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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 بؤفضل ما تحتوٌه وذلك لتحقٌق أفضل مبٌعات .

ٌة غٌرت هذه التكنولوجٌا بؤمكانٌاتها 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 المإثرات 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 بؤنها 
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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 المإسسات العاملة فً تطوٌر التكنولوجٌا المتعلقة بتصمٌم نظم العرض المعدنٌة 

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

واتجهت عملٌة تصمٌم نظم العرض المعدنٌة التفاعلٌة وراء تحقٌق المزٌد من الجاذبٌة والتشوٌق من خالل التوظٌف 

المإثر 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 التؤثٌرات ا

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

الفكر المبتكر والخروج عن المؤلوف بما ٌحقق الفكر  المعدنٌة المصرٌٌن والتً ٌمكن استخدامها بؤسلوب جدٌد ٌعتمد علً

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

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

 ذهنٌة إٌجابٌة عن الشركة والمنتجات الخاصة بها.

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

Abstract: 
Interactive technology has become an integral part of all the different design disciplines, 

including the design of metal display systems. Interactive technologies have emerged as a 

result of the great development of information technology and its integration into various 

fields of design, and products can respond to user expectations quickly and easily and meet 

their needs and satisfaction. 

Interaction is generally defined as a kind of act that occurs between two or more objects on 

the condition that there is a mutual effect between them. Therefore, the idea of interaction 

depends primarily on mutual influence as the essential and necessary matter of interaction 

rather than one-way effect. 

Keywords: Interaction design – metal display units – ergonomic of interactive display unit. 

 مشكلة البحث:

الخصائص االرجونومٌة والتفاعلٌة فً تصمٌم نظم العرض تنبثق المشكلة البحثٌة من الحاجة إلً دراسة علمٌة تحكم 

 المعدنٌة تبعا لمتطلبات األداء الوظٌفً والجمالً والتقنً.

 و يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤالت التالية: 

  ؟كٌف ٌمكن االستفادة من الخصائص االرجونومٌة والتفاعلٌة فً استحداث نظم متطورة وفعالة لنظم العرض المعدنٌة 

  كٌف ٌمكن االستفادة بالتقنٌة التفاعلٌة فً تصمٌم و إنتاج نظم العرض المعدنٌة بما ٌحقق الفكر المبتكر والخروج عن

 المؤلوف؟
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 هدف البحث:

ٌهدف البحث إلى االستفادة بالخصائص االرجونومٌة والتفاعلٌة فً تصمٌم نظم العرض المعدنٌة لتحقٌق القٌمة الوظٌفٌة و 

 الجمالٌة.

 لبحثفرض ا

أن توظٌف الخصائص االرجونومٌة والتفاعلٌة فً تصمٌم نظم العرض المعدنٌة سوف ٌإدي إلً تحقٌق بعد جدٌد ومبتكر 

 لتصمٌم هذه النظم واالستخدام األمثل لتحقٌق القٌمة الوظٌفٌة و الجمالٌة لها .

 ٌستخدم البحـث المنهج الوصفً . :منهجية البحث

 ية لنظم العرض المعدنيةالمحور األول: الخصائص التفاعل

أصبحت التفاعلٌة جزء أساسً من جمٌع تخصصات التصمٌم المختلفة ومنها تصمٌم نظم العرض المعدنٌة, فظهرت 

التقنٌات التفاعلٌة كنتٌجة للتطور الكبٌر لتكنولوجٌا المعلومات وإدماجها فً شتى مجاالت التصمٌم , وأصبح بإمكان 

 ستخدم وتحقٌق رغباته بصورة سرٌعة ومٌسرة وتقابل احتٌاجاته ورضاه .المنتجات االستجابة لتوقعات الم

 :Interaction designأ. مفهوم التصميم التفاعلي 

بشكل عام بؤنه نوع من الفعل الذي ٌحدث بٌن أثنٌن أو أكثر من األشٌاء بشرط وجود تؤثٌر متبادل بٌنهم ,  ٌعرف التفاعل

األساس األول على التؤثٌر المتبادل باعتباره األمر الجوهري والضروري فً إحداث وبالتالً فؤن فكرة التفاعل تعتمد فً 

التفاعل بدالً من التؤثٌر أحادى االتجاه , ومن ثم فالتفاعل هو األداة التً ٌمكن بواسطتها تحقٌق أهداف محددة لفئة معٌنة 

(6مرجع رقم ) من المستخدمٌن عبر عالقة تبادلٌة بٌنهم وبٌن المنتج.
 

