
 0202فبراير                                                  العدد األول         – المجلد االول –التراث والتصميم مجلة 

DOI:10.21608/jsos.2021.142740                                                                                                                   47 

 ل بمراكز تنمية الطفولة المبكرة التفاعلية واثرها في تنمية الحواس الطف

Interactive and its impact on developing the child's senses in early 

childhood development centers 

 عبدالمنعم شمسا. د/ على 

 جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيمية  - األستاذ المتفرغ بمسم التصميم الداخلي واألثاث

Prof. Ali Abdel Moneim Shams 

Professor, Department of Interior Design and Furniture - Faculty of Applied Arts - 

Helwan University 

ali_shms8@yahoo.com 

 م. د/ أحمد دمحم عبد الرازق

 جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيمية  -المدرس بمسم التصميم الداخلي واألثاث 

Dr. Ahmed Mohamed Abdel Razek 

Lecturer, Department of Interior Design and Furniture - College of Applied Arts - 

Helwan University 

abdelrazik_17@hotmail.com 

 شيماء دمحم عبد الحميد شوكتالباحثة/  

 التطبيمية  جامعة حلوانكلية الفنون  - لسم التصميم الداخلي واألثاث

Researcher. Shaima Mohammed Abdel-Hamid Shawkat 

Department of Interior Design and Furniture - Faculty of Applied Arts, Helwan 

University 

Sh.m.abdelhamed@gmail.com 
 

 ملخص البحث :

ٌتعرض البحث للتفاعلٌة كؤتجاة حدٌث فً التصمٌم الداخلى وآثرها فى تشكٌل حٌزات داخلٌة تفاعلٌة للطفل وآثر ذلن على  

الطفل من جذب انتباهه و أثاره اهتمامه ، وذلن لتفاعل وتجاوب محددات الفراغ الداخلى معه ، فالتصمٌم التفاعلى ، جعل 

طفل امًرا والعًا ، و اتاح الفرصة ألبعاد جدٌدة فً العاللة بٌنهما ، و اصبح لمفهوم التفاعل بٌن المنتج التصمٌمى و بٌن ال

الوظٌفة فً التصمٌم معنى جدٌد . فتم تناول  ماهٌه بنٌه الفراغ التفاعلى وألسامه ثم تم تناول تعرٌؾ التعلٌم التفاعلى 

ئص الفراغ التفاعلى وٌلٌه الدراسة وأهمٌه التكنولوجٌا  فى تصمٌم حٌزات لؤلطفال والتعرؾ على سمات وخصا

التكنولوجٌة لؤلسطح المتفاعلة المكونة لحٌزات األطفال ونستعرض نماذج من عناصر التصمٌم الداخلى التفاعلى و نماذج 

 من فراؼات داخلٌة تفاعلٌة. وٌنتهى البحث بذكر النتائج والتوصٌات .

 النتائج

أثرت التكنولوجٌا على التصمٌم الداخلى حٌث أثرت على وظٌفة الفراغ وأدت إلى خلك فراؼات جدٌدة مثل الفراؼات  -1

االفتراضٌة والتفاعلٌة التى تدمج بٌن النشاط الحركى والنشاط الذهنى للطفل، كما أن لها تؤثٌرها البالػ على الشكل وأسلوب 

ع تنفٌذ األشكال الرلمٌة المعمدة ، باألضافة إلى تؤثٌرها اإلٌجابى والسلبى التشكٌل، وأٌضا اثرت على الخامة كى تستطٌ

 على الطفل مستخدمى الفراغ. 
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 التوصية 

ضرورة العمل على انشاء مراكز بحثٌة متخصصة تكون منوطة بدراسة كل ما هو جدٌد فى مجال التصمٌم الداخلى  -1

سرعة انتاج التكنولوجٌا الرلمٌة الهائلة وبٌن تطبٌك تلن التكنولوجٌا  والتكنولوجٌا المتطورة وذلن لسد الفجوة الكبٌرة بٌن

 فى التصمٌم الداخلى للفراؼات .

