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التصميم الداخلى لتعديل السلوك اإلنسانى باستخدام أسلوب التصميم بالقصد
آية األشرف شريف أمين 1      عال على هاشم  2    أشرف حسين  3

1- مدرس مساعد بقسم التصميم الداخلى واألثاث - كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، مصر.
٢- أستاذ التصميم الداخلى للمنشآت السياحية - كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، مصر.

٣- أستاذ بقسم التصميم الداخلى واألثاث – كلية الفنون التطبيقية – جلمعة حلوان ، مصر.

مستخلص البحث:-
فترة  والبيئة خالل  المجتمع  على  يؤثر  الذى  األساسى  المحدد  هو  المستخدم  سلوك           
واإلقتصادى  واإلجتماعى  البيئى  التوازن  تحقيق  إلى  ويهدف   . المنتج  أو  الخدمة  إستخدام 
نحو  السلوك  تشكيل  على  القدرة  لديه  من  هو  الداخلى  والمصمم    ، إلحتياجاته  وفقا 
المستدام.  السلوك  هذا  إلى  سلوكه  تغيير  يحقق  مما  إستدامة  أكثر  تكون  ممارسات 
أو  التشجيع  أو  التمكين  خالل  من  السلوكي  للتغيير  نهج  هو  الداخلى  والتصميم            
البحث  يتناول  حيث  مختلفة  استراتيجيات  باستخدام  معينة  ممارسات  لحدوث  العزيمة  تثبيط 
وكيفية  أيضا  عليه   والتأثير  بتعديله  الخاصة  المناهج  و  السلوك  تعديل  لمفهوم  توضيح 
يناقشها  التي  الهامة  المناهج  أحد  إلى  الوصول  حتى   ، وقياسه   السلوك  تعديل  تصنيف 
وتم   ،  ))Design with intent )DWI( القصد  أسلوب   باستخدام  التصميم  وهى  البحث 
 ، بينهم  والعالقة  والسلوك  واإلقناع  المواقف  في  تتمثل  التي  المفاهيم  بعض  إلى  التطرق 
القصد من  للتصميم بطريقة  أدوات  المستخدم ، وتحديد  المصمم وأهدافه وتأثيرها على  قصد 
سلوك  على  التأثير  في  نوع  كل  استخدام  وكيفية  والمقيد  والتمكينى  التحفيزى  السلوك  خالل 
تغيير  حول  مختلفة  فئات  من  عدسات  ثمانى  في  مجمعة  األدوات  هذه  وتتضح   . المستخدم 
السلوك ، وفهم وافتراض كيفية التأثير على المستخدمين . وتتمثل هذه العدسات  فى اآلتى :
)عدسة معمارية – عدسة مقاومة للخطا –  عدسة ترفيهية – عدسة إلزامية - عدسة اإلقناع 
 . عالمية  نظر  وجهات  خالل  من   ) األمان   عدسة   – معرفية  عدسة   – بصرية  عدسة   –
ويمكن من خالل هذه العدسات الوصول إلى طريقة للتصميم بطريقة القصد يمكن خاللها  إستخدام 
نوعان من الوسائط  : إما اإللهام أو الوصفة إعتمادا على الطريقة التي يفضلها المصمم أو فريق التصميم.

الكلمات المفتاحية:-
تعديل السلوك ، السلوك المستدام ، قصد 

المصمم )نية المصمم(  ، السلوكيات المستهدفة.
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وتتضح مشكلة البحث فى :
وكيف   ، الداخلى  التصميم  خالل  من  السلوك  تغيير  كيفية  إغفال      
باإلستدامة  يتعلق  فيما  المستهدف  المستخدم  سلوك  على  يؤثرالمصمم 
ويفكرون  أنفسهم  المستخدمون  يفهم  وكيف   ، األخرى  القضايا  أو 
تقنيات  وتصميم  تعليمات  بمثابة  يكون  أن  يمكن  الذى  الموقف  في 
تحسينها يمكن  وكيف  عمليا  تطبيقها  يتم  التي  المستدام  السلوك 

هدف البحث :
1- تحسين سلوك المستخدمين من خالل إستخدام مجموعة من العناصر 
التصميمية واألدوات في عملية التصميم يتم استخالصها من نتائج البحث .
٢- استنتاج المؤثرات التصميمية في الفراغـات الداخلــية التي لها دور 

في  التأثير على السلوك االنساني .
٣- توضيح تأثير قرارات المصمم اثناء العملية التصميمية للفراغات الداخلية 
المختلفة ودورها فى العالقة التفاعلية بين عناصر الفراغ وسلوك المستخدم.

فروض البحث : يفترض أن 
الداخلى  التصميم  من  يتجزأ  ال  المستخدم جزء  سلوك  على  التأثير   -1
وكيفية  األفراد  إستخدام  كيفية  حول  إفتراضات  وضع  يمكن  حيث 
. التغيير  فعل  في  عام  بشكل  المصمم  يشارك  وكيف  القرارات  إتخاذ 
خاللها  من  يمكن  آليات  أو  أدوات  مجموعة  إستخدام  إمكانية   -٢
. الداخلية   للحيزات  الداخلى  التصميم  خالل  من  السلوك  تعزيز 

منهجية البحث : 
يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى لطريقة التصميم باستخدام أدوات 
القصد وكيفية إستخدامها للتأثير على سلوك المستخدم في الحيزات الداخلية .

     وتتضح نتائج البحث فى تقدـيم خطوة أولــى لتحسين الوصول إلى 
تصميم من أجل التأثير والتغيير في سلوك المستخدم  وتتضح إجراءات 

البحث في اآلتى : 

وكيفية  األفراد  إستخدام  كيفية  حول  إفتراضات  وضع  يمكن  حيث 
. التغيير  فعل  في  عام  بشكل  المصمم  يشارك  وكيف  القرارات  إتخاذ 
خاللها  من  يمكن  آليات  أو  أدوات  مجموعة  إستخدام  إمكانية   -٢
. الداخلية   للحيزات  الداخلى  التصميم  خالل  من  السلوك  تعزيز 

منهجية البحث : 
يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى لطريقة التصميم باستخدام أدوات 
القصد وكيفية إستخدامها للتأثير على سلوك المستخدم في الحيزات الداخلية .

