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Abstract
The interior space is the vital space in which all activities related to different people’s
activities take place, and the design of the interior space must be adaptive and compatible,
kinetically and psychologically with the occupant of the space. Our internal environment
affects every aspect of urban life.
In our world today, it is not possible to imagine modern human activity without one of the
most important technological achievements in the twentieth century, which is the computer
and the interactive technologies associated with it and the capabilities provided by
computers and their applications in all fields, especially educational spaces.
Therefore, the current research proceeded from a research problem by asking the following
question: (What are the applications of info media that are compatible with the educational
space and the modern) , while the importance of the research includes clarifying some
concepts related to informatics and its impact on interior design by finding a theoretical
base for informatics and its impact on the design of educational spaces, while The aim of the
research study was to reveal the reality of the use of info media (information media) in the
design of training interior spaces, especially in educational institutions. Educational. The
researchers also used the descriptive approach in the research procedures. At the end of the
research, the researchers presented the conclusions of the research, perhaps the most
important of which are: Modern education is linked through digital technologies and
informational means, including its effectiveness, as it is not possible to access the developed
world through it, and this can only be done by the presence of an internal space that
contains and takes into account these activities In design, therefore, the internal
educational space represents the vital space through which all educational activities take
place.
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االنفوميديا وفعاليتها في تصميم الفضاءات الداخلية التعليمية
زينب هاشم علوان
جامعة بغداد ،العراق

وسام حسن هاشم
د ،.جامعة بغداد ،العراق

الملخص
يعد الفضاء الداخلي الحيز الحيوي الذي تقوم فيه كل النشاطات المتعلقة بفعاليات الناس المختلفة ويجب ان يكون تصميم
الفضاء الداخلي متكيف ومتوافق حركيا ً ونفسيا ً مع شاغل الفضاء وبدون هذه البيئات التكيفية التي هي مزيج من
التخصصات مثل الهندسة المعمارية والوسائط الرقمية والفن " والتصميم الداخلي " ،تتشابك االنفوميديا في بيئتنا الداخلية
وتؤثر في كل جانب من جوانب الحياة الحضرية.
في عالمنا اليوم ال يمكن تخيل النشاط البشري الحديث بدون أحد أهم اإلنجازات التكنولوجية في القرن العشرين اال وهو
الكمبيوتر وما ارتبط به من التقنيات التفاعلية والقدرات التي توفرها أجهزة الكمبيوتر وتطبيقاتها في كافة المجاالت السيما
الفضاءات التعليمية.
لذلك شرع البحث الحالي من مشكلة بحثية من خالل طرح التساؤل التالي( :ماهي تطبيقات األنفوميديا التي تتوافق مع
الفضاء التعليمي والحديث) بينماتتضمن أهمية البحث توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالمعلوماتية وتأثيرها على التصميم
الداخلي من خالل أيجاد قاعدة نظرية للمعلوماتية وتأثيرها في تصميم الفضاءات التعليمية ،في حين كان هدف الدراسة
البحثية الكشف عن واقع حال توظيف أالفوميديا ( الوسائط المعلوماتية) في تصميم الفضاءات الداخلية التدريبية السيما في
المؤسسات التعليمية ،كما شملت الدراسة على مبحثين ،حيث تضمن المبحث األول :فعالية الوسائط المعلوماتية في
الفضاءات التعليمية ،بينما تضمن المبح ث الثاني :تصميم الفضاءات الداخلية التعليمية .كما استخدم الباحثان المنهج الوصفي
في إجراءات البحث وفي نهاية البحث عرض الباحثان استنتاجات البحث ولعل اهمها :يرتبط التعليم الحديث من خالل
التقنيات المرتبطة بالرقمية والوسائل المعلوماتية بما تتضمن من فاعلية كما أليمكن الولوج في العالم المتطور من خاللها
وهذا اليمكن إال بوجود فضاء داخلي يحوي هذه النشاطات ويراعيها في التصميم ،ولذلك يمثل الفضاء الداخلي التعليمي
الحيز الحيوي الذي من خالله تجري كل النشاطات التعليمية.
الكلمات المفتاحية :االنفوميديا ،تصميم داخلي ،الفضاءات التعليمية.
المقدمة
يتم توظيف الوسائط المعلوماتية في العديد من النشاطات االنسانية باالضافة إلى كافة المجاالت إذ تعمل أجهزة
عرض الوسائط المتعددة وادواتها التفاعلية من أالنظمة والبرامج على تسهيل وحل معظم المشكالت التي كانت موجودة من
قبل ،كما يتم التغلب على المشكالت المتعلقة بالمعلومات ونوعها والتواصل بين اقطاب العملية التربوبة وتحقيق أهدافها.
لذلك ال يمكن تخيل النشاط البشري الحديث بدون أحد أهم اإلنجازات التكنولوجية في القرن العشرين اال وهو
الكمبيوتر وما ارتبط به من التقنيات التفاعلية فضال عن القدرات التي توفرها أجهزة الكمبيوتر من خالل تطبيقاتها في كافة
المجاالت السيما الفضاءات التعليمية)( A.V. Fedorova. 2009. p. 10
لذلك يعد الفضاء الداخلي الحيز الحيوي الذي تقوم فيه كل النشاطات المتعلقة بفعاليات الناس المختلفة كما يجب ان
يكون تصميم الفضاء الداخلي متكيف ومتوافق حركيا ونفسيا مع شاغل الفضاء وبدون هذه البيئات التكيفية التي هي مزيج
من التخصصات مثل الهندسة المعمارية والوسائط الرقمية والفن " والتصميم الداخلي " ،تتشابك االنفوميديا في بيئتنا
الداخلية وتؤثر في كل جانب من جوانب الحياة الحضرية.
