
A: 28            MANSOURA ENGINEERING JOURNAL, (MEJ), VOL. 47, ISSUE 2, APRIL 2022         

 
 Mansoura University 

Faculty of Engineering 

Mansoura Engineering Journal 

 

 

 

(Ser. NO.  BFEMU-2111-1186) 

  

 

  المقدمة -1

 كورونا أزمة انتشار فترة في المستمر الوباء عن الناجمة الصعبة األوقات ثرت

 أدى مما الناس، بين االختالط و التفاعل تقليل حتمية و التقليدية التعليم طريقة على

 االنترنت على فقط تعتمد اصبحت والتي التعليمية المنشآت من عدد اغالق إلى

 عدم بسبب وذلك التعليمية، العملية في لقصور أدى مما المختلفة أنشطتها لتنفيذ

 
Received: (04 November, 2021) - Revised: (14 March, 2022) - Accepted: 

(17 March, 2022)  

*Corresponding Author: Ahmed Yosry El-Saeed Basma: Teaching 
Assistant at Faculty of Fine Arts, Mansoura University, and Pre-Master from 

Mansoura University 2018-2019, BSc of Architectural Engineering, Misr 

 .الظروف هذه مثل في دورها لتأدية المباني هذه جاهزية

 في المساعدة أيضا يمكنها أنها إال المرض تنشر أن للمباني يمكن ما وبقدر

 هناك أن المؤكد منو بذكاء، تشغيلها تم إذا العامة للصحة كأدوات والعمل محاربته

 وضرورة فيها، ونعمل ونتعلم نعيش التي المباني تصميم في حتمية مستقبلية تغيرات

 الصحة وتعزز األمراض فحتكا صحية مباني لتصميم جديدة مفاهيم إلى التحول

 أن في البحث مشكلة وتكمل بها، الوثوق ويمكن لشاغليها باألمان والشعور والرفاهية

 معاصر تحديث بدون شخصية اجتهادات هي المعاصرة الداخلي التصميم حلول
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 Abstract— The research discusses the impact of hybrid educational trends 

on developing inner spaces in architectural learning environment, also 

discussing trends in technological design, materials used and various furniture 

units. Then studying their use according to current and future conditions, also 

studying the achievement of flexibility and relevance between form and 

function through compatibility with various environmental factors This is in 

the light of the global trend of distance education to overcome current 

problems through using modern technologies. 

The problem with research is that contemporary interior design solutions 

constitute personal endeavors without methodology updating for designing. 

Also developing educational environments in order to deal with exceptional 

and emerging conditions that may recur or last for a long period of time. This 

all discussed in terms of communications, information technology, sustainable 

thinking and distance education. The research will study the problem through 

the following axes: 

- Studying concepts of hybrid education and the orientation of the State 

towards its implementation. 

- Improving the environment of architectural education in terms of 

components and design elements, in accordance with the trends in hybrid 

education. 

- The impact of technological innovations on the architectural education 

environment. 

- Reviewing development solutions to the architectural learning environment to 

harmonize hybrid education. 
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 والمستجدة االستثنائية الظروف لتواكب التعليمية البيئات وتنمية تصميم لمنهجية

 وتكنولوجيا التواصل، حيث: من وذلك طويلة لفترة تستمر وأ تتكرر قد والتي

 .بعد عن والتعليم المستدام، الفكرو المعلومات،

 المتغيرات ظل في الهجين التعليم توجهات تأثير دراسة إلى البحث ويهدف

 رفع في ودوره يالمعمار التعليم لبيئة التصميمي الفكر مجاالت تطور على المعاصرة

 خالل: من وذلك الوظيفية كفاءتها

 تطبيقه. نحو الدولة وتوجه الهجين التعليم لمفاهيم تحليلية دراسة -1

 وفقا   التصميمية والعناصر المكونات حيث من المعماري التعليم بيئة تحليل -2

 الهجين. التعليم لتوجهات

 المعماري. التعليم بيئة على التكنولوجية المستحدثات تأثير -3

 الهجين. التعليم لمواءمة المعماري تعليمال لبيئة التطوير لحلول استعراض -4

 ألهدافه: للوصول ينأساسي منهجين البحث ويتبع

 خالل من البحثية، للمشكلة النظري اإلطار دراسة خالل من :النظري المنهج -1

 خالل من الراهن الوضع تطوير وكيفية الهجين التعليم إلى االتجاه أسباب رصد

 .األكاديمية يللمبان الداخلية العمارة ونظريات أسس

 على العمل شأنها من التي الحديثة للتقنيات تحليلي عرض التحليلي: المنهج -2

 واءمت أكاديمية لمبان   تحليل وعمل الداخلية، المعماري التعليم بيئة تطوير

 العمارة في التكنولوجيا استخدام خالل من نجاحا   وحققت الحالية الظروف

 واستخدام مبتكرة تصميمية ولحل لتحقيق الفراغات وتوظيف ،الداخلية

 أداء مستوى تحسين اجل من التكنولوجية والمعالجات الحديثة التجهيزات

 التعليمية. العملية
 

 ظهوره وأسباب الهجين التعليم مفاهيم -2

يعد مفهوم التعليم الهجين أو التعليم المدمج من المفاهيم الحديثة في مجال التعليم 

حيث أن هذا المفهوم لم يستخدمه إال القليل قبل بداية القرن الحادي والعشرين وقد 

يكون هذا من المبررات لعدم وضوح مفهوم التعليم الهجين حيث أن المفهوم يستخدم 

 .]1[األحيان بقليل من الدقة في كثير من 

 تعريف التعليم الهجين .أ

ذلك النمط الذي يجمع ما بين التعليم في الحرم الجامعى والتعلم االلكترونى ” 

باستخدام آليات االتصال الحديثة كالحاسب و الشبكات و الوسائط المتعددة و 

اإلنترنت من أجل إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت و أقل تكلفة و بصورة 

 ” ]2[إدارة العملية التعليمية و ضبطها و قياس و تقييم أداء المتعلمين تمكن من
 

 األسباب التي أدت إلى ظهوره .ب

مرور الوقت بدأت التجارب  بدأت في الظهور معهناك عدد من المشكالت 

والبحوث العلمية تكشف لنا الصعوبات التي تواجه تطبيق التعلم اإللكتروني، ومن 

 :هذه الصعوبات

رات ال يمكن للطالب تعلمها وال يمكن للمعلم تقييمها الكترونيا  بعض المها -

خاصة المهارات العملية األدائية، وفي المقابل هناك بعض المعلومات النظرية 

التي يمكن للطالب قراءتها وتعلمها ذاتيا  إال أنها تستهلك من وقت وجهد المعلم 

 الكثير من التعليم التقليدي.

مجزأة في التعلم االلكتروني بحيث ال يستطيع الطالب  تقديم المعلومة بطريقة -

 أن يكون فهما  متكامال  للمادة.

فقدان العامل االنساني في التعليم والتركيز على الجانب المعرفي دون  -

 الوجداني.

كفيلة إليجاد نوع من التعليم يجمع بين نوعي التعليم  األسباب السابقة كانت

على أرض الواقع وجد نوعا  من االختالف في  السابقين ولكن تطبيق هذا النوع

 النموذج التطبيقي.
 

