الحتیاجاعلى الوظيفة المطلوبة، حيث يستجيب 

ف لتكیوامعه ل لتفاعر المستخدم والتعرف عليه واعاــتشــس، اذ جعل محددات الفراغ الداخلي قادرة على ایفیةوظلوم امفه

 .(1: ص 6مع رغباته )

 مشكلة البحث:

 تتمثل مشكلة البحث في محاولة االجابة عن التساؤل التالي:

يمكن تحسين أداء المكتبات من خالل التكنولوجيا الحديثة التفاعلية لتطوير وتحسين األنشطة الخدمية الداخلية فيها  كيف

 ولتحقيق متطلبات واحتياجات مرتاديها.

 البحث:هدف 

. تطوير ومعالجة الفراغات الداخلية للمكتبات، لتحقيق متطلبات واحتياجات المستخدمين داخلها بشكل تفاعلي يحسن من 1

 أدائها.

 . وضع خطوط ارشادية لكيفية تقديم الحل األمثل في معالجة وتشكيل الفراغ الداخلي للمكتبات.2

 فرضية البحث:

ان االستفادة من تكنولوجيا التصميم التفاعلي في المكتبات يساعد بشكل كبير على تحقيق الوظيفة، ويساهم في ربط 

 المستخدمين بفراغات المكتبة ويضمن تفاعلهم معها. 

 أهمية البحث:

مقترحات مستقبلية  رصد الجوانب اإليجابية للتصميم التفاعلي في تطوير فراغات المكتبات، وآلية االستفادة منه في وضع

 مالئمة تلبي احتياجات المستخدم وتحسن من أداء المكتبات.

 منهجية البحث:

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة مفهوم التصميم الداخلي التفاعلي، وتقنيات التصميم التفاعلي التي 

 مكتبات.تساهم في تشكيل الفراغات الداخلية )أرضيات، حوائط، أسقف( في ال

 . تصميم المكتبات:1

تلعب المكتبات دورا تربويا وتعليميا كبير في توفير مصادر المعرفة وتدعيم المناهج الدراسية، باإلضافة الى توفير كم 

هائل من المعلومات وتدعيم األنشطة البحثية وتنمية القراءة واالطالع وتنمية المهارات والقدرات التي تساعد على سرعة 

اإلضافة الى دورها المحوري في النهوض بالتعليم والبحث العلمي، حيث تشارك المكتبات بشكل فعال في صلب التعلم. ب

العملية التعليمية، حيث انها تمثل العصب الرئيسي في المنظومة األكاديمية ككل، وخادم ألهدافها، وداعم لسياساتها 

تقالليته كشريك فعال للمكتبات الوطنية، في منظومة أكبر تتعدى التعليمية، وفي الوقت ذاته ككيان له ذاتيته وتفرده، واس

 الدور المؤسسي إلى اإلطار القومي.
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حيث يكمن الغرض األساسي من إنشاء المكتبات هو زيادة ثقافة المجتمع واطالعه على مختلف الكتب نظراً للقيمة الكبيرة 

 ا من التلف.للكتاب، وكذلك فإنها تؤدي دوراً هاماً في جمع الكتب وحفظه

في الوقت الحالي تصميم المكتبات ال يعتمد على توفير الغرف وبعض الخدمات اإلضافية فقط، حيث تطور األمر خالل 

السنوات الماضية، ليصل إلى مستويات عالية وأكثر احترافية، يتناول مجاالت أخرى كالترفيه، الضيافة، الجو العام، 

على المصممين إدراكها بشكل كافي، ليتم تحويلها على أرض الواقع. حيث  وغيرها من المتطلبات. وهي أمور يتوجب

ظهرت نماذج جديدة للمكتبات الستيعاب األنماط واإليقاعات الجديدة للحياة. يشمل التنوع الهائل في المكتبات مجموعة 

تتميز عن طريق نظام تصنيف  واسعة من المستخدمين، ومن الباحثين واألكاديميين والطالب الباحثين عن المعرفة، يجعلها

 يشمل متطلبات أساسية متعددة لتشغيلها وتلبية المتطلبات.