مشكلة البحث
اليقتصر توظيف االنفوميديا في الفضاءات الداخلية للمؤسسات التعليمية االستناد على البيئات المعلوماتية كمستوى
أعلى من التنظيم بل واعتبارها أنموذج لتطوير بيئة المعلومات الخاصة للنظام التعليمي بشكل عام من خالل تنفيذ األنشطة
الرئيسية كالتدريب والتعليم والتنمية ،وفي ضوء هذه المتغيرات تبرز مشكلة البحث الحالي من خالل طرح التساؤل التالي:
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( ماهي تطبيقات األنفوميديا التي تتوافق مع الفضاء التعليمي والحديث)
أهمية البحث
 -1تكمن اهمية البحث في محاولة لتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالمعلوماتية بحيث يكون لها تأثير واضح على التصميم
الداخلي من خالل أيجاد قاعدة نظرية للمعلوماتية مما ينعكس ذلك في تصميم الفضاءات التعليمية.
 -2تكمن اهمية البحث على الصياغة بشكل جديد لمفهوم العملية التصميمية في عصر المعلوماتية والذكاء الصناعي وكذلك
االتصاالت والمعرفة.
 -3تكمن اهمية البحث على دراسة مدى تأثر العملية التصميمية بعناصر المعلوماتية مع بيان نوع الفائدة العملية لتلك
العناصر على كل مرحلة.
هدف البحث
 الكشف عن الواقع الحال من أجل توظيف الالفوميديا ( الوسائط المعلوماتية) في تصميم الفضاءات الداخلية التدريبيةللمؤسسات التعليمية.
حدود البحث:
 -1الحد الموضوعي :االنفوميديا وفعاليتها في تصميم الفضاءات الداخلية التعليمية
 -2الحد المكاني :الفضاءات الداخلية التعليمية التي توظف الوسائط المعلوماتية في فضاءتها التعليمية
 -3الحد الزماني:لغاية 2022
تحديد المصطلحات
االنفوميديا info media
لغويا-:
كون المصطلح معرب لم تجد الباحثان تعريفا ً لغويا ً
"هو مصطلح التيني يتكون من شطرين ،الشطر األول الـ ) (infoتعني مختصر لكلمة ( )informationالمعلومات
أو( )Informaticsالمعلوماتية ،أما الشطر الثاني من المصطلح ( )mediaيعني وسائط إعالمية حاملة للمعلومة عبر
الشاشات االلكترونية .و لذلك كال ( الشطرين) يطلق عليها الوسائط المعلوماتية "( هدى 2017 ،م ،ص. )4
اصطالحا-:
 عرفة أسماعيل بأن االنفوميديا هو " التقارب التقني بين المعلوماتية والوسائط االلكترونية كما يتألف من مجموعةالتقنيات وهي الحوسبة واالتصاالت وكذلك االلكترونيات االستهالكية " (أسماعيل ،2006 ،ص . )74
 كما عرفه حبيب " بأنها تمثل استخدام معطيات تكنولوجيا المعلومات تزامنيا ً مع وسائط االتصاالت واالعالم ،ويتركزاهتمام المعلوماتية ووسائطها حول إنتاج المعلومات ووسائط خزنها وكذلك طرق تداولها وانتشارها " (حبيب ،سنة
 ،2018ص. )355
تعريف التصميم
 عرفة جبران " التصميم ( :ص م م)  ..مصدره من ص َّمم وهو جمع تصاميم ،كما يمثل مخطط للعمل يضعه رجلاإلدارة أو رجل الحكم أو رجل األعمال أو رجل العلم ليسير ومن يعملون معه على هدية( " ،جبران ،د.ت،ص. )405
اصطالحا-:
 عرفة الراوي " هو الصياغة الشكلية للفكرة المتحققة ماديا في الفضاء الداخلي ضمن تقنيات أدائية للتأكيد علىانعكاسات جمالية "( الراوي ،1999،:ص. )37
 كما عرفة االمام التصميم " بأنه تخطيط وتنظيم وتصميم الفضاءات الداخلية من خالل إيجاد بيئات فيزياوية تلبيالحاجات األساسية من مأوى وحماية ،بحيث تؤثر في شكل فعاليات مستخدميها وأدراكهم لها ،فضالً عن تأثيرها في
شعورهم وأمزجتهم وشخصياتهم"( األمام،2014،:ص. )21
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تعريف الفضاء Space
أ -لغويا-:
ضى بيده إلى
ضى) بمعنى خ ََر َج إلى الفضاء و يقال أ ْف َ
 عرف الرازي" الفضاء السَّاحة وما اتسع من االرض .وقد ( أ ْف َس ُجود"( الرازي 1982 ،ص. )506
االرض اي بمعنى َم َّس َها بباطن َرا َحته في ُ
ب -اصطالحا-:
 عرفها  " Chingبانه الحيز المغلق الذي تفصله عن الفضاء الخارجي مجموعة من العناصر والمحددات المادية تتمثل(بالمحددات العمودية واالفقية) التي تعطي التصميم الداخلي هيئته . ).1987.p161،F.D.،Ching
تعريف التعليمية
أ -لغويا
 عرف ابن منظور كلمة " التعليمية في اللغة من مصدر صناعي لكلمة تعليم ،وهذه األخيرة جاءت على صيغة المصدرالذي وزنه ( تفعيل) وهو أصل من اشتقاق ( تعليم) من ( علم) ،وجاء في لسان العرب بخصوص هذا المفرده بمعنى( :
علم وفقه وكذلك علم األمر وتعلمه وأتقنه) "( أبن منظور،2003 ،ص. )416
ب  -اصطالحا
 بينما عرف (بشير) التعليمية بأنها " الدراسة العلمية لطرائق التدريس وتقنياته ،كما تتضمن أشكال تنظم حاالت العلمالتي يخضع لها المتعلم بغية الوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة كما إنه تخصص يستفيد من عدة حقوق معرفية مثل:
اللسانيات ،وعلم النفس ،واالجتماع "( بشير،2001 ،ص. )12كما عرفها (سمث) بأنها":خالصة المكونات والعالقات
بين الوضعيات التربوية بحسب موضوعاتها ووسائطها ،وهو علم تتعلق موضوعاته بالتخطيط للمواضيع التربوية من
خالل كيفية تنفيذها ومراقبتها وتعديلها عند الضرورة "( مباشري،2002 ،ص . )127
التعريف االجرائي ( الفضاءات التعليمية) :
على انه ذلك الحيز الداخلي المحدد فيزيائيا وتقوم بداخله مجموعة من النشاطات التي تتطلب التوافق الذي يحققه
المصمم للفضاء الداخلي بمكوناته وعناصره من أجل تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية.