     وتتضح نتائج البحث فى تقدـيم خطوة أولــى لتحسين الوصول إلى 
تصميم من أجل التأثير والتغيير في سلوك المستخدم  وتتضح إجراءات 

البحث في اآلتى : 

المقدمة
      التصميم هو نهج للتغيير األخالقى الذي يجعل السلوك مستداما ليس 
فقط للفرد ولكن لألجيال القادمة ، ويجب أن يصل هذا التغيير فى السلوك 
للجميع »  ستيرن ٢006«، والتصميم الداخلى له دور مهم في التأثير 
على سلوك اإلنسان ومن خالله يمكن الحصول على  تغيير مرغوب فيه 
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أو غير مرغوب فيه ، والمصمم الداخلى دائما يحاول استخدام التصميم 
ليقوده إلى نتائج مفضلة من خالل صياغة أفكاره في تصميمات مستخدما 
تغيير  إلى  هادفة  كمثيرات  تعمل  التي  الداخلى  التصميم  عناصر  فيها 
السلوك . ومن المفترض دائما أنه يجب أن يتحمل المسئولية األخالقية 
عن األفعال التي تحدث نتيجة تفاعالت البشر مع  تصميم الخدمة أو المنتج 
)٢014- Niedderer, Kristina, Dan Lockton (    الذى يقوم به
السلوك  التأثيرعلى  فى  التصميم  دور  مؤخرا  المصمم  أدرك  لقد    
 ) إجتماعيا  أو  بيئيا  المثال  نتائج مرغوبة )على سبيل  لتحقيق  البشرى 
فى  تطبيقه  وتم   . فقط  ورغباتهم  المستهلكين  إحتياجات  تلبية  من  بدال 
الصحة  وتعزيز  والوقاية   ، اإلستدامة  وبخاصة  المجاالت  من  العديد 
 – السلوك  على  للتأثير  األساليب  من  مجموعة  خالل  من   . والسالمة 
السلوك  تعزيز  أو  فيه  المرغوب  غير  السلوك  تغيير  خالل  من  إما 
 )٢016  -Kyungeun Sung , Tim Cooper  ( المرغوب. 
السنوات  في  كبير  بشكل  المستدام  السلوك  تصميم  على  العمل  وتم 
كتأثيرات  واإلجتماعية  البيئية  العوامل  من  الحد  بهدف  األخيرة 
للمنتجات والخدمات المستخدمة. وكيف يتدخل المصمم إلعادة تصميم 
من خالل  التأثيرعليه  وكيفية  المستخدم  طبيعة  وفهم  المنتج  أو  الخدمة 
 . اإلستخدام  حول  وقيود  وتعليقات  معلومات  المستخدم  يمنح  تصميم 
السلوك  تعديل    Behavior changeاإلنسانى السلوك  1-تعديل 
تعامل  فى  مقصود  تغيير  إحداث  بواسطتها  يتم  محددة  عملية  هو 
 )1998  – إسماعيل  )ماهر    . عاطفيا  أو  حركيا  أو  إجتماعيا  الفرد 
خالل  من  إستدامة  أكثر  إتجاه  إلى  المستخدم  إتجاه  تغيير  إلى  ويهدف 
األخرى  المواد  وإزالة  التدوير  وإعادة  بيئية  واعية  مواد  إستخدام 
)٢014 -Wever,Renee– Jasper van kuijk(   . بيئيا  الضارة 

إلى  يسعى  جيد  تصميم  خالل  من  السلوك  هذا  تعديل  ويمكن 
الغير  السلوكيات  من  والتقليل  فيها  المرغوب  السلوكيات  تحسين 

الداخلى  التصميم  عناصر  استخدام  خالل  من   ، فيها  مرغوب 
. السلوك  تغيير  مناهج  باستخدام  وتنسيقها  ترتيبها  وكيفية  المختلفة 
الدوافع   ،habits العادات   ( خالل   من  السلوك  تعديل  ويمكن    
impulses ، المعرفة knowledge، المواقف attitudes ، المقاومة 
: اآلتية  الخطوات  على  السلوك  تعديل  عملية  وتقوم    )resistance

1- تحديد السلوك المستهدف ، وتعريفه.
٢- قياس السلوك المستهدف وتحليله وظيفيا.

٣- تصميم خطة العالج وتنفيذها. 
4- تقييم برنامج للعالج .

5- تلخيص النتائج وتوصيلها إلى من يهمه االمر .  )ماهر إسماعيل 
)1998 –

1-1تصميم مناهج تعديل السلوك :
    يسعى تصميم مناهج تغيير السلوك إلى توفير فهم عام للطريقة التي 
يمكن بها  إستخدام التصميم للتأثير على السلوك وآلياته ، وتقترح النماذج 
ومجموعات األدوات كيفية التأثير على السلوك بالمحاولة لحمل المستخدم 
)٢014- Niedderer, Kristina, Dan Lockton (  ، على فعل شيء ما
أو محاولة إقناعه بعدم القيام بشئ ما وذلك عن طريق تغيير مدى سهولة 
أو صعوبة القيام بذلك ، ويكون ذلك من خالل أربعة أساسيات تتضمن :

1- تسهيل السلوك )الهدف( على المستخدم 
٢- جعل السلوك غير المرغوب فيه أكثر صعوبة 

٣- محاولة جعل المستخدمين يرغبون في أداء سلوك معين
4- محاولة تقليل ميل المستخدمين ألداء سلوك معين.