 توجه الدولة نحو التعليم الهجين .ج

تم عقد بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي والميكنة بوزارة 

ليشمل التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

الجامعات الذكية ، والنظم التكنولوجية بوزارة التعليم العالي ذلك تطوير تطبيقات 

 .والبحث العلمي

تبلغ مدة العمل بالبروتوكول خمس سنوات،حيث سيتم التعاون بين الوزارتين 

؛ وتنفيذ "LMS" في إتاحة تطبيقات الجامعات الذكية؛ وتطبيق نظام إدارة التعليم

 .مبادرة المحتوى التعليمي اإلبداعي

ص البروتوكول على التعاون في المجتمعات التكنولوجية، وإنشاء معامل كما ين

متخصصة في تكنولوجيا إنترنت األشياء بالجامعات، باإلضافة إلى ميكنة الخدمات 

 .بقطاعي التعليم والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قمي، ويأتي ويُعد هذا البروتوكول ترجمة لتوجهات الحكومة تجاه التحول الر

تماشي ا مع استراتيجية الوزارة التي ترتكز على تنفيذ مشروعات تطوير قدرات 

 .]3[التحول الرقمي

 

 المعماري التعليم لبيئة التصميمة والعناصر الداخلية الفراغات -3

بيئة نشطة تعمل على تحقيق  على أنها" بجميع مكوناتها التعليميةتعرف "البيئة 

بين أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض، ومع وتفعيل التواصل والحوار 

البيئة المكانية، وذلك لكي تمكن الطالب من انتاج األفكار، واستكشاف مجموعة من 

المهارات المختلفة، والقدرة على اإلستكشاف واإلبداع، وفي بداية القرن الواحد 

مثل في الثورة والعشرين حدثت الكثير من المتغيرات في التطور التكنولوجي المت

الرقمية مما أحدثته من تغير على بيئة التعليم المعماري، وكان الحرص على حصول 

الطالب على التعليم والمهارات الالزمة الستعمال التكنولوجيا لتأثيرها على البيئة 

التعليمية بمصر تأثيرا  بالغا  فيه، من خالل تطبيقات التقنيات المستقبلية وتطبيق فكر 

 .]4[االلكترونيةالجامعة 

عند عمل التصميم المعماري للفراغات الداخلية الخاصة ببيئة التعليم المعماري 

يتم مراعاة عدة جوانب خاصة بجودة هذه الفراغات المبدئية والتي تجعل المعلم 

والمتعلم يشعرون بالراحة داخل الفراغ وتُسهل من اكتساب المعرفة وتُتطور بيئة 

الطالب عملية التعليم وتثريها وقد لخص الباحث هذه النقاط  تعليم مناسبة تسهل على

 .في التالي: الخصائص البيئية، والتصميم واألثاث، والمعايير الهندسية

ومن خالل هذه النقاط الثالث سيتم مراجعة المعايير التصميمية األساسية 

ب التعليم لفراغات التعلم المعماري بشكل مختصر ليتم البناء عليها وتطويرها لتواك

 .الهجين

 .(1)لى عدة أقسام كما بالشكل ويمكننا تقسيم فراغات التعلم المعماري إ
 

 

 )إعداد الباحث( : فراغات التعلم المعماري 1شكل
 

 المعماري التعليم لفراغات الداخلية البيئة لتحسين التكنولوجية المستحدثات -4

الخصائص التي إن تناسيناها يتسم العصر الحالي بل والمستقبلي أيضا  بكثير من 

أو نأينا عنها سيحدث تدهور في جميع المناحي بصفة عامة، وفي المجال التعليمي 

بصفة خاصة. فالعصر الحالي عصر التقدم التكنولوجي، واإلبداع المعرفي، 

والتسارع المعلوماتي، إذن نحن في عصر جديد، ومن مسؤلياتنا االستعانة بكل ماهو 

ناصر التعليم والتعلم لمواكبة هذا العصر ومسايرة تغيراته مستحدث في جميع ع

 .عالية السرعة بكل مافيها من سلبيات وإيجابيات على حد  سواء

وهناك دراسة أجريت حول الفوائد المرجوة من استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 13في  4374داخل الوحدات التعليمية عن طريق عمل استبيان لطالب عددهم 

عام أو أقل وكانت أهم الفوائد أن التكنولوجيا هي وسيلة  25مارهم من جامعة أع

 .(2، وكذلك توفير الوقت كما في الشكل ) %48.5للراحة بنسبة 
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  شكل2: يوضح الفوائد المرجوة من استخدام التكنولوجيا [5]

 

ومن خالل ماسبق في التعريف بالتعليم الهجين وخواصه ومكوناته ومتطلباته 

عرض بعض التكنولوجيات المعاصرة المستخدمة في تطوير البيئة الداخلية  يمكننا

 وحيزات التعليم المعماري لتتالءم مع التعليم الهجين:
 

 التكنولوجيات القائمة .أ

تعتمد المستحدثات التقنية بشكل رئيسي على االنترنت و يخضع  :االنترنت (1

مفهوم االنترنت لوجهات نظر مختلفة وفقا  لطبيعة المستخدمين، فمنهم من ينظر 

إليه على أنه مكتبة ضخمة ذات مراجع وكتب ودوريات، وآخر يرى فيه نظاما  

بين األشخاص على بريديا  إلكترونيا  فعاال  يوفر الوقت والمال، ويسهل االتصال 

اختالف مواقعهم الجغرافية، لذا فإن األشخاص يتفاوتون في نظرتهم إلى 

 االنترنت وفقا  لطبيعة استخداماتهم المتنوعة.

وهي تربط جميع أجهزة الحاسب في المبنى التعليمي ببعضها  الشبكة الداخلية: (2

ة من خالل البعض، بحيث تمكن المعلم والمتعلم من الوصول إلى المادة الدراسي

ملف مشترك بينهما، يمكن أيضا  هذا النظام الطالب من حل التمارين وإرسالها 

 مرة أخرى ليراها المعلم .

تربط هذه التقنية المشرفين والمختصين األكاديميين في : مؤتمرات الفيديو (3

مواقع متفرقة وبعيدة من خالل شبكة تلفازية عالية الجودة، وتحقق هذه الخاصية 

عليم الهجين من حيث التعلم عن بعد، وتسهيل عمليات االتصال أهداف الت

 والتعاون بين الدارسين وذوي الخبرات مما يثري العملية التعليمية.

 ( أهمية هذه العناصر في نظام الجامعات الذكية.3ويوضح الشكل )
 

 

 ]6[يوضح أهمية االنترنت في نظام الجامعات الذكية: 3شكل
 

 المستحدثةالتكنولوجيات  .ب

كلمة "هولوجرام" أصلها  :(Hologram Technology) الهولوجرام (1

وتعني الرؤية الشاملة، وكلمة  Holosيوناني مشتق من كلمة "هولوس" 

أي المكتوب، وعند جمع هاتين الكلمتين يتضح معنى   Gramma"جراما" 

القدرة التصوير الهولوجرامي وهو عبارة عن تقنية تنفرد بخاصية ما تمنحها 

على إعادة إنشاء صور لألجسام بصورة ثالثية األبعاد في الفضاء باالعتماد 

  .(4كما بالشكل ) ]7[على الليزر، ومبدأ التداخالت
 

 

 :اآلتي تتمثل فيويمكننا استخالص عدة نقاط عن هذه التقنية والتي 

تقنية الهولوجرام حديثة وغير متوافرة إال في نطاق ضيق ومن خالل معامل  -

 .متخصصة

ضرورة وجود معمل وفني للتعامل مع األجهزة نظرا  لحساسية التقنية وأي  -

 .انحراف أو تغير لشعاع الليزر تختلف النتيجة المطلوبة

أكثر للمؤسسات الكبيرة  كونها تقنية حديثة فهي عالية التكلفة وتصلح -

 .والمشاريع العمالقة

وقت العرض من خالل التقنية قصير مقارنة بالتقنيات األخرى إال أنه يعتبر   -

مناسب بشكل أكبر لعرض التصميمات الكبيرة وذات التكلفة العالية وذلك 

يحاكي تماما  المشروع المراد  بما 4Dالجهات المكانية العرض من جميع 

 .الل تصميم مصغر جدا  له للوقوف على المشكالت وتعديلهاتنفيذه من خ

من مميزات التقنية امكانية مشاركة جميع األفراد من أساتذة وطالب في اختيار  -

البدائل والتعديالت وابداء االقتراحات وكذلك التحاور بها بشكل واقعي مما 

ئية في وقت يساعد في العملية التعليمية والوصول لألفكار والتصليحات النها

 .قياسي

تسهم استخدامات هذه التقنية في معالجات التصميم الداخلي لتطوير اإلدراك  -

 .البصري والحسي من خالل البعد الثالث والرابع

ضرورة استحداث معامل هولوجراف وكذلك معامل افتراضية من خالل  -

ن الباحثين الجامعات والمراكز البحثية المكانية استخدامها في التطبيقات وتمكي

 .والطالب من التعرف على التقنيات الحديثة وكيفية استخدامها في التخصص

ضرورة نشر الوعي من خالل ورش العمل والمحاضرات سواء عن طريق  -

  ]8 [الجامعات أو النقابات وغيرها حيث اتضح من خالل استبيانات متخصصة

أن الوعي بمثل هذه التقنيات ضعيف جدا  حتى بين المتخصصين والعاملين في 

 المجال.