 نوصى الكلٌات العملٌة بوضع مناهج تحتوى على التكنولوجٌا الحدٌثة وربطها بالتخصص. -2

:الكلمات المفتاحية  

 األثاث التفاعلً  -التصمٌم الداخلً  -الحوسبة فً كل مكان  

Abstract: 

The research is exposed to interactivity as a modern trend in interior design and its effect on 

the formation of interactive internal spaces for the child and the effect of this on the child 

from attracting his attention and arousing his interest, due to the interaction and response of 

determinants of the internal space with him, so interactive design made the interaction 

between the design product and between the child a reality, and allowed The opportunity for 

new dimensions in the relationship between them, and the concept of function in design has a 

new meaning. What is the structure of interactive space and its divisions were addressed, then 

the definition of interactive education and the importance of technology in designing spaces 

for children and identifying the features and characteristics of interactive space, followed by 

the technological study of the interacting surfaces that make up children's spaces, and we 

review models of the elements of interactive interior design and models of interactive interior 

spaces. The research ends with mentioning the results and recommendations. 

Results 

1- Technology has affected the internal design, as it affected the function of the space and led 

to the creation of new spaces such as virtual and interactive spaces that merge the motor 

activity and mental activity of the child, and it also has a great influence on the shape and 

style of formation, and also affects the material in order to be able to implement complex 

digital shapes , In addition to its positive and negative impact on the child who uses the 

vacuum. 

Recommendation 

1- The necessity to establish specialized research centers to be entrusted with studying 

everything new in the field of interior design and advanced technology in order to bridge the 

large gap between the speed of production of the enormous digital technology and the 

application of that technology in the internal design of spaces. 

2- We recommend practical colleges to develop curricula that contain modern technology and 

link it to specialization 

Keywords: 
Ubiquitous computing, Interior design, Interactive furniture. 
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 الممدمة

التكنولوجٌا األن هما أكبر محرن لؤلنسانٌة على كافه جوانب الحٌاة ، وأصبح األبداع فى العملٌة التصمٌمٌة ال العلم و

ولكن اٌضا على استخدام جمٌع األدوات المتاحة واختٌار التمنٌات التكنولوجٌة ٌتولؾ فمط على النسب والجمالٌات الوظٌفٌة 

 المناسبة.

ومن أكثر الفراؼات تؤثرا باستخدام التمنٌة " فراؼات األطفال"خاصة أن الطفل ٌعد من أبرز مستخدمى التمنٌات الحدٌثة فى 

 عصرنا الحالى ممارنة باألجٌال األكثر تمدما فى العمر . 

وتمثل التفاعلٌة األنتمال من الفكرة التملٌدٌة للتصمٌم كعنصر الى فكرة تصمٌم الحدث والتى تصبح فٌه المٌم المعطاه 

للسلون والفعل الدٌنامٌكى والحٌز المحٌط أكثر أهمٌة. وٌنشؤ التكامل بٌن الحٌز الداخلى والمعلوماتى فى األنتمال من البعد 

بٌمات التى تعتمد على العملٌات اإلدراكٌة للمستخدم وتتناول المعلومات واألتصال المادى للحٌز الى مجموعه من التط

والتفاعل . لذلن فان التكامل بٌن حدود الحٌز الداخلى وتطبٌمات تكنولوجٌا المعلومات ٌمثل أضافة جدٌدة لتعرٌؾ التصمٌم 

 فى هذا العصر فى مجاله األشمل 

لكمبٌوتر سواء كان مباشراً أو ؼٌر مباشر، وٌتضمن التفاعل المباشر سٌطرة و ٌمصد بالتفاعل اإلتصال بٌن المستعمل وا 

حوار بالتعلٌمات او بالفعل فى كافة أنحاء العمل، اما التفاعل ؼٌر المباشر لد ٌتضمن خلفٌة فمط او معالجة حسٌة ما ، لكن 

