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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractحث ملخص الب
للخزف   لمنتجوهتم هذا البحث في المقام االول بوضع طريقة لمنهجية التصميم التفاعلي للمنتج بشكل عام ا

فاعلية ر التبشكل خاص وذلك من خالل البحث عن التفاعل اإليجابي للمستخدم ، وهذا استلزم تصنيف للعناص

بحث الى صل الليل كيفية التحكم فيها للحصول على التصميم الناجح ، وقد تووتحديدها ودراسة اهميتها وتح

ل. قد لتفاعاوجود ثالث عناصر رئيسية للتصميم التفاعلي وهي ُمحفز تفاعلي ، وُمخاطب تفاعلي ، وظواهر 

اعل التففي  لتحكمتم تحديدهم وتعريفهم وتحليلهم وشرح أهمية كل منهم داخل التصميم التفاعلي وكذلك كيفية ا

اعلية ات تفااليجابي للمستخدم من خالل التعامل مع تلك العناصر حيث تبين انه من خالل استخدام ُمحفز

ه تحفيزومحددة مثل اللون والشكل والضوء وغيره يمكن التعامل مع مخاطب تفاعلي محدد لدى المستخدم 

ظواهر لك الميم يُدَرك من خالل تألظهار تفاعل يمكن رصده من خالل المالحظة و االستكشاف. ونجاح التص

المفاجأة بمثل السمع أو البصر أو الشعور  –التي قد تكون متعددة للتصميم الواحد  ولها اشكال عديدة مثل 

اعلية ظواهر تف ج غالبا بأقتناء المستهلك للمنتج. وجدير بالذكر أن هناك، والتي تتو -اوالفرح أو غير ذلك... 

علي ف التفافي كيفية استلهام تصميم الخز مشكلة البحثواالستخدام ، وتكمن  خاصة لمرحلة مابعد الشراء

ة رصد مكانياعن طريق تحفيز الُمخاطب لدى المستخدم  بما يتوافق معها من ُمحفزات داخل التصميم وكذلك 

تصميم ال ه فيالمتبنا  -نقاش والتداول واالستخدام ومظاهر البهجة وغيرها ...( ) اللمس وال -الظواهرالتفاعلية 

عل ي التفافالى تحديد وتصنيف و تحليل عناصر للتصميم التفاعلي ،والتحكم  يهدف البحثالتفاعلي ، كما 

صر يف عناتتلخص في امكانية تحديد وتصنفروض البحث االيجابي لدى المستخدم كوسيلة لنجاح التصميم. و

لتصميمي فكر ام كمنهج تصميمي ،و تنظيم الللتصميم التفاعلي ، وكذلك امكانية التحكم في تفاعلية التصمي

في وضع خطة هميةالبحث أللخزف بوضع اسس تفاعلية تساهم في التحكم في نجاح التصميم. وتكمن 

ه من تصميمية معتمدة على قيمة التفاعل يمكن للمصمم االرتكاز عليها في تصميم منتج خزف أو غير

دء في ر للبميم التفاعلي وتنظيم استخدام تلك العناصالمنتجات ، الى جانب وضع تصنيف عام لعناصر التص

 لمنتجاتالمنهج التجريبي والتحليلي وذلك  من خالل تصميم بعض ا منهج البحثتصميم المنتج ، واتخذ 

ي فلتحليلي امنهج الخزف المتنوعة باستخدام التصميم الرقمي تارة والتنفيذ لبعضها تارة اخرى كما استخدم ال

لى البحث ريخية الخزف والحديثة أيضا الثبات المنهجية التفاعلية بها. وقد توصل ابعض االعمال التا

:  من أهمها تصنيف عناصر التصميم الخزف التفاعلي الى ثالث عناصر رئيسيةالنتائج مجموعة من 

د الل رصمن خ امكانية التقييم التفاعلي للتصميمُمخاطبات تفاعل ، و ُمحفزات تفاعل ، وظواهر تفاعل ، و

د من ضع العديتم و العناصر التفاعلية ، وامكانية تحليل التصميم التفاعلي وعناصره للمنتجات المختلفة. ،وقد

ام ، عضرورة وضع التفاعل االيجابي كاولوية مرجوة في منهجية تصميم المنتج بشكل  منها التوصيات

 ميم.في تقييم نجاح التص وكذلك رصد الظواهر التفاعلية للتصميم وتفسير اسبابها لالستعانة بها

 الُمخاطب التفاعلي للتصميم 

 interactive addressee 

 ظواهر التفاعل 

Interaction phenomena 

 محفزات التفاعل 

Catalysts of interaction 
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 Introduction  ملقدمة ا

 قيمة التفاعل في تصميم الخزف من أوائل االهداف التي ارادها

ام الخزاف منذ القدم ، ونظرا الن منتج الخزف استخدامي في المق

االول ، فإن التصميم في مضمونه يخاطب التفاعل المرتبط 

ذا همن  بالوظيفة. وبالنظر  للخزف عبر التاريخ نجد انه كان تفاعليا

 منطلق االستخدامي ولكن بدرجات ونوعيات تفاعل مختلفة. ال

و البحث يقدم تفسير لعوامل التفاعل في التصميم  بشكل عام 

وللخزف كتطبيق عملي ،ىبحيث يمكن للمصمم أن يحدد خطته عن 

يه طريق استهداف الظاهرة التفاعلية المرجوة من المستخدم ، وعل

ى ي لدتهدف المخاطب التفاعليمكنه ايجاد المحفزات الالزمة التي تس

 المستخدم والتي بدورها تظهر ردود االفعال المطلوبة ، وتوصل

 :البحث الى تصنيف التصميم التفاعلي الى عناصر ثالث هامة وهي

 واهر التفاعلظ -3حفزات التفاعل   م -2اعل    مستهدف التف -1

مما يسهل على المصمم تحديد الهدف التفاعلي الذي يرجوه في 

رة ظواهر تفاعلية واتخاذ االجراء المناسبة بمحفزات تفاعلية صو

موجهه لمخاطب حسي أو معنوى لدى المستخدم ، وقد اضاف 

البحث أمثلة لتوضيح المنهجية في التصميم التفاعلي لبعض اعمال  

الخزف  وتفسيرعناصرها التفاعلية ، باالضافة للحصول على نتائج 

ف التفاعلي وتوصيات خاصة تقوم بدور إرشادي في تصميم الخز

 بما هو متوقع من دراسات في هذا المجال.

 Research Methodologyمنهج البحث 

 يتبع البحث المنهج التجريبي والتحليلي.