وهو   Bill Moggridgeمن قبل بٌل موغرٌدج  1980تصمٌم التفاعلً هو مجال جدٌد نسبٌا، واقترح ألول مرة فً ال

باحث ومإلف امرٌكً وٌعد من اوائل الباحثٌن الذي تناولوا التفاعلٌة بشكلها الحدٌث واهمٌة ادماجها فً العملٌات 

"   "، وُسمً الحقا'' التصمٌم التفاعلً Soft-Faceصل " التصمٌمٌة المتعددة , وكان التصمٌم المتفاعل ٌسمى فً األ

وهو "التصمٌم الذي ٌشمل العالقة التفاعلٌة بٌن المنتج والمستخدمة بحٌث ٌراعً كال من موضوع التفاعل ونوعه من 

.على حد سواء  digital and interactive النواحً الرقمٌة والتفاعلٌة
(8مرجع رقم ) 

  

 القائم على التبادل والتفاعل تصمٌمفهو ال "التصمٌم التفاعلً" لمصطلح  مختلفة لتحدٌد المفهوم العام  تعرٌفات هناك عدةو

بالخبرات وتغٌر من طرٌقة أداءهم وتواصلهم من خالل التفاعل التام  حٌاتهم الٌومٌة فً المستخدمٌن لدعم بٌن المنتجات

.مع التصمٌم 
     ( 9مرجع رقم ) 

م بمنتجات قابلة لالستخدام، تحقق سهولة التعلم، وفاعلٌة االستخدام، وتزود المستخدم بتجربة ممتعة، التصمٌم الذي ٌهتوهو 

وفاعلٌة االستخدام تعنً أن المنتج مصمم لٌكون أداة جٌدة ذات كفاءًة وفعالٌة، وسهل االستخدام تعلماً وتذكراً. وٌساعد على 

رض مجموعة أخرى من المعاٌٌر للمصمم.التجاوب مع استراتٌجٌات الحد من الطاقة، وهذا ٌف
( 7مرجع رقم )

 

 والوظٌفٌةالهٌكلٌة )والمتوقعة ظاهرٌا   الموجهةاإلستخدام  صفات كما ٌمكن تعرٌف التصمٌم التفاعلً بؤنه تحدٌد كل

.العمالء للعدٌد من أوواحد بشكل رقمً ل( والجمالٌة
  ( 5مرجع رقم ) 
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 : مداخل تصميم نظم العرض التفاعلي ب.

ولفلسفة تصمٌم نظم العرض التفاعلً عدة مداخل تعد هً المنطلقات التً من خاللها ٌستطٌع المصمم تحقٌق تصمٌم نظم 

 العرض التفاعلً وهً :
(2مرجع رقم )

 

 -:المدخل األول: ) تصميم االمتاع(

السائد عن المنتج كموضوع ثالثى االبعاد إلى المنتج كحدث رباعى  هو تصمٌم االمتاع ، و قد جاء ذلك نتٌجة تغٌر المفهوم

  ٌحقق المتعة والرفاهٌة والتجاوب الفعال مع متطلبات المستخدم .

 -:: )المستخدم هو محور التصميم(المدخل الثاني

جمٌع مراحل التصمٌم بمعنى إن المستخدم هو المحور الرئٌسً فً العملٌة التصمٌمٌة ، بحٌث ٌشارك و ٌبدى برأٌه فً   

،  ، كذلك ٌهتم التصمٌم التفاعلى من هذه الناحٌة بسلوك و أداء المنتج وتفاعله مع الناس بصورة اكبر من تكنولوجٌا المنتج

 . وكٌف ٌتخذ المستخدم القرار وهذا ٌتطلب فهم أكبر لسلوك المستخدم فً سٌاق االستخدام

 -:المدخل الثالث: )التواصل مع المستخدم(

التواصل مع المستخدم فً كل مراحل التصمٌم من جمع بٌانات و تحلٌلها و اختبارها ووضع االفكار األولٌة واختبارها    

مع المستخدم و ثقافته و قدراته العقلٌة فً التعامل مع المنتجات المعقدة، وٌعتبر من السمات االساسٌة التى ٌتمٌز بها 

  التصمٌم التفاعلى .