 عالجة معٌنة" . االمر المهم هو تفاعل المستخدم مع االداة عن طرٌك الحاسب إلنجاز مهمة او م

 بنية الفراغ التفاعلى:

لتفهم بعد التفاعلٌة فى التصمٌم الداخلى ٌجب وضع فرضٌة انه ٌمكن الوصول الى فراغ ٌتم فٌه التكامل بٌن االبعاد  

المادٌة للفراغ و االبعاد اإللكترونٌة دون إلؽاء أحدهما لآلخر. و ٌمكن ان نطلك على هذا النموذج الجدٌد للحٌز الداخلى 

 ل بٌن ابعاد بنٌة الفراغ و التى تنمسم الى:النموذج التفاعلى ، حٌث التفاعل متباد

 البنية المادية للفراغ : - أ

 و هى ما ٌشتمل علٌه من حوائط و اسمؾ و ارضٌات و وحدات اثاث خاصة بكل نشاط على حدة . 

 و هى تنمسم الىالبنية اإللكترونية للفراغ:  - ب

 : نمل المعلومات .وهى عبارة عن اسالن و معدات ووحدات اتصال مسئولة عن  تجهيزات مادية 

 : وهى عبارة عن مجموعة من الموانٌن و البرامج التى تتم عملٌة التفاعل و عملٌة التنمل و تلمى  برامج إلكترونية

 األوامر .

لذلن فإن البنٌة األساسٌة للفراغ التفاعلى تتكون من كل من البنٌة المادٌة و اإللكترونٌة للفراغ كالً بمحتوٌاته مع الوضع فى 

ار التؤثٌرات التى تحدثها كالً منهما على اآلخر مما ٌإدى الى تطوٌر اداء البنٌة التفاعلٌة للحٌز المستخدم .و ٌمكن اإلعتب

المول ان انشطة المستعمل اصبحت تتوزع فٌما بٌن هذٌن الفراؼٌن مستفٌداً بذلن مما ٌمدمه كل فراغ من امكانٌات و 

 1ممومات تناسب كل نشاط .

 التفاعلى :تعريف التعليم 

هو أسلوب ٌستخدم فى التعلٌم والتدرٌب ٌعتمد على التفاعل بٌن األطفال والمعلم ، وكذلن على التفاعل بٌن األطفال 

 وبعضهم البعض. 

 أهميه التكنولوجيا  فى تصميم حيزات لألطفال:

 : حٌث تلعب الرسوم التوضٌحٌة واألشكال دورا هاما فى اٌضاح الكلمات المكتوبة للطفل. وتمرب  األدران الحسى

 المضمون المراد توصٌله له.
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 : حٌث تساعد وسائل تكنولوجٌا التعلٌم الطفل على التمٌٌز بٌن األشٌاء والتفرلة  مثل تمٌٌز الؤللوان. الفهم 

 :ت جدٌدة كالمهارات اإلجتماعٌة والنطك او تعلم مهارة رٌاضٌة، او فهى لها أهمٌة فى تعلم الطفل مهارا المهارات

 مهاره الرسم واستخدام األلوان.

 :ٌمكن عن طرٌك استخدام الوسائل التعلٌمٌة تنوٌع الخبرات التى تمدم للطفل داخل الفصل فٌتٌح له  تنوع الخبرات

ٌع حواس الطفل فى عملٌات التعلم مما ٌإدى الى الفرصة للمشاهدة ثم األستماع ثم الممارسة والتؤمل وبذلن تشترن جم

 ترسٌخ التعلم.

 .تساعد الوسائل التعلٌمٌة على تنوٌع اسالٌب التعلٌم 

 : ٌمكن عن طرٌك استخدام بعض الوسائل التعلٌمٌة اختصار الولت الؤلزم للتعلم  اختصار ولت التعليم 

 الفعاله لؤلطفال.ٌشجع على التعلم وٌموى بماء المعلومة بسبب المشاركة 

ٌبدأون بمزٌد من التواصل مع من حولهم، على سبٌل المثال التحدث إلى ألرانهم أو إظهار المعلمٌن وأولٌاء األمور ما 

 2لاموا.