 

هي المواد القادرة على اإلحساس  : Smart Materials)) الخامات المتطورة (2

والتجاوب مع البيئة المحيطة، بالطريقة المطلوبة والمحددة من قبل، بحيث 

لشكل واللون ودرجة اللزوجة( تستطيع تغيير خصائصها الفيزيائية لحظيا  )كا

استجابة لمحفزات طبيعية أو مصطنعة وتقوم في بعض الحاالت بعمل 

تصحيحي، وتحقق هذا الهدف من المعالجات من خالل التكامل بين عناصر 

والمعالجات  sensorsمختلفة مدمجة بهذه المواد مثل: الحساسات 

processors 9[والكمبيوترات الدقيقة[ 

هي مواد عضوية أو عضوية معدنية  للمواد الذكية:NASA تعريف وكالة ناسا  

معقدة التركيب تظهر على أشكال مختلفة من البوليمرات )اللدائن( حيث يتم تصنيعها 

 . ]9[على هيئات مختلفة لتستخدم كمجسمات خاصة لبعض األجهزة الحساسة

والتطور في تكنولوجيا المواد يكون ضمن أربعة مستويات هي المتعلقة  

 molecular"، و"التكوين الجزئي form" ، و"الشكل weight"بالوزن 

compositionو"السلوك ،"behavior  وهو األمر الذي تقوم على أساسه ."

ونات المبنى تقنيات النانو والخامات المتقدمة مما يزيد من كفاءة األجزاء الدقيقة لمك

 سواء على مستوى الغالف الخارجي والعناصر الداخلية.
 

 

  ]7[: يوضح تكوين األجزاء الضوئية ثالثية األبعاد ودمجها باألعمال الفنية 4شكل
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وهو ما يعني إستخدام  : ]10[(Nano Architectureالنانو في العمارة ) تقنيات 2-1

تكنولوجيا النانو في مجال التشييد والبناء بشكل ال يسبب التلوث ويكون صديقا  للبيئة 

ويمكن ذلك من خالل تحسين خواص األسمنت والزجاج وخامات البناء بشكل عام. 

 ويكون ذلك من خالل ما يلي :

 معماري.تطبيقات مواد البناء النانوية الذكية المستخدمة في القطاع ال -

 جوانب تأثير تكنولوجيا النانو على العناصر اإلنشائية بالمباني. -

 جوانب تكامل هذه المواد والتقنيات الذكية مع منظومة المباني الذكية. -
 

 (5بأنواعها المختلفة شكل ) ح: تتضأنواع المواد الذكية 2-2
 

 

  شكل5: يوضح المواد الذكية بأنواعها المختلفة[11]

 

 الكثير من النماذج التطبيقية للمواد النانوية والذكية في العمارة نذكر منها:ويوجد 
 

 (1جدول )
 )إعداد الباحث(بعض نماذج المواد الذكية والنانوية، ومجال تكاملها ودمجها مع المبنى الذكي 

 

أماكن  المادة

استخدامها 

 في المبنى 

 أمثلة الستخدامها مميزاتها 

األلمونيوم القابل 
 للتشكيل
Aero 

foamed 

aluminum 

الحوائط 

 واألسقف

صفففففففففففففائففح مففن 

األلمونيوم تتسففففم 

بففففففالففففففمففففففرونففففففة 

والففففتففففنففففوع فففففي 

السففففففففففففمففففففاكففففففة 

مات،  والتصفففففففمي

كمففا أنهففا مزودة 

بفففطفففبفففقففففة تفففقفففوم 

بحماية السفففففففطح 

من اآلشفففعة فوق 

البنفسففجية، وهي 

تعتبر من المواد 

الففخفففففيفففففففة الففتففي 

يسففففففففففففففففففهفففففففففففل 

 استخدامها. 

 
 

 للتشكيل: األلمونيوم القابل 6شكل 

 الطوب الذكي
Smart Brick 

الهيكل 

اإلنشائي 

 -للمبنى

القواطيع 

 الداخلية

مراقبفففة الحفففالفففة 

اإلنشفففائية للمبنى 

وحمففايففة األفراد 

داخففففل الففمففبففنففى 

بففحففيففففث يففمففكففن 

لففلففثففرمففيسففففففففتففور 

بداخله إرسفففففففال 

بيانات خاصفففففففة 

بدرجة الحرارة، 

 

 : الطوب الذكي7شكل 

االهفففففففتفففففففزازات 

األرضية الناتجة 

عن الزالزل، أو 

إندالع حريق في 

 المبنى.

الخرسانة الناقلة 
 للضوء 
Light 

Transparent 

Concrete 

مففففففزيففففففج مففففففن  الحوائط

الخرسففففففففانففة مع 

مصففففففففوفففففة من 

األلياف البصرية 

و تعطي نفففاذيففة 

عفففلفففى الفففعففففالفففم 

الفففففففخفففففففارجفففففففي 

المحيط بفففالفراغ 

كفففمففففا تسفففففففففمفففح 

بمرور الضففففففوء 

من خاللهففففا مع 

وجود تبففاين بين 

األجزاء حسففففففب 

 الجدارسمك 

 
:تطبيق الخرسانة الناقلة 8شكل 

 للضوء

تكنولوجيا 
البلورات 
 السائلة 
Liquid 

Crystals 

الفتحات 

 -الخارجية

قواطيع 

الفراغات 

الداخلية 

 في المبنى 

تعمففففل البلورات 

السائلة الموجودة 

بفففيفففن طفففبفففقفففتفففي 

الففففزجففففاج عففففل 

التحكم في كميففة 

الضفففففففوء النففافففذ 

منها بحيث تكون 

شفافة النافذة شبه 

وعنفففد تشفففففففغيفففل 

التيففففار الكهربي 

فففففإن جففزيففئففففات 

البلورات السفائلة 

تصففففففففطففف مففع 

المجففال الكهربي 

ويصفففبح الزجاج 

شفففففففافا  ليسففففففمح 

للضففوء بالمرور 

والففففرؤيففففه فففففي 

االتفففففجفففففاهفففففيفففففن 

في  عمففففل  ت تسفففففففف

الفففففففففففففففراغفففففففات 

الفففداخليفففة لتوفير 

 الخصوصية.

 

 
 

:حائط فاصل من الزجاج من 9شكل 

البلورات السائلة وكيفية تغييرها من 
اإلعتام إلى الشفافية والعكس عند 

 مرور التيار الكهربي 

الطالء الداخلي 
 العاكس 

Reflective 

Indoor 

Coatings 

الفراغات 

 الداخلية

 

نوع من الطالء 

يعكس اإلضففففاءة 

بشكل أفضل من 

الدهانات العادية 

مما يزيد الشعور 

الفففففففضففففففففففففاء بفففففف

واإلضففاءة ويتيح 

أيضففففففففففا  خفض 

لطففففاقفففة  ميففففة ا ك

المسفففففففتخدمة في 

اإلضففففففففففففففففففففففاءة 

الصففناعية بنسففبة 

20%. 

