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مارة العمارة التفاعلیة) كأتجاه من إتجاھات العالتطور التكنولوچى للعمارة وظھور ( تناقش ورقة البحث ھذه تاثیر
الحدیثة و أثرھا فى تشكیل حیزات داخلیة ذكیة تفاعلیة ، وذلك لتفاعل و تجاوب محددات الفراغ الداخلى مع 
األنسان ، وتأثیرھا على العمارة الداخلیة باإلیقاع العلمى والتكنولوچى لھذا العصر، وأن المصمم ھوالذى یقوم 

ب ونظریات تكنولوچیة لیخرج لنا فى النھایة تصمیم بتركیب العناصر وربطھا مع بعضھا البعض مستندا ألسالی
وبالرغم من أن التصمیم الداخلى یھیئ البیئة الداخلیة لتلبى متطلبات الفرد إال أن   یرتبط فیھ الشكل بالوظیفة .

شعور اإلنسان بنوع من عدم التجاوب مع ھذا التصمیم بمرور الوقت ینتج عنة إحساس بالرتابة والملل كذلك فإن 
ر الغالف المعمارى الخارجى نظرا لظھور التقنیات الحدیثة یؤدى بدورة إلى تغیر فى طبیعة الفراغ الداخلى تغیی

للمنشأ وبالتالى طبیعة إدراكة واإلستجابة معة ومن ھذا إنبسق األتجاة إلى تصمیم اغلفة أو فراغات داخلیة تستجیب 
 Interactive Interior  ة التصمیم الداخلى التفاعلى وبظھور اتجا تبادلیا أو تتكیف مع اإلنسان قاطن الحیز .

Design  وجدت حلقة الوصل وذلك من خالل التجاوب الحسى لمحددات الفراغ الداخلى ، فظھرت السطوح ذاتیة
التنظیف والحوائط الغیر مرئیة والتراكیب ذاتیة االستنساخ وھذة التقنیة أوجدت جیل كامل من المواد الذكیة والتى 

وھذة    Wirelessبالقوة وخفة الوزن وأیضا ھذة التقنیة بدورھا تخلق فراغ داخلى خالى من األسالك تتمیز 
فھى عبارة عن مواد تتغیر لتتجاوب مع البیئة المحیطة فأصبحت بعض   The smart materialالمواد الذكیة  

لذى یقاوم المیكروبات وما إلى ذلك المواد تحتوى على حاسبات متناھیة الصغر یمكنھا إرسال إشارات أو الطالء ا
من مواد تقنیة حدیثة تواكب ھذا االتجاة الحدیث فى العمارة، ومن خالل تطبیق ھذا األتجاة الحدیث فى تصمیم 

نجد أنة احدث ثورة ھائلة فى مجال التصمیم الداخلى وذلك من خالل تطبیقات المواد الذكیة المستحدثة  الداخلى
مع مستخدم الحیز الداخلى فھذا األتجاة حول استعمال التقنیة على مستوى اجتماعى  والتى تعمل على التجاوب
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   Introduction:مقدمة
إن ھدف مصمم العمارة الداخلیة ھو الوصول الى أقصى درجات 

ز الداخلى وذلك من خالل تحقیق الراحة بالنسبة لمستخدم الحی
عنصرین اساسیین ھما الشكل والوظیفة ومن خالل تحقیق ھذین 
العنصرین النجد الحیز الداخلى حقق اقصى درجات الراحة 
المطلوبة لألنسان داخلة وذلك لوجود حلقة وصل مفقودة وھى 
التجاوب فأصبحت محددات الفراغ فى صورة جامدة التتجاوب مع 

فى اإلرتكاز على الرغبة البشریة فى التعامل مع  فلسفة التصمیم
محددات الحیز الداخلى فى صورة اكثر إیجابیة و اكثر تجاوبا مع 

 متطلبات الفرد داخل الحیز الداخلى .
إن التصمیم المعمارى طوال القرون الماضیة حتى نھایة القرن ال 

ت وذلك عندما حدثت تلك الثورة الھائلة فى عالم األلكترونیا 20
وماتبعھا من تطور فى وسائل األتصاالت كما قد أدى التطور فى 
عالم األلكترونیات التى تطور سریعا سواء على مستوى تطور 
أجیال أجھزة الحاسب اآللى من حیث القدرات والسرعات ( سعة 

السرعة الھائلة  –تخزین المعلومات الھائلة فى جھاز صغیر الحجم 
اإلستخدام ) وتطور برامج  سھولة –فى البحث عن المعلومة 

) واآلن بدأالعالم فى إستخدام   operation systemالتشغیل  ( 
) محل األسالك   fiber optics lightاأللیاف الضوئیة ( 

النحاسیة مما سبب فى زیادة حجم وسرعة إنتقال المعلومات 
فظھرت مفاھیم فراغیة معماریة ومصطلحات لم نكن نتداولھا من 

  قبل .
 ثورة التقنیة تلك أحدثت فقد الداخلي والتصمیم العمارة مجال في أما
 الحادثة التحوالت ومقدار التطور مدى ولمعرفة المجال ھذا في

 في "النانوتكنولوجي " تلعبھ الذي الدور معرفة من لنا البد كان
 أسلوب تطویر إلى بدورة أدى والذي المواد تكنولوجیا تطویر
ْ  البناء وشكل اإلنشاء ْ  خارجیا  حلول المصمم منح مما وداخلیا

 فظھرت ، الخیال إطار في أال قبالْ  مطروحة تكن لم وتأثیرات
 الذاتیة التراكیب مرئیة الغیر الحوائط ، التنظیف الذاتیة السطوح

 سیظھر بدایة نقطة بمثابة ھو بالطبع وھذا إلخ ..... االستنساخ
 ظھور يف ذلك وسیسھم ، القادمین العقدین خالل الضخم أثرھا

 تكنولوجیا أسھمت ولقد المجال، ھذا في الحدیثة بعضاالتجاھات
 بما الداخلي للفراغ الحسي التفاعلي المحیط على التأثیر في النانو
 من طرحتھ وما المواد تكنولوجیا مجال في تطور من لنا قدمتھ

 شجع مما ، الذكر السالفة الذكیة المواد من العدید بین ما خیارات
 ضمن المتغیرة التفاعلیة األسطح دمج على خليالدا المصمم
  . الداخلي التصمیم منظومة

  :Statement of the problemمشكلة البحث  
إن محددات الفراغ التتجاوب بصوره فعالھ مع فلسفة التصمیم 

 لتلبیة احتیاجات الفرد المتخصصة داخل في الحیزالداخلى .
 : Objectiveھدف البحث  

وصول المصمم إلى اقصى درجات الراحة و األمان لمستخدم 
خالل التعامل مع محددات الفراغ الداخلى فى  المبنى وذلك من

صورة اكثر مرونھ ملبیھ احتیاجاتھ  داخل الحیز و ذلك من خالل  
  تطبیق األتجاھات الحدیثھ فى التصمیم الداخلى .