 سمات وخصائص الفراغ التفاعلي:

 :  هوله الوصول فتكوٌن عاللات فراؼٌة جدٌدة ال تعتمد على االبعاد المكانٌة كمحدد لس تكوين عاللات فراغية جديدة

الى الهدؾ وبدال من ذلن اصبح ٌعتمد على تكنولوجٌا االتصال وعناصر الربط االلكترونٌة المستخدمة والتى تحدد سرعه 

االتصال ،اى ان الوصول الى المعلومة التى تؽٌر من االبعاد التشكٌلٌة او التاثٌرات داخل الفراغ ال ٌتاثر بكونها مخزنه 

 من المستعمل فى نفس الحٌز او بعٌدا عنه فى مكان اخر.فى مركز معلوماتى بالمرب 

 : كما ٌتمٌز بمدر عالى من المرونة ، حٌث ٌسهل تعدٌل مكوناته وتؽٌر نظامها دون التمٌد بالمحددات المادٌة. المرونة 

 :ٌتمٌز هذا الفراغ بآلٌات التطوٌرالمتسارعة التى تتمٌز بها تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت . التطوير 

 : ٌتمٌز بمالئمة السمات الشخصٌة للطفل حٌث ٌمكن تؽٌر منظر المحتوى االلكترونى لهذا الفراغ  المالئمة الشخصية

 على كفاءة النشاط وفاعلٌته. بما ٌتالئم مع سمات كل طفل دون ان ٌإثر ذلن على بالى األطفال وال

  : تحول الفراغ الداخلى الى مجموعة معلومات بدال من الحوائط واألسمؾالتحول من األبعاد المادية الى االلكترونية 

واألرضٌات ، كما لدم الفراغ األلكترونى أنواع بٌئات مختلفه للطفل ، ٌستطٌع من خاللها التفاعل مع بعضهم البعض ومع 

 طة من خالل لٌم جدٌدة للعاللات الزمنٌة والمكانٌة.البٌئة المحٌ

 الدراسات التكنولوجيا لألسطح المتفاعلة المكونه لحيزات األطفال.

سوؾ نتناول دراسة تكونولوجٌا األسطح المتفاعلة المكونه لحٌزات األطفال وٌجدر بنا األشارة إلى ان هذه األسطح 

الحٌز المخصص للطفل مثل ) أرضٌات أو حوائط أو وحدات أثاث ...الخ (  التفاعلٌة ٌتم استخدامها فى محدد واحد داخل

فمط وال ٌكون المبنى بؤكملة تفاعلٌا وذلن لعدم تشتت انتباه الطفل  وذلن ألن السطح التفاعلى ٌموم بعمل جذب النتباه الطفل 

ٌحدث تشتٌت لمدرات الطفل مما ٌثٌر دهشة  الطفل وحب استطالعه لؤلشٌاء ولكن مع وجود أكثر من محدد تفاعلى 

 األدراكٌة لمواكبة المحدد والتفاعل معه.

 Smart Interactive Floorاألرضية التفاعلية   - أ

تجمع األرضٌة التفاعلٌة بٌن إدران حركة الجسم و اثر هذه الحركة على األسطح و األرضٌة . فاألرضٌة التفاعلٌة تحول 

 شكل األرضٌة تبعاً لحركة الطفل المار فولها. فراؼات األرضٌة الى تجربة ممتعة نتٌجة لتؽٌر
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 أرضية تفاعلية من خالل التماس:  
وٌمكن تطبٌك ذلن إما ألرضٌة أو اماكن مناضد لؤلطفال ، األمر الذى سٌجعل الطفل ٌتابع نمط األلوان المتؽٌرة عمب 

 لمس السطح فتحرن فماعات الهواء بشكل تفاعلى .