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

 كيفية استلهام تصميم الخزف التفاعلي عن طريق تحفيز المخاطب

 بما يتوافق معها من محفزات الحسي أو المعنوي لدى المستخدم 

 داخل التصميم.

نقاش ) اللمس وال -امكانية التحكم في و رصد الظواهرالتفاعلية 

ن المتبناه م  -والتداول واالستخدام ومظاهر البهجة وغيرها ...( 

 التصميم التفاعلي. 

 Objectivesأهداف البحث 

 تحليل عناصر للتصميم التفاعلي. ورصد وتصنيف  -

 يم. لنجاح التصم في التفاعل االيجابي لدى المستخدم كوسيلة التحكم -

 Hypothesisالبحث  فروض

 ية تحديد ورصد وتصنيف عناصر للتصميم التفاعلي.امكان -

 لتحكم في تفاعلية التصميم كمنهج تصميمي.امكانية ا-

تنظيم الفكر التصميمي للخزف بوضع اسس تفاعلية تساهم في 
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 التحكم في نجاح التصميم.

 Significanceأهمية البحث

يجاد خطة تصميمية معتمدة على قيمة التفاعل يمكن للمصمم ا-

 االرتكاز عليها في تصميم المنتج الخزف.

مكانية تطبيق خطة للتصميم التفاعلي على أي منتج آخر غير ا -

 الخزف.

ضع تصنيف عام لعناصر التصميم التفاعلي وتنظيم استخدام تلك و -

 ي تصميم المنتج.العناصر للبدء ف

  Research Termsمصطلحات البحث 

 interactive addresseeالُمخاطب التفاعلي للتصميم 

هي يقصد بها تلك التي تٌستهدف لتحفيز التفاعل عند الٌمستخدم و

ة حسية مثل السمع والبصر ومعنوية مثل الشعوربالفرح أوالمفاجأ

 .وغيرها

 Interaction phenomenaظواهر التفاعل 

ل المستهلك مث ي ردود االفعال الظاهرة تجاه التصميم من قِبَله

 اللمس والتداول واالستخدام و االبتسام او الحركة وغيرها

 Catalysts of interactionمحفزات التفاعل 

هي مكونات التصميم التي تخاطب المستهدف التفاعلي لدى 

المستخدم للحصول على ظواهر تفاعلية يمكن رصدها ومن تلك 

المحفزات : اللون والملمس والضوء والصوت والشكل والكتلة 

 والحركة وغيرها

  Theoretical Frameworkي طار النظراال

 تصميم الخزف التفاعلي:

 يقصد به ذلك التصميم للمنتج الخزف الذي يُراَعى فيه القيمة

فيز ي تحفالتفاعلية للمستخدم في المقام االول ، بحيث يَشُرع المصمم 

سي حقيمة عن طريق تحفيز الُمخاطب التفاعلي المرتبط سواء هذه ال

 أو معنوي ، مما يُنتج  ظواهر تفاعلية يٌمكن رصدها.

 العناصر التفاعلية في تصميم الخزف:

يُقَسم البحث التفاعل في التصميم الى عناصر يُمكن رصدها والتحكم 

ؤشر بها لتحقيق الهدف التفاعلي الَمرجو ، والذي هو بالضرورة الم

الرئيسي لنجاح التصميم ومتانته. وكان التقسيم هنا نوعي أي حسب 

نوعية العنصر التفاعلي فكان هناك مايختص بالحواس واالدركات و 

المعنويات التي سوف يخاطبها التصميم وُسًميت ) ُمخاطب التفاعل 

(. ، وعناصر خاصة بطبيعة ردود االفعال المرصودة من التغذية 

التفاعل (. وأخيرا الوسائل واالساليب والتقنيات الراجعة ) ظواهر 

التي يمكن للمصمم استخدامها لدعم التفاعل وتحفيزه ) محفزات 

 (1التفاعل(. شكل رقم )

 
 (1شكل رقم )

 ُمخاطب تفاعلي:
هي بعض الحواس االنسانية واالدراكات النفسية التي يقصدها 

ي د فية . حيث يحدويخاطبها المصمم في تحديد هوية التصميم التفاعل

ا مبادئ االمر مايرغب من تفعيله من تلك الحواس لسبب استخدامي 

قد ، أو لسبب قيمي وفني بهدف الحصول على ظاهرة تفاعلية ما ، و

يدرك أكثر من ظاهرة تفاعلية في التصميم الواحد لرفع قيمة 

قة. التصميم التفاعلية التي هي بالضرورة قيمة نجاح ملهمة وموثو

 يستهدف في التصميم مثال  حواس البصر او السمع واللمسفنجده 

بمحفزات مثل اللون والضوء والصوت مما يدفع لظواهر تفاعلية 

مثل المالمسة والحركة والنظر.أو يؤثر بااليجاب ) يستهدف(  

مشاعر النفس االيجابية مثل السعادة أو االندهاش بالمحفزات 

وية مثل االبتسام المناسبة للحصول على ظواهر تفاعلية معن

 ة أووالضحك اوتعبير الوجه باالندهاش أو بالحركة الجسمية المعبر

غيرها . وقد تجتمع المخاطب الحسي والنفسي معا كمستهدف في 

تصميم منتج خزف واحد. ، ويمكن تقسيم المخاطب التفاعلي الى 

 ( :2نوعين اساسيين كما في شكل )

 سي.حمخاطب تفاعلي  -1 

 لي معنوي.مخاطب تفاع -2 

 
 (2شكل رقم )

 أوال : ُمخاطب حسي ) الحواس الخمس(:

 السمع:

 مخاطبة السمع في تصميم الخزف التفاعلي يعني بالضرورة تزويد

التصميم بمصادر للصوت الضمني أو المضاف كأن يكون هناك 

ها طريقة ما يصدر الخزف من خاللها صوتا معتمدا على الخامة ذات

عض أو بأداه ، أو عن طريق اضافات اذا ما طرقت ببعضها الب

 لمصادر الصوت سواء كانت تلك االضافات ذكية أو تقليدية.