1-2 مناهج تعديل السلوك:
 العلم السلوكى هو دراسة السلوك البشرى على نطاق واسع ،  تكون 

خاللها                                                                                                                 من  السلوك  تعديل  يمكن  التي  المجاالت  نسب  يوضح   )1( رقم  الشكل 
 Niedderer ,Kristina – “Creating sustainable innovation  : المصدر 
through design for behaviour change”- same reference – 2014 - P.3
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الشكل رقم )2( يوضح مقياس تعديل السلوك
المصدر :

 Lockton, Dan - David Harrison - Neville A.stanton – Design for
behavior change- p.7

األعصاب  وعلم  النفس  علم  و  اإلقتصاد  من  رؤى  على  باإلعتماد 
للسلوك.  نفسيا  إجتماعيا  نموذجا  من  اكثر  هناك  السلوك  لتغيير  و 
في  كما  مجاالت  عدة  خالل  من  السلوك  لتعديل  المنظمات  تسعى 
 )%66( بنسبة  والرفاهية  الصحة  على  التأثير  تتضمن   )1( رقم  شكل 
البيئية  اإلستدامة   ،  )%51( بنسبة  اإلجتماعية  اإلستدامة  تليها   ،
 )%٢4( بنسبة  التنقل  و   )%4٣( اإلقتصادية  واإلستدامة   )%45(
. اهمية  األقل  تكون  حيث   )%10( الجريمة  ومنع   )%19( والسالمة 

وتم الوصول إلى عدة مناهج يمكن من خاللها  فهم عام 
لطريقة استخدام التصميم للتأثير على السلوك وآلياته .                                                                                                                                                

وهناك عدة مناهج للتغيير السلوكى منها :
1- المنهج العقالنى الفردى لتغيير السلوك : وهو أكثر نموذج سائد في 
العلوم السلوكية وتم تأسيسه على ثالثة مبادئ عامة : اإلختيار العقالنى 
، الفرد هو اإلختيار المناسب للتحليل ، السلوكيات هي مصالح ذاتية .
لألعراف  كعواقب  السلوك  فيها  يكون   : بالسياق  المدفوع  المنهج   -٢
يعيش  التي  االجتماعية  الهياكل  تتبناها  التي  المجتمعية  والتوقعات 
. للتحليل  المناسب  المستوى  الفرد  فيها  يكون  وال   ، الفرد  فيها 
٣- المنهج الوسط بين السلوك الفردى والسياقى : يكون فيه كنماذج تقترح 
التوسط بين الفردى والسياقى والتغلب على القيود لكل نموذج ، وتقدم هذه
 المناهج  من خالل تصميم مقنع وتقنيات مقنعة للوصول للسلوك المطلوب.
 وأحد هذه النماذج من خالل منهج الوسط لتغيير السلوك – هو نموذج [

التصميم بقصد ”design with-  intent ” محل الدراسة في هذا البحث.
1-3 مقياس تعديل السلوك : تصنيف تعديل السلوك 

 A Behaviour change barometer): (Classifying)

(behaviour change
تغييرات  خالل  من  يكون  الشامل   السلوك  تغيير  أو  تعديل  أن  وجد   
من  مزيج  أو  لسلوكهم  تغييرالمستخدمين  أو  نفسها  األنظمة  في  إما 
محتملة  سيناريوهات  أربعة  إفتراض  تم  ذلك  خالل  ومن  اإلثنين، 
)من  المستخدمة  التكنولوجيا  تغيير  في  النظر  الممكن  ومن   ،
كطريقتين  التعليم  خالل  من  المواقف  وتغيير   ) التصميم  خالل 
المستدام. السلوك  على  للحصول  وذلك  السلوك  في  الشامل  للتغيير 
 )٢( رقم  الشكل  في  الموضح  السلوك  تغيير  مقياس  خالل  ومن   
قابل  وهو  ما  حد  إلى  دقة  األكثر  السلوك  تغيير  حاالت  توضيح  تم 
،حيث  األنظمة  مع  السلوك  تغيير  من  كثيرة  أنواع  على  للتطبيق 
أقسام  أربعة  إلى  المساحة  وتقسيم  معنية  متغيرات  ستة  هناك  يكون 
الموقف  تغيير  مع  التكنولوجى  التغيير  تقاطع   على  التركيز  ويكون 
. المستخدم  سلوك  لتغيير  وجزء  الجديد  النظام  سلوك  لتغيير  وجزء 

: (Status Quo)الربع األول : الوضع الراهن
حيث  مطلقة  حالة  تكون    1b الحالة  ففي   ، كلى  سلوك  تغيير  ينتج  لم 
لكنها   ، جديدة  أنظمة  تكون  )فقد  األنظمة   وظائف  في  تغيير  اليوجد 
ال تفعل شيئا مختلفا في األنظمة القديمة ، ويستخدمها المستخدم بنفس 
الطريقة المستخدمة من قبل  وال يتم إستخدامها بغرض تغيير السلوك .
ال  ولكن  األنظمة  لوظائف  تغيير  فيها  تم   :   1a الحالة  وفى 
اإلستخدام. لطريقة  الفهم  لديه  وليس  ذلك  من  المستخدم  يستفيد 
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إذن في هذا الجزء التوجد نتائج لتغيير السلوك بشكل عام على الرغــم 
من تحسين النظـام في 1c ، فقد يكون المستــخدم على دراية بســـلوكه 
وتأثيراته ولكن مع ذلك ال يغير ما يفعله ، واستمر في استخدام األنظمة 

بنفس الطريقة من قبل. 
» عدم وجود تغيير شامل فى السلوك على الرغم من تحسين فهم المستخدم » 
إلى  المحسنة  والتكنولوجيا  المحسن  التعليم  أدى  الربع  هذا  في  إذن 
زيادة الوعى بالمشاكل البيئية والسماح لألنظمة بالعمل بكفاءة ، ولكن 
. شامل  تغيير  هناك  يكون  ولن   ، لذلك  وفقا  يتصرف  ال  المستخدم 