     
( هذا النوع من األرضيات التفاعلية ، يتكون من طبمات األكريلين التى تتفاعل مع اللمس واألهتزاز التى liquid floorان سطح ) (2صورة )

 تمكن من صباغ الوان مختلطة.
 

ربما كانت هذه المعدات جزءا من مساحات التعلم نفسها فمد اجتذبت بالفعل الطفل لها كلعبه بعد المشى على سطح 

األلدام تستمر لمدة دلٌمة تمرٌبا مثل "الضوء المتوهج " حٌث ٌؽٌر الضؽط السائل بالداخل ، لذلن  األرضٌة التفاعلٌة وإثار

ٌبدو السطح متؽٌر دائما. ومن الممكن ان ٌستخدم هذا النوع من األرضٌات التفاعلٌة كؤداة تشخٌصٌة تعتمد على اللعب 

 وحدات .الحر لؤلطفال عن طرٌك مرالبة الطفل بمفرده عند التفاعل مع ال

وتتكون األرضٌات التفاعلٌة من طبمة من وحدات البالط وٌتم تركٌبها بسهولة عن طرٌك كابل الربط وهى مصنوعه من  

 مادة مماومة للخدش.

 ارضية تفاعلية بطريمة األسماط: •

 تعتمد هذه األرضٌات على تمنٌة مثبته فى مجال السمؾ.

 التفاعلٌة:األدوات المستخدمة فى هذا النوع من األرضٌات  -

 حٌث ٌوضع الجهاز فى الضوء ، تستخدم عدسة زاوٌة : projectorالعرض  -2

 واسعة للعرض أو لصٌرة المدى الضوئى لضمان تؽطٌة كاملة لؤلرضٌة.

 : تستخدم الكامٌرا مع عدسة متسعة الزاوٌة لضمان تؽطٌة الرإٌة لكامل الصورة المتولعة.cameraالكاميرا  -2

السمؾ مع مراعاه تثبٌته فى منتصؾ السمؾ تماما ، والتؤكد من أن األرضٌة المطلوب جعلها  ٌثبت البروجكتور فى -

 تفاعلٌة ٌؽطٌها حٌز األسماط بالكامل.
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( يوضح تثبيت الكاميرا مع مراعاه أن تتالءم مع منسوب السمف وكذلن التأكد من تثبيتها جيدا ويتم تمديد الكابالت للبروجيكتور.2شكل ) 

3
 

 

 تفاعلية ذات خاليا األستشعارأرضية  •

 
 األرضية التفاعلية ذات خاليا االستشعار السطح (0صورة ) 

 

وهو نظام لائم على وحدة األستشعار التى ٌمكن تجمٌعها على شكل أسطح تفاعلٌة من أي حجم   Sensacellتعمل بنظام 

 .وحدات مستملة كل منها تحتوى على أجهزة استشعار ، تكنولوجٌا  الحاسبات ، وإضاءة  6او شكل ، وهو ٌتؤلؾ من 

LED ممربة من السطح، وذلن على  حٌث ٌمكن ألجهزة األستشعار الكشؾ عن األشخاص أو األجسام المتحركة على

ملم وتضىء وفما لذلن حتى من خالل المواد مثل الزجاج و المطاط والخشب عندما ٌتم توصٌل وحدات  151مسافة 

 VISUALمتعددة فهى تولد فى الشبكة التى هى لادرة على التواصل مع بعضهم البعض ، هذا ٌعنى ان البٌانات البصرٌة 

DATA  ة الى اخرى، وبصرؾ النظر عن التواصل اى وحدة فى الشبكة ٌمكن الوصول الٌها ٌمكنها التدفك من واحد

 بواسطة جهاز كمبٌوتر خارجى .
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األرضية التفاعلية ذات خاليا األستشعارالسطح سوف تتفاعل مع اللمسة والحركة . (3صورة ) 

4
 

 