 ت اإلنتاجية لنظم العرض التفاعلية:تكنولوجيا الخاما -ج

فً ظل تطور تكنولوجٌا الخامات اإلنتاجٌة علً مدار السنوات الماضٌة  وتطور الوسائل الخاصة بالتصمٌم واإلنتاج.. 

تغٌرت مفاهٌم عدٌدة فً نظم العرض المعدنٌة ومع ظهور التقنٌات التفاعلٌة ازدادت المنافسة بٌن التصمٌم االبتكاري 

نظم العرض المعدنٌة بدء من الفكرة حتً التنفٌذ,حٌث أثرت سٌاسات التنافسٌة الفائقة والسوق المفتوح علً تطور والتقنً ل

 النظم التصمٌمٌة واإلنتاجٌة لنظم العرض المعدنٌة.

ت ٌتم اعتبار التصمٌم التفاعلً فً ظل تطور تكنولوجٌا الخامات اإلنتاجٌة أسلوب جدٌد من أسالٌب تطوٌر المنتجا حٌث

( من خالل ثالثة محاور اعتبرها S. Maeng et al.: 2011فً تصمٌم نظم العرض المعدنٌة والتً عبر عنها )

منطلقات تطوٌر المنتج وهً:
(6مرجع رقم ) 

 

: وهو منطلق لتطوٌر المنتجات User-driven product developmentتطوٌر المنتجات القائم على المستخدم  -1

 .User Needs ت المستخدم ٌعتمد على تحلٌل احتٌاجا

: وهو منطلق Technology-driven product developmentتطوٌر المنتجات القائم على التكنولوجٌا  -2

 possibilities of technologicalلتطوٌر المنتجات ٌعتمد على األثار المترتبة على اإلمكانٌات التكنولوجٌة 

implication . 

: وهو منطلق لتطوٌر Interaction-driven product development التفاعلٌة  تطوٌر المنتجات القائم على -3

  المنتجات ٌعتمد على استكشاف فرص المنتجات عبر فهم المداخل التفاعلٌة.
  

وٌعد توظٌف الخامات اإلنتاجٌة الحدٌثة بشكل إبداعً ورقمً فً تصمٌم وإنتاج نظم العرض المعدنٌة من أهم التوجهات 

العالمٌة المعاصرة نظراً لما تتمٌز به هذه الخامات الحدٌثة من إمكانٌات تصمٌمٌة وإنتاجٌة متمٌزة , خاصة بعد التطور 

ج والتصمٌم ,  فالتكنولوجٌا الرقمٌة الحدٌثة أضافت رإٌة وأبعاد واستخدامات لم المذهل فً التكنولوجٌا الرقمٌة فً اإلنتا
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تكن فً الحسبان حٌث أصبح من الممكن التحكم فً خصائص نظام العرض والسٌطرة على الوظائف الكلٌة للنظام ومعدل 

ت أنواع هذه الخامات وأصبح كل االستجابة للخصائص المتعددة طبقا لحاجة وفائدة اإلنسان زمانا ومكانا وتنوعت وتباٌن

نوع ٌحمل فً تركٌبة مٌزة وفائدة وعلم خاص به , فظهرت تقنٌات دمج المواد المختلفة وتوظٌف األنسجة الضوئٌة 

إلرسال الضوء عبر مئات األمتار والزجاج المجٌب الحساس ذو الذكاء الذي ٌستجٌب لحاجة اإلنسان بمجرد إحساسه بكم 