الربع الثانى : سلوك المستخم الجديد مع األنظمة الحالية )تغيير الموقف(: 
يتم فيه توعية المستخدم حول اآلثار المترتبة على سلوكه باستخدام نية 
مستخدم  ثم   –  1c في  كما  لألنظمة  استخدامه  طريقة  بالفعل  يغير  أن 
جديد يحدث السلوك مع األنظمة الحالية ،وال يلزم إجراء تغييرات في 
. السلوك  فى  تغيير  هناك   ، عام  بشكل  لألنظمة  الهندسة  أو  التصميم 
الحالية  الحكومة  سياسة  من  الكثير  مع  يتوافق  الربع  هذا  في  إذن 
باستخدام  العامة  التوعية  وحمالت  اإلجتماعى  التسويق  باستخدام 
السلوك. لتغيير  كأساس  المواقف  تغيير  لدفع  والخطاب  اإلقناع 

الربع الثالث : سلوك مستخدم جديد مع سلوك نظام جديد :
 في هذا الربع يتغير كل من سلوك النظام وسلوك المستخدم مما يؤدى إلى 
تغير شامل فى السلوك . ويمكن أن يكون الدافع وراء تغيير السلوك بالكامل 
من خالل التغييرات الوظيفية على النظام ، أو عن طريق المستخدم الواعى 
أو كليهما ، وتكون المنتجات مصممة لتؤدى إلى ذلك )التصميم بقصد (.
على  فتؤثر   – تقيد  أو  تحفز  أو  تمكن  التي  هي  األنظمة  هذه  فتكون 
الطريقة التي يمكن للمستخدمين القيام بها وتتفاعل معهم ، ويكون العامل 
. القيود  تحمل  على  القدرة  في  ملحوظ  تغيير  هناك  أن  هو  المشترك 

النظام يشير بطريقة او بأخرى إلى الحاجة إلى تغيير السلوك ( وهذا 
الربع هوالذى يركز فيه البحث .

ال  حيث  المقنع  التكنولوجى  البحث  خالل  من   ،  ٣a الحالة   ففي 
التغيير  مدى  القيود  تحمل  على  القدرة  في  الملحوظ  التغيير  يعكس 
. سلوكهم   لتغيير  المستخدمين  على  يؤثر  ولكن  للنظام  الوظيفى 
وفى الحالة ٣c  ، ال يحتاج فيها المستخدم للتفكير في المشكالت ولكن 
يتصرف بشكل مختلف بسبب التغييرات الوظيفية في النظام ، وال يتطلب 
من المستخدم فهم ما يحدث ، ولكنه ينتهى به األمر لتغيير سلوك المستخدم .
النظام  في  الوظيفية  التغييرات  بجانب  الفهم  يكون   ٣b الحالة  وفى 
المستخدم  سلوك  تغيير  إلى  ويؤدى   ، المتصورة  التغيير  وتكلفة 
حيث  للدراسة   الحقيقى  الجوهر  يعتبر  وهذا   ، الممارسة  في  والنظام 
للمصمم  مفيد  فهم  ويقدم  النتيجة  أو  التأثير  إلى  يهدف  الذى  التصميم 
المستخدم.  سلوك  على  التأثير  مجال  فى  يعمل  آخر  شخص  أي  أو 
 Lockton,Dan - David Harrison - Neville  (
 )A.stanton – Design for behavior change

 
الربع الرابع : سلوك المستخدم الحالي مع سلوك النظام الجديد(تغيير 

التكنولوجيا ): 
حيث تتصرف األنظمة بشكل جديد مختلف في اإلستخدام ، مع السماح 
للمستخدم  إقتناع   يوجد  وال   ، الحالية  سلوكياته  بصيانة  للمستخدم 
سبيل  .فعلى  المستخدمين  بدون  العام  السلوك  تغيير  عن  وينتج   ،
ال  المستخدم،  نظر  وجهة  من  المضغوطة   الفلورية  المصابيح  المثال 
التنجستن. خيوط  لمصابيح  السلوك  عن  مختلف  مستخدم  أي  تتطلب 
 . الحالي  المستخدم  ليتكيف مع سلوك  »النظام يتصرف بشكل مختلف 

»يشتمل هذا الربع على النسب الرئيسية للمنتجات البيئية المتاحة التى تم 
تصميمها للسماح للمستخدم بتغيير اإلجراءات والسلوكيات بقدر ضئيل .

 Design with intent) 2-نموذج التصميم بطريقة القصد
(method) (DWI

2-1 المواقف واإلقناع والسلوك :
السلوكيات  تسبق  وهى  للسلوك  الرئيسى  المحدد  هى  المواقف 
خالل  من  يكون  اإلقناع  و  السلوك  عن  تنتج  أنها  وجد  وأحيانا   ،
التى  المقنعة  الرسائل  لبناء  المقنعة  التكنولوجيا  مصطلح  إستخدام 
المستهدف   السلوك  إلى  يؤدى  الذى  الموقف  تغيير  على  تعمل 
الرسالة. فى  التفكير  على  وقادرا  متحفزا  المستخدم  فيكون 