 Interactive wallsالحوائط التفاعلية:    -ب 

 Natural trailالدرب الطبيعى  •

هو عبارة عن مشروع تفاعلى صمم خصٌصا لمستشفى  بانجلترا كوسٌلة لتسهٌل رحلتهم الى ؼرفة العملٌات وتظهر 

الحوائط كالمماش الكنفا التى ٌظهر علٌها تصمٌم لؽابة رلمٌة تظهر علٌٌها حٌوانات الؽابة من خٌول وؼزالن وطٌور 

" موحدة LEDوالحائط مكون من عنصرٌٌن اساسٌن هما لوحات " تتحرن على الحائط مع الطفل باتجاه ؼرفة العملٌات 

مثبتة على ارتفاعات مختلفة وبطول الممر ، والعنصر الثانى ورق جدران بٌانى . فتظهر الحٌوانات من خلؾ رسوم 

 5مصباح . 02.111" بمجموع LEDلوحة " 01األشجار ثم تختفى مرة أخرى خلفها ، وٌتكون العمل الفنى من 

       
حائط تفاعلي بطول الممر لتيسير فكرة الذهاب لغرفة العمليات   (4صورة) 

6
 

 

 الطالء التفاعلي : •

" وباستخدام هذا الطالء ٌتم تحمٌك مفهوم التفاعلٌة وذلن من خالل الجهاز الذى ٌسمح بتحوٌل  Tklexlهو لوحة تسمى" 

الجدار الى لوحة رلمٌة عن طرٌك كامٌرا األشعة تحت الحمراء ، وذلن باستخدام ألالم ضوء بدال من األلالم العادٌة ، 

ظ التصامٌم لمشاهدتها الحما ، وٌمكن ان تساعد هكذا ٌمكن ترن األطفال ٌمٌمون بالرسم على الجدران مع امكانٌة حف

 0المصمم الداخلى فى تصور تصمٌم الحوائط كما انها تشجع الطفل على ابتكار تصمٌم داخلى محبب له.

     
( طالء تفاعلى يتيح اللعب والتعلم  5صورة) 

8
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أشعة اللٌزر ، فهى تعمل من خالل موجهه عند تحوٌل الجدار الى اللوحة الرلمٌة والتى تمكن الطفل من الطالء عن طرٌك 

 وهى عصا اللٌزر والموجه ببساطة عصا اللٌزر على المستودع اإلسماط، ثم استخدامه للرسم على الحائط أو اى سطح.

ان هذه احد طرق العالج بالفن حٌث انه ٌساعد على التنمٌة الفردٌة للطفل  وما  ٌستطٌع المٌام به من أعمال تستطٌع 

 ا بداخله وتساعد على تنمٌة الخٌال . فهو فرصة للتعبٌر والتواصل ؼٌر اللفظى .التعبٌرعم

 األثاث التفاعلى: -ج 

 "INTERACTIVE LEAVES CHAIRكرسى األوراق التفاعلى "

هو عبارة عن كرسى ٌدعو الشخص للجلوس علٌه من خالل شكله المفتوح ، وعندما ٌموم الشخص بالجلوس علٌه فإن 

 9منه ببطء لخلك مساحة من الخصوصٌة  وعند الخروج من األوراق تفتح ببطء مرة أخرى.األوراق تمترب 

         
األوراق تمترب ببطء لخلك مساحة من الخصوصية وعند الخروج منها تفتح ببطء. (6صورة ) 

22
 

 

 الوحدات التعليمية التفاعلية-د 

ومن نماذج االسطح التفاعلٌة المنضدة التفاعلٌة و الواح الكتابة التفاعلى ، و تتكون من مسطح من البرسبكس   

Prespex . و جهاز عرض خاص بروجٌكتور 

 الواح الكتابة التفاعلية Interactive Whiteboard     

اللمس )بإصبع الٌد أو ألالم الحبر  شاشة عرض )لوحة( إلكترونٌة حساسة بٌضاء ٌتم التعامل معها باستخدام حاسة 

الرلمً( وٌتم توصٌلها بالحاسب اآللً حٌث تعرض و تتفاعل مع تطبٌمات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب سواء 

بشكل مباشر أو من بُعد. وعادة ما تكون ألواح الكتابة التفاعلٌة مثبتة على جدران الفصول الدراسٌة أو تكون لها منصات 

والتً تساعد األطفال فى التعلم االجتماعً ولد تكون الخطوط الكبٌرة واأللوان الزاهٌة مفٌدة لكل من األطفال  11متحركة.