ج أصبح من أهم العناصر الهامة فً منظومة الخامات اإلنشائٌة للتطبٌقات المتعددة لنظم العرض ضوء أو حرارة , فالزجا

المعدنٌة باستغالل مٌزاته المتعددة كالخصائص اللونٌة و الفٌزٌقٌة )كالشفافٌة و االنعكاس و التشتٌت و غٌرها ( و التً 

بتوزٌع اإلضاءة و مقدارها، والعزل الصوتً والحراري تسهم فً تحقٌق الجوانب الفسٌولوجٌة المرجوة و التً تتؤثر ) 

والتهوٌة ..الخ( كما تحقق أٌضا العوامل السٌكولوجٌة التً تتحقق من خالل ) التناغم اللونً وانعكاسات األسطح والشفافٌة 

 لنظم العرض المعدنٌة.واإلعتام ...الخ( , مما ٌإدي فً النهاٌة إلى االستخدام األمثل لتحقٌق القٌمة الوظٌفٌة و الجمالٌة 

حٌث تؤثر تصمٌم نظم العرض المعدنٌة بالمفاهٌم الجدٌدة للتصمٌم ، والتً نشؤت كنتاج للتطور الملحوظ فً مجال 

تكنولوجٌا الحاسب اآللً ، فظهر مصطلح " األثاث التفاعلً " حٌث ٌعتمد هذا النوع من األثاث على دمج مجسات 

sensors اخل األثاث ، و ٌتم ربطها داخل شبكات مركزٌة ، حٌث تقوم بالتفاعل مع ومعالج بٌانات صغٌر جداَ د

 المستخدم .

حٌث تعد نظم العرض المعدنٌة واحدا من المجاالت التطبٌقٌة الهامة للتقنٌات التفاعلٌة بما تتٌحه بنائٌة هذه المنتجات من 

ة تساعد على تحقٌق االستجابة الفعالة للمإثرات قدرة على التعدد الوظٌفً والحركة السلسة وفق الٌات )مٌكانٌزمات( حرك

 الخارجٌة . 

ومن نماذج نظم العرض المعدنٌة التفاعلٌة نجد أن مدٌنة هانغتشو بمقاطعة تشجٌانغ صممت أول"وحدة قٌاس المالبس   

معدنٌة من قطاعات  االفتراضٌة التفاعلٌة ثالثٌة األبعاد بآسٌا.وقد تم اختراع هذه التكنولوجٌا كقطعة أثاث لها إنشائٌة

االلومنٌوم ولها تصمٌم خاص "مشابهة للكونسول"،حٌث ٌمكن للمتسوق فً المتجر أن ٌرتدي وٌجرب المالبس المختلف 

بمجرد أن ٌقف أمام الكونسول الذي ٌتضمن الشاشة االلكترونٌة كبدٌل للمراٌا ، كما ٌمكن أن ٌغٌر المالبس من خالل 

قٌاس" بنظام الكامٌرا،فٌمكنها أن تركب صورة المتسوق والمالبس االفتراضٌة ثالثٌة إشارة بسٌطة ,حٌث جهزت "وحدة ال

 األبعاد ،كما وضعت المالبس فً سلة التسوق االفتراضٌة.عندما تقوم باستخدام وحدة القٌاس التفاعلٌة.

 
 ( وحدة قياس المالبس االفتراضية التفاعلية1شكل )
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 لنظم العرض المعدنية التفاعليةالمحور الثاني : الخصائص األرجونومية 

األرجونومٌكس هو العلم المختص بقوانٌن العمل التً تنظم العالقة بٌن األشخاص واألدوات المستخدمة فً أداء الوظٌفة.  

وٌهدف األرجونومٌكس إلى تحدٌد أوجه القصور فى أنظمة العمل القائمة وتجنبها فً المستقبل كً نحظى بؤفضل أداء.  

تغٌرات التً تتم بناًء على توصٌات االرجونومٌكس أساسٌة فً تصمٌم المعارض ومفٌدة فً تحسٌن أداء هذا وتعد ال

 العاملٌن بالمعرض واإلنتاجٌة بشكل عام. 