اإلطار النظري المبحث األول:
 1-2فعالية الوسائط المعلوماتية في الفضاءات الداخلية التعليمية
تعد معلوماتية التعليم بكونها مجال نشاط بشري علمي وعملي يهدف إلى استخدام التقنيات ووسائل جمع المعلومات
من خالل تخزينها ومعالجتها ولذلك لنشرها ،مما يضمن تنظيم المعارف الموجودة وتكوين المعرفة الجديدة في مجال التعليم
من أجل تحقيق األهداف النفسية والتربوية للتدريب والتعليم والتي تحول هذه التكنولوجيا إلى مكون كامل للمعلوماتية في
التعليم.
إن تفاعل المعلومات التربوية يعني كقاعدة عامة ،منح المتعلمين المدارس والمعلمين ،الفرصة للتفاعل بنشاط مع
هذه األدوات .بقصد التفاعل وتحقيق حوار تربوي فاعل ،بين المشاركين فيه من خالل الوسائل المعلوماتية
كمايعد التفاعل أحد أهم فوائد أدوات الوسائط المتعددة .كما يسمح التفاعل ،ضمن حدود معينة ،بالتحكم في عرض
المعلومات إذ يمكن للطالب تغيير اإلجراءات بشكل فردي ،من خالل دراسة النتائج ،وكذلك االستجابة لطلبات البرنامج
حول تفضيالت المستخدم المحددة .بحيث يمكن للطالب مثالً تعيين معدل التغذية وعدد التكرارات والمعلمات األخرى
لتناسب احتياجاتهم التعليمية الفردية .مما يبين مرونة تقنيات الوسائط المتعددة.
 1-1-2تقنيات البيئة المعلوماتية وعالقتها بالعملية التعليمة
نظرا لصفاتها المتأصلة في التفاعل والمرونة من خالل تكامل أنواع مختلفة
تعد الوسائط المتعددة تقنية تعليمية فعالة ً
من المعلومات التعليمية ،فضالً عن القدرة على مراعاة الخصائص الفردية للطالب والمساعدة في زيادة دافعهم.نتيجة لذلك،
يمكن لمعظم المعلمين استخدام الوسائط المتعددة كأساس ألنشطة المعلومات التعليمية الخاصة بهم ،كما ان التقنية تلبي
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إجراءات تطوير وتشغيل واستخدام أنواع مختلفة من أدوات معالجة المعلومات وهي كاالتي مصدر معلومات تم إنشاؤه
على أساس تقنيات معالجة وتقديم المعلومات من مختلف األنواع.
 .1برامج الكمبيوتر ،التي يرتبط عملها بمعالجة وعرض المعلومات من مختلف األنواع.
 .2أجهزة الكمبيوتر ،والتي من خاللها يصبح من الممكن العمل مع المعلومات من أنواع مختلفة.
كما تجمع المعلومات من المصادر المرئية الثابتة التقليدية وهي (النصوص والرسومات) والمعلومات الديناميكية من
أنواع مختلفة (الكالم والموسيقى وأجزاء الفيديو والرسوم المتحركة وما إلى ذلك)
وبالتالي تتكون تقنيات البيئة المعلوماتية من مجموعة متكاملة ذات تقنيات المعلومات التي تستخدم برامج وأجهزة
متنوعه من أجل التأثير األكثر فاعلية على المستخدم (الذي أصبح قارئًا ومستمعًا ومشاهدًا
نظرا للتأثير المتزامن لمعلومات الرسم
كما يفضل استخدام الوسائط المتعددة وذلك باالعتماد على أدوات المعلوماتية ً
والصوت والصور والفيديو ،حيث تتمتع هذه األدوات بشحنة عاطفية كبيرة ويتم تضمينها بنشاط في صناعة الترفيه
وممارسة المؤسسات المختلفة باالضافة إلى الترفيه المنزلي و التعليم.