معالً البصر وأولئن الذٌن ٌعانون من صعوبة فً البماء باماكنهم، فاألطفال الذٌن ٌستجٌبون جٌدا للتعلم الحركً ستصبح 

ومشاركة فً تعلمهم ، بدال من مجرد المشاهدة . فهى  ونوا أكثر نشاطاجزءا من المعلومات البصرٌة و ٌسمح لهم أن ٌك

من أفضل الممارسات التعلٌمٌة لؤلطفال حٌث توظؾ الحواسٌب فً التدرٌس ، الدمج البصري والسمعً واللمسى 

  12والحركى فً بٌئة التعلم وٌعطً المعلمٌن التفاعل الالزم لتوفٌر دروس جذابة. 

 

األساسية لتشغيل السبورة التفاعلية ( المتطلبات7صورة) 
2324
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 المنضدة التفاعلية •

 A Mesh- Like Antennaان نظام المنضدة تم تؤسٌسة بؤضافة عناصر استشعار لمنضدة خشبٌة فهنان شبكة هوائٌة  

 مصنوعة من أسالن النحاس وتكون موضوعه على المنضدة  

 سم. 01x91والشبكة تؽطى مسافة  11x11المحمولة وعدد من الخالٌا كل خلٌة 

والمنضدة مؽطاه بعده شبكات هوائٌة ، فدائرة مستمبلة ومرسلوا األشارات 

مضافة على جانب المنضدة وهنان معالج السرعه تتحكم فى هذه الشبكة، و 

 ن هرتز( 411معالج ٌنتج موجات سرٌعة )

 مع وجود إطار ٌتحكم مباشرة فٌه، و المعالج اآلخر ٌوجد به 

ٌعتبر لٌمة األشارات المستلمة وٌرسلها للكمبٌوتر  D   /Aمحول داخلً 

 المستضٌؾ.

فإذا  ٌعرض المعلومات على المنضدة Projectorوهنان جهاز إسماط  

سم من المنضدة فإن النظام ٌتعرؾ  11 - 5كانت ٌد المستخدم على بعد 

ى تؤثٌر تؽٌر المكثفات فهنان حمل ٌتم خلمه عندما تكون الٌد على بعد عل

 لٌمته هذا الحمل االفتراضً.

   
( مماييس المنضدة تفاعلية. 9صورة )

25
 

 

 التفاعلية التى تستخدم الكاميرات الرلمية:  Pictionaireمنضدة  •

تجمع بٌن العالم المادي واالفتراضً حٌث تستخدم منضدة ٌتم تشؽٌلها عن طرٌك اللمس البشري باستخدام اإلٌماءات ، 

مثل المجالت والكتب ولوحات رسم لعمل نسخ رلمٌة من األشٌاء المادٌة، مما  -الكامٌرات العلوٌة تاخذ لمطات من األشٌاء 

 ٌتٌح التعامل مع االشٌاء الحمٌمٌة وٌمكن رسم الخطوط علٌها عن طرٌك سحبه على جهاز كمبٌوتر محمول من الورق

  16والكتابة علٌها بإستخدام للم ، من الممكن أٌضا حفظ نسخة رلمٌة على الطاولة.