  : Significanceأھمیة البحث 
تحقیق تصمیم یحقق إستراتیجیات التصمیم التفاعلى و تلبیة 

یق أقصى المتطلبات التصمیمیة للحیزات الداخلیة  و كذلك تحق
درجات الراحة و األمان للفرد مستخدم الفراغ ،ویھدف البحث إلى 

) Guidance lineمحاولة الوصول إلى تأسیس دلیل ارشادی (
یرتكز على مبادئ التصمیم المتجاوب لیكون مدخال رئیسیا  أثناء 
عملیات تصمیم المباني و المنشآت مما یدعم من أدائھا بتوفیر بیئة 

داخلھا و یحافظ على البنیة خارجھا ، مما یرسخ تفاعلیة لإلنسان 
مفاھیم تصمیمیة تساھم في انشاء مباني تراعي التفاعل و تعزز من 
اسالیب خفض استھالك الطاقة ، مع تحاشى المخاطر التي تتوالد 

 في المستقبل.
  :Methodology منھج البحث 
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المنھج االستقرائى لفھم أساسیات العمارة التفاعلیة فى التصمیم  . 1
 االتجاھات المرتبطھ بھ.د والقواعو

المنھج التحلیلى و المقارن لدراسة كیفیة تطبیقات األتجاھات  . 2
 الحدیثھ فى التصمیم الداخلى التفاعلى.

  الداخلى التفاعلى التصمیممفھوم 
بالرغم من أن التصمیم الداخلى ھو عملیة تھیئة كیان تشكیلى 

ھ القوى البیئیة وظیفى یلجأ األنسان إلیھ بكل حواسھ ومتطلباتھ ومع
المحیطة بھ إال أن شعور اإلنسان بنوع من عدم التفاعل مع ھذا 
التصمیم بمرور الوقت ینتج عنھ إحساس بالرتابة والملل كذلك فإن 
تغییر الغالف المعمارى الخارجى نظرا لظھور التقنیات الحدیثة 
یؤدى بدوره إلى تغیر فى طبیعة الحیز الداخلى للمنشأ وبالتالى 

إدراكھ والتفاعل معھ ومن ھنا انبثق اإلتجاه لتصمیم اغلفة  طبیعة
envelopes  كذلك فراغات داخلیةinterior spaces   تتفاعل

تبادلیا أو تستجیب أو تتكیف مع االنسان مستخدم الحیز ولقد 
اسھمت تكنولوجیا النانو فى التأثیر على المحیط التفاعلى الحسى 

تطور فى مجال تكنولوجیا المواد للحیز الداخلى بما قدمتھ لنا من 
وما طرحتھ من خیارات ما بین العدید من الخامات الذكیة ،مما 
شجع المصمم الداخلى على دمج األسطح التفاعلیة المتغیرة ( سواء 

أو  –الحركة  -الموجات الصوتیة –الضوء  –عن طریق الحرارة 
األنفعاالت ) ضمن منظومة التصمیم الداخلى ، وسندرس ذلك 

  التفصیل الحقا فى سیاق دراسة تكنولوجیا النانو.ب
  تصمیم االنظمة االفتراضیة 

إن معظم ابحاث التفاعل المكانى تمت على ید غیر المعماریین 
فأصحاب التكنولوجیا فى معامل األبحاث المتخصصة أو التجاریة 

  Responsive systemsیعملون على تطویر األنظمة المستجیبة 
وعلى سبیل   spacesاد بالتفاعل مع المساحات والتى تسمح لالفر

 interactiveالمثال ھناك الحوائط التى تعرض علیھا الصور 
walls   والوحدات التى یمكن التحكم فیھا عن بعد عن طریق

وھذا التطور   intelligent sensorsوحدات االستشعار الذكیة 
 یبرز سؤال حول دور المصممین حیث أن المستخدمین وأدوات
اإلستجابة فى البیئة التفاعلیة تسمح لألفراد أنفسھم بتولى دور 

 البطولة فى تصمیم وخلق مساحاتھم .
إزالة حاجز االتصال بین االنسان والبیئة المنشأة ... مدخل 

  العمارة التفاعلیة :
فالغالبیة  Fluxإن الطبیعة تعد حالة ثابتھ من التدفق والتغیر 

بتھ تماما، ومعاكسة للتغیرات العظمى من البیئة المنشأة ثا
المتواصلة فى البیئة الطبیعیة ، وبالمقارنة بالطبیعة فإن الطفل دائما 
فى حالة متحركة ودینامیكیة فھو یتحرك ویتغیر ویشعر ویرد على 

  األشیاء المحیطة،و ھو فى حالة نشاط دائم .
وتختلف الخصائص البشریة للطفل والخصائص العامة لألبنیة التى 

الطبیعة)  –لھا األفراد،مما یخلق حاجز بین االثنین (االنسان یشغ
وھذا الحاجز یعوق مستوى التواصل واألستجابة بین اإلنسان 
والبیئة الصناعیة المنشأة  فإن كان البد من إلغاء ھذه المعوقات فإن 
ھذه البیئة المنشأة تستطیع التكیف مع اإلنسان وإحتیاجاتھ مما 

فنظام  the Experience of the space یضخم الخبرة المكانیة
تم تطبیقة فى فن العمارة لسبب معین  system kineticالحركة 

وھو خلق مستوى من التفاعل مع العالقة المستقلة لإلنسان والبیئة 
  التى یعیش فیھا .

  
فمعظم األبنیة كما نعلم ھى كتل معمارىة ثابتة بدون حركة 

Architectural objects without Movement   وترى ھذه،
 kinetic objectsاألبنیة صامتھ وثابتھ ولكن األشیاء المتحركة 

یتم النظر إلیھا بشكل مخالف حیث ال یمكن توقعھا فى كل مرة 
وھى لیست ثابتھ بل فى حركة مستمرة ، لذا یتم تعریف فن العمارة 

على  Kinetic Architectureالحركیة ذات التصمیم الدینامیكى 
نیة أو مكونات بنائیة تحمل متغیرات ،وإن تطبیقاتھا الخاصة انھا اب

متنوعة وتشمل تطبیقات جدیدة وتنشأ عن نماذج متغیرة للتفاعل 
  البشرى مع البیئة المنشأة .

  ویمكن للبیئة ان تتفاعل مع اإلنسان من خالل ثالث طرق: 
 . انظمة تفاعلیة تصف البیئة التى یستغلھا اإلنسان 
 ل المكان وفقا الحتیاج اإلنسان .انظمة تعرف وتبد 
  انظمة تتواصل مباشرة مع اإلنسان وتسمح بالتواصل بین

 األفراد .
ففن العمارة التفاعلیة اصبح ممكن من خالل إستخدام وحدات 

والمجسات  MICRO- CONTROLLERSالتحكم الدقیقة 
Sensors والمحركات actuators  فالتقدم فى الھندسة المیكانیكة ،

ائیة والتحدید فى المواد واسالیب التصنیع مثل التحكم فى والكھرب
تصنیع الكمبیوتر جعل العدید من األفكار الموجودة فى مجال 

سھلة التنفیذ وقید   Kinetic architectureعمارة الحركیة 
االستخدام فاألنظمة التفاعلیة التى ترسم البیئة وتطورھا یمكن أن 

للھیكل المعمارى ، وتوصل تكون من إحدى الجمالیات المضافة 
ھذه االنظمة مساحة واسعة من المعلومات عن البیئة المحیطة 
بالبناء أو مكونات البناء وتتعرف معظم ھذه األنظمة على أماكن 

  تواجد الناس وتعرضھا إلى حد ما على الملء .
یھتم بتحدید  the interactive systemلذلك فإن ھذا النظام 
 interactive facadeانشطتھم فنظام الـــ اماكن تواجد الناس، و

أو الواجھات التفاعلیة على سبیل المثال الذى انشاءه مایكل فوكس 
Michael fox واكسل كیلیانAxel Kalian   یعد مثل رائع على

رد فعل البیئة لألنظمة یتم التحكم بھا  عبر نموذج بشرى ،ویعتمد 
نظام الــ على المعلومات التى تختزنھا للعرض العام ،و

interactive facade  یعزز التفاعل المباشر بین فن العمارة
architecture  و اإلنشاءinstallation   واألنشطة فى الشارع

موجھ الملتفة حول  160فعلى سبیل المثال المجموعھ المكونة من 
بناء معمارى فى وسط والیة مانھاتن ،فحینما یركز الرائى على 

سیرى تداخل األفراد فى حین تحركھم خالل  الھیكل المعمارى فإنھ
الحركى الذى  kineticالمبنى ،وھذا المشروع ینتمى الى نظام 

  یصف البیئة . 