 أمثلة: 

* بعض الدمى المصنوعة من الخزف بشكل جزئي والتي تزود 

مل باصوات مسجلة تجذب التفاعل لالطفال لمحاولة االنصات والتعا

الستكشاف لمصدر وطبيعة الصوت وغير ذلك معتمدا على سن 

 بيعة االطفال المستهدفين.وط

* شكل الخزف الفلكلوري على هيئة عصفور و الذي يملء بالماء 

 مميزويتفاعل االطفال معه بالتداوال والنفخ للحصول على الصوت ال

المشابه لزقزقة العصافير والذي يصدر بسبب مرور الهواء فوق 

الماء الموجود بالحيز الداخلي للشكل مع وجود متنفس لذلك 

 اء)فتحة في منقار العصفور( مما يسمح بإصدار الصوت.الهو

* بعض االعمال الفنية المعتمدة على جذب التفاعل عن طريق 

السمع لألصوات الناتجة عن رنين صادر من تصادم بعض األجزاء 

الخزفية ببعضها البعض بوسيلة ما  ، حيث يجذب انتباه الفئة 

 ختلفة من الدهشةالمستهدفة فتبدأ في اظهار التفاعل في صور م

والبهجة ولفت النظر ومحاولة تحريك التصميم للحصول على 

 االصوات مرة أخرى .

* قد يكون الصوت من خالل اضافة وحدات ذكية ذات برامج 

استخدامية محددة للحصول على بعض التنبيهات لمواعيد ما ، أو 
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 موسيقى محددة أو غيره.

 البصر:  

ا سة البصر هو االكثر استخدامتحفيزالتفاعل عن طريق مخاطبة حا

ي فتاريخيا وحاضرا.، اال ان اساليب التحفيز اصبحت أكثر تنوعا 

العصر الحديث نظرا لظهور الكثير من التكنولوجيا التي اثرت 

 بدورها في احداث هذا التنوع.

 ويعتبر اللون والملمس والحركة والضوء والشكل وغيرها من أهم

 حصول على مظاهر التفاعل قديماالمحفزات التي تخاطب البصر لل

كة وحديثا للمنتجات الفنية المختلفة اال أن مصادر الضوء والحر

ازدادت في العصر الحديث كمحفز بصري وظهرت الكثير من 

 رتبطالتصميمات التي تحفز التفاعل بالضوء والحركة واالبتكار الم

 بالتكنولوجيا.

 مثلة:ا

مع الُمخاطب البصري  يستخدم بكثرة التعامل الخزف المعاصر* 

وقد يتم اضافات تكنولوجية مرتبطة بالرؤية وقد تودي هذه 

االضافات الى ظهور ضوء أو حركة حقيقية أو حركة غير حقيقية 

ناتجة من التحكم في الضوء أوبعض االساليب التي قد توحي 

 عقبهبالحركة مما يحفز التفاعل البصري من قبل المستخدم وما قد ي

 رى حسية ومعنوية.من تفاعالت أخ

ان والتاريخي يتم استخدام الطالءات وااللووفي الخزف التقليدي 

 لمعالجة اسطح الخزف وأضافة الزخارف المختلفة لجذب االنتباه

 والتفاعل بالنظر والتفحص والقراءة والمالمسة وغيرها كما في

 حاالت الخزف التاريخي المصري القديم واالسالمي واالبتكارات

ثل بتحفيز التفاعالت الناتجة من مخاطبة حاسة البصر مالمرتبطة 

م صاميالبريق المعدني وكذلك التصاميم المبدعة في شباك القلة والت

 . المعمارية الملونة والمزخرفة في المساجد واالبنية المختلفة

 اللمس:

ن يمكن التعامل مع المخاطب التفاعلي المتمثل في حاسة اللمس م

مس وااللوان والضوء وغيرها للحصول خالل محفزات مثل المال

خرى أعلى تفاعل المالمسة والتداول وقد يرتبط بها مظاهر تفاعلية 

 حسية ومعنوية.

 أمثلة:

ل *تحفيز اللمس من خالل محفزات الملمس واللون في معظم االعما

 التاريخية والحديثة من فاز وادوات مائدة وقيشاني وغيرها.

و أمن خالل جذب االنتباه بالضوء  *تحفيز من خالل مخاطبة اللمس

اللمعان أو غيرذلك من مؤثرات بصرية تحمل المستخدم على 

 مالمسة المنتج أو حمله وتحريكه.

 الشم:

خزف يبدو أن هذا المخاطب التفاعلي غير مستخدم كثيرا في مجال ال

ل اال في قليل من منتجات مرتبطة بالعطور والزيوت كمحفز لتداو

ل تداوما بداخله مما يدفع لظواهر المالمسة وال المنتج ومحاولة شم

ن يكو والحمل واالستخدام ،وعلى الرغم من ان المنتج في هذه الحالة

ز محف قد تم اضافة محفزات تصميمية مرتبطة بشكله أو لونه ، اال أن

 االستخدام يكون هو الرئيسي هنا والمحفزات االخرى تكون موجه

للمستخدم اذا ما ٌحيد عنصر الختيار التصميم االكثر تناسبا 

 االستخدام.

 أمثلة:

 *قوارير العطور الخزف قديما وحديثا.

 *قوارير الزيوت الخزف قديما وحديثا.

 *مباخر خزف قديما وحديثا.

 التذوق:

التذوق كمخاطب تفاعلي مثله كمثل الشم مرتبط بما قد يوضع في 

منتج الخزف من طعام أو شراب ويعتبر محفز االستخدام هو 

الرئيسي في هذه الحالة وتصميم الخزف يكون هو الفيصل في 

االختيار الى جانب االبتكار المؤدي الى ميزات استخدامية اال انه في 

بعض الثقافات مرتبط بالتذوق بشكل مباشر حيث يعتقد  ان منتج 

الخزف الحراري بمواصفات محددة و المخصص للطبخ يعطي 

 ف.مذاق جيد للطعام مثل الطواجن الخز

 امثلة:

 *الطاجن المغربي والمصري

 *ادوات المائدة بجميع انواعها.

 *ادوات الطبخ الخزف.

 *قوارير العصائر والمشروبات الخزف.

 

 
 (3شكل رقم )

 ثانيا: الُمخاطب التفاعلي المعنوي:

رن قسم علماء النفس المشاعر الرئيسية خالل السبعينيات من الق 

ي السعادة والحزن والخوف الماضي الى ستة أنواع رئيسية وه

 والمفاجأة واالشمئزاز والغضب .

 ا.حايدً ميمكن أن يكون هذا النوع من المشاعر إيجابيًا أو سلبيًا أو 

إلى وجود مشاعر أساسية أكثر  2017تشير دراسة أجريت عام 

ائع ة وقبكثير مما كان يعتقد سابقًا. في الدراسة التي نشرت في دوري

ن فئة مختلفة م 27لعلوم ، حدد الباحثون األكاديمية الوطنية ل

 العاطفة. 