 
 

: قطاع يوضح طبقات 10شكل 

 الطالء الداخلي العاكس

ألواح 
البولسترين 
 الصوتية
Polyester 

Acoustic 

Panels 

حوائط 

الفراغات 

 الداخلية

تستخدم للسيطرة 

على الصوت في 

الفففففففففففففففراغفففففففات 

الففففففداخففففففلفففففيفففففة، 

مصفففففففنوعفففة من 

ألفففففففففففففففيفففففففففففففففاف 

الففبففولسففففففففتففريففن 

الفففمصفففففففففبفففوبففففة 

وتفففعفففتفففبفففر مففففادة 

 ماصة للصوت 

 
 

: يوضح شكل ألواح 11شكل 

 البولسترين
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 بدخل :Smart “Interactive” Furniture)"التفاعلي" )المتطور األثاث (3

المطلوبة والمحددة من قبل، بحيث تستطيع تغيير خصائصها الفيزيائية لحظيا  

)كالشكل واللون ودرجة اللزوجة( استجابة لمحفزات طبيعية أو مصطنعة 

وتقوم في بعض الحاالت بعمل تصحيحي، وتحقق هذا الهدف من المعالجات 

ساسات من خالل التكامل بين عناصر مختلفة مدمجة بهذه المواد مثل: الح

sensors  والمعالجاتprocessors و من الجدير  .والكمبيوترات الدقيقة

بالذكر ان األثاث الذكى ليس اثاث مستحدث و لكنه أثاث عادى أتاحت تطبيقات 

الكمبيوتر إعادة إكتشاف الوظيفة التى يؤديها، و اعطته بعدا  آخر في اآلداء 

نا المعرفية و اإلدراكية، و المتوقع الوصول اليه، مما ادى الى زيادة قدرات

بالتالى أثر بشكل كبير على السلوك اإلنسانى نتيجة لتحقيق فكرة المعيشة 

ال شك ان التغير الحادث فى وظيفة قطعة األثاث تبعه تغير فى  و التفاعلية .

الشكل لكى يتناسب مع هذه التكنولوجيا المتطورة . فقد أصبح اإلتجاه 

هو السائد ، حيث أصبحت التصميمات ذات اإلختزالي فى تصميم األثاث 

أشكال هندسية سهلة التكوين و اإلدراك، بعيدة عن تراكب الكتل و تزاحم 

تتناسب مع  Clean Linesالعناصر الزخرفية . فالخطوط البسيطة النظيفة 

تكنولوجيا الكمبيوتر المستخدمة فى قطعة األثاث ، و كذلك تتالئم مع خامات 

فى الخشب والمعدن والزجاج والتى تعطى روح التكنولوجيا التنفيذ و المتمثلة 

. إال أنه فى محاولة إلرضاء جميع األذواق ، قدم بعض المصممين أفكارا  

لقطع أثاث ذات صبغة كالسيكية ، و فى نفس الوقت تحتوى على التكنولوجيا 

الذكية ، و التى سوف تصبح فى المستقبل القريب جزء ال يتجزأ من قطعة 

وظهر األثاث التفاعلي كنتاج للتطوير الملحوظ في مجال تكنولوجيا ، ثاألثا

الحاسب اآللي والعالقة الحميمة بين اإلنسان والكمبيوتر والتي تتطور يوما  بعد 

يوم، وتعتمد الفكرة األساسية للتفاعل بين اإلنسان واألثاث التفاعلي على وضع 

استخدامه لألثاث وتوفيره، سيناريوهات خاصة بكل ما يحتاجه اإلنسان أثناء 

ومن ثم التحكم في درجة التفاعل بين األثاث واإلنسان العمل على تلبية 

 .متطلباته

 

يعتمد هذا النوع من األثاث على دمج مجسات ومعالج : تعريف األثاث التفاعلي 1-3

أو أجهزة إلكترونية داخل قطعة األثاث وجعلها  microprocessorsصغير جدا  

، حيث تقوم بالتفاعل Networkمركزية جزء اليتجزأ منها ويتم ربطها داخل شبكة 

مع المستخدم أو التنبؤ باحتياجاته، وهذا النوع من األثاث يمكن له أيضا  أن يقدم أكثر 

 . ]12[واحدمن وظيفة في آن 
 

يعتبر األثاث التفاعلي هو قمة التقدم : دم في األثاثاألثاث التفاعلي هو قمة التق2-3 

التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية حتى يومنا هذا في مجال األثاث، كما لو كان 

البوتقة التي انصهرت فيها األفكار والعلوم التكنولوجية والتقنيات الحديثة المنتشرة 

األثاث لخدمة المستخدم حيث تم استخدام األنظمة التكنولوجية في ، وفي العالم اآلن

أن الوصول إلى راحة المستخدم يجب أن يكون هو الهم األكبر للعملية التصميمية، 

اإلتجاه نحو تعدد االستعماالت والرفاهية شجع على ظهور أنواع جديدة كما أن 

مركبة من األثاث تدخل تحتها استعماالت كانت دائما  منفصلة، وتهدم الفاصل بين 

بالرغم من ارتفاع تكاليف تشغيل مثل هذه  ، وخطيط بالثورة الرقميةاألثاث والت

األنظمة التقنية المتطورة وصيانتها، فإن هذا لم يوقف التطور اإللكتروني الحادث 

 .أحد األمثلة على هذا (21ويمثل شكل ) في قطاع األثاث التفاعلي اآلن

 

 
  شكل12: المنضدة التفاعلية، والتي يمكن من خاللها تصفح االنترنت أو الرسم أو الدراسة[13]

 

 

 

 أهداف األثاث التفاعلي:3-3 

 

  شكل13: يوضح أهداف األثاث التفاعلي[14]

 

 أبعاد منظومة األثاث التفاعلي:4-3 
  جدول )2([15]

منظومة األثاث التفاعلي دأبعا  

 البعد الثاني:التفاعلية البعد األول:القرب الوظيفي

التففففاعلي يحقق وظفففائف األثفففاث  -

مختلفففة تبعففا  لحففاجففة مسفففففففتخففدميففه، 

فهنففاك أمفاكن لوصفففففففالت اإلنترنففت 

 واألجهزة اإللكترونية المختلفة.

يحتوي بعضفففففففهففا على مجسففففففففات -

مففبففرمففجففففة والففبففعففض اآلخففر عففلففى 

 شاشات تفاعلية وما إلى ذلك.

هنففاك اهتمففام متزايففد بففأن األثففاث -

التفففاعلي يجففب أن يحقق متطلبففات 

  تلفت ثقافاتهم.مقتنيه مهما اخ

أصبحت قطع األثاث اآلن أكثر تفاعلية -

 وذكاء.

بعضفففففففهففففا بففففإمكففففانففففه التعرف على -

مسفففتخدميها، وهناك قطع  شفففخصفففيات 

أخرى بففإمكففانهففا أن تشفففففففعر وتفسفففففففر 

حركات مستخدميها من خالل المجسات 

المبرمجففة والتي تتفففاعففل إلكترونيففا  مع 

 .متطلبات مستخدميها

التفاعلي المجسففففففات بالنسففففففبة لألثاث  -

 .كالحواس بالنسبة لإلنسان

 

 متطلبات الراحة من اأُلثاث التفاعلي: 5-3

" Sensing chairومثال على ذلك "الكرسفففففففي الحسفففففففاس  :بدنيةال راحةال -

والمبرمج كي يحفظ مقاسففففات أكثر من شففففخص يجلس عليه، وله القدرة على 

بتوافق التكيف مع الشفففكل والمقاس الخاصفففين بالمسفففتخدم، وذلك حتى يشفففعر 

الكرسي مع مقاسه وبنيانه وجلسته، كما أنه يقوم بإصدار صوت صافرة عند 

الجلوس في وضففعية غير صففحيحة، وهناك أيضففا  خواص تتعلق بالحسففاسففية 

وأيضففففا  الحرارة  -اللذين يتكيفان مع الوقت–البصففففرية، مثل اإلنارة والتبريد 

الجالس . ويتعرف "الكرسفففي الحسفففاس" على حركة الشفففخص ]16[واإلضفففاءة

عليه من خالل مجموعة من مجسففات الضففغط الموزعة في طبقة من التكسففية 

 Artificialعلى جلسفففففة وظهر الكرسفففففي والتي تعمل كأنها جلد صفففففناعي 

Skin ويتم هذا التعرف في الزمن الحقيقي، ثم يقوم بإرسفففففففال البيانات ليتم ،

ف على تحليلها بواسفففطة خرائظ توزيع الضفففغط، وبإسفففتخدام تكنولوجيا التعر

" المسفففففففتخففففدمففففة في Pattern Recognition Technologyالنموذج "