 
  یوضح الدراسات السابقة لنظریات التفاعل )١(مخطط

المقدرة على كشف الحركات الموجبة الرقیقة باالسفل ومحاكاتھا فإن واجھة النظام لھا  sensorsومن خالل إستخدام المجسات
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ھاتن وللتعمق اكثر فى لخلق شكل بیانى والذى یصور منشأة مان
دراسة التصمیم التفاعلى وفھمن ماھیة الحیزات التفاعلیة وابعاد 
التحكم بھا یتوجب علینا أوال التعرض للدراسات السابقة 
،والنظریات التى قام بھا المصممون فى مجال التصمیمات 

 التفاعلیة .
 ه الخشبیھالمرآ

) Daniel Rozenإبتكار وتصمیم الفنان ( –المرآه الخشبیھ 
المتخصص في التصمیم التفاعلي الذي جمع ما بین التقنیھ وما بین 
الفن التشكیلي في كل أعمالھ الفنیھ تتكون ھذه المرآه الخشبیھ 

قطعھ خشبیھ صغیره یتحكم بھا بواسطھ محرك  ٨٣٠الرائعھ من 
وسط المرآه تجمع معلومات عن األشكال  صغیر وتوجد كامیرا في

المتواجده أمامھا وترسلھا إلى معالج مضمن داخل العمل الفني 

لیقوم بدوره بتنظیم القطع الخشبیھ لتعطي انعكاس الجسم المتواجد 
 أمام الكامیرا تماما كتأثیر المرآه.

مرآه الخشب تتفاعل مع األجسام الموجوده أمامھا وتعكس صوره 
تمكن المصمم الداخلى من استخدام العدید من المواد فى  مشابھھ لھا

االسطح المشكلة للحیز الداخلى التفاعلى، ما كان یمكن استخدامھا 
لوال  تقنیة النانو التى مكنتھ من ذلك ، فكان باكورة ما قدم فى ھذا 

عام  Daniel Rosenالمجال ، ابتكار المصمم دانیال روزین 
" والفكرة االساسیة Wooden Mirrorم ، المرآة خشبیة " 1999

فى ھذا التصمیم تعتمد على تحویل األسطح من مواد عادیة ألسطح 
رقمیة ،بعد تطویر خصائصھا عن طریق النانو تكنولوجى والتحكم 

  فیھ بتوصیلھا بخالیا الكترونیة  دقیقة .
 

 
  مرآه الخشب تتفاعل مع األجسام الموجوده أمامھا )1شكل(

كتلة من الخشب المعالج بتقنیة النانو  144صمم وقد إستخدم الم
" مع تسلیط مصدر Cells Micro Controllersمتصلة ب" 

ضوء عامودى على ھذه المرآة وتتحرك كل كتلة منھا على محور 
دائرى حسب كمیة الضوء التى تستقبلھا أو التى تقع علیھا، فتحول 

 .) 1السطح الخشبى وكأنھ مصفوفة رقمیة كما یوضح (شكل 
ولقد طور بالفعل ھذا التصمیم فیما بعد بإستخدام مواد اخرى على 
أبعاد ومسطحات أكبر فى التصمیم الداخلى ،وبعض الواجھات 
الخارجیة على حد سواء ومن المالحظ أن التصمیم الداخلى 

" والمدخالت فیھا Processingالتفاعلى ھو بمثابة عملیة معالجة "
"the inputsتعمل على تغییر شكل السطح  " ھى المؤثرات التى

كالحرارة ،الضوء، الموجات الصوتیة، الحركة  أو األنفعاالت 
 The Processing،واألسطح التفاعلیة تمثل وحدة المعالجة " 

unit والتغیر الذى یطرأ على شكل السطح فى النھایة نتیجة "
 " .the outputsتفاعلھ مع المؤثر ھو المخرجات "

                                   المظلة المتجاوبة   
"  Michael Foxإن التصمیم الذى نفذه المصمم " مایكل فوكس 

ھو إحدى تطبیقات التصمیم الداخلى التفاعلى ، والذى أطلق علیھ " 
" و تعتمد فكرة عملھا  Responsive Awningالمظلة المتجاوبة 

الحائط و على حركة متسلسلة لبعض األنابیب التى تندفع من سطح 
" فى كل من اإلتجاه  Micro Motorsتتحرك عن طریق " 

السینى والصادى وتكمن أھمیة ھذا التصمیم كونھ یستخدم كوحدة 
لعرض بعض األجھزة و اآلالت فى المعارض أو كاسرات ألشعة 
الشمس وتحدید أبعادھا وإتجاه حركتھا یتوقف على المساحة التى 

  تظللھا على حسب طبیعة إستخدمھا .

  
  " Micro Motors) یوضح فكرة عمل الحركة المتسلسلة لبعض األنابیب التى تندفع من سطح الحائط و تتحرك عن طریق " 2(شكل 

               السطح الفائق                               
"  Mark Gaul Thorpeلقد قام المصمم " مارك جولثورب 

 Interرأسى كحائط تفاعلى " بتطویر ھذا التصمیم بتنفیذ مسطح 
Active Wall  " و أطلق علیھ "The Hypo Surface  وفى "

تصمیمھ ھذا یعتمد على سلسة من المكابس یثبت فى نھایتھا معدن 
"  Micro Controllers Cellsمرن وتتصل تلك المكابس ب " 

ومصدر اضاءة علوى وعندما یتحرك أو یقترب مستخدم الفراغ 
"  Imageظاللھ تسقط على السطح كصورة "  من ھذا السطح فإن

"  Micro Controllers Cellsفتندفع المكابس بمساعدة ال " 
الى األمام ( ضمن فراغ المستخدم ولیس العكس ) فتحرك بدورھا 
الرقائق المعدنیة المرنة موحیة للواقف أمام المسطح وكأنھ یتجاوب 

 و یتفاعل معھ.
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  الشاشات التفاعلیة التى تعید تشكیل نفسھا  بناء على الحركة أو الصوت) یوضح مجموعة من 3(شكل 

وھو حائط تفاعلى فائق ھو إعادة التشكیل الشاشة بشكل حیوي 
حیث ینتشر بسرعة حساب الكمبیوتر لمصفوفة من المحركات 

) وھو یستجیب إلى اى مدخالت رقمیة 896(المكابس الھوائیة 
)،كما 3خ)كما یوضح (شكل(الصوت والحركة، واإلنترنت، ال

  یوجد مصدر إضاءة اعاله .
 الجلد ذو األھداب الفائقة

وبالرغم من أن تلك التصمیمات أثبتت نجاحھا فى كثیر من 
التطبیقات فى مجال التصمیم الداخلى إال أنھ ظل ھنالك ما یشوبھا 
حیث أن التفاعل الحسى بینھا وبین مستخدم الفراغ یعتمد على 

اللمس سواء لدقة األجزاء فى تصمیم المرآه  حاسة األبصار دون
" أو للخطورة الناجمة عن لمس   Wooden Mirrorالخشبیة  " 

"  The Hypo Surfaceالمكابس أثناء اندفاعھا فى تصمیم ال " 
أو لبعد األجزاء كما ھو علیھ الحال فى تصمیم " المظلة المتجاوبة 

Responsive Awning ر تلك " وھو ما دفع المصمم لتطوی
التطبیقات كى یتمكن المتلقى من إستخدام الحواس األخرى كحاسة 
السمع وحاسة اللمس التى یمیل كل من المبصر و الكفیف 

 إلستخدامھا فى تفاعلھ مع األسطح المحیطة بھ .