لذلك البد ان يراعي المصمم عند تصميم المكتبات عملية إدارة وتخطيط التصميم وفق منهجية معينة في الموقع المختار، 

بما يضمن تحقيق العالقات الوظيفية المناسبة التي تجمع مكونات التخطيط بوظائفها المختلفة على ان يراعي المصمم اثناء 

ب عليها من خدمات، بداية من أماكن انتظار السيارات ومداخل ومخارج المكتبة عملية التصميم أنشطة المستخدم وما يترت

باإلضافة الى تخطيط المكتبة وآلية الوصول الداخلية من ممرات عامة وخاصة ومناطق الخدمة. باإلضافة الى مراعات 

التي تحتويها او المواد التي عملية التصميم الداخلي للمكتبة من خالل مساحة المكتبة ومالئمتها األنشطة والتجهيزات 

 تستخدمها تبعا لحجمها والغرض المعد من اجله، ويبني على هذه العالقات الحل األنسب. 

هناك عدد من عناصر التصميم األساسية في المكتبات، التي يعهد المصمم الداخلي الى العمل على تحقيق الجوانب 

التصميمية في المكتبات الى ثالث اقسام مكملة لبعضها هي )فراغات االستخدامية والجمالية بها، حيث تنقسم المعايير 

 المكتبة، العالقة بين المساحات وعناصر تأثيث المكتبة(.

 وفيما يلي استعراض لبعض اهم المعايير التصميمة للمكتبات:

 فراغات المكتبة: 1.1

 :اغ الموظفين وغيرها من الفراغاتتقسم فراغات المكتبة الى فراغ المدخل، فراغ القراءة، فراغات الكتب، فر

فراغات المدخل: عند تصميم المداخل يجب ان تكون واضحة وسهلة الوصول، ويجب ان تكون واسعة رحبة، حيث  .1

يعتبر المدخل الفاصل بين داخل المكتبة وخارجها فمن الضروري االهتمام به من الناحية الجمالية والمساحة، فالمداخل 

 الل وجلب االنتباه للمكتبة.ذات أهمية كبيرة لالستد

نسمة  1000فراغ القراءة: تحدد مساحة فراغ القراءة من خالل معرفة عدد القراء المستفيدين وهي ثالث مقاعد لكل  .2

 (.250: ص 3)

رفوف الكتب تعتمد على حجم ومساحة المنطقة التي تقوم بخدمتها وأيضا كثافة سكانها، فحين تقدير فراغ الكتب:  .3

بات يطبق مقياس يتراوح بين كتاب الى ثالثة كتب للفرد، تشتمل على كتب التاريخ، وكتب الشباب، الكتب التصميم للمكت

العلمية، كتب األطفال، المراجع والمعاجم، وأيضا للسجالت المصورة الغير مكتبية يتم عمل فراغات على رفوف المكتبة 

 خية المهمة.(. إضافة الى فراغات خاصة لحفظ المخطوطات والكتب التاري1)

 2500فرد من السكان الى  2000فراغ الموظفين: حيث يحدد عدد الموظفين بمعيار يتفاوت بين موظف واحد لكل  .4

، ولها جانبين تختص بهما فرد، بحسب ما توصي به رابطة المكتبات االمريكية بشرط ان يكون ثلث الموظفين مؤهلين

 هما: 

األساسية التي يقدم بها الموظفون الخدمة للقراء كضبط اعارة المواد المكتبية منطقة لخدمة القراء: وهي الخدمات  -

 واالشراف على أنشطة القراء وكذلك االمن، ويسمى بمنطقة الكاونتر او مكتب الخدمة.
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منطقة عمل الموظفين: وتشتمل على الوظائف الخاصة، تتعلق بكل موظف يعمل في مجال اإلدارة أو االستقبال. وعلى   -

 لخدمات الفنية.ا

فراغات أخرى: تشتمل غرفة متعددة األغراض يتم االستفادة منها كساحة دراسة لألطفال أو غرفة لمشاهدة الفيديو  .5

واألفالم، أيضا كغرفة اجتماعات وندوات، او غرفة حاسوب او تدريب، وحتى غرفة للمجموعات الخاصة والمعارض. 