ن تكو من بين جميع أنواع المشاعر المختلفة ، تميل السعادة إلى أن

 تلك التي يسعى الناس لتحقيقها أكثر من غيرها.

 
 (4شكل رقم )

ل ي مثولعلنا في تصميم الخزف التفاعلي نركز على االنفعال االيجاب

 تياحمشاعر االخرى المرتبطة مثل االرالسعادة و المفاجأة وبعض ال

والهدوء والحب وهي مشاعر تؤدي للسعادة وايضا الدهشة و 

 التشوق ممايكون مرتبط بالمفاجأة.

اطب متطلبات النفس البشرية من أحاسيس ايجابية يمكن ان تكون ُمخ

 تفاعلي هام يمكن محاورته بالمحفز المناسب للحصول على تفاعل

يه من ظواهر تفاعلية يمكن رصدها مثل معنوي ، وما يترتب عل

االبتسام ومظاهر فرح وعبارات معبرة وحركات تعبيرية عن 

ُمخاطب الفرح ، أو مخاطب معنوي آخر وهو المفاجأة والتعبير 

نا اللفظي عنها والحركة المصاحبة وغيرها. وجدير بالذكر هنا ان

عد ستبننا نبحث عن الُمخاطب االيجابي لالنفعاالت االنسانية مما جعل

 (4االنفعال السلبى مثل الحزن والخوف وغيرها. شكل رقم )

والحصول على االحساس يعتبر من ارقى التفاعالت التي قد يكون  

من الصعوبة رصدها اال انه يمكن ادراكها من تعليقات المستخدم 

وبعض التفاعالت الحسية المصاحبة مثل االبتسام واللمس واالقتناء 
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 وغيرها.

ال فمث ذا النوع من التفاعل تستلزم تحديد الفئة المستخدمةودراسة ه

سن مستهدف السعادة عند الطفل يختلف عنه عند البالغ أو كبار ال

وكذلك اختالف الثقافات والمجتمعات يؤثر في ردود االفعال 

س بنف التفاعلية ، وهذا ما يفسر الحصول على ظواهر تفاعلية مختلفة

اهر مين كما أنه يمكن الحصول على ظوالمحفزات تبعا لفئة المستخد

 تفاعلية واحدة باستخدام محفزات مختلفة نظرا الختالف الفئات

 المستهدفة.

ي فحكم ويمكن القول بأن المستهدف المعنوي من أهم االبعاد التي تت 

ا في ، ومن أصعبه -مي أو جمالي سواء استخدا -نجاح التصميم 

ن مهنا يحتاج الى مقدرة  نفس الوقت ، الن التعاطف مع المستخدم

ما المصمم على مخاطبة النفس البشرية وتلبية احتاجها المعنوي ب

اطف يتوافق مع االداء الوظيفي للمنتج وهو مايمكن أن نسميه التع

 المتكامل مع المستخدم.

سهولة  –البعد الجمالي للتصميم  –المالمس  –الشكل  –اللون 

 ي ) االبتكار(.لخروج عن النموذج الذهنا –االستخدام 

كلها عوامل و محفزات تثير البعد النفسي ومظاهره من بهجة 

وانبهار وفضول وحب وتعاطف مع المنتج الى ان يصل االمر الى 

االرتباط بالمنتج ارتباط وثيق نفسيا ، وقد يحدث حزن شديد بفقده 

لوجود تعاطف تكًون تجاهها الى جانب التعود على تناول 

الت بها، وقد نرى في كثير من البلدان المشروبات او المأكو

يحاولون ترميمها حتى وان لم يكن لالستخدام ولكن نوع من الوفاء 

لتلك القطعة ، وقد يصل الى حد ترميمها بمواد قيمة جدا مثل الذهب 

مما يضفي عليها قيمة مادية أعلى ويرضي مالكها ويظل يحتفظ 

 دام.بهيكلها القديم وقيمتها الجديدة لكن دون استخ

 السعادة:

ظواهر السعادة تعد تفاعل معنوي هام في التصميم بشكل عام 

فالسعادة ُمخاطب هام قد يؤدي الحصول عليه وتحفيزه الى معظم 

الظواهر التفاعلية المرجوة من المنتج. ، ويمكن من خاللها الحصول 

 -على الظواهر الحسية ، وقد يحتاج الحصول على ظواهر السعادة 

مالمح وجه سعيدة وبعض العبارات المرضية من ابتسام و

الى دراسة لثقافة الفئة المستهدفة  –والتصرف الحركي المناسب 

لمعرفة محفزات السعادة لديهم لتحديد أختيار االلوان والمالمس 

 واالشكال واالستخدامات واالضافات التكنولوجية.

 المفاجأة:

داث بعض مخاطب تفاعلي معنوي هام يمكن تحفيزه عن طريق اح 

التغيرات الغير متوقعة في التصميم مما يشعر المستخدم بالدهشة وقد 

يظهرها في مالمح وجهه و بعض عبارات معبرة عن المفاجأة 

واحيانا بعض الحركات المعبرة لما أدهشه من خالل التجديد 

واالبتكار فيدفعه للنظر والمناقشة واالقتناء، اال ان هذا التغيير يجب 

دئ التصميم االساسية ويظل في اطار الضوابط اال يخل بمبا

 التصميمة الشكلية واالستخدامية.

 
 (5شكل رقم )

 مظاهر التفاعل االيجابي في تصميم الخزف:

ن مها يقصد بمظاهر التفاعل هي ردود فعل الفئة المستهدفة وما يتبع

مظاهر يمكن رصدها حيث تعبر عن نجاح التفاعل في التصميم ، 

 ا الى نوعين  حسية ومعنوية.ويمكن تقسيمه

 أوال: المظاهر الحسية:

المظاهر الحسية كثيرة ومختلفة ويمكن الحصول عليها من 

 تحفيزالُمخاطبات الحسية او المعنوية. ،ومنها:

 لتنبه وااللتفات:ا

اعالت تف يعد من أهم مظاهر التفاعل للتصميم النه يقود لما يليه من  

جدت ا ولتفات للتصميم اليتم اال اذهامة ومرجوة ، وهذا التنبه واال

ي ى فمحفزات التفاعل التي حفزت الُمخاطبات المرتبطة ، ولعلنا نر

كثير من االحيان وجود أعمال خزف على مستوى عال في التصميم 

عل االستخدامي مثال ولكنها ال تؤدي الى الحصول على مظهر التفا

 قليديةلتاالتفاعلية  األولي ) التنبه وااللتفات( نظرا لغياب المحفزات

 بشكل قوي مثل اللون والملمس او الجديد ) الخروج عن النموذج

اليب السالعقلي ( أو غيرذلك أو ما قد يحفز لالنتباه وااللتفات من ا

ر المتقدمة المضافة مثل الصوت والضوء والحركة. ،وربما يقع نظ

ميم لتصكل منا على االشياء دون االلتفات  واالهتمام ، نظرا لكون ا

 دهاتقليدي بينما يمكن الحصول على ظواهر التنبه و االلتفات ورص

د جدياذا توافرت عوامل هامة في التصميم ومنها القوة والجمال وال

ا واحيانا الغرابة في اللون والهيئة والحجم وطريقة العرض كله

 عوامل قد تؤدي بالضرورة لتحفيز االنتباه.