 : وطبيعته   (Sustainable behavior) المستدام  السلوك   2-2
تقليل  إلى  يهدف  حيث  المستدام  التصميم  مسمى  تحت  ينشا  هونشاط 
المستخدمين  تعامل  كيفية  دراسة  من خالل  واإلجتماعية  البيئية  اآلثار 
 Bhamra ,Tracy-Tang(   . منتج(  أو  )تصميم خدمة  التصميم  مع 
عند  المستدام  السلوك  ويظهر    )٢018  -   Tang - Debra lilley
 Lockton,Dan( التفاعلى.    التصميم  مع  المستدام  التصميم  تقاطع 
 )٢01٢–  - David Harrison - Neville A.stanton
المباشر  وغير  المباشر  للتأثير  السلوكيات  أهم  أحد  المستخدم  سلوك 
يضع  المستدام  غير  فاإلستخدام   ، اإلجتماعية  والعدالة  البيئة  على 
إستنزاف  خالل  من  أوال   ، البئية  على  البيئية  األعباء  أضعاف  ثالثة 
. البيولوجى  التنوع  خفض  وأخيرا  التلوث  ثانيا   ، الطبيعية  الموارد 
الطريق  فى  عقبة  أنها  على  وتعديله  الفرد  سلوك   تغيير  إلى  وينظر 
بالتنمية  المستدام  المستخدم  سلوك  .فيرتبط  المستدام  المستقبل  إلى 
واإلجتماعى  البيئى  التوازن  تحقيق  إلى  ويهدف  العامة  المستدامة 
البيئى  األداء  ويحسن  المستخدم  إلحتياجات  وفقا  واإلقتصادى 
للتنمية المستدامة وترابطها. واإلجتماعى ، بسبب تعقيد األبعاد الثالثة 
 فاإلستدامة هدف إجتماعى يتطلب من المستخدمين أن يكون لهم دور مهم 
لتغيير السلوكيات والجميع ، وبالتالى نحتاج أن نعيش اليوم بحماية الغد 
وإذا فشلنا فى تحقيق اإلستدامة فإننا نخاطر بتدمير أنفسنا . والبد من تحديد 
ما يعرفه المستخدم عن البيئة وكيف يشعر تجاهها ، وما هى اإلجراءات 
الضرورية التى يتخذونها إلنشاء إستدامة المجتمع بشكل عام ،والوعى 
. بيئيا  المعنيين  المستخدمين  بين  شيوعا  األكثر  والسلوك   ، المستدام 

2-3 قصد المصمم (نية المصمم) والتأثير على سلوك المستخدم : 
 نجد  وجود درجات متفاوتة من نجاح التصميم تتعلق بنوايا المصممين 
مالحظة  فى  ويبدأ   ، المستخدم  نشاط  بتصميم  المصمم  يقوم  حيث   ،
الخدمة  أو  المنتج  بواسطة  المستخدم  سلوك  يتشكل  ما  بطريقة  أنه 
التأثير على  إلى  القصد  التصميم بطريقة  المقدمة . حيث يهدف مفهوم 
التخصصات. من  عدد  عبر  تتكرر  معينة  سلوكيات  نحو  المستخدمين 
ويمكن توضيح بعض المفـــاهيم الخاصة بنــموذج التصـــميم بطريقة  

القصد من خالل التعريفات اآلتية :
إفتتح  المستخدم حيث  للتأثير على سلوك  تصميم  أداة  هو   :  1 تعريف 
»أن   : بفكرة  للمستهلكين  التصميم  مجلة  1998م  عام  وبابر  ستانتون 
بتصميم  المصمم  يقوم  حيث  المصمم  لنوايا  النجاح  من  درجات  هناك 
والمنتجات وليس تشكيل  الخدمات  المستخدم من خالل  نشاط )سلوك( 
الخدمات والمنتجات من خالل سلوك المستخدم وهى مجموعة أدوات 
لتوجيه المصممين وغيرهم عند إستخدام التصميم للتأثير على السلوك .
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تعريف ٢ : هو يعنى التصميم بقصد سلوك مستخدم معين للتأثير على سلوك 
المستخدم مما ينتج عنه منفعة إجتماعية وبيئية وخاصة سلوك المستخدم 
األكثر إستدامة وتحفيز أنواع السلوكيات التى ترغب فى تحقيقها من منظور 
 Lockton(   . اإلستدامة . ويكون ذلك من خالل تقليل اخطاء المستخدم
)٢010-,Dan– David Harrison – Neville a Stanton
تعريف ٣ : هو يبحث بالتحديد فى كيف يكون التصميم من أجل سهولة 
اإلستخدام وإيجاد أدوات وأنماط للتصميم للتاثيرعلى سلوك المستخدم ، 
ويكون التصميم باستخدام نية المصمم للتأثير على السلوك ويتركز على 
مقدار التفكير لألشخاص قبل التصرف بطريقة معينة فى سياق اإلستدامة.
مع  معين  مستخدم  على  الحصول  إلى  يهدف  تصميم  هو   :4 تعريف 
وضع نتائج سلوكية محددة فى اإلعتبار من خالل مجموعة من األساليب 

 Lockton ,Dan–(   . المصمم  نية  هو  المشترك  العامل  ويكون 
ومن خالل    )٢008-David Harrison – Neville a Stanton
التعريفات السابقة نستنتج أن منهج التصميم بطريقة القصد ماهو إال أداة 
المصمم  نية  من خالل  المستخدم  سلوك  على  التأثير  من خاللها  يمكن 
المستدام. السلوك  إلى  الوصول  بهدف  وذلك  المستخدم  سلوك  وليس 

2-4 أدوات التصميم بطريقة القصد  : 
 تتمثل مجموعة األدوات والتقنيات المتعددة في نموذج التصميم بطريقة 
 Dan(حيث حددها  لوكتون   )Design with intent( القصد أو النية
المستخدم  تقييد  أو  تحفيز  أو  تمكين  Lockton(عام ٢010 من خالل 
لتشجيع سلوك محدد ، ومراعاة إحتياجات وقدرات جميع المستخدمين 

الجدول رقم )1( يوضح طرق التأثير على السلوك من خالل استخدام أنواع مختلفة للسلوك 
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ذوى  واألشخاص  اإلعاقة  ذوى  واألشخاص  السن  كبار  ذلك  في  بما 
للتأثير  طرق  ثالث  خالل  من  ذلك  تعريف  ويمكن  المنخفض   الدخل 
:)1( رقم  التالى  الجدول  خالل  من  التصميم  حسب  السلوك  على 