ولقد نشؤ األرجونومٌكس كمتطلب رئٌسً ناتج عن وجود مجموعة كبٌرة من الوظائف الغٌر سلٌمة هندسٌا داخل بٌئات 

 work-relatedالعمل المختلفة والتً ٌمكنها أن تإدي إلى حدوث اضطرابات عضلهٌكلٌة مرتبطة بالعمل 

musculoskeletal disorders (WMSDs)(والتً قد تتفاقم أو تتنامى  )  بسرعة من قبل أنشطة العمل المكثفة

أو المتكررة أو المستدامة مع عدم عالج المشكالت الناشئة عنها , مما تطلب وجود دراسات متعلقة ببٌئات العمل تدرس 

قة عالقة اإلنسان باآللة/المنتج ومناسبة البٌئة والمنتجات للمهام التً ٌإدٌها اإلنسان داخل بٌئة العمل  , فعند دراسة العال

بٌن االضطرابات العضلهٌكلٌة للعمل، فمن الضروري النظر فً العوامل المعروفة األخرى التً تسبب أو تعدل من 

   .احتمال حدوث اضطراب، مثل العوامل الفردٌة واختالف التعرض لظروف العمل
( 11مرجع رقم )

  

ام ، المفاصل، العضالت( والقدرات الحسٌة لذلك عند تصمٌم البٌئة التعلٌمٌة ٌنبغً دراسة القدرات الجسمانٌة )العظ

)البصر، السمع ، اللمس، الشم ، الذوق( وتشكل مجموعة العظام والمفاصل والعضالت عند اإلنسان المستخدم للبٌئة 

التعلٌمٌة نماذج نظم العزوم والعضالت كما فً نظم العزوم والعتالت لآلالت المٌكانٌكٌة وتعتمد كفاءة هذه النظم على 

فة المحصورة  بٌن نقطة االرتكاز )مركز المفصل( ومراكز قوة العضالت مع العظام وذلك لالستخدام األمثل ، إذ أن  المسا

لكل حركة مفصلٌة هناك دائما وضعٌة تعمل فٌها إحدى العضالت بؤقصى فائدة مٌكانٌكٌة وهذا ال ٌعنً باإلمكان تشغٌل 

بل أن تكون محصلة كافة العضالت بؤقصى إنتاجٌتها. وتتركز أهم كافة العضالت بؤقصى فائدة مٌكانٌكٌة بحد ذاتها 

مصادر قوة اإلنسان فً األطراف األربعة ) الذراعٌن ، الٌدٌن ، الساقٌن ، القدمٌن( وتنجز معظم األعمال فً البٌئات 

     .التعلٌمٌة بواسطة الذراعٌن والٌدٌن
( 1مرجع رقم )

 

لنظم العرض هو أن ٌعكس مفهوم التصمٌم أفكاًرا وموضوعات المجتمع  وألن الدافع وراء تصمٌم المعرض المتضمن

وروًحا شخصٌة لخلق تجارب اجتماعٌة قد توفر تجربة ال تنسى ولتقلٌل الوجود المإسسً من خالل إنشاء مساحات 

 .تفاعلٌة ، على نطاق محلً ومع أنظمة عرض وأسطح داخلٌة غٌر تقلٌدٌة

بدٌلة لالنخراط فً المعلومات وتلبٌة مختلف متطلبات الجماهٌر والرغبة فً توجٌه  تم توسٌع التقنٌات لتوفٌر خٌارات

فً ضوء استراتٌجٌات االرجونومٌة التفاعلٌة ، والتً تستهدف تحقٌق معرض مرٌح  .الزوار بصرٌا إلى وعبر المعرض

ا مع  التوجه التصمٌمً الشامل ًٌ  جسد

ه الزوار وإعالمهم بالمعرض بشكل مرئً ، مع تفضٌل الراحة التصمٌم الجٌد للمعارض التفاعلٌة ٌمكن من توجٌ

والوضوح مع الحد األدنى من العبء من خالل التحقق من كٌفٌة توجٌه الزوار للمعرض ، وتوفٌر المعلومات المطلوبة  