 (.4قابل للترتيب بأقل مساحة )لذلك يجب ان يكون اثاث هذه الغرفة متنقل و

 العالقات بين المساحات: 2.1

تضمن العالقات بين المساحات في أي مبنى ضمان األداء الجيد والفعال لوظيفة المكتبات، دون معيقات في الحركة او 

 (:1الوصول الى الفراغات األخرى، ولذلك يجب مراعات العالقات التالية في المكتبات )

 اإلعارة ومكتب تسجيل المستفيدين والفهرس العام وترفيف المراجع والمحجوزات قرب المدخل.يوضع كاونتر  -

 يتعرف المستفيد عند الدخول بسهولة على نقاط الخدمات التي تلبي حاجته المباشرة. -

 يجب ان يكون المدخل مخصص وسهل الوصول لذوي االحتياجات الخاصة. -

 مدخل او قرب موقع اإلعارة في مكان بارز.من الممكن عرض اإلضافات الجديدة قرب ال -

 المكتب الخاص بتنسيق المراجع واالستعالم عنها يجب ان يكون قريب من مجموعة المراجع. -

 يمكن ان توضع منطقة المراجع كجزء من منطقة القراءة. -

 عرض الدوريات الجارية قرب مكتب المراجع ومجموعة المراجع. -

 دين بيسر وسهولة.الوصول الى منطقة القراءة للمستفي -

 غرفة المراجع ومنطقة المدخل بشكل عام يجب عزلها عن منطقة القراءة تجنبا للضوضاء ألنها منطقة غير هادئة. -

 العمل على توفير رقابة مباشرة للمجموعات الخاصة التي تحتاج قيود في استخدامها. -

 عناصر تأثيث المكتبة: 3.1

 ثاث، وغير باهظة الثمن، وباإلمكان تقسيمها كالتالي:البساطة والراحة من اهم ما يميز قطع األ

  :سم، ويجب مراعاة وضع قطع من المطاط او 40سم ولألطفال 45يجب ان ال يزيد ارتفاع المقعد عن المقاعد

 البالستيك باألرجل لمنع الصوت عند الحركة او منع التزحلق، وتكون تالئم الحجرة المخصصة وتالئم الديكور العام.

 م 0.6المناضد يجب ان تكون مساحة سطحها : المناضدx 0.9 م في طولها، مع توفير فراغ يسمح 1م وقد تصل الى

. وهناك عدد من أنواع 2م1.35بحرية الحركة للمستفيدين، وكذلك يجب ان تكون حصة المستفيد من الفراغ على المنضدة 

 المناضد منها المفرد، المزدوج والمناضد الطويلة.

  باالت التصوير واالستنساخ.مرافق خاصة 

 :حيث تفرض الحواسيب ومكوناتها المساحة المطلوبة لغير محطات العمل للموظفين والقراء، حيث  الحاسبات وتوابعها

 (.251ص 3ال يجوز اغفال النقاط الكهربائية وطريقة تمديد الكابالت ):

 االعتبارات البيئية في تصميم المكتبات:. 2

ني العامة التي يجب مراعاة االعتبارات البيئية لها، من حيث االهتمام بها لما لها من دور كبير في تعد المكتبات من المبا

تكامل التصميم المعماري، مع الضمان للوصول الى الحل األمثل في التصميم، إضافة الى توفير الراحة والظروف 

 في التصميم ما يلي:المالئمة للقراءة، ومن اهم االعتبارات البيئية التي يجب مراعاتها 
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 المعالجات الصوتية: 1.2

عملية التصميم للمعالجات الصوتية جزء من عملية تصميم الفراغات الداخلية بشكل عام، حيث ان المواد التي تستخدم في 

االكساء الداخلي )جدران، أسقف وارضيات( وغيرها كالمفروشات، له أثر كبير في عملية توزيع الصوت في الفراغ زيادة 

حيث ان عملية القراءة والمطالعة تحتاج الى الهدوء، وهذا االمر يتطلب عدة  .او نقصان او حتى يعمل على تشويشها

 إجراءات من الواجب مراعاتها للحد من الضوضاء بنوعيها الداخلي والخارجي.