2-5  المجاالت المختلفة للتصميم بطريقة القصد :
ويعتمد هذا النظام »التصميم عن قصد » على العــديد من الـــنظريات 

المختلفة لدعمها ومنها  : 
علم النفس البيئى والبيئة ،رقابة جودة التصنيع ، تقنيات تحمل القيود ، 

اإلستكشاف والتحيز، استخدام تقنيات التكنولوجيا المنتشرة 
1- التكاليف والقيود ))Affordances and Constraints: من خالل 
التفاعالت التي يتم تسهيلها بواسطة منتج أو نظام أو بيئة وتشكيل تصور 
المستخدمين لإلجراءات الممكنة عندما يكون الهدف هو التشكيل المتعمد 
لسلوك المستخدم من خالل القيود واإلجبار وجعل اإلجراءات أكثر صعوبة 
القيود إلقناع المستخدمين بحل المشكالت . عمدا ، حيث تستخدم هذه 
٢- تحذير بوكا يوك)poke yokes(  اليابانية في مجال التصنيع : والتي 
تهدف إلى جعل العيوب قليلة جدا تكاد تصل إلى الصفر وهى قيود تفرض 
السلوك الصحيح وتعمل على تقليل األخطاء عن طريق تنبيه المستخدمين 
. أسهل  الصحيح  السلوك  وجعل  صحيح  غير  سلوك  حدوث  عند 
حيث   :)Philosophical Approaches( فلسفية  مناهج   -٣
الخطابى  والنهج  النصية  البرمجة  خالل  من  المستخدم  توجيه  يتم 
اإلستخدام  طريقة  توضح  للمستخدم  نصوص  كتابة  يتم  حيث 
. للمياه  استخدامهم  لكيفية  للمستخدمين  نصوص  كتابة  فمثال   .
دراسة  خالل  من   :)Built Environment( المبنية  البيئة   -4
فيها  بما  المحيطة  المادية  والبيئة  المبنية  البيئة  فراغات  وتحليل 
تحقق  وأشكال  ومساحات  أبعاد  فى  تتمثل  للفراغ  المادية  خصائص 
األنشطة  يناسب  ال  سلوك  ممارسة  تمنع  قد  و   ، معينة  سلوكيات 
مع  يتالئم  بما  التغيير  إمكانية  ودراسة  الفراغات.  تلك  فى  تدور  التى 
. للمستخدمين  السلوكية  األنماط  تعدد  ظل  فى  المستخدمين  متطلبات 

5- البيئة الرقمية  (Digital Environment): من خالل 
استخدام نظام لتنظيم سلوك المستخدم ويكون الهـدف هو تقييد ســـلوك 
 Lockton ,Dan– David Harrison – Neville a(   .المستخدم

)٢008-Stanton
2-6 التصميم باستخدام أدوات القصد

 تهدف مجموعة أدوات القصد لمساعدة المصمم أن يستكشف األفراد 
من الناحية السلوكية باستخدام تنسيق نمط التصميم ، وقد يؤدى هذا إلى 
توليد األفكار من خالل أستخدامها كأداة إقتراح للمساعدة في شكل من 
أشكال العصف الذهنى الموجه ، أو بمثابة أداة إستكشافية أو تعليمية .  
ثمانى  في  مجمعة  األدوات  هذه  وتتضح   )٢017-  Lockton,Dan(
السلوك  تغيير  العالم حول  فئات مختلفة من وجهات نظر  عدسات من 
كطريقة لتجميع أنماط التصميم التى تشترك فى نفس اإلعتبارات السلوكية 
، وفهم وأفتراض حول كيفية التأثير على المستخدمين، مما يتحدى المصمم 
العميل.   يقترحه  الذى  المباشر  المرجعى  اإلطار  خارج  التفكير  على 

 Lockton ,Dan– David Harrison – Neville a(
)٢010-Stanton

وتتمثل هذه العدسات  فى اآلتى:
)عدسة معمارية – عدسة مقاومة للخطا – عدسة اإلقناع – عدسة بصرية 
– عدسة معرفية – عدسة األمان  ( من خالل وجهات نظر عالمية .

حيث يمكن التأثير على المستخدم )المستهلك (  من خالل :

أوال : الحد من األثر البيئى :
أثناء  الموارد  يستهلك  الذى  للتصميم  البيئى  األثر  تقليل  خالل  ¬من 
اإلستخدام ويكون ذلك من خالل 8 عدسات تمثل مجاالت بحثية مختلفة 
وليست كل التدابير الموجودة فى البطاقات تهدف إلى سلوك مستدام كما 
في شكل )4( على وجه التحديد ولكن أى سلوك يرغبه المصمم . ويوضح 
الجدول رقم )٢( كيفية إستخدام كل عدسة من خالل األنماط المختلفة.

الشكل رقم )4( يوضح ثماني عدسات تمثل مجاالت بحثية مختلفة وأنماطها المستخدمة في التصميم بطريقة النية
المصدر : الباحثة
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الجدول رقم )2(  كيفية إستخدام كل عدسة من خالل األنماط المختلفة  
ثانيا : تحديد السلوكيات المستهدفة :

 وذلك من خالل وصف طريقة لتحديد سلوك معين من خالل التصميم 
بمدى  التصميم  نجاح  مدى  قياس  ويمكن  للمصمم  هدف  ويكون 
: كاآلتى  المستهدفة  السلوكيات  وتكون   . المستهدف  السلوك  تحقيق 
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الجدول السابق رقم )2( حيث تسمح للمصمم بالتفكير خارج اإلطار المرجعى المباشر 
الذى اقترحه العميل .