 
 اللباد أو الشعر من وتتكون "Super Cilia Skin " صفوف ) یوضح 4(الشكل

" من صفوف من الشعر أو  The Super Cilia Skinوتتكون " 
اللباد محشوة داخل غشاء رقیق مرن ویوجد أسفل كل منھا 

"  The Ciliaمغناطیس صغیر و ھذه الرؤوس تمثل األھداب " 
 Computer Controlled Electroوھى مثبتھ على " 

Magnets  صفوف من المغناطیس الكھربى الذى یمكن التحكم "
على تعدیل وتغییر المجال  فیھ عن طریق حواسب دقیقة تعمل

الكھرومغناطیسى عند تعرضھا لمؤثر خارجى كاللمس أو 
الموجات الصوتیة حسب برمجة الحاسب و وھذا المجال 
الكھرومغناطیسى المتغیر یؤدى بدوره تغیر إلى حركة األھداب فى 
إتجاھات مختلفة ، ونظرا لمرونة الغشاء الرقیق المكون لألھداب 

" فى األسطح  The Super Cilia Skinفیمكن إستخدام لل "

المنحیة حیث أن طبیعة تثبیتھا تجعل حركتھا حرة بالنسبة للجاذبیة 
  األرضیة .

" ابتكاره  Hayes Raffleومن ھذا المنطلق وضع " ھایس رافل 
 "The Super Cilia Skin  الجلد ذو األھداب الذى صممھ و "

حیط بھ محققا فیھ طوره بعد أن اقتبسھ من العالم البیولوجى الم
التفاعل الحسى فى التصمیم عن طریق اللمس وفكرة التصمیم 
تعتمد على محاكاة تأثیر الریاح عندما تھب على الحقول ، كذلك 
فإن الفكر التصمیمى ل "ھایس رافل " تأثر بإھتزاز األھداب 
والشعیرات داخل أغشیة األذن نتیجة الموجات الصوتیة ، وكان 

م الذى یرید تحقیقھ ھو تعدد وسائل التفاعل أحد معاییر التصمی
 الحسى مع ھذا التصمیم .

 
 " التى یمكنھا أن تسجل خطوات السیر فوقھا S.C.S) یوضح أرضیة ال " 5(شكل  

إال أن سطحھا ذو الملمس المخملى شجع المصمم " ھایس رافل " "   The Super Cilia Skinوبالرغم من التركیب المعقد  لل " 
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"  Interactive Floorاستخدامھا فى األرضیات التفاعلیة "  على
بعدما اوحت لھ اآلثار التى تتركھا المكنسة الكھربائیة على نسیج 
السجاد أثناء تنظیفة بفكرة ، حیث أعتبر أن أى مسطح لألرضیة 
ھى خریطة تسجل النشاط البشرى بصورة دوریة أثناء السیر علیھا 

" یمكنھا أن تسجل خطوات  S.C.S" ،وبناء علیھ فإن أرضیة ال 
" وتتم المعالجة  Inputsالسیر فوقھا و تتعامل معھا كمدخالت " 

" ویمكن أن  Processingمن خالل المجال الكھرومغناطیسى " 
" على ھیئة ترددات  The Outputsتكون المخرجات ھنا " 

سیلیا ھو غشاء لمسي للتفاعل بین اإلنسان والحاسوب موجیة ، و
لالنسان تحریك أھداب بأیدیھم، والتي یمكن أن تكون تجربة یمكن 

مثیرة لالھتمام في حد ذاتھا عن طریق اللمس عند دمجھا مع نظام 
الكمبیوتر، و یمكن لكل ھدب التحرك من تلقاء نفسھا فضال عن 

  ردود الفعل للمستخدم .
 واجھات المحال التجاریھ التفاعلیة

 ْ  التطبیق من العدید في التفاعلیة رةالعما دور إغفال یمكننا ال وأیضا
ي بالنسبة الھامة ات ة والت ر واجھات المحال التجاریھ التفاعلی  یكث

ة المحال واجھات في استخدامھا یلة التجاری  The " رضع  كوس
Snow Screen " الثلج والفكرة شاشات " الحصر ال المثال سبیل 

ر بینھما الشفاف الزجاج من لوحین على ببساطة قائمة وى اغف  یح
وم من صغیرة" Matrix "كرات یض الف د األب ى وتوج دى عل  إح
فوفة الداخل من الزجاج لوحین ْ  مص فافیة ونظرا ادة لش اج م  الزج
 المتصلة أبعادھا " X ١" pixels واألسالك المصفوفة تلك فكانت

ْ  تحدث األمر بادئ في بھا  ولكن )6في (شكل  كما التشویھ من نوعا
انوتكنولوجي نیع   "بظھورالن فوفة تص ن المص ادة م تیكیة م  بالس

ن األخر الزجاج لوح تغطیة وینم للكھرباء التوصیل جیدة شفافة  م
نفس بالكامل الداخل ادة ب تیكیة الم لة البالس اء الموص ا للكھرب  بینم
 . باألرضي الزجاج لوحي من الخارجي السطح یوصل
 ٢ ,١ ( مقداره كھربائي بتیار المصفوفة نقاط أحد توصیل وعند
 أثاره على تعمل الزجاج لوحین بین ما ساكنة كھرباء تتولد ) فولت
 تتساقط ثلجیة قطع وكأنھا إتجاة كل فى األبیض فتنتشر الفوم كرات

 تستمرالتیارات األرضیة الجاذبیة وبمساعدة عشوائیة بصورة
 الممكن ومن، االتجاھات جمیع وفى أعلى إلى أسفل من الداخلیة

 تلك انطالق على تعمل صغیرة حبمراو الشاشات تلك تزوید
 لكتابة مصفوفة دمج أو الثلج رذاذ تنثر تجمعات شكل على الكرات

  ).6(شكل رقم  الشكل في كما محددة كلمة

  
 ) یوضح واجھات المحال التجاریھ التفاعلیة6(شكل 

 ماھیة الحیزات التفاعلیة
بھا كما إن الحیز التفاعلى وھو بیئة تتفاعل مع الناس الموجودین 

ذكرنا فى المقدمة حیث أن تلك البیئات تحس بنشاط الناس , 
وتتفاعل أو " تتصرف " من خالل عروض متنوعة : سمعیة 
،وبصریة ، وحركیة ، ولمسیة ، وتأتىھذه البیئات تحت أسماء 
مختلفة : الحیزات المھجنة ، والبیئات الحساسة، والواقع المزید ، 

    interactive space ومنازل المستقبل ، وإن الحیز التفاعلى
ھو تركیبة من الحیز الحقیقى ، وكائنات حقیقیة ذات عرض 