كما أحدث ظهور أنظمة الوسائط المتعددة ثورة في العديد من مجاالت النشاط البشري .كان أحد أوسع مجاالت
تطبيق تكنولوجيا الوسائط المتعددة في مجال التعليم ،حيث يمكن ألدوات المعلومات القائمة على الوسائط المتعددة ،في
بعض الحاالت ،زيادة فعالية التعلم بشكل كبير
2-1-2ميزات تقنيات الوسائط المتعددة.
توفر أدوات وتقنيات الوسائط المتعددة فرصة لتكثيف التعليم المدرسي من أجل زيادة تحفيز المتعلميين على التعلم
من خالل استخدام األساليب الحديثة لمعالجة المعلومات السمعية والبصرية ،مثل(2005.p.102-،Grigoriev S.G.
: )104
 التحكم بحركة المعلومات المرئية
 التنوع من خالل االعتماد على معلومات سمعية بصرية مختلفة.
 المؤثرات مثل الرسوم المتحركة.
 منتجة المعلومات المرئية.
 العرض المنفصل للمعلومات السمعية والبصرية.
 التصغير والتكبير للجزء المختار من المعلومات المرئية لحركته الالحقة أو اعتباره.
 تمثيل متعدد النوافذ للمعلومات السمعية البصرية على شاشة واحدة مع القدرة على تنشيط أي جزء من الشاشة (على
سبيل المثال ،في "نافذة" واحدة  -فيلم فيديو ،أو نص) ؛
 عرض العمليات الحقيقية واألحداث في الوقت الحقيقي بشكل (فيلم فيديو) .
كما ان هناك العديد من المفاهيم المتعلقة بالوسائط المتعددة من خالل استخدام أدوات المعلومات المناسبة في التعليم.
على وجه الخصوص
ومن خالل أدوات الوسائط المتعددة ،يمكن تقديم الرسوم التوضيحية في شكل أمثلة (بما في ذلك النص) ،وكذلك
صور رسومية ثنائية وثالثية األبعاد مثل (رسومات ،صور فوتوغرافية ،رسوم بيانية ،رسوم بيانية ،رسوم بيانية ،أجزاء
صوتية ،رسوم متحركة ،أجزاء فيديو ).وهذا ال يعني ظهور أنواع جديدة من الرسوم التوضيحية في الوسائط التعليمية
المتعددة رفضًا تا ًما للطرق السابقة المستخدمة في نشر الكتب المدرسية التقليدية على الورق السيما في مجال الرسم
التوضيحي وتصميم الطباعة للكتب المدرسية التقليدية للتعليم الثانوي العام ومن خالل ذلك تراكمت خبرة كبيرة ،والتي
بموجبها يتم تحديد
ميزات التجميع المكاني لعناصر المنشور ،مع التركيز على (االختيار المرئي) للعناصر الفردية مع دراسة الجوانب
الفسيولوجية لإلدراك وعوامل أخرى .كما يتم تطبيق هذه التجربة أيضًا بنجاح في تطوير أدوات الوسائط المتعددة الحديثة
لتعليم أطفال المدارس.
في الوقت الحاضر ،تم إنشاء موسوعات متعددة الوسائط في العديد من التخصصات المدرسية والمجاالت التعليمية.
كما تم تطوير محاكيات ظرفية للعبة وأنظمة تدريب متعددة الوسائط تسمح بتنظيم العملية التعليمية باستخدام طرق تدريس
جديدة (. )Dzhadzha V.P. 2005.p 180p
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 3-1-2أجهزة وبرامج الوسائط التعليمية المتعددة
يشير النهج الرسمي لتعريف أدوات الوسائط المتعددة المستخدمة في المدرسة إلى أنها يمكن أن تكون تقريبًا أي
وسيلة يمكنها اعتماد أنواع مختلفة من المعلومات من أجل التدريب على أنواع أخرى من األنشطة التعليمية .وفي هذه
الحالة ،يمكن أن تندرج أيضًا الوسائل التعليمية التناظرية القديمة ،والتي أصبحت تقليدية ،ضمن مفهوم أدوات الوسائط
المتعددة
ومع ذلك ،تشتمل الوسائط المتعددة في أغلب األحيان على أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية المرتبطة والمنشور
عبر اإلنترنت ،ومن المنطقي سرد األدوات الرئيسية ،والتي يتيح استخدامها في المدرسة للمدرسين والطالب التعامل ليس
فقط مع النصوص أو الصور ،ولكن أيضًا مع الصوت أو الفيديو أو غير ذلك من وسائل التواصل المباشر.
وعلى مر السنين ،تغلغلت وسائل مختلفة في التعليم المدرسي ،مما أدى ظهورها إلى رفع الدعم المعلوماتي لنظام
التعليم الثانوي العام إلى مستوى جديد نوعيًا ،والذي كان له في كل مرة تأثير إيجابي على فعالية التعليم.