الكمبيوتر حيث يتم التعرف على الجالس على الكرسففففففي ويتم ذلك بدقة عالية 

 .%96إلى  %79تترواح ما بين 

أجريت بعض األبحاث مؤخرا  إلضفففففافة بعض اإلمكانيات : سفففففمعيةالراحة ال -

وضففففع أجهزة تشففففغيل الموسففففيقى الجديدة لقطع األثاث التفاعلي بحيث يمكن 

التي يمكن التحكم بها ضفففبطها حسفففب رغبة المسفففتخدم، كما أن قطعة األثاث 

الذكية يمكنها تشفففغيل قائمة الموسفففيقى المفضفففلة لدى المسفففتخدم تلقائيا  بمجرد 

 .]RFID Card ]17تمرير الكارت الذكي 

الفنففانون حيففث أن األثففاث يعتبر قطعففة جمففاليففة اجتهففد : بصفففففففريففةالراحففة ال -

والصفففانعون عبر العصفففور في إبراز جمالها، فنجد األثاث التفاعلي البد وأن 

يراعي السفففمات العصفففرية والجمالية بحيث ال تصفففبح قطعة األثاث مجرد آلة 

 تقوم بوظيفة محددة فحسب.

قطعة األثاث قد تحمل رائحة مميزة، فبعضففففها يمكن أن تحمل : راحة تنفسففففية -

في بعض األخشاب مثل )خشب الصندل وخشب  الروائح العطرية الموجودة

أهداف األثاث 
التفاعلي

ى تحقيق أقصف
قففففففففدر مففففففففن 
الرفاهيفففففففففففففففة 

والراحة

تحقيففففففففففففففففففففق 
االسففففففففففتغالل 
األمثفففففل مفففففن 
مسفففففففففففففاحات 
قطع األثاث

اسففففتخدام أحففففدث 
التقنيفففففففففففففففففففففففففات 
واالسفففففتفادة مفففففن 
الثفففففورة الرقميفففففة 
وثفففففففففففففففففففففففففففففورة 
االتصففففاالت فففففي

مجال األثاث

ل تحقيففففق التكامفففف
ين بين األثاث وبف

احتياجففففففففففففففففففات 
األففففففففففففففففففففففففراد، 
والتجفففففاوب مفففففع 
االعتبففففففففففففففارات 
االجتماعيفففففففففففففففة 
والثقافيففففففففففففففففففففففة 

والسياسية
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الورد ...(، كما أن بعضففففها قادر على امتصففففاص الروائح من البيئة المحيطة 

وذلففك وفقففا  لنوع الخففامففة، ولكن األمر قففد تعففدى ذلففك كلففه في قطع األثففاث 

التفاعلية وأصففبحت قادرة على إصففدار روائح بعينها؛ ليتمتع بها مسففتخدميها، 

 .]18[عطور والقهوة... وغيرهاكروائح األزهار وال

حيث يسففتطيع الكرسففي التفاعلي الذي يوجد في أماكن : األمان والخصففوصففية -

العمل أن يتعرف على الشفففففففخص الجالس عليه، كما يسفففففففتطيع أن يفرق بين 

شفخص وآخر حتى إذا جلسفوا في نفس وضفع الجلوس. وبذلك يمكن للكرسفي 

عوامل الخصفففوصفففية أن يتحقق من شفففخصفففية صفففاحبه وذلك من أجل توفير 

 واألمان عند استخدام المكتب أو الكمبيوتر.
 

والتي تخدم فكرة التعليم  التفاعليفيما يلي استعراض لبعض نماذج من األثاث  3-6
 الهجين:

 

 الطاوالت الذكية  -

الطالب في أقسام الهندسة عموما  وفي قسم الهندسة المعمارية على وجه  غالبية

الخصوص يقضون الكثير من الوقت أثناء العمل على طاوالت الرسم، ونتيجة لذلك 

يعانون من آالم الظهر والرقبة بسبب البعد الثابت لهذه الطاوالت مما يجعلها غير 

 متوافقة مع أجسامهم المختلفة.

ة بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة في األردن تهدف إلى وقد أجريت دراس

تصميم طاوالت ذكية مناسبة ومريحة للطالب، وتم اختيار عينة عشوائية من كلية 

من األناث، فكانت نتيجة الجداول  30من الذكور و 30طالبا ،  60الهندسة لـ 

 (3) جدولبالموصية بابعاد الطاوالت الذكية كما 
 

 (3جدول )

 )إعداد الباحث( المناسبة لطاوالت الرسم األبعاد
 

 سم 8±  67 ارتفاع الطاولة 

 سم 15± 152 عرض الطاولة 

 سم 84 عمق الطاولة 

 درجة 45-0 زاوية سطح الطاولة

 

 

 طاولة الرسم االوتوماتيكية والتي تم تصنيعها في ورش جامعة العلوم التطبيقية :14شكل

 

ومراعاة التصميم الميكانيكي لها  (51) بالشكلتم صياغة الطاولة كما يتضح 

مفاصل مرنة تم إنشاؤها ليتم من خاللها تحريك الطاولة 3حيث تحتوي على 

 40كهربائيا ، وقد تم التحقق من نتائج الطاولة من خالل استبيان مكون من 

أسئلة لمعرفة مدى فاعلية الطاولة الُمصنعة، وتم تحليل بيانات  6طالب،وطرح 

 اإلحصائي.  Minitab 16رات من خالل برنامج االختبا

 

 

 

 
 ]91[: األبعاد القياسية وزاوية الميل المناسبة للطاولة 51شكل

 

 نتيجة لتلك الدراسة:
فضل الطالب التصميم المقترح القابل للتعديل آليا  من خالل التحكم في االرتفاع 

المتعارف عليه، كما لوحظ والعرض وميل سطح الطاولة أكثر من التصميم الثابت 

 .انخفاض االضطرابات العضلية الهيكلية للجسم عند استخدام التصميم الحديث
 

 المكتب الذكي -

يقضي أعضاء هيئة التدريس وقت كبير في التعليم االلكتروني ويواجهون 

مشكلة كبيرة لعدم جاهزية مكاتبهم إلعطاء المحاضرات على االنترنت في أي وقت، 

تخطيط المكاتب على "مقاس واحد يناسب الجميع" وال يؤخذ في االعتبار كما يتم 

التفضيالت الفردية لألشخاص، مما يؤدي إلى عدم الراحة وانخفاض الرضا 

 والتأثيرات السلبية على إنتاجية أعضاء هيئة التدريس.

ومن خالل المكتب الذكي يتم حل غالبية هذه المشاكل وذلك باستخدام التطورات 

( والتعلم اآللي إلضافة الذكاء إلى المكتب ليتعلم IoTثة في إنترنت األشياء )الحدي

تفضيالت المستخدم، ويضفي الطابع الشخصي على بيئة العمل ويحسن من راحة 

 .]22[وصحة وإنتاجية المستخدم

 :MITوقد عملت "مجموعة اإلدراك الحسي المرتبط بالكمبيوتر " في معمل 

Media Lab ظمة تعتمد على الكمبيوتر في اإلدخال واإلخراج على تجارب ألن

input &output .في بيئة العمل الشخصية 

وتتكون تجيهزات المكتب الذكي من عناصر إدخال بصرية مثل خط رئيسي 

، وكاميرات زووم ذات قدرة على Wide Baseline Stereoصوتي مجسم واسع 

إظهار بصرية  ، وعناصر Pan-Tilt-Zoom Cameraتدوير وتحريك الصورة 

 مثل شاشة كبيرة لعرض الصور الجرافيكية.

كما يحتوي على عناصر إدخال سمعية )ميكروفونات موزعة بنظام حول 

المكتب(، عناصر اخرج سمعية مثل سماعات استريو ومجموعة من المجسات 

  )61شكل )المختلفة كما في 
 

 
والتي تهدف لتعقب الحركة  :اسكتش يوضح التكنولوجيا المدمجة في المكتب الذكي61شكل

الدقيقة للشخص الذي يستخدمه، وتحتوي على عناصر إدخال بصرية وكاميرات وعناصر 

   ]20[إظهار بصرية

 

يتكون اإلطار العام للمكتب الذكي من وحدات تطبيقية مختلفة تعزز من جوانب 

الراحة الراحة والرفاهية واإلنتاجية لدى المستخدم، وذلك من خالل مراعاة شروط 

 الحرارية والراحة البصرية ووضعيات الجلوس والوقوف عند االستخدام.