الشكل رقم )7( توضح إستخدام البطاقات كأنماط مقترحة ويصنف كل نمط داخل كل 
عدسة 

 same reference  Dan lockton – design with intent and the  -:المصدر
field of design for sustainable behavior –2017

2-7 طريقة التصميم من خالل استخدام أدوات النية   :
 نقطة البداية لطريقة التصميم مع النية هي وجود منتج أو خدمة أو بيئة 
أو نظام ويكون سلوك المستخدم مهما لتشغيله ويكون الهدف هو تغيير 
الطريقة التي يكون عليها المستخدم ، من خالل تعديل أو إعادة تصميم 
النظام لتحقيق التأثير على سلوك المستخدمين تجاه سلوك مستهدف معين 
الطريقة تكون من خالل نوعان من الوسائط  : إما اإللهام أو الوصفة 
Lock- )إعتمادا على الطريقة التي يفضلها المصمم أو فريق التصميم 
)ton ,Dan– David Harrison – Neville a Stanton-2010

(Inspiration mode ) أوال : وضع اإللهام 
يستلهم المصمم من مجموعة أنمـاط التصميم الرئيســية ومجـــمعة في 
ثمانى عدسات مختلفة حيث تـمثل وجــهات نظر معينة حول إســتخدام 
التصميم للتأثير على السـلوك ويوضح الشــكل رقم )6( هذه العدســات 

كمجموعة األدوات التي تكون بمثابة مرجع للمصمم .
 تكون البداية من خالل تصــميم للنظام يتضــمن التأثــير على ســـلوك 
المستخدمـمن خالل وــضع اإللــهام ويأخذ المـــصمم هذا اإللـــهام من 

مجموعة من أنماط التصميم الرئيسية .
التي تنطبق على نطاق واسع من السلوكيات المستهدفة ، ومجمعة في 

)من ست إلى ثماني عدسات( مختلفة كما في 

(Prescription mode) ثانيا : وضع الوصفة
1-عند وضع الوصفة يقوم المصمم بصياغة الملخص حيث مجموعة 
من السلوكيات المستهدفة ، من خالل وصف تفاعالت بين المستخدم 
والنظام ، ومنها أيضا ما يتعلق بالتأثير على التفاعل بين المستخدمين .
العدسات مع إعطاء  يتم مناقشة مزايا ومساوئ كل نمط من   -٢
من  وفعاليته  المستخدم  فعل  وردوود  تنفيذه  حول  مالحظات 
خالل ورشة عمل باستخدام الكروت كما في الصور رقم )11(.
عمومية  أكثر  موجز  إلى  موجزمحدد  من  المصمم  يكمل   -٣
في  المقترحة  )األنماط  العامة  والحلول   ) المستهدف  )السلوك 
شكل بطاقات لكل عدسة( كما في الصورة رقم )10( حيث تمثل 
السلوك  على  للتأثير  التصميم  استخدام  العالم حول  نظر  وجهات 

وهذه األنماط موضحة بأمثلة في مجاالت مختلفة يكون كل نمط 
داخل كل عدسة يصنف إلى واحد أو أكثر من نهج : )التمكين أو 
على  المصمم  مساعدة  إلى  وتهدف   ، السلوك   ) تقييد  أو  التحفيز 
الشكل رقم  . ويوضح  التصميم  نمط  الكامنة وراء  اآلليات  تقدير 
)8( كيفية استخدام وضع الوصفة للتأثير على السلوك المستهدف .

الصور رقم )10(  توضح  الكروت تصميمات مطبقة على توفير الطاقة في المنازل 
، الكروت األولى تستخدم كأنماط من خالل عدسة معمارية وتفاعلية ومقنعة ، وفى 
الوسط أنماط لعدسة ترفيهية وبصرية ومعرفية ، وفى األسفل أنماط لعدسة إلزامية 

وعدسة أمان .
 Dan lockton – design with intent and the field of design : المصدر

 for sustainable behavior – 2017 - p.6,7
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الصور رقم )11( توضح ورشة عمل باستخدام الكروت كأدوات للتصميم بطريقة النية
المصدر : 

Dan lockton – design with intent and the field of design for sus-
tainable behavior – 2017 - p.6,7

يكون لكل سلوك ، مجموعة فرعية من أنماط التصميم األكثر وضوحا من العدسات الست المقترحة مع أمثلة مصورة ، وعادة قد تكون من -15 25 نمطا قابلة للتطبيق على كل سلوك 
مستهدف .

الشكل رقم )8( يوضح كيفية إستخدام وضع الوصفة للتأثير على السلوك المستهدف باستخدام البطاقات التي تتضمنها عدسات طريقة النية
المصدر:

 : Dan Lockton – David Harrison – Neville a Stanton – the design with intent method
a design tool for influencing user behavior –.may 2010 – p.23

-3-2-3 ماكينات النسخ ثالثي األبعاد:
وتعتمد هذه الماكينات في عملها علي تقنية خاصة بالليزر حيث يمكنها 

من خالل المسح ثالثي األبعاد بواسطة أشعة الليزر يمكنها رسم هذا 
المجسم في وحدة التحكم الخاصة بالماكينة رسماً هندسياً ثالثي األبعاد، 
وبعد ذلك عن طريق أدوات التشكيل الملحقة بالماكينة تستطيع الماكينة 

تنفيذ نفس المجسم بنفس المقاييس، وربما علي نفس الخامة من كتلة 
أخري، بمعني آخر أن هذه الماكينة يمكنها نسخ المجسمات المراد 

نسخها من خالل عدة مراحل ]31[:  صور)21(.
أ- مرحلة المسح ثالثي األبعاد )3d Scanning(: وفيها يتم مسح 

ثالثي االبعاد بتقنية الليزر.
ب- مرحلة الرسم ثالثي األبعاد )3d Drawing(: وفيها يتم إنتاج 

رسم ثالثي األبعاد للمجسم المراد نسخه.
 :)Rough cutting by saw blade(ج- مرحلة التقطيع أو التسوية

يتم التقطيع إلي شرائح متقاربة كتمهيد للتشكيل. 
 Semi finishing by conic( د- مرحلة التشكيل قبل النهائي

tool(: يتم تكسير الشرائح والوصول إلي شكل شبه نهائي. 
هـ- مرحلة التشكيل النهائي )Finishing by carbide tool(: وفيها 