د للمعارض الجٌ "دون التدخل" فقط بالفن التفاعلً واستكشاف اإلشارات البصرٌة بدالً من نص , وٌمكن توضٌح التصمٌم 

التفاعلٌة من خالل النقاط التالٌة :
(3مرجع رقم ) 

 

                                                           


على أنها "اضطراتاخ فً العضالخ   work-related musculoskeletal disordersتعرف االضطراتاخ العضلهٍكلٍح الورتثطح تالعول  - 

اعد واألعصاب واألوتار واألرتطح والوفاصل والغضارٌف واألوعٍح الدهىٌح أو فقراخ العوىد الفقري التً تؤثر على الرقثح والكتف والكىع والس

 تكفاءج األداء اإلنسانً ". والوعصن والٍد والثطن والظهر والركثح والكاحل أو القدم , وقد تتسثة فً إعاقاخ أو هشاكل هزهنح هتعلقح
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  تصمٌم وحدات العرض وأثاث معارض مرٌحة جسدٌا بحٌث ٌتم التقلٌل إلى الحد األدنى من اإلجهاد للزوار

والمستخدمٌن, مع ضمان األبعاد مرٌحة للزوار بمختلف خصائصهم ، مع النظر إلى بٌئة عمل وحجم المعرض وكٌف 

 .تخدام المإثرات الصوتٌة والبصرٌة لتقلٌل اإلجهادٌمكن اس

  أن تصمٌم نظم العرض المعدنٌة التفاعلٌة ٌجب ان ٌتضمن التصمٌم البصري االرجونومً الجٌد الذي ٌإدي إلى

اإلشراك الفعال للمتلقً مع ضمان اتساق عملٌة التفسٌر مع الوعً بالسٌاق الموجود ومن ثم االستجابة الصحٌحة من 

 للعملٌات التفاعلٌة . المتلقً

 فالتصمٌم ٌجب ان ٌكون متماسك لتوحٌد العناصر المتنوعة  .النظر فً طرق الرإٌة وإنتاج المعنى من خالل التصمٌم

 .من الناحٌة الجمالٌة وارتباطها بشكل متكامل أثناء أداء الوظائف التفاعلٌة

 لحد من االضطراب البصري للتركٌبات التصمٌم االرجونومى ألنظمة العرض التفاعلٌة ٌجب أن ٌعمل على ا

 والوظائف ، والتً قد تإدى إلى عدم وضوح العناصر المكونة ألنظمة العرض.

 خاصة مع أنظمة العرض   .التصمٌم االرجونومى ألنظمة العرض التفاعلٌة ٌجب أن ٌعمل على توجٌه االنتباه بصرٌا

لملصقات فً معرض األزٌاء والمنسوجات بسبب ظروف التً قد تحتاج لصمٌم ضوئً مبهر أو غٌره فقد ٌصعب قراءة ا

 .اإلضاءة مثالً 

  التصمٌم االرجونومى ألنظمة العرض التفاعلٌة ٌجب أن ٌعمل على وضع أي كائن أو جهاز ٌمكن استخدامه من قبل

بٌنها الحصول على اإلنسان من خالل إكمال سلسلة من المهام التً تسمح له بتلبٌة الوظٌفة التً تم تصمٌمها من اجله : من 

أبعاد تتناسب مع من المستخدمٌن المحتملٌن فضال عن ٌجب أن ٌكون شكلها ، نسٌجها ، المواد التً تصنعها ، وما إلى 

    .ذلك ، تسهل استخدامها حتى ٌتمكن الناس من استخدامها براحة وأمان وأقل تكلفة للطاقة إلى الجانب الجمالً

 لتصميم نظم العرض المعدنية التفاعليةالمحور الثالث : دراسة تطبيقية 

ٌهتم هذا المحور بتحدٌد السمات العامة لتصمٌم نظم العرض المعدنٌة التفاعلٌة وتطبٌق تلك االعتبارات فً تصمٌم نماذج 

 تطبٌقٌة لوحدات عرض معدنٌة تفاعلٌة .