 النظروالفحص البصري:

نتباه للتصميم قد يأخذ االنفعال تطوره الثاني بالنظر الى بعد لفت اال

التصميم وفحصه بصريا أوال ويتوقف ذلك على قدرة التصميم على 

التعاطف مع المتلقي للحد الذي يسعه تفعيل قيمة التواصل البصري 

قد تكون قيمة التعاطف والتواصل بين التصميم والمتلقي في 

ان النظر للتصميم لدرجة ان المستوى الذي يوحي باطالة وامع

الشخص المستهدف من التصميم ال يدرك لماذا ال يستطيع ان يحيد 

بصره عن ذلك التصميم. أو لماذا يرتد بصره له اذا حاد ، بينما 

المصمم المحترف يدرك هذا ويستعمل العوامل التي من شأنها تحفيز 

ها ماهو هذا الظاهرة ، والتي منها ماهو خاص بالتصميم ذاته ، ومن

 مرتبط بطبيعة وثقافة الفئة المستهدفة.

 الحركة:

من  بغرض التحقق -تحفيز الحركة في اتجاه التصميم أو المنتج 

دمة في هو خطوة متق -التصميم من المتلقي او التفاعل االعلى  

وأن د ،نجاح التصميم . ، فطبيعة االنسان عدم االكتراث بما هو معتا

د البو ما سوف يدفعه للحركة تجاهه ، والمبهر والجديد والمتميز ه

 كونفي هذا األشارة الى أنه قد يصاب باحباط حين االقتراب فقد ي

،  جدههناك لدى هذا المتلقي أو المستهلك طموح ما ، ولكنه قد ال ي

وتعد هذه النقطة هامة جدا ، ويجب رصد ذلك االحباط ومعرفة 

اطف لتعلراجعة لدعم ااسبابه النه يعد مصدر هام في دراسة التغذية ا

مع المستهلكين وخاصة في المنتجات الصناعية وكذلك الفئة 

م المستهدفة في تصميم الخزف الفني ، والحركة في اتجاه التصمي

ات يتبعها أحيانا ثبات واحيان أخرى تجول حول التصميم ولعدة مر

 وهذا مؤشرنجاح التصميم في تحفيز التفاعل الحركي.

 النقاش:

هو تفاعل في مرحلة ما بعد النظر وقد يسبق الحركة احيانا أو يليها  
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وقد يتوازى معها، ويكون في صورة تساؤالت ومحاوالت لتفسير 

التصميم في الوانه وابعاده وتركيبه ومدى االستفادة وغيرها. ، وهذا 

يعطي للتصميم درجة االعتبار حيث انه القى اهتمام الفئة المستهدفة 

ا االهتمام في النقد والمناقشة واالقتراح ، وهذه مرحلة ، وتمثل هذ

هامة جدا في رصد اهتمام المستخدم ، كما انه يرصد الذوق والثقافة 

السائدة سواء في المعارض الفنية أو في معارض المنتجات 

 الصناعية.

 المالمسة:

ه اذا كان التصميم المعروض اجبر المتلقي على لمسه محاولة من 

ك ن حيث الخشونة والنعومة والتباين الظاهري وادراالستكشافه م

دراك ل اواقعه الملموس. فلن تأتي هذه الظاهرة التفاعلية اال من خال

 المصمم لوسيلة تحفيزها ودراسة الحالة وفي غالب االحيان يتم

 التحفيز عن طريق اللون والملمس والضوء وغيرها.

 التداول:

عض تخدم من خاللها ادراك بظاهرة تفاعلية أكثر تقدما يريد المس

 التواصل مع التصميم من خالل تقييم وزنه مثال ووسيلة حمله 

ي دام) يد وغيره ( ,وسيلة ملئه بالسوائل وغير ذلك من تداول استخ

 غالبا.

 االقتناء:

االقتناء ظاهرة تفاعلية هام جدا وهي الهدف الرئيسي للمصمم وهو 

الصناعية التي يكون ما يرجوه في االساس وخاصة في المنتجات 

البيع والكسب هو هدف رئيسي للمؤسسة المنتجة ، و يصعب التحكم 

او تحفيزاالقتناء اال عن طريق التعاطف مع المستخدم لمعرفة 

احتياجاته االستخدامية والجمالية وربطها بمستوى معيشته للوصول 

الى حلول تصميم ترضيه وتدفعه للشراء وهو متيقن من أهمية 

كما أن في حالة االعمال الفنية البحته التي يرغب صاحبها المنتج . 

في عرضها للبيع قد يتنازل الفنان عن تعاطفه الذاتي في مقابل 

تعاطفه مع المستخدم أو اختيار فئة مستهدفة متوافقة ثقافيا مع قيمه 

الفنية.فاالقتناء ظاهرة تفاعلية قد تأتي نتيجة لكل الظواهر التفاعلية 

 االخرى.

 خدام:االست

هي الستخدام الفعلي للمنتج ظاهرة تأتي بعد مرحلة االقتناء وا 

 لتيامرحلة النجاح للمصمم في اقناع المستخدم بامكانيات التصميم 

ال قبتستأهل االقتناء و االستخدام واستمرار االستخدام وزيادة اال

 مينعلى المنتج الناتج من نقل االستحسان كخبرة شراء من المستخد

 غالبلغيرهم من المستخدمين، تفعيل االستخدام يأتي في الاالوائل 

 من التصميم النفعي الناجح واضافة عوامل استخدامية جديدة أو

تحسين االستخدام أو اضافة امكانات تصميم تسهل االستخدام ، 

نها لك ويأتي اللون والملمس والعوامل الجمالية في المرتبة الثانية

مكانات االستخدامية للمنتجات تصبح هامة جدا اذا تساوت اال

 المختلفة.