 معالجات اإلضاءة: 2.2

أكبر الدور في عملية القراءة وهي احدى وسائل  تساهم اإلضاءة كإحدى اهم الوسائل في تهيئة اإلطار الصحي، لما لها

التشكيل الفني المستخدمة في اثراء الفراغات الداخلية والخارجية، ومن اهم األمور الني يجب مراعاتها في التصميم 

المعماري للوصول الى أفضل بيئة ممكنة ومثالية. وتنقسم اإلضاءة من حيث مصدرها الى اضاءة طبيعية واضاءة 

 ومن حيث طرق استخدامها الى اضاءة مباشرة وغير مباشرةصناعية، 

 درجات الحرارة والرطوبة: 3.2

يجب االلتزام بمستويات الرطوبة التي ينصح بها في المكتبات لما لها دور مهم في عملية التصميم، حيث ان الرطوبة 

. %50و %45ة فتتراوح بين ، وفي مناطق المجموعات النادرة والوثائق المهم%30النسبية يجب ان ال تقل عن 

وانخفاض الرطوبة ممكن ان يؤدي الى تشقق اغلفة الكتب أو اصابتها بإضرار في حال ارتفاعها، اما أفضل درجات 

درجة كما اثبتته الدراسات، لذلك فدرجات الحرارة المنخفضة أفضل  25 – 20الحرارة التي تناسب القراءة هي ما بين 

ير مريحة للمستخدم، باإلضافة الى أهميتها هناك أهمية حركة الهواء داخل الفراغات التي للمواد المكتبية ولكن تكون غ

 تساعد بشكل واضح على التقليل من الرطوبة وتأثيراتها كالعفن.

 . التصميم الداخلي التفاعلي:3

تولد مصطلح التصميم التفاعلي نتيجة لتأثر فكر المصمم بالتطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات ودمجه ضمن اعمال 

التصميم الداخلي، كون هذه التكنولوجيا تتطلب التحول من التفكير التقليدي في المنتج كمجسم له ثالثة ابعاد الى التفكير فيه 

ع، إلنتاج منتجات ذكية تتفاعل مع المستخدم. مما جعل المصمم الداخلي يوظف كحدث، اي اضافة عامل الوقت كبعد راب

المنتجات التفاعلية التي تتناسب مع احتياجات المستخدمين في معالجة محددات الفراغ الداخلي بهدف تغيير األسلوب 

ية التي تتعامل مع الصفات والمنهجيات المتبعة في التصميم، وذلك عن طريق ابتكار طرق ومنهجيات جديدة غير التقليد

الشكلية وال تتطرق الى السلوك كاللون والملمس والشكل والحجم والفراغ والهيئة النهائية للمنتج، كما سعى المصمم الى 

: ص 9ابتكار سيناريو التفاعل والنواحي التفاعلية ومشاكل االستخدام في الكثير من الجوانب بين المستخدم والنظام المنتج )

34.) 

فهم عملية التفاعل وأبعاده في التصميم الداخلي تتم من خالل وضع فرضية للوصول الى فراغ يتكامل بين االبعاد  إن

اإللكترونية واالبعاد المادية دون تهميش أحدهما لآلخر، حيث يكون التفاعل متبادل بين أبعاد بنية الفراغ والتي تتمثل 

والتي يتم  والبنية اإللكترونية للفراغ(. 3: ص6)الحوائط، األسقف، األرضيات، ووحدات األثاث( ) بالبنية المادية للفراغ

تقسيمها الى قسمين )التجهيزات المادية، والبرامج اإللكترونية(، حيث تشمل التجهيزات المادية على األسالك والمعدات 

لكترونية فهي عبارة عن مجموعة من القوانين والبرامج ووحدات اتصال يتم من خاللها نقل المعلومات، أما البرامج اإل

التي يتم من خاللها عملية نقل وتلقي األوامر. إن البنية األساسية للفراغ التفاعلي تتكون من البنية المادية واإللكترونية 

 (. 8-7ص: 5للفراغ بجميع محتوياتها مع األخذ باالعتبار تأثيرات من الممكن حدوثها كل منهما على اآلخر )
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 ويمكن تقسيم التصميم التفاعلي الى ثالثة مراحل أو أجزاء رئيسية على النحو التالي:

 : Information Designتصميم المعلومات  -

ان تصميم المعلومات نقطة بداية في تصميم الفراغ التفاعلي، كونه يعتمد على فهم ومعرفة احتياجات وأهداف المستخدمين 

ل معرفة أهداف الفراغ الداخلي وتنظيم المحتويات في مخطط أو منحنى بياني لتوضيح وظائف مع اختالف فئاتهم من خال