دال من الناتجة كلیا بواسطة إفتراضى (ناتج من الكمبیوتر) ب
،(فباإلضافة إلى الدور الذى  الكمبیوتر كما فى الواقع اإلفتراضى

كان یقوم بھ الكمبیوتر فى تصمیم وإنتاج األشكال الجدیدة ، فإن 
الكمبیوتر والتكنولوجیات المساعدة ذات الصلة بالحیزات التفاعلیة 

جعلت  ) قد  sensors and actuators(المجسات والمحركات 
فن العمارة أكثر سالسة ویدمج مواد دینامیكیة مثل الصوت 
والضوء واألبنیة الحركیة ) ،وكما نالحظ فى الشكل السابق : أن 
عملیة التفاعل الحادثة على األسطح ھى عملیة معالجة 

processing   حیث یقوم بمعالجة المدخالتinputs  مثل الضوء
مثل تغیر  outputsات اللمس، لتحولھا إلى مخرج –الحركة  –

 حركة . –إضاءة  –روائح  –األلوان 
  درجات التفاعل  :

تعد أحادیة وتستخدم فى الوصول للمستوى المطلوب من 
الخصوصیة ، وباإلضافة إلى وجود إحتیاج لمساحة كافیة یقوم فیھا 
الطفل بالتحرك وأداء األنشطھ المختلفة فإن كل إنسان یتحرك فى 

قا إلحتیاجاتھ والظروف اإلجتماعیة مساحة تتسع وتضیق وف
،فمساحة المنطقة تحدد اإلدراك والخبرة واإلستخدام لتلك المساحة 
فاألشخاص تتعامل مع بعضھا وفقا للبعد والمساحة بینھم ، ولقد 

عرفت النظریات السابقة أربع مساحات مختلفة حیث تستقر فیھا 
 التعامالت البشریة وھى :

نطقة المحیطة مباشرة بجسم المساحة المقربة :وھى الم . 1
األنسان ،وھى منطقة خاصة جدا وتشمل تداخالت 

 جسدیة وعاطفیة .
المساحة الشخصیة :وھى مساحة یختار فیھا األنسان  . 2

الصدیق أو الزمیل لیحتلھا حیث تكون ھناك حوارات أو 
 مناقشات خاصة .

المساحة األجتماعیة :وفیھا یتوقع للفرد بأنھ یقوم  . 3
 تماعیة فى إطار مؤقت. باإلتصاالت األج

المساحة العامة :وھى منطقة ال یسمح فیھا للفرد  . 4
باإلتصال المباشر مع األخرین فكلما قربت المساحة من 
جسد األنسان كلما رفض الفرد أن یخترق ھذه المساحة 
فالعوامل المكانیة الشخصیة مھمة فى تأسیس متطلبات 

ى الخصوصیة فى التصمیم الداخلى ،كما ھو الحال ف
الساحات العامة والممرات للمراكز التجاریة كنموذج 

 لالبنیة العامة .  
 : وتعنى الوصول إلى المستوى المطلوب من االقلیمیة

الخصوصیة وتشمل اإلحكام على مساحة الفرد أو 
المجموعھ ھذا اإلحكام یطلب مزایا وربما یشمل حركات 

رد فإن اإلحكام اإلقلیمیى عنیفة كرد فعل ، وبالنسبة للف
 یزود الحمایة والھویة .

  : یحدث عندما تعمل المساحة الشخصیة واآللیة التزاحم
بشكل غیر فعال مما یترتب علیة اتصال إجتماعى غیر 
مرغوب فیھ أجتماعیا تختلف ردة أفعال األفراد حول 
التزاحم وذلك تبعا للموقف فبعض األفراد تتعامل بشكل 
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م لمعرفتھم أنھ شئ مؤقت ،ویعد التزاحم الئق مع التزاح
فى بعض األوقات من األشیاء المحببة كنوع من التسلیة 
وفى بعض األوقات ینتج عنھ عدم إرتیاح إذا كان التزاحم 
شدید مثل ما یحدث فى األماكن العامھ حیث كثافة 

 الزائرین لھا.
  األستجابات النفسیة :

عیة وعوامل ومنھا الخصوصیة البصریة والخصوصیة السم
  -الجمالیات التى تعد مفاتیح محددة لألستجابة للبیئیة الداخلیة :

 الخصوصیة البصریة : . 1
وھى تخاطب القدرة على تحدید رؤیة ما یختزنھ األنسان بداخلة 
وكمثال حى على ذلك محاولة تجنب المواقف التى یتم فیھا النظر 

صیة لشخص ما بدون أن یدرك أنھ مراقب ،ویمكن تحقیق الخصو
البصریة بإستخدام األثاث والحوائط ففى المساحات الخاصة 
والمكاتب سنضع المكتب فى مواجھة المخرج الرئیسى لیصل إلى 

  الخصوصیة البصریة فى ناحیة واحدة من نواحى المكتب .
 الخصوصیة السمعیة : . 2

یتم التعامل معھا من حیث عالقتھا المتداخلة مع العدید من 
والتقسیمات واألثاث واألرضیة فالنظام المكونات مثل األسقف 

السماعى المتكامل سیحقق خصوصیة للحدیث بصورة مناسبة 
،وتتوفر ھذه الخصوصیة حینما یكون النظام السماعى ال یجعل 
ھناك مجال لسماع األحادیث فخصوصیة الحدیث عالیة الجودة 
سوف تساھم بشكل فعال فى وجود مستوى مطلوب للتواصل فإن 

مناسبة بین الضوضاء الموجودة فى الخلفیة وتلك الناشئة العالقة ال
  من خالل مساحة النشاط تؤدى إلى خصوصیة الحدیث .

فإن  تقدیر  الجمالیات یتم التعبیر عنھ والتأثیر فیھ عن طریق البیئة 
م أن  ى فھ اج إل مم یحت إن المص ات ف ائص الجمالی ف خص ،ولتعری

ان  ت والمك ث الوق ن حی یاق فكرة الجمال تختلف م والغرض والس
ا ،  اطة فھمھ ن ببس ات یمك وان الجمالی ت عن ة تح القیم المدرج ف
ة  فخصائص التصمیم یمكنھا أن تمتد بعیدا عن األعتبارات الوظیفی
ى  دما ننظر  إل اج  ،فعن د إحتی والبنائیة ، فالمصمم یستخدم شیئا لس
ھ  ن نفع دة ع شئ ما فأن مظھره الملموس یسبب لنا خبرة حسیة بعی

ھ ا ى وقیمت ھ الت مم وخبرت دیر المص ى تق ف عل ك یتوق ة وذل لفعلی
  تساعده على التواصل وفھم إحتیاج الطفل مستخدم الحیز .

  اإلستجابات الجسدیة :
تتعلق باإلحتیاجات الملموسة للفرد مستخدم الحیز والعوامل التى 
یتم إتخاذھا فى األعتبار أثناء مرحلة التخطیط وھى التى تتعامل مع 

ملموسة مثل األعتبارات الصحیة وسالمة الحیاة األستجابات ال
  -والوظیفة ومنھا :

 الكفاءة الوظیفیة :  -1
ترتبط بدرجة اإلحتیاج الملموس الذى یدعم خطة التصمیم الداخلى 
وھذه اإلحتیاجات التى تعد ملموسة فى طبیعتھا تتعلق بإحتیاجات 

یسیة الجسم فالبیئة الداخلیة یجب أن تستجیب إلحتیاجات الفرد الرئ
مثل الرؤیة والسمع والتوازن والتجول للوصول للراحة الكافیة 
،فالقدرة على فھم بیئة األنسان ما وتأدیة المھام تعتمد على الرؤیة 

،والوضوح  visibility،فالمتغیرات الحساسة فى الفرد ھى الرؤیة 
legibility والتعرف،recognition  .  