 االحتفاظ:

مرحلة هامة كدليل على نجاح التصميم وهي اعلى من االقتناء 

واالستخدام اال ان رصدها صعب النها تتطلب رصد ما بعد 

ة اطفاالقتناء،أو استقصاء عن سبب االحتفاظ ، وتعتمد على طبيعة ع

ة انه يرغب في المستخدم الذي قد يرتبط نفسيا بالمنتج لدرج

هر االحتفاظ به حتى ولم يكن له حاجة في استخدامه ، وهذا ما يظ

 أكثر في الرغبة في االحتفاظ باالعمال الفنية الخزفية الغير

 استخدامية.

 الحرص:

كثير من المستخدمين يبدون تصرفات حريصة تجاه المنتج كنوع  

نابع   من الحب له واحساس بالقيمة ، وقد يكون الحرص أوالعناية

من نجاح التصميم أو قد يكون من ارتباط المنتج بذكرى ما لدى 

المستخدم ، اال أن رصد الحرص واسبابه مرتبط باالحصاء الدقيق 

 للوقوف على االسباب المرتبطة بالتصميم لتعزيزها في المنتجات.

 
 (6شكل رقم )

 ثانيا:مظاهرالتفاعل المعنوي:

ال اده ح أو المفاجأة ال يمكن رصالتفاعل المعنوي والمتمثل في الفر

 عن طريق ما يتبعه من ظواهر تفاعلية حسية والتي سبق ذكرها ،

ذا له ولكن يمكن استخدام اسلوب االستبيان من خالل االسئلة المعدة

 الغرض للحصول على التفاعل المعنوي الذي لم يظهر.

 محفزات التفاعل:

 يمكن أن تحفز يقصد بمحفزات التفاعل هنا عناصر التصميم التي

المخاطبات التفاعلية عند المستخدم ومن هذه المحفزات اللون 

والملمس والشكل وغيرهم .، بحيث يمكن الوصول الى اقصى عدد 

ممكن من ظواهر التفاعل ، وكلما زادت مفردات المحفزات في 

ي تالالتصميم الواحد حفزت عدد أكثر من المخاطبات التفاعلية وبال

م فاعلية المؤكدة لنجاح التصميم. ويمكن تقسيتزيد الظواهر الت

قم رالمحفزات التفاعلية للتصميم الي نوعين كما هو مبين بالشكل 

(7  .) 

 
 ( 7شكل رقم ) 

 الفحص النظري للمنتج ومحاولة التعرف عليه.

 الملمس:

وهومحفز هام يدعو المستخدم الى ظواهر متقدمة مثل المالمسة 

 والتداول.

 محفزات تقليدية:

وهي تلك التي استخدمت قديما ومازالت تستخدم ولم تعتمد في 

 ،كل انتاجها على النظم الحديثة . ، ومنها اللون ، الملمس ، الش

 ك. الكتلة والفراغ ، التجديد، االستخدام وحل المشكالت وغير ذل

 اللون:

 ليةمحفز تقليدي رنيسي وقد يكون هو أول ما يسبب الظواهر التفاع

  ألوان مميزة فهو أول مايجذب العين فيتبع ذلك وخاصة ان كانت

 الشكل:

ء اذا القى الشكل استحسانا من المستهلك قد يدفعه الى االقتنا

 واالستخدام وخاصة اذا ما اقترن بعوامل محفزة اخرى.

 االحتياج لالستخدام:

يعد من أهم المحفزات التي تنتشر في القطاع االكبر من 

ا ذا مابطبيعة عملية ويدعم هذا المحفز المستخدميين الذين يتميزون 

 اجتمع معه محفزات أخرى تميز التصميم بصفة عامة عن غيره.

 الخروج عن النماذج العقلية:

هناك نماذج ذهنية ثابتة للتصاميم الخزف المعهودة للفاز أو أواني 
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المائدة او غيرها ، وبالتالي فالتفاعل الراجع من المستخدم ثابت 

الحيان ، ويرجع ذلك لثبات النموذج الحتمي في ورتيب قي معظم ا

التصميم ونفترض هنا ان الخروج عن ذلك النموذج بما يخدم 

التفاعل التصميمي وال يخل بمحددات التصميم االخرى ، يمكن 

 الحصول على تفاعل اكثر من حيث النوع والقيمة

نه فتغيير الحتمية المتوقعة في التصميم اسلوب تفاعلي جذاب يمك

د نموذج عقلي جديد بحيث تعالج المشكلة بطريق مختلفة ، وق فرض

فت ول التكون مقنعة في بادئ االمر اال انها ستكون مثار جدل ونقاش

جمال و بنظر الى ان يتم اقناع المستخدم بأفضليتها في االستخدام ، أ

  غرابتها كأبتكار فني.

 محفزات تفاعلية حديثة:

ة ل الصوت أو الضوء أو الحركقد نستخدم محفزات غير تقليدية مث

وغالبا نحصل على هذه المحفزات باضافات خارجية مثل مصادر 

كهرباء أو اليكترونية في صورة أدوات ومعدات مرفقة ،أوقد 

نحصل على الصوت في بعض االحيان عن طريق استخدام طبيعة 

الخامة وما تصدره من اصوات اذا طرقت بشئ ما واذا طرقت 

 ببعضها البعض. 

 صوت:ال

التصميم الخزف المنطوي على الصوت او المهتم به وجد على مر 

التاريخ وفي الفلكلور الشعبي المصري في صورة مشهورة لشكل 

من الخزف على هيئة العصفور الذي يحفز التفاعل بالحركة 

ت والتداول لملء الشكل بالماء ثم التفاعل بالنفخ الصدار الصو

يثا تضاف االصوات عن المشابه لصوت العصفور . ولكن حد

ى طريق اضافات مرتبطة بالتقنيات الحديثة كاألصوات المسجلة عل

ة  شرائح والمثبتة داخل االلعاب االطفال ويمكن تشغيلها بالطاق

 (.10صورة رقم )

 الضوء:

جذب التفاعل عن طريق الضوء له صور عدة بدءا من جعل اآلنية 

مرورا بالخزف  استخدامية جالبة للضوء في صورة وحدات اضاءة

الذكي الذي يكون مصدره للضوء عن كطريق استخدام طرق ذكية 

 (2،3اليكترونية. صورة رقم )

 الحركة:

استخدام الحركة كمحفز للتفاعل يظهر في صور عدة ولعل من 

  ليناهمها تلك الدمى التي بها بعض االجزاء  المصنوعة من البورس

ة الطفال في صور بهجوالتي تعتمد على الحركة في جذب التفاعل ل

وضحك ومالمستها وتداولها ،وغير ذلك . والحركة قد تكون 

 ميكانيكية أو اليكترونية وُمستَخِدمة للطاقة.