المجموعات المختلفة من خالل تسلسل األوامر، فهو يهدف الى إيجاد أبعد من تصنيف للوظائف داخل الفراغ لكي يستطيع 

 (.9-8: ص 7المستخدم اإلحساس بالفراغ والتفاعل معه )

  Interactive Design :تصميم التفاعل -

يهدف تصميم التفاعل الى استخدام التكنولوجيا التفاعلية لجعل الفراغ الداخلي قادر على متابعة أنشطة واتجاهات المستخدم 

بالتكنولوجيا المتقدمة والحديثة، حيث يوصف ويوضح أنشطة المستخدمين داخل الفراغ وطريقة استخدامهم للفراغ، وبذلك 

 (.9: ص7لمعلومات الى تصميم التفاعل تعني تحويل المعلومات الى تجربة المستخدم )تكون عملية تحويل ا

 :Sensorial Designتصميم األحاسيس  -

يعتمد تصميم األحاسيس على تكوين أو إبداع وسائل متعددة لإلدخال واإلخراج تتوافق مع األحاسيس البشرية، من أجل 

سيس، ومالحظة ومعرفة أهداف المستخدم، باإلضافة الى التعمق في التفكير إيجاد خبرة تفاعلية جديدة من خالل فهم األحا

 (. 8-7: ص5في كيفية تصميم أحاسيس الوظائف المختلفة للفراغات الداخلية ومدى عالقتها ببعضها وكيفية تصميمها )

 أهداف التصميم التفاعلي: 1.3

طريق استخدام التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة، كما يهدف التصميم التفاعلي الى تحسين حياة اإلنسان وترفيهه، عن 

( لخبرة المستخدم من خالل االبتعاد عن التصميم المعقد وتقديم كاإلحباط، االنزعاجيهدف الى التقليل من الجوانب السلبية )

تصميم مبتكر وهادف وسهل التعلم والممارسة واالستخدام، كما ويعزز الجوانب اإليجابية )االستمتاع، واالنغماس( من 

 آمن في االستخدام. خالل تقديم تصميم ترفيهي ومرح ويستطيع المستخدم من االستمتاع به باإلضافة الى ان يكون التصميم 

إن إدراك وفهم عملية التصميم التفاعلي تتطلب إشراك المستخدم الذي يستخدم النظام بشكل مستمر في العملية التصميمية، 

األمر الذي يجعل المصمم قادر على تصميم منتجات وبيئات تحقق اقصى قدر من االستخدام، إذ ان اشراك المستخدمين 

 (.40: ص9داف المطلوبة لتحقيق التفاعل مع النظام بشكل أفضل )ٌيمكن المصمم من فهم األه

 وبناء عليه فان التصميم التفاعلي يهدف الى ما يلي:

  نظم والمنتجات.البيئات والتعريف وتحديد سلوك 

 .تقديم بيئات ومنتجات وأنظمة واقعية وهادفة واخالقية 

 .التأكيد على الترفيه والمرح واالستمتاع 

 الستخدام. سهولة التعلم وا 

 .)السالمة )األمان في االستخدام 

 

 مبادئ التصميم التفاعلي: 2.3

تتطلب عملية التصميم التفاعلي ان يكون المصمم ذو معرفة كاملة بأساسيات ومبادئ التصميم التفاعلي، ويتوجب عليه 

اخذها باالعتبار أثناء مراحل عملية التصميم. وللتصميم التفاعلي عدة مبادئ تشتمل على: وضوح الرؤية، التغذية العكسية، 

 مكانية. قيود منع الخطأ، التناسق، التهيئة أو اال
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باإلضافة الى ذلك للتصميم التفاعلي الجيد خصائص يجب ان يكون المصمم على دراية بها، تشتمل على: أن يكون التصميم 

 جدير بالثقة، ذكي، مالئم، سريع االستجابة، ممتع.