يحتوي المكتب في كل جزء منه على مجسات استشعار يتم من خاللها تحليل 

البيانات للمستخدم من خالل خوارزميات التحكم التنبؤية وذلك اعتمادا  على انترنت 

 األشياء لتحليل تلك البيانات.
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اإلطار العام للمكتب واألساليب التي تم  (18و ) (17) يشكل ويتضح من

تطويرها مسبقا  والتي يمكن دمجها مع المكاتب مع قليل من التعديل، ومناقشة 

األساليب التي تحتاج إلى طرق جديدة للتطوير، ويشير اللون األخضر إلى المكونات 

 .]21[التي تحتوي على نموذج أولي تم تنفيذه

 

  

 
 ]21[: اإلطار العام للمكتب، يمثل اللون األخضر المكونات التي تم تنفيذها بالفعل في النموذج األولي 17شكل 

 

 
 

 
 : النموذج األولي الحالي للمكتب يظهر أجهزة استشعار مختلفة 18شكل 

 

يمكننا مما سبق أن نستنتج استراتيجية تطوير للفراغات الداخلية لبيئة التعليم 

 المعماري من خالل:

غرف  –فصول  –استديوهات  -دراسة أمثلة مشابهة من فراغات )مدرجات  -

أعضاء هيئة تدريس( طبقت النظريات الحديثة السابقة واستكشاف مدى تطور 

 أخرى جديدة قد استخدمت. هذه الفراغات وما إذا كان هناك تقنيات

الشبكة الداخلية  –ترتيب التقنيات السابق ذكرها سواء كانت قائمة )االنترنت  -

األثاث  –المواد الحديثة  –مؤتمرات الفيديو( أو مستحدثة ) الهولوجرام  –

التطوري( لمعرفة مدى مناسبة كل تقنية الستخدامها في الفرغات الداخلية 

 لمعماري.المختلفة لبيئة التعليم ا

-  

 
 )إعداد الباحث( : يوضح استراتيجية تطوير الفراغات الداخلية لبيئة التعليم المعماري19شكل 

 

ويمكننا أن نلخص ما سبق في جزئية " المستحدثات التكنولوجية لتحسين البيئة 

 المعمارية" بأن:

القدرة العقلية واإلدراك الموضوعي للطالب يرتفع مستواهما من خالل التفاعل، 

وهذا يدل على أن التنوع في استخدام أدوات التعليم في وقتنا الحالي بات يشكل 

ضرورة ال غنى عنها، وبنظرة سريعة فاحصة إلى الجامعات المتقدمة نجد أن 

ي، وتوسع في نظرياته، ووسائله معظمها قد طور بشكل كبير من التعليم االلكترون

وأدواته المختلفة، كما تطورت أساليب التعليم فيها إلى التعليم اإللكتروني بكافة 

 .]22[أشكاله وأبعاده، وذلك لتوفير الجهد وتكاليف السفر والوقت التعليمي

تأثير تطبيقات التعليم الهجين على البيئة الداخلية مدى  (4) جدولويوضح 

 :بفراغاته المختلفة اريللتعليم المعم

 
 (4جدول )

 )إعداد الباحث( تأثير تطبيقات التعليم الهجين على البيئة الداخلية للتعليم المعماري
 

 التطبيق التكنولوجيات

 الفراغات الداخلية لبيئة التعليم المعماري

 الفصول المدرجات
االستديوهات 

المعامل/  
 المكتبات

غرف 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

 
 القائمة

      االنترنت

الشبكة 
 الداخلية

     

مؤتمرات 

 الفيديو

     

 
 

 المستحدثة

      الهولوجرام

المواد 

 الحديثة

     

األثاث 

 التطوري

     

 ، تأثير قوي ، تأثير متوسطتأثير ضعيف 
 

 

 الهجين التعليم لمواءمة الداخلية المعماري التعليم بيئة تطوير حلول -5

في عصر الثورة الرقمية ستختفي الوحدات القياسية من العديد من الفراغات 

الداخلية وسيحل محلها ما اقترح تسميته بالعمارة التفاعلية أو العمارة الذكية في 

محاولة إلضفاء طابع المرونة والقدرة على التكيف مع الفراغ الداخلي. وهو ما 

تقوية الجانب التكنولوجي لتطوير التعليم  يتماشى مع مبادئ التعليم الهجين من ناحية

لتجارب تطوير في االلكتروني بجانب التعليم التقليدي وفيما يلي سيتعرض البحث 

 .طبقت مفهوم التعليم الهجين بشكل كلي او جزئي أماكن مختلفة 
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فراغات تعلم نظرية إلى  بداية البحثوقد تم تقسيم فراغات التعلم المعماري في 

 عملية كما يلي: وفراغات تعلم
  

 فراغات التعلم النظرية:  .أ
 

 المدرجات: -1

أنه توجد عدة عوامل رئيسية يجب أن تتوافر في بداية البحث كما ذكرنا في 

  :المدرجات

 .الراحة النفسية للمتلقي- ،وضوح الصوت بدون ضوضاء - ،الرؤيةوضوح -

التعليم التقليدي لكن في عصر التعليم الهجين وعند تقسيم المحاضرات ما بين 

والتعليم االكتروني قلت الحاجة إلى وجود الكثير من المدرجات لتوائم جميع السنوات 

و المواد كما في السابق مما يفرض علينا جعل قاعات المحاضرات أو المدرجات 

مرنة بالشكل الذي يتيح ممارسة أنشطة أخرى بداخلها وخاصة  في أقسام العمارة 

، وهات المعمارية هي المحور الرئيسي للتصميم الداخليحيث أن فكرة االستدي

 .التقنيات السابق ذكرها التي تتماشى مع تطوير المدرجات (5جدول )ويوضح 
 

 (5جدول )

 )إعداد الباحث(يوضح التقنيات التي تتماشى مع تطوير المدرجات 
 

 الوصف التقنية التصنيف م

1 

 الواقع المعزز الهولوجرام

مسح ضوئي للمواد من خالل إجراء 

المطبوعة، كالمجالت والخرائط 

والمطويات و غيرها، ومن ثم إغنائها 

وتعزيزها بإضافات الواقع المعزز، مما 

يسمح لك بالتفاعل مع الواقع بطريقة جديدة 

كليا  مما يتيح اتصالية أكبر بين األستاذ 

والطالب ويعطي فرص أكبر لإلبداع 

  .]32[ويقوي من عملية التعليم الهجين

2 

 المواد الحديثة

ألواح 

البولسترين 

 ]24[الصوتية

 

تستخدم للسيطرة على الصوت في 

الفراغات الداخلية، مصنوعة من ألياف 

البولسترين المصبوبة وتعتبر مادة ماصة 

للصوت وتصلح لخدمة التعليم الهجين في 

 .فراغات المدرجات المفتوحة

3 

األثاث 

 التطوري
 المكتب الذكي

 

التطورات  التطورات الحديثة  يعتمد على

( والتعلم اآللي IoTفي إنترنت األشياء )

إلضافة الذكاء إلى المكتب ليتعلم تفضيالت 

، ويضفي الطابع الشخصي ]25[المستخدم

على بيئة العمل ويحسن من راحة وصحة 

 وإنتاجية المستخدم

 

 الفصول: -2

يمكننا دراسة حلول التطوير للفصول المعمارية لموائمة التعليم الهجين من خالل 

 :7و  6جدولىكما في المثال دراسة بعض المتطلبات التكنولوجية األساسية 
 

 6جدول 

 ()إعداد الباحثالبطاقة التعريفية للمثال  
 

 Ming Chuan University (MCU) االسم

 شمال تايوان الموقع

 التطويرمراحل 

تم تحويل جميع الفصول إلى فصول مدعمة  2005-

بالتكنولوجيا حيث يحتوي كل فصل على األقل على تفلزيون 

متصل بنظام دائرة تلفزيونية مغلقة داخلية و متصل 

 باالنترنت وبروجيكتور ونظام صوتي وكاميرات أمنية.