 السمات العامة لتصميم نظم العرض المعدنية التفاعلية -أ

 امة لتصمٌم نظم العرض المعدنٌة التفاعلٌة من خالل:ٌمكن توضٌح السمات الع

إن تصمٌم نظم العرض المعدنٌة التفاعلٌة فً المنظومة التقنٌة الحدٌثة ٌركز علً خصائص المستهلك ولٌس علً  -

المنتج وٌقوم علً مبدأ سٌكولوجً ٌقول أن االنجذاب االنفعالً ٌلٌه اإلقناع العقلً هو األساس فً عملٌة تصمٌم نظم 

 لعرض المعدنٌة التفاعلٌة.ا

ٌساعد استخدام الخصائص االرجونومٌة فً تصمٌم نظم العرض المعدنٌة التفاعلٌة فً رفع إحساس المتلقً  -

بالخصوصٌة ، باإلضافة الً إمكانٌة عرض كمٌات كبٌرة من المعلومات والتً ٌتعرض لها المتلقً بشكل اختٌارى انتقائً 

 وٌتفاعل معها وٌصبح مشاركاً فعاالً فً عملٌة االتصال .ٌجعله ٌتوحد مع الرسالة المقدمة 

استخدام الخصائص االرجونومٌة فً تصمٌم نظم العرض المعدنٌة التفاعلٌة ٌجعل هذه النظم جزء من المنظومة التقنٌة  -

لمشاهد وتستجٌب المعمارٌة الداخلٌة بكونها إحدى الوسائل التً تشكل بؤسالٌبها الفنٌة والتقنٌة المتعددة عنصر جذب قوى ل

لخصائصه االرجونومٌة الفٌزٌائٌة والسٌكولوجٌة من خالل ما تقدمه من عرض للمنتجات ومعلومات عنها فى شكل قالب 

 ممتع ومبتكر . 
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اصبحت نظم العرض المعدنٌة التفاعلٌة أداة وصل بٌن الواقع والخٌال , خاصة بما تحمله من مإثرات خاصة مما ٌتٌح  -

ٌال على ارض الواقع، موهما بمصداقٌتها بشكل جمالى وفنى وبصورها األخاذة سهلة الفهم وقوٌة للمشاهد أن ٌعٌش الخ

  التؤثٌر الغنٌة بجمالٌتها. 

ٌتسم التطور التصمٌمً لنظم العرض المعدنٌة التفاعلٌة باستخدام عناصر تقنٌة مساعدة باالضافة للهٌكل االنشائً لنظم  -

خارجٌة ملحقة تعمل باالشعة تحت الحمراء وجهاز كمبٌوتر متصل بها وجهاز  العرض والتً ٌمكن ان ٌتضمن كامٌرات

) الذى ٌتفاعل كشخص مع الصور المتوقعة ( وتقوم الكامٌرا  Projected Displayاسقاط ضوئً "بروجٌكتور" 

لتواجد عن ) حٌث ٌتم إحداث وهَم اPosition Trackers بالتقاط مسارات الحركة للفرد من خالل اجهزة تتبع الوضع 

التى تحتوى على عدد  Position Trackersأو التؤثٌر بوجوده من خالل أجهزة تتبع الوضع  Tele-presenceبعد 

تلتقط بدقة حركات المستخدم وتضبط رإٌته عبر الشاشة( ونقلها للكمبٌوتر  Motion Sensorsمن مجسات للحركِة 

رد فعل لحركة الشخص وذلك فى الزمن الحقٌقى )أى الزمن والذى بدوره ٌقوم بضبط وتعدٌل الصورة لجعلها تبدو ك

  الحقٌقى لحدوث الشًء نفسه فى الواقع وبنفس سرعة االستجابات الحقٌقٌة(.

  النموذج التصميمي المقترح : -ب

 :التعريف بالنموذج

حٌث تحتوى  الوحدة عبارة عن متوازي مستطٌالت بها شاشتٌن تعمالن باللمس علً وجهٌن من متوازي المستطٌالت

الوحدة علً عدد من عٌنات عدٌدة لؤلقمشة وعٌنات من األخشاب الالزمة لعمل وحدات تؤثٌث لغرف المعٌشة او االستقبال 

 كالصالونات واالنترٌهات .