 الدراسة العملية:

 :أمثلة للتفاعل االيجابي لبعض االعمال الخزف الفني التقليدي

 أفكار للتصميم التفاعلي لبعض الطلبة في تخصص الخزف:

 (:1سلة وجه  ) حوض( صورة رقم )تصميم تفاعلي لمغ

-عتمد التفاعل على االستخدام الجديد لفكرة الصرف العلوي ا

الخاص بتصريف الماء الزائد داخل الحوض اثناء انسداد الصرف 

ذلك بالحوض الصغير الملحق بالحوض  ، حيث استبدل-السفلي 

 الرئيس كبديل مؤقت.

 
 (1صورة رقم )

 ستخدام.طرح الحل الحتياج اال المحفز:

 االستخدام.  الظواهر التفاعلية الحسية:

 .لقولالرضا والراحة ويعبر عنها باالستخدام وا التفاعل المعنوي: 

 حسي متمثل في البصر واللمس ومعنوي متمثلالُمخاطب التفاعلي:

في الراحة واالطمئنان وذلك عن طريق وجود حل يمكن استخدامه 

ا الحل بالبصروما يتبعه في حالة انسداد الحوض فيدرك المستخدم

نة من ظواهر التداول واالستخدام وما يصاحب ذلك من راحة وطمأني

ي الى جانب وجود مفاجأة نظرا لوجود حل بعيد عن النموذج الذهن

 المعتاد.

 

 (:3،  2الصورة رقم )

قد صمم على و -الذكور غالبا-مغسلة وجه )حوض( مصمم لالطفال 

ة يارحق بها ما يشبه كاشافات السهيئة قريبة من شكل السيارة وأٌل

ل كوسيلة جذب للطفل ويعتمد التفاعل هنا على االضاءة التى تعم

 باللمس مما يضيف محفز ضوئي الى جانب المحفز الشكلي.

 الشكل والضوء. المحفز:

 السعادة والمفاجأة. الُمخاطب التفاعلي المعنوي:

 البصر واللمس :الُمخاطب التفاعلي الحسي

 الفرح ومايتبعه من عبارات وتغير لمالمح فاعلية:الظواهر الت

 الوجه والدهشة والتساؤل والمالمسة واألستخدام.

    
 (3( ، )2صورة رقم )

 (4الصورة رقم )

وذج هوشكل خزف يدوي مأخوذ من شكل الفاز اال انه تم تغيير النم 

ضم تالذهني للفاز من خاللتحويله الى قطعة نحت تمثل سيدة جالسة 

سود بين يديها وتم استخدام التباين اللوني للجليز بين االوعاء 

 والتركواز مما يخاطب البصرو الدهشة واللمس عند المتلقي.

 الشكل واللون. المحفز:

 المفاجأة.الُمخاطب التفاعلي المعنوي:

 البصر واللمس. :الُمخاطب التفاعلي الحسي

 .ولوالتدا االلتفات واطالة النظر والمالمسة الظواهر التفاعلية:

 
 (4صورة رقم )

 (:6،  5الصورة رقم )

تمثل عمل خزف مأخوذ من الزخارف االسالمية التي تم تجسيمها 

،وهو على شكل انية وقد يوحي تجسيم الزخارف الى وجود تكوين 

 نحتي تفاعلي يحفز التفاعل الحسي والمعنوي.

ل والزخارف والملمس الموضوع من خالل الشك الُمحفز:
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 والمستويات.

 المفاجأة.: الُمخاطب التفاعلي المعنوي

 البصر واللمس. الُمخاطب التفاعلي الحسي:

 االلتفات والنظر و المالمسة والتداول. الظواهر التفاعلية:

 
 (5صورة رقم )

 (:6صورة رقم )

ة نياستخدام السمك الرقيق جدا للشريحة الطينية في تصميم شكل اال

 بر تغيير للنموذج العقلي المعروف لدى المستخدم مما اعطىيعت

 مظهر هش لالنية ،وهذا يحفز للمستخدم بالتقرب للشكل ومحاولة

مالمسته للتأكد من مدى صالبته ويوحي له بوجوب الحرص 

ة الرعايم ووالعناية في التعامل مع المنتج، مما يجعله يتفاعل باالهتما

ك لسمتبطة بتغيير النموذج العقلي لوغيرها من مظاهر التفاعل المر

 السائد.

 الهشاشة والترقيق. المحفزالتفاعلي:

 البصر واللمس.: المخاطب التفاعلي الحسي

 المفاجأة. المخاطب التفاعلي المعنوي:

 الدهشة والمالمسة والمناقشة والحرص الظواهرالتفاعلية:

. 

 (6صورة رقم )

 الدراسة التحليلية:

 بي لبعض االعمال الخزف التاريخي :أمثلة للتفاعل االيجا

 (:7الصورة رقم )

تمثل بعض االعمال التاريخة الخزفية وهي عبارة عن مجموعة 

بات كتاشباك القلة المزخرفة بدقة واتقان بزخارف نباتية وحيوانية و

د باستخدام اسلوب التفريغ والنحت الدقيق للسطح ، مما يحفز عن

ا يشعر بالسعادة وما يتبعه المستخدم ُمخاطب حسي ومعنوي يجعله

د وق من ظواهر تفاعلية مثل االبتسام والنظر والتدقيق في الزخارف

 يقرأ العبارة المكتوبة ويناقش جمال الزخارف ومدلوالتها.

 البصر المحفزالتفاعلي:

 المفاجأة والسعادة.: المخاطب التفاعلي الحسي

 .الشكل والكتابات والزخارف المخاطب التفاعلي المعنوي:

 الدهشة واالبتسام والقراءة و المناقشة. الظواهرالتفاعلية:

 
 (7صورة رقم )

 (:8الصورة رقم )

 تمثل بعض االعمال التاريخة الخزفية وهي عبارة عن مجموعة من

االباريق من العصر السلجوقي تتميز بطابع خاص من الزخارف 

المفرغة من الخارج وسطح املس من الداخل مما يثير الفضول 

لدهشة لدى المستخدم ويجعله يتفحص األنية ويحاول يفسر وا

 الزخارف والكتابات.