 

 التجهيزات المستخدمة في التصميم التفاعلي: 3.3

التفاعلي، وهي أساسية وال يمكن االستغناء عنها عند الشروع في عملية يوجد العديد من األجهزة التي تستخدم في التصميم 

 التصميم التفاعلي ومنها ما يلي:

 ( المجساتSensors وهي أجهزة تكشف أو تستجيب لمثير مادي أو كيميائي كالحركة والحرارة، وتتفاعل هذه :)

الطاقة من حالة الى أخرى. حيث تشير األجهزة مع الوسط المثير، حيث تتضمن هذه المجسات تغير أو تحويل في 

: 2المجسات الى وجود إشارة صادرة من شيء والذي يمكنها من ترجمة هذه اإلشارة أو استخدامها للقياس والتحكم )

 (.7ص

 ( المكشافاتDetectors وهو مجموعة مكونة من المجس واألجهزة اإللكترونية الالزمة التي تعمل على تحويل :)

 من المجسات الى شكل يمكن استخدامه وقياسه.  اإلشارة الرئيسية 

 ( محوالت الطاقة(Transducers تستخدم للتحول في الطاقة. حيث إن المجسات والتي تتضمن محول طاقة تتفاعل :

 وتستجيب مباشرة للوسط المثير )المحفز( الذي يحيط بها.

 ( المشغالت الميكانيكيةActuators وهي أجهزة تقوم بتحويل الطاقة :) الداخلية الى فعل ميكانيكي حركي أو كيميائي

(11: P114-115). 

 . بعض عناصر التصميم الداخلي التي تأثرت بالتصميم التفاعلي وتطبيقاته:4

وفيما يلي استعراض لبعض عناصر التصميم الداخلي )الحوائط، األسقف، األرضيات، األثاث( والتي تأثرت بالتصميم 

التصميم الداخلي، وذلك لفهم ماهية الفراغات التفاعلية، ومعرفة دورها الكبير في تفعيل دور التفاعلي وتطبيقاته في مجال 

 التصميم الداخلي التفاعلي على النحو التالي:

 االرضيات:  1.4

ساهم التطور التكنولوجي في تصميم االرضيات بحيث عمل على تحويلها من مجرد أسطح ساكنة الى أسطح نشطة 

تستشعر حركة المستخدم وتتفاعل معه، والتي بدورها تعمل على تحويل الفراغات الى تجربة ممتعة اثناء تغير شكل 

(. حيث توفر االرضيات التفاعلية تفاعالت أكثر 72: ص8االرضيات أو احداث المتغيرات تبعا لحركة المستخدم عليها )

. حيث ظهر العديد من األرضيات (P3-4 :14)مرونة وطبيعية على سطح األرضية تجعلها أكثر قرب وواقعيه للمستخدم 

والتي تهدف الى التفاعل المباشر بينها وبين المستخدم من خالل معدات وأجهزة  Interactive Floorالتفاعلية الحديثة 

 استشار تتفاعل مع المستخدم من خالل الضغط عليها.

اذ يمكن استخدام االرضيات التفاعلية في المكتبات كوسيلة ارشادية داخل المكتبة، كإرشاد مرتادي المكتبة الى اهم 

ركة الجسم المرافق، او المداخل والمخارج أو الى الوجهة المرادة داخل المكتبة. كما تجمع األرضية التفاعلية بين إدراك ح

وأثر هذه الحركة على األسطح واألرضية، هذه األرضيات تحول الفراغات او المساحات الغير ملحوظة الى تجربة ممتعة 

نتيجة لتغير شكل األرضية تبًعا لحركة الشخص المار فوقها. كما يمكن تتبع حركة الزوار داخل المكتبة عن طريق تغير 

 (.1، شكل )لون البالطات تبعا ألنظمة االستجابة
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 .التفاعلية االرضيات ومقترح المكتبات إلحدى افقي مسقط يوضح( 1) الشكل

 

 ( يوضح استخدام االرضيات التفاعلية المقترحة.1جدول )

استخدام االرضيات التفاعلية تحول الفراغات او المساحات الغير 

ملحوظة الى تجربة ممتعة نتيجة لتغير شكل األرضية تبًعا لحركة 

 المار فوقها.الشخص 

  

استخدام بروجكتور إلسقاط االشعة على األرض والتي بدورها تعمل 

على تحويل الفراغات الى تجربة ممتعة اثناء تغير شكل االرضيات أو 

 احداث المتغيرات تبعا لحركة المستخدم عليها.