وحاليًا ،في المدارس يمكنك أن تجد:





وسيلة لتسجيل وإعادة إنتاج الصوت مثل (أجهزة إلكترونية ،مسجالت أشرطة ،مشغالت أقراص مضغوطة)،
أنظمة ووسائل االتصاالت الهاتفية والتلغراف والراديو وكذلك (الهواتف وأجهزة الفاكس والطباعة عن بعد
والمبادالت الهاتفية وأنظمة االتصاالت الالسلكية)،
أنظمة ووسائل البث التلفزيوني واإلذاعي (كأجهزة االستقبال التلفزيونية واإلذاعية والتلفزيون والراديو التعليمي
ومشغالت ،)DVD
معدات التصوير الفوتوغرافي واألفالم الضوئية واإلسقاطية (الكاميرات ،وكاميرات األفالم ،وأجهزة العرض
العلوية ،وأجهزة عرض األفالم ،واألقراص الالصقة) (. ) Polat E.S. 2003.p 272كما في الشكل()1

شكل رقم ( )1يوضح أجهزة وبرامج الوسائط التعليمية المتعددة في الفضاءات التعليمية
المصدرhttps://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text :

 4-2البيئة الداخلية المعلوماتية:
يتميز العصر الحالي بانتشار التقنيات واألجهزة المبتكرة،المستخدمة في التدريس ،من خالل إدخال التقنيات الرقمية
في العملية التعليمية ،مما يبين التحول في أساليب وتقنيات عمل المعلمين مع الطالب ،باالضافة إلى التغيير في متطلبات
عملية التعلم نفسها ونتائجها .كما تحتوي المقالة على تقييم فاق ومخاطر التحول الرقمي ،باالضافة إلى أنه يحلل محتوى
مفهوم الرقمية المبنية على أساس التعليم ،كذلك يعطي وصفًا لألشكال واألفكار التطورية الكامنة وراء الرقمية والتعليم .مما
يدفع المصمم الداخلي البحث في تأثير التقنيات الرقمية على العملية التعليمية.
لقد اصبحت البيئة التعليمية االتصالية تتشكل بنشاط في السنوات القليلة الماضية.وفقًا للوثائق التنظيمية الحالية،
بحيث اكتسبت البيئة المعلوماتية اليوم مكانة مهمة لكونها تمثل من األدوات التعليمية الحديثة االكثر شيوعا كما " يصف
غالبًا األنواع المتعدده من األنشطة التعليمية باعتبارها شكل من اشكال التعلم اإللكتروني ،أو من خالل التعلم باستخدام التعلم
591

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

عن بعد وذلك من خالل االعتماد على التقنيات والتدريب وذلك باستخدام المعلومات والتقنيات اإللكترونية(A.V. ،Butova
)2020. p. 92-95
وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أن مصطلح البيئة المعلوماتية في عدد من الدراسات العلمية التربية "ال تحتوي في
تفسيرها على أنواع تعليمية ذات أنشطة .وهذا يرجع إلى االستخدام الواسع النطاق للرقمية التقنية مما يساهم في عملية
تحسين نماذج األعمال .في البحث العلمي ،المتعلقة باالبتكار التجاري ،كما يتم تحديد التعليم الرقمي بـ مفهوم "التحول
الرقمي" والخصائص المصاحبة لهذا المفهوم .وخصوصا فيما يتعلق بمشاكل تفسير مصطلح "التعليم الرقمي"،لذلك يبدو
هناك ضرورة تحديد تعريف لهذا المفهوم ،إذ يمكن من خالل هذه المعرفة تطوير العمليات التربوية والتعليمية ،والتي تتميز
بوجود مجموعة متنوعة من الوسائل والطرق االلكترونية الخاصة بها حيث تستخدم لتقليل مقدار الوقت الذي يقضيه في
التدريب من أجل رفع مستوى المعرفة والقدرات والمهارات المكتسبة .لذلك يتم استخدام الوسائل إلكترونية في التعليم وذلك
باستخدام الوسائل المعلوماتية المبنية على اساس التعليم وهي كاالتي(:أجهزة الكمبيوتر ،موارد اإلنترنت ،الدورات التدريبية
عبر اإلنترنت) ،التحكم (كأنظمة التحكم الخاصة بالتعليم ،وأنظمة التعلم المختلطة) ،وكذلك المعلومات والمراجع مثل
(القواميس على اإلنترنت ،وقواعد البيانات على اإلنترنت) ،والنمذجة المعتمدة على (تقنيات إضافية وافتراضية الواقع) و
كذلك التظاهر بواسطة (الوسائط المتعددة) التي تستند على المواضيع التعليمية (كألعاب كمبيوتر تعليمية) ،بينما تعتمد في
أوقات الفراغ على (تقنيات الذكاء االصطناعي ،الروبوتات) والبرمجيات(. ) T.Yu. 2020. - p. 205-208،Zalavina
وبالتالي ،يمكن القول أن مفاهيم التعلم عن بعد ،التعلم عبر اإلنترنت ،التعلم اإللكتروني ،والرقمي وكذلك التعلم دون اتصال
باإلنترنت هي عناصر من التعليم الرقمي ،وقد تسمح مجموعة متنوعة من األنظمة اإللكترونية بتوسيع فاعليتها على
مستوى أوسع من التعلم.
 5-2التحول الرقمي في مجال التعليم
لقد برز التحول الرقمي في مجال التعليم من خالل االعتماد على التقنيات الجديدة وأجهزة التدريس ،باالضافة إلى
إدخال التقنيات الرقمية في العملية التعليمية مما ساهم في تحويل أساليب وتقنيات العماللمعلمين مع الطالب.كما تغيير
متطلبات عملية التعلم بما تتضمن من النتائج والنتائج.من خالل االتي:
 )1وصف الجوانب المختلفة للرقمنة التعليم.
 )2عرض تعريف التعليم الرقمي.
 )3مراعاة المراحل من خالل تطور التعليم الرقمي وتأثيره على قطاع التعليم ككل.