 الشكل والكتابات والزخارف. المحفزالتفاعلي:

 البصر.: المخاطب التفاعلي الحسي

 السعادة. المخاطب التفاعلي المعنوي:

 الدهشة والفحص والمالمسة و المناقشة. الظواهرالتفاعلية:

 
 (8صورة رقم )

ل فاعل االيجابي الغير تقليدي )الحديث( لبعض االعماأمثلة للت

 الخزف :

 (:10،  9صورة رقم )

ض تمثل الصورة بعض االطباق الخزف البورسلين ذات الجليز االبي

يتم تحريكها في بيئة رقمية ذات اسقاط ضوئي لنباتات وصور 

اسماك  والتي يتفاعل معها المستخدم للحصول على تصاميم سطح 

ل تحريك الطبق االبيض على سطح معرض لهذا مختلفة من خال

ء االسقاط الضوئي لبعض العناصر الملونة مما يعد استخدام للضو

 كمحفز تفاعلي حديث.

 الضوء. المحفزالتفاعلي:

 البصرواللمس.: المخاطب التفاعلي الحسي

 السعادة والمفاجأة. المخاطب التفاعلي المعنوي:

 عادة والتحريك و التغيير.مظاهرالدهشة والس الظواهرالتفاعلية:

 
 (10،  9صورة رقم )
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 (10صورة رقم )

ت تمثل نموذج للخزف التفاعلي المعاصر المرتبط باستخدام محفزا

حديثة وهي الصوت المسجل ،حيث ارتبطت مجموعة من االطباق 

المزخرفة والملونة بنظام صوت ملحق بهم ويسمح للمستخدم 

وتية من خالل تحكمه بالتفاعل معه للحصول على نغمات ص

 واستخدامه للطرق على تلك االطباق.

 الصوت. المحفزالتفاعلي:

 البصرواللمس.: المخاطب التفاعلي الحسي

 المفاجأة والسعادة البصر واللمس. المخاطب التفاعلي المعنوي:

الدهشة والسعادة والتحريك و التغيير للحصول  الظواهرالتفاعلية:

 على الصوت.

 

 
 (10صورة رقم )

 Resultsالنتائج 

تصنيف عناصر التصميم الخزف التفاعلي الى ثالث عناصر  -1

 .رئيسية : ُمخاطب تفاعل ، و محفزات تفاعل ، وظواهر تفاعل

ية كانتقسيم المخاطبات التفاعلية الى حسية  وأخرى معنوية  وام -2

تحفيزها للحصول على ظواهر تفاعلية مرجوة لتصميم 

 الخزف.

 لومماهو تقليدي مرتبط باالمكانات والع محفزات التصميم منها -3

ا وجيالتقليدية ، ومنها ماهو حديث مرتبط بما استحدث من تكنول

 في العلوم والتقنيات.

رصد واستخدام الُمحفزات التفاعلية إلنجاح تصميم المنتج  -4

ة الخزف تفاعليا عن طريق تحديد المخاطب والظواهر التفاعلي

 هولة في تحديد الهدف منالمرتبطة بها ،مما يتيح للمصمم س

التصميم وتساعد على االختيار المناسب للمحفزات 

والمخاطبات فيدرك المصمم التفاعالت المطلوبة وهو سبيل 

 هام لنجاح التصميم.

ا الظواهر التفاعلية وهي البد أن تكون حسية حتى يمكن رصده -5

ومنها النظر و االلتفات واللمس و التداول و االستخدام 

ناك هوالكالم والمناقشة وغيرها.، إال أنه قد يكون واالبتسام 

سعادة أو مفاجأة واندهاش بالمنتج وغير معبر عنها حسيا 

 فيمكن رصدها من خالل االستبيان واالسئلة.

رصد الظواهر التفاعلية لتصميم الخزف لتحديد مدى النجاح  -6

 تفاعليا.

 حرصد المخاطبات التفاعلية لتصميم الخزف لتحديد مدى النجا -7

 تفاعليا.

المخاطبات المعنوية في التصميم ست والتي رصدها علماء  -8

 النفس وهي: السعادة والحزن والخوف والمفاجأة واالشمئزاز

ها والغضب. ،ولكن دائما مانركز في التصميم على اإليجابي من

ثل ة ممثل السعادة والمفاجأة واللتان تحفزان ظواهر ايجابية عد

ى تداول واإلستخدام ومظاهر أخرالنظر واأللتفات واللمس وال

 مثل اإلبتسام وعالمات الدهشة وغيرها.

 –المخاطبات الحسية في التصميم هي الحواس الخمس ) السمع  -9

التذوق(، قد يكون البصر واللمس هم  –الشم  –اللمس  –البصر 

المخاطبان الرئيسيان في تصميم الخزف ويضاف اليها السمع 

كل تصميم إال ان باقي الحواس بإستخدام التقنيات المناسبة ل

يمكن أن تكون مستهدفة في نوعيات خاصة من تصميم الخزف 

 أو تصميم منتجات أخرى. 

امكانية التقييم التفاعلي للتصميم من خالل رصد العناصر  -10

 التفاعلية.

 . امكانية تحليل التصميم التفاعلي وعناصره للمنتجات الخزف -11

ى اقصى تفاعل ممكن النجاح االمثل للتصميم في الحصول عل -12

لى تبعا لنوعية المنتج واستخدامه ،فقد نحصل في منتج واحد ع

تج لمنلالكثير من التفاعل االيجابي وظواهره بدءاً من االلتفات 

 مروراً بالمالمسة والنقاش والتداول ثم الشراء وقد يتخطى

يه التفاعل مابعد الشراء من االستخدام والحرص والمحافظة عل

 الة الكسر.وترميمه في ح

 Recommendationالتوصيات 

وضع التفاعل االيجابي وظواهره كاولوية مرجوة في منهجية  -1

 تصميم المنتج بشكل عام. 

استخدام محفزات التفاعل كعوامل تستهدف ُمخاطب التفاعل  -2

لدى المستخدم للحصول على ظواهر تفاعلية لتصميم خزف 

 تفاعلي ناجح.

ا ة بهوتفسير اسبابها لالستعانرصد الظواهر التفاعلية للتصميم  -3

 في تقييم نجاح التصميم.

تقييم التصميم من حيث مظاهرتفاعله كاسلوب تقويم نجاح  -4

 التصميم.

ضرورة السعي للحصول على اقصى تفاعل ايجابي من خالل  -5

 تصميم المنتج بشكل عام.

ذي ال تحديد الظواهر التفاعلية المطلوبة في التصميم يعد الهدف -6

 التصميم. يبنى عليه خطة
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