 

 

  :األسقف 2.4

ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تطوير تصميم األسقف، سواء من حيث الوظيفة أو الشكل، حيث ساهمت في جعل االسقف 

(، بهدف تقديم تجربة تفاعلية مؤثرة وممتعة، وذلك من خالل 14: ص7تتفاعل مع البيئة الداخلية والخارجية للمبنى )

(، لتحويل 3. تعتمد هذه التكنولوجيا الشاشات الرقمية، صورة )توظيف عناصر التصميم المختلفة وحركتها داخل الفراغ

السقف الى سطح تفاعلي مجهز لعرض نماذج معدة مسبقا من خالله. كما يتم دمج أجهزة استشعار لقياس الظروف البيئية 

دورها تعكس )كالرطوبة، أو درجة الحرارة( والتحكم بكميتها وشدتها، باإلضافة الى أجهزة استشعار الضوء، والتي ب
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 :13احتياجات المستخدمين البصرية داخل الفراغ، وذلك من اجل ضمان جودة البيئة الداخلية وفقا للظروف البيئية )

P57,63-64( شكل ،)2.) 

 
 .ومقترح استخدام االسقف التفاعلية يوضح مسقط افقي لمخطط السقف إلحدى المكتبات( 2شكل )

 

 علية المقترحة.( يوضح استخدام االسقف التفا2جدول )

 وحدة اضاءة ليد. 2400حيث يضم نظام اإلضاءة التفاعلية أكثر من 

 

 

كما يتفاعل السقف مع حركة المستخدمين بالفراغ من خالل أجهزة استشعار 

ضوئية، حيث تقوم هذه األجهزة بتسجيل حركة المستخدمين عند الدخول 

إمكانية التحكم والخروج ومن ثم اضاءة او اظالم الفراغ بشكل تلقائي. كما يتيح 

فون وأي iPadوالسيطرة على السقف من خالل أجهزة تحكم )آي باد 

iPhone.) 
 

وتنتشر االشعة الضوئية من خالل انابيب أكريليك تبرز من خالل فتحات 

 السقف وارسال نبضات من الضوء المنتشرة على سطح السقف.
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 الجدران: 3.4

الجماعي وهي أكثر العناصر التي تتالءم مع التطبيقات التفاعلية التي تثير المستخدم، كالتطبيقات التي ترتبط بالعمل  

(. حيث يهدف تصميم الجدران التفاعلية الى التفاعل P196 :12وتطبيقات الحوسبة في مجاالت الحياة والترفيه )

واالتصال المباشر بين الفراغ والمستخدم، كونها تعطي المستخدم شعورا بالتفاعل والقرب كما لو كان في نفس المكان، كما 

 (.P 57 :15سافة من الجدار وبعضها يتفاعل بشكل وظيفي )تتيح بعض الجدران للمستخدم اللعب على م

وذلك لتميزها بإشعار  وتستخدم الجدران التفاعلية على سبيل المثال في قاعات االجتماعات والمؤتمرات التي تتم عن بعد،

ضهم البعض من المستخدمين بالحميمة والتفاعل كما لو كانوا في نفس المكان، اذ تعمل على التفاعل بين المستخدمين بع

خالل نظام يتكون من وحدات عرض معلومات تعمل الى التفاعل بين المستخدمين وكاميرات وميكروفونات مثبته في كل 

مكان بحيث يكون االتصال والتفاعل من خالل الصوت والصورة. فالجدران التفاعلية تمثل حالة خاصة من الشاشات 

ة مهمتها التعرف على المستخدم والتفاعل معه وتستجيب بردود أفعال الكبيرة المجهزة بمجسات خاصة ومحوالت للطاق

مبرمجة لديها، حيث يمكن استغالل ذلك من خالل مجموعة من االسقاطات المباشرة على الجدران، كنوع إلعادة البناء 

ا األصلي، االفتراضي لصور شكل الرفوف، تتيح جعل وحدات تخزين الكتب متاحة للزوار بشكل رقمي وفي ذات موقعه

وذلك من خالل الوسائط المتعددة المدمجة في تقنيات التفاعل وعرض الفيديو، باإلضافة الى إمكانية تصفح وقراءة الكتب 

 (.3من النسخ االصلية القديمة، الشكل )

 
 .يوضح مسقط افقي لمخطط السقف إلحدى المكتبات ومقترح استخدام الجدران التفاعلية( 3شكل )
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 استخدام الجدران التفاعلية المقترحة. ( يوضح3جدول )

 العرض على جدران الغرفة من خالل بروجكتور لخلق جدران تفاعلية

 

 

االسقاطات الرقمية تشتمل على حجم خزائن الكتب التي تظهر على الجدران كمحاكاة. 