 )4التقييم وتحديد ايجابيات وسلبيات النظام
 )5التقويم وتحديث التقنيات
 6-2االتجاهات المعتمدة لتطوير التعليم من خالل البيئية المعلوماتية
على مدى العقود الماضية ،برز التعليم الرقمي على عدة مراحل من التطور.واليوم ،يمكن تمييز أربع مراحل على
األقل.حيث ترتبط المرحلة األولى ارتبا ً
مباشرا ببدء استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر في العملية التعليمية .وتعتبر هذه
طا
ً
المرحلة ،مختلفة من ناحية تمارين الكمبيوتر التي ساهمت في تكوين المهنية للمهارات المرتبطة غالبًا وذلك باستخدام أنظمة
الكمبيوتر و أنظمة اإلنتاج .بينما تميزت المرحلة الثانية بالمزيد من انتشار تكنولوجيا الحاسوب مع توافر البرامج التدريبية.
لذلك ومن خالل التدريب ،بدأ تطبيق تقنيات المعلومات المختلفة على أساس جديد من خالل التعليم في أنشطة التعلم.
بينما تضمنت المرحلة الرابعة بكونها انتقالية ومرتبطة بـنشر فكرة نهج التعلم الفردي المتمركز حول الطالب .لذلك يمكن أن
تكون وسائل تنفيذ هذه الفكرة بمثابة التطور الحالي لزمن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي والشبكات العصبية.كما أصبحت
المراحل المذكورة معبرة عن التطورات الممكنة من خالل اختراق التقنيات الرقمية من خالل تعليم الكبار في المجال
التربوي لمؤسسات التعليم العالي وفيما بعد في المجال تعليم بشكل عام .مما يشير كدليل واضح على أصالة هذا التطور في
التعليم الرقمي بحيث يمكن أن تكون بمثابة اتجاهات في التعليم الرقمي(. ) 2017.p.320،Derina N.V
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 7-2تقنيات الوسائط المتعددة وارتباطها باألنشطة التعليمية
يمكن استخدام الوسائط المتعددة في سياق مجموعة متنوعة من أساليب التعلم ويمكن إدراكها من قبل مجموعة
متنوعة من الناس :حيث يفضل البعض التعلم من خالل القراءة ،والبعض اآلخر من خالل االستماع ،بينما يفضل البعض
اآلخر من خالل مشاهدة مقاطع الفيديو ،وما إلى ذلك.
وبالتالي ،فإن استخدام أدوات الوسائط المتعددة عالية الجودة يجعل من الممكن جعل عملية التعلم مرنة السيما فيما
يتعلق باالختالفات االجتماعية والثقافية بين الطالب بحسب أنماطهم الفردية بحسب وتيرة التعلم واهتماماتهم .ويمكن أن
يكون الستخدام الوسائط المتعددة تأثير إيجابي على العديد من جوانب العملية التعليمية في المدرسة.
كما تساهم الوسائط المتعددة على تحقيق االتي: ).Kudryashova T.G.2004.p.94-101( :
 .1تحفيز الجوانب المعرفية للتعلم ،مثل اإلدراك والوعي بالمعلومات.
 .2زيادة دافعية للدراسة.
 .3تنمية مهارات العمل الجماعي واإلدراك الجماعي.
 .4تحقيق نهج أعمق للتعلم لدى المتعلمين ،وبالتالي ،يستلزم تكوين فهم أعمق للمادة الدراسية.
باإلضافة إلى ذلك ،تشمل مزايا استخدام الوسائط المتعددة ما يلي:
 االستخدام المتزامن لعدة قنوات إلدراك الطالب اثناء عملية التعلم ،والتي بفضلها يتحقق تكامل المعلومات التي
تقدمها عدة حواس مختلفة.
 القدرة على محاكاة تجارب حقيقية معقدة أو باهظة الثمن أو خطيرة ،والتي يصعب أو يستحيل إجراؤها في المدرسة.
 تصور المعلومات المجردة من خالل التمثيل الديناميكي للعمليات.
 تصور كائنات وعمليات العاملين على المستوى الجزئي والكلي.
 فرصة لتطوير الهياكل والتفسيرات المعرفية للمتعلمين ،مع تأطير المادة التي تتم دراستها في سياق تعليمي
واجتماعي وتاريخي واسع ،مع ربط المواد التعليمية بتفسير الطالب.
 يمكن استخدام أدوات الوسائط المتعددة لتحسين عملية التعلم ،سواء في مجاالت موضوعية محددة أو في
التخصصات التي تقع عند تقاطع العديد من مجاالت التعليم المدرسي.
لذلك تتأثر فعالية نظام التعليم إلى حد كبير بالبيئة التي تتم فيها العملية التعليمية .ويتضمن هذا المفهوم دراسة هيكل
العملية التعليمية وشروطها مع إمكانية الوصول إليها من خالل (المجتمع ،المكتبات ،مراكز موارد الوسائط المتعددة،
مختبرات الكمبيوتر ،إلخ) .