 السمع : -2
فقط على القدرة على التواصل بل تعد نقطة شائكة ألنھا ال تؤثر 

على القدرة على أداء المھام فالمتغیرات الشائكة فى حاسة السمع 
  ر الضوضاء .ستماع والوضوح ومقداالبشریة ھى األ

 التوازن : -3
یشیر إلى العوامل التى تدعم األشخاص خالل تجوالھم أو أدائھم 

تى تشمل للمھمات ویمكن النظر لھذه المھمات فى إطار التجوال ال
اتساع رقعة المشى فى الممرات الرئیسیة والفرعیة كذلك عمق 
درجات السلم وإرتفاع االبواب ،فكل اإلحتیاجات الحسیة تؤثر على 

  إدراك وإستجابة الفرد للبیئة المحیطة .
فالدراسات تؤكد على كیفیة سھولة حركة مستخدمى فراغات 

اخلیة تتم دراستھا الداخلیة المختلفة فى ظل بیئة محسنة وفراغات د
والتعامل معھا جیدا من الناحیة التصمیمیة وذلك یتحقق من خالل : 

بیئة سماعیة مناسبة تسمح بسھولة  –األضاءة الكافیة لكل مھمة 
التواصل وتداخل ضوضائى محدد ووجود حمایة من اإلیذاء 

خصائص  –تسھیالت مصممة لألستخدام خالل التجول  –السمعى 
وجود خطة  –التى تتناسب مع توقعات الفرد ملموسة لتسھیالت 

تصمیمیة تحاكى  النشاط والطاقة عند األفراد ،وھذا بالفعل ھو ما 
لألنسان   interactive environmentحققتھ البیئة التفاعلیة 

  ومستخدم الحیز كالھما معا .
مراحل العملیة العقلیة "االدراك الحسى " ومالھا من دور واضح 

  التبادلى ما بین الحیز الداخلى والمستخدم لھ : فى بیئة التفاعل
  االدراك الحسى

ھى العملیة العقلیة التى  تمكن اإلنسان بشكل عام من التوافق مع 
البیئة المحیطة بھ ومحاوالت التعرف علیھا فى وجود كل من 
دوافعھ اإلنسانیة وإتجاھاتھ فى الحیاة ،وتأثیر الزمن والتعلیم 

إلنسانى وذلك من خالل مقدرة وامكانیات والثقافة على  سلوكھ ا
جھازه العصبى فى مقابلة إحتیاجاتھ الیومیة والبیئة اإلنسانیة 
والطبیعیة والتأثیرات المختلفة للقوى المادیة والمعنویة المحیطة بھ 
وردود فعلھ تجاھھا وھو ما یعتمد علیھ المصمم الداخلى فى 

كیف مع تلك تصمیمھ وكذلك مقدرة الفرد مستخدم الحیز للت
 المؤثرات . 

 اإلدرك الحسى والتجاوب مع األسطح المحیطھ:
  دور العناصر المرئیھ فى عملیة اإلدراك الحسى 

یقوم العقل بعملیات فرز وتصنیف وتفسیرات نشطھ لسبل 
المعلومات والبینات الحسیھ للفراغ الداخلى ، ممیزا بین األحاسیس 

حفظھا بالذاكره بحیث یمكن التى تتعلق باإلحتیاجات الجاریھ التى ی
  -إسترجاعھا ،فإدراك المصمم للفراغ یمر بعدة مراحل :

    Descriptionالمرحلھ الوصفیھ    ▫        
      Expectationsمرحلة التوقع    ▫        
           Influentialمرحلة التاثیر  ▫        

  الداخلى .متأثرا بعوامل تقوم علیھ عملیة اإلدراك البصرى للفراغ 
  

 –متعلقة بالمصمم وتشمل اآلتى ( الخبره السابقھ  عوامل ذاتیة :
االنفعالیھ  –المكتسبھ  –المیول الفطریھ  –االنتباه  –االستعداد العام 

  الحكم العقلى).  –القدره على التخیل  –العواطف  –العامھ 
وتختص بالظروف المحیطھ بالفراغ الداخلى  عوامل موضوعیھ :

الصفات المؤثره للعناصر المرئیھ تحدد درجة تقبلنا لھا أو نفسھ ، ف
رفضھا ،فإن جاءت ھذه الصفات المؤثره للعناصر المرئیھ متوافقھ 
مع مخزون المصمم نتقبلھا ،و إذا جاءت مغایره فإنھا تحدث 
مایشبھ الصدمھ التى تتطلب التوقف وإعاده التفكیر مره آخرى ، 

یث البیانات وتصنیف اإلشارات فالفكر التصمیمى مرتبط بمدى تحد
المنبھ أو إضافة رموز جدیده تنشط التوقعات وتقترح نقط  إرتكاز 

  جدیدة غیر تقلیدیة . 
  العوامل الموثرة فى عملیة اإلدراك : 

 عوامل داخلیة : -1
 -القیم والمیول واالتجاھات :◦ 

 Man and his" فى كتابة   Garl Jungارجع العالم كالرل ینج 
symbols "  مشاكل العالم  الحدیث فقد العالقة بین اإلنسان

ورموزه واساطیره واحالمھ مما جعلھ یعتمد على فردیتھا والتى 
 the proceed of"اسماھا عملیة التحول التفردى 

individuation"  وأبراز دور الالوعى فى إعادة إثراء ھذه
تتنافى العالقة وبالتالى التأكید على عدم التكیف مع الخبرات التى 

  مع میولھ . 
 -الثقافة الذاتیة :◦   

تساعد تلك الثقافة على تأویل ما یدركھ الفرد من مفردات داخل 
  الحیز . 

 -التھیؤ الذھنى او التوقع :◦  
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استعداد العقل إلدراك موضوع معین ال یتوقع سواه فى كثیر من 
  األحیان .

  -الذاكرة :◦  
وامل التى تسھل للفرد إدراك الخبرة السابقة لنفس الشئ من أھم الع

  ھذا الحیز.
 -الحالة النفسیة والصحیة :◦ 

تؤدى تلك الحالة النفسیة والصحیة لعدم تكیف الفرد مع ھذا الحیز 
  وقت وقوع عملیة اإلدراك .

 -االیحاء :◦ 
تعكس مفردات التصمیم الداخلى من ملمس ولون وضوء وحركة 

وصول بالحیز الحیزى وما تنطوى علیھ تلك المفردات من فكر لل –
  إلى ما یتمنى المصمم تحقیقھ .