تضم مجموعة كبيرة من الكتب يمكن التفاعل معها وتصفحها وكأنها حقيقية، دون لمس 

 ويصاحب العرض مؤثرات صوتية. أي شيء

 

 

 (: Interactive furnitureاألثاث التفاعلي ) 4.4

ان األثاث عنصرا أساسيا من عناصر التصميم الداخلي، ونتيجة التطور التكنولوجي في مجال تصنيع األثاث أصبح األثاث 

بيانات صغير جدا داخل األثاث، وجعله  يعتمد هذا النوع من األثاث على دمج مجسات ومعالجالتفاعلي جزءا من الفراغ، 

 (.15: ص7جزء اساسي منها ويتم ربطة داخل شبكات مركزية تقوم بالتفاعل مع المستخدم )

اذ يمكن استخدام االثاث التفاعلي في المكتبات في القاعات الخاصة بالمحاضرات واالجتماعات والقاعات الخاصة بالدراسة 

 (.4يمكن استخدامها للمجموعات، الشكل ) من خالل المناضد التفاعلية والتي

 

 .التفاعلي األثاث استخدام ومقترح المكتبات إلحدى السقف لمخطط افقي مسقط يوضح( 4) شكل
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 ( يوضح استخدام االثاث التفاعلي المقترح.4جدول )

وحدات متصلة،  4مكتب تفاعلي يضمن استخدام طاولة كبيرة مكونة من 

جدران القاعة الدراسية تعمل باللمس والتي تتصل بشاشة كبيرة على أحد 

 تعتبر جهاز حاسوب متعدد االستخدام.

 

طاولة االجتماعات التفاعلية، سهلة االستخدام في تبادل المعلومات واالتصال 

 المباشر بالنت خالل االجتماع.

 

 

 . المناقشة واالستنتاج:5

استنادا لما سبق يمكن استنتاج أن العمل على توظيف تقنيات التصميم التفاعلي في فراغات المكتبات يساهم بشكل إيجابي 

في تحسين أدائها والمتعلق بالخدمات المقدمة مما يحسن من خبرة المستخدم، بما يزيد من فرص رغبة المستخدم في تكرار 

قدم له من خدمات تتعامل مع حواسه بشكل فعال، ما يمثل في حد ذاته عنصر زيارة المكتبة مرات أخرى لالستمتاع بما ي

 جذب إضافي لشريحة أكبر من المستخدمين. 

 . نتائج البحث:6

استخدام التقنيات التفاعلية كوسيلة ارشادية داخل المكتبات يؤدي الى تسهيل عملية الوصول الى ما يريده المستخدم دون  .1

 واإلرشاد من قبل إدارة المكتبة.الحاجة الى االستعالم 

استخدام التقنيات التفاعلية ادى الى تنظيم عملية ترتيب وعرض الكتب ومقتنيات المكتبة وقلة االزدحام في اماكن  .2

 .التجمع

التصميم التفاعلي يمكن ان يؤدي الى تغيير إدراك االسطح التي يتكون منها الفراغ الداخلي للمكتبات والتفاعل معه  .3

 واستمراريته.

ان استخدام التصميم التفاعلي في محددات الفراغ الداخلي للمكتبات يعمل على حل المشاكل السائدة فيها، حيث يمكن  .4

استغالل التقنيات التفاعلية كوسيلة ارشادية، وكوسيلة لجذب انتباه مرتادي المكتبة والتفاعل مع السقف اثناء السير داخل 

كن استغالل هذه التقنيات كوسيلة لعملية تصفح وقراءة الكتب والقيام بعملية المعاينة للصور الفراغات المختلفة، كما يم

 والفيديو.

ان التصميم التفاعلي يعمل على التقليل من الجوانب السلبية في التصميم ويقدم تصميم مبتكر وهادف وسهل التعلم  .5

 والممارسة واالستخدام.

الجوانب اإليجابية في التصميم من خالل تقديم تصميم ترفيهي ومرح يستطيع ان التصميم التفاعلي يعمل على تعزيز  .6

 المستخدم االستمتاع به من خالل توظيف الحواس المختلفة ويحسن من خبرة المستخدم.
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