حٌث تقوم الوحدة بتسهٌل عملٌه االختٌار للعمٌل من األنواع الموجودة بالوحدة عن طرٌق شاشه العرض وٌقوم العمٌل من 

الشاشة بتجارب عدٌدة من أنواع األقمشة واأللوان حتً ٌستقر علً تصمٌم معٌن فتقوم الوحدة بإظهار عٌنه من نوع خالل 

 القماش المختار وعٌنه من نوع الخشب المختار حتً ٌتؤكد العمٌل من لونها وملمسها .

  نوع الوحدة :

لجهات وتتمٌز بؤنها ٌمكن وضعها فً منتصف تتبع الوحدة نظم العرض الجزٌرة حٌث ٌمكن التعامل معها من جمٌع ا

 المعرض وٌتعامل معها أكثر من مستخدم .

 وٌتكون من : :الهيكل البنائي للنموذج

وعوارض من مواسٌر حدٌدٌة  0.2*6*6وهو عباره عن شاسٌة من المواسٌر الحدٌدٌه المربعه مقاس  هيكل رئيسي:  

 .0.15*4*4مقاس  

 ت من الكالدنج وشاشه تعمل باللمس .وهو عباره عن مسطحاهيكل ثانوي:  

 : مساعد وهو عباره عن حساسات حركه ومجاري للحركه تعمل ببرنامج بالوحده .هيكل وظيفي 
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 ( المقترح األول للنموذج التصميمي المقترح في الوضع العام2شكل )

 
 ( المقترح األول للنموذج التصميمي المقترح في وضع االستخدام3شكل )
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 المقترح الثاني للنموذج التصميمي المقترح في الوضع العام( 4شكل )

 
 ( المقترح الثاني للنموذج التصميمي المقترح في وضع االستخدام5شكل )
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 ( المقترح الثالث للنموذج التصميمي المقترح في الوضع العام6شكل )

 
 ( المقترح الثالث للنموذج التصميمي المقترح في وضع االستخدام7شكل )

 

 تائج البحث:ن

شهد تصمٌم نظم العرض المعدنٌة تطور هائل وتغٌر فً الشكل والوظٌفة حٌث أصبح ٌتخطً كونها نظم عرض  .1

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

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

 البصرٌة  لنظم العرض المعدنٌة.
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تعد نظم العرض المعدنٌة واحدا من المجاالت التطبٌقٌة الهامة للتقنٌات التفاعلٌة بما تتٌحه بنائٌة هذه المنتجات من قدرة  .2

)مٌكانٌزمات( حركة تساعد على تحقٌق االستجابة الفعالة للمإثرات على التعدد الوظٌفً والحركة السلسة وفق الٌات 

 الخارجٌة .

مرٌح استخدامٌاً بحٌث ٌتم التقلٌل إلى الحد األدنى من نظم العرض المعدنٌة التفاعلٌة ٌجب ان ٌكون أن تصمٌم   .3

تلف خصائصهم ، مع النظر اإلجهاد للزوار والمستخدمٌن ؛ مع ضمان ان تكون األبعاد االرجونومٌة مرٌحة للزوار بمخ

 .إلى بٌئة عمل وحجم المعرض وكٌف ٌمكن استخدام المإثرات الصوتٌة والبصرٌة لتقلٌل اإلجهاد

التصمٌم البصري االرجونومً الجٌد الذي ٌإدي إلى نظم العرض المعدنٌة التفاعلٌة ٌجب ان ٌتضمن أن تصمٌم  .4

مع الوعً بالسٌاق الموجود ومن ثم االستجابة الصحٌحة من  اإلشراك  الفعال للمتلقً مع ضمان اتساق عملٌة التفسٌر

 المتلقً للعملٌات التفاعلٌة .

قدم البحث مقترحاً تطبٌقٌاً لكٌفٌة توظٌف الخصائص االرجونومٌة والتفاعلٌة فً إبداع نظم العرض المعدنٌة وشمل  .5

 المقترح ثالثة أفكار متعددة.
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