خطة جديدة للترقية التكنولوجية  MCUبدأت  2017-

فصل إلى  300لجامعي بالكامل والذي يضم لتحويل الحرم ا

 حرم ذكي .

 
 

 

 

 7جدول 

 تايوان في  MCUيوضح التقنيات التي تتماشى مع تطوير الفصول طبقا  لجامعة 

 )إعداد الباحث(
 

عناصر 

 الفرش
 الوصف

عناصر 

 أساسية

 طاولة المدرس.- سبورة المحاضرات التقليلدية .-

 مختلف.كراسي لوحية دوارة ألسلوب محاضرة -

 
 مكيف هواء للتحكم في درجة الحرارة .-

 تقسيم مفاتيح اإلضاءة األساسية لعدة مستويات لتحكم أفضل.-

عناصر 

 فرعية

 
جهاز كمبيوتر شخصي لألغراض العامة مثبت عليه البرامج -

 األساسية الشائعة االستخدام لدى المعماريين ومتصل باالنترنت.

األقل، واحدة للتحكم والثانية للعرض الكمبيوتر متصل بشاشتين على -

 للطلبة.

يجب أن تكون الشاشة الخاصة بالمدرس تدعم تقنية اللمس إلضافة -

 المزيد من اإليضاح أثناء الشرح.

 .كروفون ونظام صوتي عالي الكفاءةمي-

عناصر 

تفاعلية 

 (1متقدمة )

 
تطور تخدم هذه العناصر التعليم الهجين بشكل مباشر حيث تساعد على 

 التعليم التقليدي وااللكتروني على حد سواء

وجود ألواح تفاعلية كبيرة للمناقشة الجماعية،  aويتضح في الشكل 

 ويمكن التزامن بين جميع الشاشات.

فيوجد به لوحات تفاعلية اللسلكية، به اجهزة تخدم  b  أما الشكل

 . windowsو  androidو  iosاالتصال بأنظمة ال

عناصر 

 تفاعلية

 (2متقدمة )
 

 
 (تابع الجدول في الصفحة التالية )
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 (7تابع جدول رقم   )

عناصر 

 الفرش
 الوصف

، كما يوجد RFIDوجود نظام تعريفي للدخول  aيتضح من الشكل  

جدول ديناميكي للفصول الدراسية يمكن التحكم فيه من قبل اإلدارة 

 ليتماشى مع الظروف المختلفة ويكون محدث بشكل مستمر.

فيوضح واجهة مستخدم خاصة بالمدرسين للتحكم في  bأما الشكل 

 مستويات االضاءة والتكييفات.

عناصر 

تفاعلية 

 (3متقدمة )

 
وجود البروجكتور وكاميرا مثبتة أعاله لتخدم هذه  aيتضح من الشكل 

الكاميرا التفاعل المتباعد في حال عدم حضور مجموعة من الطلبة 

 نظرا  ألي عامل أو ظرف يمنع من الحضور. onlineلدراستهم 

فيوجد كاميرا موجهة نحو الطالب ليستخدمها المحاضر  bأما الشكل 

 ليتفاعل مع الطلبة. onlineفي عدم وجوده وشرحه 

كما يوجد جهاز استشعار متعدد الوظائف يقيس معلومات البيئة بما في 

ون ومستوى ذلك درجة الحرارة والرطوبة ومستوى ثاني أكسيد الكرب

PM2.5 .لقياس درجة تلوث الهواء 

عناصر 

تفاعلية 

 (4متقدمة )

 
وجود لوحة معلومات تتضمن الوقت والطقس  aيتضح من الشكل 

ودرجة  PM2.5والفئة ومستوى ثاني أكسيد الكربون ومستوى 

 aالحرارة الداخلية والرطوبة عند ضغط زر 

كي عند الضغط على وإمكانية الحصول على الجدول الدراسية الدينامي

 bالزر 

 مقدمة عن الفصل الدراسي الذكي، cوالزر 

 AIلبدء محادثة مع روبوت مدعم بالذكاء الصناعي  dوالزر 

 skypeلمهاتفة مسؤولي األمن على  eوالزر 

 skypeعلى  ITلمهاتفة مسؤولي ال fوالزر 

 إلظهار الرسالة الترحيبية gوالزر 

 

 فراغات التعلم التطبيقية/العملية: االستديوهات  .ب

 :االستديوهاتالتقنيات السابق ذكرها التي تتماشى مع تطوير  –
 

 8جدول 

 يوضح التقنيات التي تتماشى مع تطوير االستديوهات 

 )إعداد الباحث(
 

 الوصف التقنية التصنيف م

1  

 الهولوجرام

الواقع 

 االفتراضي

االفتراضية وهي وهناك ما يسمى بالفصول 

عبارة عن فصول شبيهة بالفصول التقليدية من 

حيث وجود المعلم والطالب، ولكنها على 

الشبكة العالمية للمعلومات حيث ال تتقيد بزمان 

، وعن طريقها يتم استحداث بيئات ]26[أو مكان

 .تعليمية افتراضية

المواد  2

 الحديثة

 طالء النوافذ

"الطيف 

 االنتقائي"

طريق انتقائية تصفية الترددات من  عن تعمل

الضوء الذي ينتج حرارة مع التقليل من فقدان 

 .]27[انتقال الضوء المرئي

3  

األثاث 

 التطوري

 

الطاوالت 

 الذكية

فضل الطالب التصميم المقترح القابل للتعديل  

آليفففا  من خالل التحكم في االرتففففاع والعرض 

وميل سفففطح الطاولة أكثر من التصفففميم الثابت 

 . ]7[المتعارف عليه

 

 : يوضح شكل الطاولة الذكية20شكل
 

 

 :االستديوهات تطبيقات أخرى تخدم التعليم الهجين في –
 

 9جدول 
 )إعداد الباحث(يوضح التقنيات التي تتماشى مع تطوير التعليم الهجين في االستديوهات 

 

 الوصف التقنية م

الحائط  1

 الليزر

يعتمد على المسح الضوئي بالليزر وجمع البيانات المحيطة به 

وتحليل انعكاسات الصور ومعالجتها لتحديد قرب أو بعد 

 .]15[األشخاص واألشياء عن الحائط

اللوح  2

 التفاعلي

 Perspexحيث يتم عرض البيانات على مسطح من البرسبيكس 

 كما هو موضح بالشكل )جهاز عرض خاص(

 
 :بعض أشكال اللوح التفاعلي12شكل

السبورة  3

الذكية 

 التفاعلية

 وأعضاءوهي أداة مثالية لتطوير البيئة التعليمية المعمارية للطالب 

تمكن وتستخدم للكتابة والعروض التقديمية، حيث هيئة التدريس، 

الطالب من المشاركة معهم على هواتفهم، وهي تدعم التعليم الهجين 

بشكل قوي حيث تمكن المحاضر من رؤية مساهمة كل طالب في 

 .المشروع

 
 شكل22: من أشكال السبورة التفاعلية

الطاولة  4

الذكية 

 المسطحة

وهي تقنية تفاعلية تعمل على زيادة التفاعل والمشاركة بين الطالب 

ومن الممكن العمل منفردا  أو في مجموعات عن طريق ضبط 

 االرتفاع وإما بوضع رأسي أو مائل أو افقي 

 
 شكل23:بعض أشكال الطاولة الذكية المسطحة

 

 النتائج -6

 مواكبتها أجل من المعماري التعليم لفراغات تطويرية ل  حلو إلى البحث توصل

 متعلمين أو معلمين كانوا سواء التعليمي الحقل في للعاملين يوفره لما الهجين للتعليم

 الفعل على جاذبية ويضفي اإلبداعي الجانب ينمي أنه كما وتكاليف وجهد وقت من

 في التطوير ولوحل التكنولوجية المستحدثات عرض خالل من وذلك ،التعليمي

 المعماري التعلم فراغات مع تتماشى التي التقنيات أهم واستنباط المختلفة، األماكن

 المحلية الجامعات في المعماري التعلم بيئات في وتطبيقها منها االستفادة ليتم المختلفة