 عوامل خارجیة : -2
تتوافر العوامل  الخارجیة فى موضوعات العالم المحیط بالمتلقى 

  دون تدخل للعوامل اإلنسانیة الداخلیة ومنھا : 
 : Clearance Factor عامل الوضوح والبقاء ◦ 

فالمثیرات  حیث یتوقف المثیرات الحسیة على مدى حدتھا ونقائھا
البصریة ذات الحدود الواضحة ترى بصورة اكبر وھكذا بالنسبة 

 لمختلف المثیرات طبقا لطبیعتھا وطبیعة المستجیب .  
 : Background factor عامل الخلفیة ◦ 

یختلف تأثیر اى معلومة حسیة طبقا للمحتوى أو الخلفیة التى تقع 
ر على العالقة بین ھذه المعلومة علیھا حیث تتوقف شدة ھذا التأثی

المعلومة نفسھا وخلفیتھا وبصفة عامة فإنھ لزیادة التأثیر الحسى 
للمعلومة یجب أن تكون الخلفیة ذات  حجم اكبر وإال فسوف یحدث 

 ما یسمى إنعكاس التأثیر الحسى بین الشكل والخلفیة .  
 : Fusion Factor عامل التداخل ◦ 

إلى تولد معلومة جدیدة یؤدى تداخل معلومتین حسیتین أو اكثر 
تحمل صفات المعلومتین االصلیتین ویؤدى إختالف شدة تأثیر اى 

 منھما على إضعاف صفة المعلومة اآلخرى . 
 " Gestalt Laws of perceptual نظریة " الجشتالیت "◦ 

یمیل النظام البصرى إلى تجمیع مثیرات اإلدراك الحسى فى أنماط 
فیة التى یتجھ بھا النظام البصرى منظمة فتدرس ھذه النظریة الكی

إلى تنظیم ذاتى للعناصر المختلفة للحیز فى ابسط شكل ، للحفاظ 
  على األحساس بالتوازن .

وتقوم نظریة " الجشتالیت" على أن النظام البصرى یمیل إلى 
تجمیع مثیرات اإلدراك الحسى فى انماط منظمة حیث تدرس ھذه 

لى تنظیم ذاتى للعناصر النظریة  " میل النظام البصرى " إ
المختلفة للحیز فى ابسط شكل للحفاظ على اإلحساس بالتوازن عند 
رؤیة مناظر یمكن اعتبارھا حمال بصریا زائدا متجاوزة األجزاء 
المقررة إلى " نظریة الكلیة وتنظیم التكوین " حیث یتم إدراك 
التفصیالت الخاصة بالتصمیم واسلوبھ ومفرداتھ كحوافز بصریة 

انماط ،وتشكیالت تخضع للتنظیم " الجشتالتى " كجزء من فى 
جھاز اإلبصار فى اإلنسان وكعالقة طبیعیة بین العقل والعین 

  وتحتوى على أربع قوانین :
  law of similarityقانون التشابة              

  law of closure                قانون اإلغالق 
  law of proximity قانون التقارب             
    law of continuityقانون اإلستمرار الجید   

 : law of similarity Theقانون التشابة  -1
تتفصل العناصر التى لھا خصائص بصریة متشابھة فى شكلھا عن 
العناصر غیر المتشابھة وینظر إلیھا عادة كمجموعھ كإدراك 

ؤیة صفوف من الدوائر المظللة وأخرى بیضاء والمیل القوى لر
مجموعات متبادلة من الصفوف وارى على ھیئة صفوف رأسیة 
وأخرى أفقیة فى الشكل وكذلك الخطوط والمربعات وتجمیعھا فى 

  شكل مجموعات رأسیة .
  

 
  )ھذا التصمیم الداخلى لروضة اطفال مثال للقانون الجشتالتي التشابھ المستخدمة في التصمیم الداخلي.7(شكل 

 :  law of closureقانون األغالق  -2
یقوم على أن أجزاء الشكل الكلى فقط ھى الالزمة إلدراك الشكل 

طالما كانت منظمة حسب ھذا الشكل فالعقل یكمل على الفور 
  األجزاء الناقصة .

  
 ) یوضح قانون األغالق الذى فیھ نمیل إلى النظر إلى األجزاء الكاملة8(شكل 

 : law of proximityقانون التقارب  -3
تظھر العناصر المتجاورة على شكل مجموعھ فرعیة , حیث 

 یساعد عامل المسافة على إدراك تلك األشكال كمجموعھ منفصلة .
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  ) یوضح قانون التقارب لوحدات بالقرب من بعضھا البعض لتتشكل كمجموعة9(شكل 

  : law of continuityقانون األستمرار الجید  -4
إلى المحافظة على اإلستمراریة بدال یمیل التنظیم اإلدراكى للعقل 

من إحداث تغیرات مفاجئة كمیل رؤیة النقاط كخطوط مستقیمة كما 

ة فى (أ) أنھا تجمع نفسھا كخطین مستمرین ألربعة خطوط مركزی
  وتجمیع الخطوط فى (ب) .

  

 
ا الخطوط المستقیمة أو المنحنیة في الطریقة التي ) یوضح تطبیق قانون االستمراریة باألسقف و تعتبر النقاط التي ترتبط بھ 10شكل (

  تتبع المسار بأسلوب سلس التحرك
ومن ھنا تفید " نظریة الجشتالت" فى إنشاء وتنظیم تكوین التصمیم 
الداخلى ولكن یصعب إدراك تلك القوانین السابقة عند تعقد المجال 
البصرى لتلك األسطح الخاصة بمفردات التصمیم حیث أنھ كلما 
زاد تعقید األنماط التشكیلیة للسطح ضعف تأثیر حدوده والمالحظ 
أن ابسط سطح یمكن رؤیتھ ھو السطح الذى یحتوى على أقل كمیة 
من التفاصیل وھو ما یفید فى تصمیم وإختیار المالمس لتمیز 

  السطح وجمالھ .
  - الحیزات الداخلیة الذكیة :

ة المبنى على التحكم لقد تم الربط بین مفھوم المبنى الذكى وبین قدر
فى العوامل البیئیة المختلفة ، بما یحقق الراحھ لمستخدمیھ , بینما 
أشارت تقاریر الصناعة اإلنشائیة العالمیة إلى ثالث میزات یجب 

  أن یمتلكھل المبنى الذكى و ھى :
 . أن یتعرف المبنى على مایحدث داخلھ وخارجھ 
 یق البیئة أن یقرر المبنى األسلوب األكثر كفاءة لتحق

 المناسبة و المنتجة للمستخدمین .
  أن یحتوى المبنى الذكى على أنظمة تمكنھ من اإلستجابة

للظروف و العوامل الخارجیة و التحكم و المتابعة للبیئة 
الداخلیة و تخزین المعلومات المولدة لمعرفة أداء المبنى 

  فى نظام الحاسب المركزى .
قد ركز على كل من التحكم ف Jedamsikأما المعمارى جودامسك 

و المعلومات المتاحھ للمستقبل و إفتراض أن المبنى الذكى یشتمل 
  على أربعة مكونات و ھى :

 . تفاعل المستخدم 
  المجال التقنى ( التحكم فى اإلضاءة والحرارة والمناخ

 والمیاه ....الخ ) . 
  مجال المعلومات حیث یعمل المبنى الذكى فى ھذه الحالة

عرفیة تتناول أمور الصحة والحسابات التعدادیة لقاعدة م
 والجدولة .