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المبحث الثاني:
 2 -2تصميم الفضاءات الداخلية التعليمية
يعد التصميم الداخلي بالنسبة للمؤسسة التعليمية موضوعًا مه ًما للغاية في العالم الحديث .وقد اصبح بشكل متزايد
وأكثر وضو ًحا ،حيث بدأ ال ناس يفهمون أن الخصائص الجمالية والوظيفية للبيئة التي يوجد فيها الشخص لها تأثير مباشر
على الحالة النفسية والفسيولوجية للشخص ،وعلى وجه الخصوص من خالل التأكيد في القدرة على التعلم ،فضال عن
عوامل مختلفة تؤثر على نجاح الفضاءات التدريبية ،وهي مقسمة إلى داخلية ،مرتبطة مباشرة بشخصية شاغل الفضاء،
وكذلك خارجية،وهي مستقلة عن الطالب .كما تشمل على دراسة المصمم للعوامل الخارجية كالظروف االجتماعية،
والوضع السياسي ،والبيئة االجتماعية ،فضالً عن الظروف المادية والتنظيمية والبيئة المحلية(،Grozhan D.V
 ،)2007.p67كذلك ال يمكن ا لتقليل من أهمية العاملين األخيرين ،فالفضاء الداخلي المنظم بشكل صحيح لمؤسسة تعليمية
تسمح للطالب بتلقي التعليم األكثر اكتماالً ،مما يساهم في اكتساب المهارات العملية الالزمة.
1-2-2أنواع الفضاءات الداخلية
يعتمد تصمم الفضاءات الداخلية على وظائف متنوعه ،وهي مقسمة إلى رئيسية (عامة) وثانوية (نفعية) ،لذلك عند
تصميم الفضاء الداخلي ،يقوم المصمم بتحليل العمليات الوظيفية والتكنولوجية التي تحدث في المبنى من خالل دراسة
ترابطها وتمايزها وتسلسلها ،ويعتبر هذا العمل التحضيري هو جوهر التنظيم الوظيفي للفضاء الداخلي مع تحديد العالقة بين
الفضاءات الداخلية الفردية (أو ضمن مجموعات) مع الحفاظ على تمييزها الواضح.
نظرا الن الطالب يقضون معظم األوقات بعيدًا عن المنزل
أمرا مه ًما
ً
كما يعد تصميم مباني المؤسسات التعليمية ً
بسبب نمط الحياة الحديث لذلك غالبًا ما يرغب المتعلمين في أن يكونوا في جو من الراحة والجمال ،ومن خالل ذلك يتطلب
التصميم الداخلي للفضاءات العامة عدد من الميزات التي تختلف عن تطوير التصميم في الفضاءات الخاصة ،والتي تعد
مهمة جدًا السيما في المؤسسات التعليمية،اذ ان الهدف الذي يسعى إليه المصمم الداخلي هو تصميم فضاء داخلي يمكن
للمتد ربين والمعلمين بالتفاعل االيجابي من خالل التنظيم الموضوعي ذات البعد التصميمي،بحيث يكمن مفهوم التصميم
الداخلي لهذا المبنى في سهولة الحركة التي يتحقق من خالل عدد من اإليقاعات واالتجاه الواضح للحركة فيه ،مع دراسة
المرونة في تغير التصميم ضمن الفضاء الداخلي ،السيما ان نراعي التغيير في دخول الطالب وحركتهم ،مع فهم حجم
التفنيات المعلوما تية بحسب تطور ادواتها ( ).Loganina V.I2006. p67كما في الشكل()2

شكل رقم ( )2يوضح الوظائف التعليمية ضمن احد الفضاءات الداخلية التعليمية
المصدر=https://yandex.ru/images/search?text :
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 2-2-2المعايير النموذجية في تصميم الفضاءات الداخلية التعليمية
تلتزم هندسة البناء والتصميم الداخلي بالمعايير والقواعد المنصوص عليها في الوثائق التنظيمية والموصفات
المعتمدة ،يتم تنفيذ التصاميم الداخلية للمبنى إذا كان الهيكل يتوافق تما ًما مع جميع المعايير المعتمدة ،إذ يتطلب االلتزام بهذه
القواعد من أجل التشغيل اآلمن للمبنى طوال فترة االستخدام ،وقد تشمل مجموعة من اإلجراءات المعيارية ذات الطبيعة
الفنية واالقتصادية والقانونية المعتمدة من قبل السلطات التنفيذية التي تنظم تنفيذ أنشطة التخطيط الحضري( Gelfond
 ،)p83،A.L.2007فضال عن مجموعة من القواعد والمعايير التي يجب مراعاتها وتشمل بناء وتصميم األجزاء الداخلية
للمباني والهياكل العامة وال تستثني الفضاءات المجاورة لها وصوال إلى استخدام األثاث المريح في الفضاءات التعليمية ،مع
دراسة المؤشرات الكمية و النوعية.
كما يعد عملية بناء التصميم الداخلي لمؤسسة تعليمية عملية معقدة ،لذلك يجب من خاللها مراعاة عوامل تضمن
الصحة الجسدية والنفسية لفئات متعددة من المتعلمين التي تساعد على اتخاذ القرار الصحيح عند تطوير التصميم الداخلي
للمبنى التعليمي ،فضال عن مراعاة جميع متطلبات التصميم الحديث للفضاءات الداخلية العامة ،مثل السالمة والجماليات
باإلضافة إلى اختيار األداء المناسب للمعدات التقنية.