 :أهمها نتائج عدة إلى البحث خلص وقد ،الهجين التعليم نحو الدولة توجه مع لتتماشى

دراسة التعليم الهجين بمفاهيمه وأسباب ظهوره ومكوناته ومتطلباته وتأثيره  .1

على جودة التعليم واستخالص أهم المقومات للوصول لحيز داخلي ذكي يدعم 

 .التعليم الهجين ويتماشى مع خطة الدولة نحوه
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استخالص نقاط المعالجة والتطوير لبيئة التعليم المعماري الداخلية من خالل  .2

مقارنة بين البيئة الداخلية للتعليم التقليدي والتعليم الهجين من حيث عمل 

 .الخصائص البيئية والتصميم واألثاث وفترة التشغيل

ايضاح ألهم المستحدثات التكنولوجية التي تؤثر على الحيزات الداخلية لبيئة  .3

التعليم المعماري وما يناسب كل فراغ باختالف وظيفته والغرض من 

  .استخدامه

استخدام التكنولوجيا الذكية في التصميم الداخلي لفراغات التعليم يجعلها أكثر  .4

تفاعل ومشاركة بين الطالب ويخلق بيئة محاكاة وتفاعل اجتماعي وفكري ينم 

 عنه ثراء العملية التعليمية.

يقدم التعليم الهجين بإدخال العديد من األداوت التصميمة والتكنولوجية  .5

المؤسسة التعليمية إال المقارنة بينها، واختيار النموذج المساعدة، وما على 

 .الذي يتوافق مع الفلسفة التعليمية وظروف البيئة الداخلية

هناك العديد من الحلول وتجارب التطوير المختلفة والتي يمكن تطبيقها على  .6

فراغات التعلم المعماري بالجامعات المصرية من مدرجات وفصول 

 ء هيئة التدريس.واستديوهات وغرف أعضا

امكانية تطبيق الحلول التكنولوجية الذكية على الفراغات القائمة، فتطبيق  .7

ً إال أنه العمارة الذكية داخل فراغات المباني  التعليمية يعتبر ليس صعبا
 .الجيد وتوفر الخبرات طبحاجة لبعض الدعم المالي والتخطي

 

 التوصيات -7

 في شتى مجاالت الحياة، وال شك أن يشهد العصر الحالي تطورا  وتقدما  تقنيا  

هذا التطور والتقدم ألقى بظالله على التعليم، مما يتطلب من القائمين عليه ضرورة 

مسايرة الواقع واستحداث األساليب التعليمية والتقنية الحديثة وتوظيفها لتحسين 

امل مع عمليتي التعليم والتعلم لتحقيق النقلة النوعية في تخريج كوادر مؤهلة للتع

متغيرات هذا العصر واستخدام أدواته واإلستفادة منها والتماشي مع توجهات الدولة 

، لذلك كان من الضرورة مراعاة النقاط التالية حتى يمكن تحقيق نحو التعليم الهجين 

 هذه التوجهات:

توصي الدراسة بتطوير الفراغات التعليمية تصميميا  وتقنيا  لكي تواكب  -1

 تحسن من بيئة التعليم المعماري. التطور الحاصل و

توصي الدراسة بضرورة نشر وتشجيع توجهات التعليم الهجين في المباني  -2

 التعليمية بمصر وتوفير الخبرات الالزمة لتطبيقه.

تالفي لتتصميم الحيزات الفراغية للهيكل التعليمي ألقسام العمارة والفنون  -3

خلق حيزات فراغية وسلبيات التصميم القديمة في الشكل والوظيفة واألداء، 

 منتجة تتفاعل مع التغير الدائم لتصلح ألكثر من غرض. 

تبني خطة لتنمية أقسام العمارة والفنون من خالل مفهوم الجامعة الذكية  -4

التعليم  المتأثر بتطور تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الكفاءة الالزمة لمواكبة

 الهجين، وخلق حيزات تفي بالمتطلبات الحديثة لكل من االستاذ والطالب.

توعية صانعي القرار بأهمية االستفادة من التعليم الهجين وتطبيقه وما  -5

 سيوفره من نتائج تعليمية جيدة.

توصي الدراسة بعمل كود خاص بالعمارة الذكية من قبل مركز بحوث البناء  -6

العمل به لرفع كفاءة الفراغات الداخلية لبيئة التعليم ، واإلسكان، مع ضرورة 

 وضمان تطابق المشاريع المستقبلية مع أعلى مستويات التطور التقني.

كما توصي الدراسة بضرورة تواصل الدراسات الخاصة بتأثير التكنولوجيا  -7

 على رفع كفاءة الفراغات الداخلية بجميع أنواعها في الكليات المختلفة.

 مساهمة الباحثين

نشجع الباحثين على تقديم بيان توضيحي يحدد نسبة مساهمتهم الفردية في الورقة 

 البحثية:

، %25عالء العيشي ، %50الفكرة والتخطيط للبحث ) أحمد يسري  -1

 ( %25مروة عاطف 

، %25، عالء العيشي %50الفكرة والتخطيط للبحث ) أحمد يسري  -2

 ( %25مروة عاطف 
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 ( %25، مروة عاطف 25%
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 ( %25مروة عاطف 
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، مروة عاطف %25، عالء العيشي %50المصادر ) أحمد يسري  -7
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، مروة عاطف %25، عالء العيشي %50اإلشراف ) أحمد يسري  -8
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، مروة عاطف %25، عالء العيشي %50صياغة البحث ) أحمد يسري  -9
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، %25، عالء العيشي %50المراجعة النقدية للبحث ) أحمد يسري  -10

 ( %25مروة عاطف 
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Title Arabic: 

 بيئة التعليم المعماري الداخلية لمواءمة التعليم الهجينحلول تطوير 

 

Arabic Abstract: 

يهتم البحث بدراسةةةةةةةة تأثير توجهات التعليم الهجين على تطوير الفراغات الداخلية 

لبيئة التعليم المعماري واتجاهات التصةةةةةةميم التكنولوجي والخامات المسةةةةةةتخدمة ووحدات 

ظروف الحالية والمسةةةتقبلية، لتحقيق المرونة والمالءمة األثاث المختلفة وتوظيفها وفقاً لل

من خالل التوافق مع العوامل البيئية المتباينة وفي ظل التوجه العالمي  للفراغات التعليمية

 .للتعليم عن بعد للتغلب على المشكالت الحالية من خالل استخدام التقنيات الحديثة

الداخلي المعاصر هي اجتهادات شخصية وتكمن مشكلة البحث في أن حلول التصميم 

دون تحةةديةةث معةةاصةةةةةةةر لمنهجيةةة تصةةةةةةةميم وتطوير البيئةةات التعليميةةة لمواكبةةة الظروف 

التي قد تتكرر أو تسةةةةةةةتمر لفترات نويلة من حيث: االتصةةةةةةةاالت القائمة االسةةةةةةةتثنائية و

من و يدرس البحث المشةةةةكلة  وتكنولوجيا المعلومات والتفكير المسةةةةتدام والتعليم عن بعد.

 :خالل المحاور التالية

 .دراسة تحليلية لمفاهيم التعليم الهجين وتوجه الدولة نحو تطبيقه -

تحليل بيئة التعليم المعماري من حيث المكونات والعناصر التصميمية وفقاً لتوجهات  -

 .التعليم الهجين

 .تأثير المستحدثات التكنولوجية على بيئة التعليم المعماري -

 .ر لبيئة التعليم المعماري لمواءمة التعليم الهجيناستعراض لحلول التطوي -

باإلضةةةافة إلى توصةةةيات  تنتهي الدراسةةةة بتقديم أهم النتائج التي توصةةةل إليها البحثو

موجهة إلى عدة جهات لالرتقاء بالتعليم المعماري من خالل تطوير البيئة الداخلية اعتماداً 

 على مفاهيم التعليم الهجين.
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