 
منضدة متعدد اللمس . (22صورة ) 

27
 

سطح العمل التفاعلي يساهم  (8صورة) 

البية التعليمية.بإيجابية داخل   
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يعرض المعلومات على المنضدة. Projector( جهاز إسماط  22صورة ) 

28
 

 

 التفاعلية: Displax Crayonمنضدة   •

بإطالق منضدة تفاعلٌة لٌتم استخدامها من لبل األطفال وهى تتكون من لرص صلب السطح  Displax لامت شركة

تسمح ألطفالن لرسم كمٌة و وسطح تفاعلى، وتؤتى مع مجموعه من التطبٌمات التى صممت لمساعدة األطفال على التعلم 

 19ؼٌر محدودة من الصور وتاتى مبرمجة مسبما مع الدروس .

 
تفاعليةمنضدة  (20صورة ) 

 
صممت لمساعدة األطفال على التعلم
 02

. 

 

 للفصول الدراسية:Mesa“مكتب "  •

، ٌعمل عن طرٌك شاشة تعمل Phelan Milleمكتب من تصمٌم 

باللمس وٌضم  التدلٌك النحوى ، التدلٌك اإلمالئى، لاموس للمردافات ، 

" لتحسٌن الكتابة free writeولسم للرٌاضٌات ، بما فى ذلن لدرة "

الٌدوٌة، كما انه متصل بشبكة األنترنت، وهو ٌتفاعل حتى مع الورلة 

الحمٌمٌة ، وٌمكن المسح علٌه بواسطة ٌد الطفل وهو مكتب ٌتسع 

مكتب مدرسي تفاعلي يعمل باللمس ( 23صورة)                                                                       21لطفلٌن.
00 

   Sleep IQسرير األطفال التفاعلى  -ه  

السرٌر التفاعلى الخاص باألطفال به عدة مزاٌا حٌث المدرة علة تؽٌٌر وضع الرأس من وضع النوم الى وضع المراءة. 

ولادر على تعدٌل ضؽط السرٌر تبعا لنمو الطفل ، وٌستطٌع األباء متابعة أنشطة الطفل أثناء فترات اللٌل من خالل تخزٌن 

ٌتم ارسالها الى هاتؾ االباء بعدد المرات التى استٌمظ فٌها الطفل لٌال كذلن رصد مدى الراحة التى لد ٌحصل  معلومات

علٌها االبناء اثناء اللٌل ، والسرٌر به خاصٌة تعمل على تنبٌة اآلباء من خالل هواتفهم النمالة اذا ما ترن الطفل سرٌره لٌال 
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ركه السرٌر لٌضفى داخل الؽرفة إضاءة خافتة تمكنه من السرٌر دون التعثر فى ، وٌضاء أسفل السرٌر ذاتٌا فى حالة ت

 23شىء.

       
سرير تفاعلى يمكن لألباء مساعدة نشاط الطفل أثناء الليل.  (24صورة ) 

04
 

 

 النتائج

أثرت التكنولوجٌا على التصمٌم الداخلى حٌث أثرت على وظٌفة الفراغ وأدت إلى خلك فراؼات جدٌدة مثل الفراؼات  -2

االفتراضٌة والتفاعلٌة التى تدمج بٌن النشاط الحركى والنشاط الذهنى للطفل، كما أن لها تؤثٌرها البالػ على الشكل وأسلوب 

ع تنفٌذ األشكال الرلمٌة المعمدة ، باألضافة إلى تؤثٌرها اإلٌجابى والسلبى التشكٌل، وأٌضا اثرت على الخامة كى تستطٌ

 على الطفل مستخدمى الفراغ. 

 التوصية 

ضرورة العمل على انشاء مراكز بحثٌة متخصصة تكون منوطة بدراسة كل ما هو جدٌد فى مجال التصمٌم الداخلى  -3

رعة انتاج التكنولوجٌا الرلمٌة الهائلة وبٌن تطبٌك تلن التكنولوجٌا والتكنولوجٌا المتطورة وذلن لسد الفجوة الكبٌرة بٌن س

 فى التصمٌم الداخلى للفراؼات .

 نوصى الكلٌات العملٌة بوضع مناهج تحتوى على التكنولوجٌا الحدٌثة وربطها بالتخصص. -4
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