كما يشجع المصمم الداخلي في تصميم الفضاءات الداخلية للمؤسسات التعليمية التعاون في المجال التعليمي من
خالل إنشاء تصاميم داخلية تسهل وتبسط نقل المعرفة من خالل بيئة تعلم مناسبة ،كما يأخذ المصمم الداخلي في االعتبار
جميع الجوانب ،بما في ذلك التهوية الطبيعية وتبريد المبنى ،باالضافة إلى توفير ممرات مناسبة ،فضالً عن الحماية من
العوامل البيئية ومناطق التظليل ،مع تحديد فراغات مفتوحة باالضافة إلى ضمان التدفق الحر لضوء النهار( Novikova
 . )E. B..1984. p94كما في الشكل()3

شكل رقم ( )3يوضح المعايير النموذجية في تصميم احد الفضاءات الداخلية التعليمية
المصدرhttps://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text :

كما يعد الفضاء الداخلي بكونه مساحة ألداء عملية محددة من النشاط االجتماعي ،أي بمعنى يصبح الفضاء الداخلي
المنظم ذات عقالنية مؤثرة على نفسية شاغليه ،كما يشارك في تنمية ذوق الفرد وتفكيره ،أي ان الفضاء الداخلي هو بيئة
ادراك يخرج عن نطاق البيئة الداخلية المدركة بل إنه يقوم أيضًا بتغيير البيئة ذاتها ،مع تكوين بيئة يعبر فيها عن أفكاره
حول العالم والمجتمع .مما يعني ان الوظائف الرئيسية الداخلية ألي مبنى هي جمالية ونفعية.
كما يعطي التنظيم الداخلي اتجاه لحركة مرتادي المبنى تصورا تصميميا للفضاء عند الشروع بدخول المبنى ثم عند
التحرك للداخل فعند دخول اي مؤسسة تقودنا الممرات كفضاءات انتقالية توجه الزائر وحركته داخل المبنى إلى الفضاءات
التي تعني بصورة مباشرة لقاصديها(). p205،Rostov. D.2006
كما يعد التوازن من خالل توظيف الضوء واللون في الفضاءات التعليمية أهمية في تصميم مساحة إبداعية مشتركة
لشاغلي الفضاء التدريبي ،ويجب أيضًا إيالء اهتمام كبير لتصميم اإلضاءة واالستفادة من ضوء النهار في الفضاء التعليمي
المصمم من خالل استخدام اإلضاءة االصطناعية والطبيعية كما في الشكل( )4
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شكل رقم ( )4يوضح استخدام اإلضاءة االصطناعية والطبيعية في تصميم احد الفضاءات الداخلية التعليمية المصدر:
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text

باالضافة إلى ذلك يتم توفير اإلضاءة العلوية بواسطة أنظمة اإلنارة المتعددة ،والتي تساهم في تحديد الحركة
المطلوبة بالشكل المطلوب مما يجعل التصميم الداخلي أكثر ديناميكية ،كما يسمح التخلص من اإليقاعات الرتيبة وإضافة
إيقاعات جديدة ،باالضافة إلى انه يتم استخدام الضوء بدفء ما بين أبيض بارد وضوء أبيض طبيعي ،كما يجب أن تكون
اإلضاءة على الجدران والسقوف في االفضاءات التعليمية بصورة عامة ما بين ( 400لوكس) على األقل وفي القاعات
التدريبية ما ال يقل عن(  500لوكس) ،بينما تكون في الفضاءات الدراسية وغرف المعلمين ما بين ( 300لوكس) على
األقل ،بينما تكون في الممرات والمرافق الصحية بحدود (  150لوكس) كحد ادنى(. )Popov A.D.2014. p 134كما في
الشكل()5

شكل رقم ( )5يوضح استخدام اإلضاءة االصطناعية في سقوف احد الفضاءات الداخلية التعليمية
المصدرhttps://yandex.ru/images/search?from=tabbar&textcontent :

استنتاجات الدراسة:
 .1يمثل الفضاء الداخلي الحيز الحيوي الذي من خالله تجري كل النشاطات التعليمية ذات التطبيقات الحديثة.
 .2تتوافق الوسائل المعلوماتية وتصمم فضاء داخلي لتحقق جودة التعليم وفعاليته.
 .3يرتبط التعليم الحديث بالتقنيات المرتبطة بالرقمية والوسائل المعلوماتية وذلك بحسب فاعليتها واليمكن الولوج في العالم
المتطور من خاللها وهذا اليمكن اال بوجود فضاء داخلي يحوي هذه النشاطات ويراعيها في التصميم الداخلي.
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 .4تعتمد كفاءة الفضاء الداخلي التعليمي على مايحويه من مكونات فيزيائية مثل االثاث الذي يتوافق مع متطلبات شاغلي
الفضاء فضال عن الزمن الذي يقضوه في الفضاء.
 .5تحدد الفضاءات االنتقالية المؤدية للفضاء التدريبي مسار المتدربين فضال عن توفير الدخول والخروج بسهولة ويسر.
 .6تمثل االلوان واستخدامها السيما االلوا ن الفاتحة وما تمثله من حيوية ومناسبة بصورة عامة فضال عن الوضوح الذي
توفرة خالل استخدام التقيات المعلوماتية.
 .7تتكمل الوسائل المهلوماتية في الفعل االدائي والفضاء الداخليالذي يصمم وفق متطلباتها وشروطها.
 .8تتناسب االنارة وتصميمها مع سعة الفضاء المعلوماتي والنشاطات القائمة فيه.
 .9تشكل تقنيات الوسائل المعلوماتية ووسائلها العاملة في الفضاء الداخلي كشرط يفرض نفشه في تصميم الفضاء والعالقة
من مكمالته االدائية االخرى في المحددات االفقية والعمودي كل حسب ادائه.
 .10تعد المرونة في تصميم وتوزيع المكونات في الفضاء الداخلي من خالل امكانية تعديلها من العوامل المؤثرة في حيوية
الفضاء وقدرته على التعديل الجزئي حسب النشاط القائم.
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