  مجال الخدمات والذى یضم الربط مع الخدمات الخارجیة

  مثل التعلیم والخدمات التجاریة.
 المواد الذكیة

إن من أھم ما قدم فى مجال مواد البناء ھو المواد الذكیة ،والتى 
لوجیة حیث تعتمد على مبدأ مقتبس من اإلنسان و طبیعتھ البیو

یتمیز اإلنسان بالحیاة و العقل و ھما خاصیتین متكاملتین ،وھاتین 
الصفتین تم إستغاللھما لعمل نوعیة جدیدة من مواد البناء أطلق 
علیھا " الذكیة " ففى جسم اإلنسان توزع العضالت و األعصاب 
فى جمیع أنحاء الجسم بشكل یمكنھا من األستجابة للمتغیرات 

  .فى المواد الذكیة المبدأ المتبع ة تلقائیة ،و ھو نفسالخارجیة بطریق
المواد الذكیة ھى نتاج تداخل المواد التقلیدیة مع األنظمة 
االلكترونیة الدقیقة ،وھذا التداخل ھو ما أحدث ثورة فى المواد 
جعلھا تستجیب للمتغیرات الحادثة من حولھا و التفاعل معھا بما 

أجلھا ،وذلك عن طریق توزیع بعض یالئم الوظیفة التى أعدت من 
المشغالت والمجسات اإللكترونیة خالل المادة ،وبالتالى یصبح 
أداء المادة غیر تقلیدى " ذكى " فالمواد الذكیة لھا القدرة على 

 التقییم و األصالح الذاتى .
إن ھذه المواد تخضع لتغیرات كبیرة فى الشكل استجابة للمؤثرات 

الحرارة والرطوبة أو المجاالت الخارجیة مثل األجھاد و
المغناطیسیة أو الكھربائیة وذلك عن طریق أجھزة دقیقة جدا 
مدمجة بھذة المواد مثل أجھزة األحساس و الرقائق اإللكترونیة 
بالغة الصغر ،وتتمكن ھذة األجھزة من رصد المتغیرات فى البیئة 

تأثیر الخارجیة مثل تغیر درجة الحرارة أو شدة الضوء ،و من ثم ال
فى المادة الذكیة بحیث تنكمش أو تتمدد لتتوافق مع ھذة المتغیرات 
البیئیة سواء الطبیعیة أو غیر الطبیعیة كالتعرف على أشخاص 

  بعینھم ،و التغیر لتوفیر بیئة أفضل لھؤالء األشخاص .
و قد یظھر ھذا التفاعل على شكل تغیر فى اللون،الشفافیة ،اعتام أو 

ھنا یظھر أن المواد الذكیة یظھر بھا الفعل و تغیر فى الحجم ومن 
  رد الفعل فمن خصائصھا :

 . القدرة على التغیر و التحول بما یالئم الظروف المحیطة 
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 . سھولة االحالل و التبدیل 
 . سھولة الفك و التركیب 
 . القدرة على اإللتئام 
 . خفة الوزن و قوة األحتمال 
  . إمكانیة التحكم فى ھذه المواد عن بعد 
 . القدرة على العمل خالل منظومة إلكترونیة 
  القدرة على األحساس بالطاقة (كتخزینھا وقت إرتفاع درجات

 الحرارة وإطالقھا عند إنخفاض درجات الحرارة ) . 
و یمكن كذلك أن تضاف المواد الذكیة عند تشیید المبانى بحیث ال 
 تنھار إذا تعرضت لزلزال بل تمیل فقط ثم تعود إلى حالتھا

  الطبیعیة .
  :Recommendations التوصیات

ْ  البحث ھذا ختام وفى  " التطبیقات ھذه كل أن نعرف أن علینا لزاما
 الداخلیة والعمارة التصمیم مجال فى " العمارة التفاعلیة

 حدیثة اتجاھات و تقنیات وظھور تطویر لبدایة نقطة إال ماھى
ْ  اآلن نعتبرھا وربما الحصرلھا  لم نواتس فقبل ، الخیال من دربا

 بمرور ولكن إنجازات أو إسھامات " العمارة التفاعلیة " یكن
 المذھلة األمور وھذه التكنولوجیا بتلك االھتمام دائرة واتساع الوقت
 .بھ نلحق آن یجب وأننا جدا سریعة بخطوات یجري العالم آن تؤكد

 : Results النتائج 
 التصمیم الداخلى التفاعلى یعمل على تنمیة المھارات الحسیھ . 1

  حاسة اللمس). –حاسة الشم  –لألنسان (حاسة السمع 
یجب دمج محددات الفراغ الداخلى التفاعلى فى التصمیم  . 2

الداخلى للمبنى وذلك لجذب انتباه األنسان مستخدم الحیز 
 الداخلى و جعل الفرد متفاعل داخل الحیز و لیس متلقى فقط .

قة البساطھ المطلقھ فى التعبیر عن افكار التصمیم و رشا . 3
النسب و الجرأه فى التصمیم فى صوره تلبى الوظائف و 

  المتطلبات .
قیھ و المناسبھ لالسطح تفضیل إستخدام المساحات الن . 4

  .التفاعلیھ
األتجاة الى تصمیم فراغ داخلى یستجیب ویتكیف مع  . 5

  األنسان.
  ضرورة التجانس بین الفراغ و الكتلھ فى تصمیم. . 6
قة مع تعدد اإلستجابات تعد التجربة البیئیة الحقیقة بالعال . 7

الحسیة عامال أساسیا و فعاال فى إحساس الفرد و إدراكھ 
لمكونات الحیزات الداخلیة ، و خصائصھا و ترسیخ مالمح 

  الصورة الذھنیة فى ذاكرة األنسان عن المبنى .
توصل البحث إلى أھمیة األستجابة البصریة و اللمس فى  . 8

قق األستجابة تكوین صورة ذھنیة ممیزه، فى حین لم تح

السمعیة و الشم ذلك التمیز لدى األنسان مستخدم الحیز 
  الداخلى التفاعلى .

  :References المراجع
1. Eames, Charles and Ray.2003. A Computer 

Perspective: Background to the Computer 
Age. Harvard University Press, Cambridge.  

2. Gombrich, E.H. 1998.The Sense of Order: A 
Study in the Psychology of Decorative Art. 
Cornell University Press, Ithaca, New York. 

3. Hayward Gallery. 2000. Force Fields: Phases 
of The Kinetic. Exhibition Catalogue. Actor 
and MACBAM use d’Art95 - Contemporarily 
de Barcelona.  

4. Jackson, Lesley. 2002. Twentieth-Century 
Pattern Design: Textile and Wallpaper 
Pioneers. Princeton Architectural Press, New 
York.  

5. James Tichenor , 2004, Electronically 
Modulated Materials: Effects and Context 
:Bachelor of Architecture New Jersey 
Institute of Technology 

6. Stroud, Marion Bolton. 2003. New Material 
as New Media: the Fabric Workshop and 
Museum. MIT Press, Cambridge. 

7. http://www.nano tech/Energy Coating.htm 
8. http://www.nano tech/www-hypo surface-

com.htm 
9. http://www.nano tech/Sustainable Nano 

composite Materials from Cellulosed 
Plastics.htm 

10. http://www.alltouchtablet.com/touchscreen-
tablet-news/pictionaire-interactive-table-the-
successor-to-microsoft-surface-1173 

11. www.interactivearchitecture.org/kinecity-com 
 بترخیص من - 2007فبرایر   – 17العدد   -صحة مجلة . 12

AS &A األھرام . مؤسسة توزیع - للنشر  
. المنازل الذكیة . كرسى 2007اللحیدان ،حمد بن ابراھیم ،  . 13

  .-الریاض البحثى 
 

 
  

http://www.nano
http://www.nano
http://www.nano
http://www.alltouchtablet.com/touchscreen-
http://www.interactivearchitecture.org/kinecity-com