يتم الوصول إلي شكل نهائي طبق األصل. 
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الشكل رقم )9( يوضح بعض اإلسكتشات بإستخدام بعض األنماط لعدسات طريقة القصد من خالل ورشة عمل بجامعة توينى
  J.daniel – g.lockton - 2013 : المصدر

- مثال إلستخدام األنماط المختلفة لكل عدسة كمصدر لإللهام لتعديل 
السلوك :

التي  والمفاهيم  األنماط  بعض   )3( رقم  اآلتى  الجدول  يوضح    
في  تغيير  خالل  من  السلوك  تغيير  في  مباشر  غير  بشكل  تتعلق 
على  كبير  تأثير  لها  يكون  التي  العمل  ممارسات  و  المبنى  تخطيط 

الطاقة  لتقليل  البيئي  اإلتجاه  خالل  من  التغيير  هذا  ويكون   ، السلوك 
عمل  ويتم  العمل   داخل  إستدامة  أكثر  سلوك  لتشجيع  المستخدمة 
القصد  طريقة  لعدسات  األنماط  بعض  بإستخدام  اإلسكتشات  بعض 
. رقم)9(  الشكل  في  كما  توينى  بجامعة  عمل  ورشة  خالل  من 
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لجدول رقم )3( يوضح بعض األنماط والمفاهيم التي تتعلق بشكل غير مباشر في تغيير السلوكمن خالل تغيير في تخطيط المبنى و ممارسات العمل التي يكون لها تأثير كبير على 
السلوك

– J.daniel – g.lockton – design with intent “a design pattern toolkit for environmental & social behavior change : المصدر
thesis for the degree of doctor of philosophy– p. 206

8-2 كيف استخدم اآلخرون التصميم الداخلى بطريقة القصد :
 كان إستخدام مجموعة األدوات للتصميم الداخلى بطريقة القصد في الكثير 
من المدارس وتم أعتماده كقراءة موصى بها في معهد دبلن للتكنولوجيا 
وجامعة نيفادا وجامعة ساوثهامبتون أونتاريو ، وتم أيضا إدراج مجموعة 
األدوات أيضا في دورات علم النفس اإلعالنى التي تستخدم إلثارة النقاش 
حول تغيير السلوك وكذلك في دورات التصميم اإليكولوجى ، وتم شراء 
حزم البطاقات المطبوعة لإلستخدام من قبل بعض المنظمات تتمثل في : 
 Futerra ، Philips Research ، Cooper Interaction Design
 ، JustGiving ،Bayer Healthcare، CBS Interactive، Fox،
EMC Consulting ، Sony Computer Entertainment
وكذلك في المعهد األوروبى للمعلوماتية الحيوية ، ومركز التصميم البيئي 
، ويمكن عرض تفاصيل لبعض المشاريع التي استخدم فيها مجموعة 
من الطالب والمعلمون مجموعة األدوات في الممارسة العملية ومنها  :
)Anson Cheung: StairTalk تشيونغ   أنسون  -1استخدام 
-المدرسة  للتصميم  آيالند  رود  مدرسة  في  طالب   ، تشيونغ  أنسون 
 DWI v.1.0 أدوات  مجموعة  استخدم   ، ألمانيا  في  للتصميم  الثالثية 
يشجع  حيث   StairTalk مشروع  في  استخدمها  الخدمة.  تصميم  في 
الناس  مساعدة  خالل  من  وخاصة   ، البدني   النشاط  من  المزيد  على 
على استخدام الساللم بدالً من استخدام المصاعد في روتينهم اليومي . 
يعتقد أن شيئًا صغيًرا ومن السهل نسبيًا القيام به يمكن أن يكون صعود 

اليومية. الحياة  روتين  في  التمرين  لدمج  مهمة  أولى  خطوة  الساللم 
أوال : دراسة المشروع : 

حيث   ، اشهر  أربعة  مدته  بحث  برنامج  إلى  المشروع  دراسة  تستند 
حوالى  أن  ووجد   ، والطالب  المدرسة  موظفو  على  الدراسة  كانت 
إلى  النسبة حتى تصل  وتنخفض   ، فقط  دورين  %85 يصعدون حتى 
إلى  النسبة حتى تصل  ، وتنخفض  فقط  أدوار  ثالثة  %28 يصعدون  
%12 يصعدون للدور الرابع ، و ساعدت المقابالت من خالل )مجالت 
الحركة movement journals ( في الكشف عن دوافع المستخدمين 
في استخدام المصاعد بدال من الدرج ، فكانت التصورات أن المصاعد 
مساحة  باعتبارها  أفضل  المصاعد  وكانت   ، الساللم  من  أسرع  كانت 
إجتماعية من الساللم ، والفوائد الصحية الستخدام الساللم لم تكن مجدية .

ثانيا : هدف المشروع 
خالل  من  السابقة  التصورات  هذه  معالجة  إلى  المشروع  يهدف   
إلى  جنبا  العمل  فريق  خالل  من  التصميم  تدخالت  من  سلسلة 
أدوات  استخدام  خالل  من  الممكنة  الطرق  هيكلة  في  للمساعدة  جنب  
أربعة  خالل  من  وذلك  وهدفه   المصمم  قصد  طريق  عن  التصميم 
: المناهج على  هذه  وتتضمن  التصورات  تغيير  للتصميم حول  مناهج 
-إطار إدراكى: من خالل إستـــخدام العدســة البصــرية حيث إستخدام 

األسهم الملونة على األرضية لتوجيه المستخدمين نحو الدرج 
يحدث  حيث  أيضا  معرفية  عدسة  خالل  :من  ومكافأة  إلتزام  -إطار 
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الصور رقم )12( توضح مناهج التصميم المستخدمة لتغيير السلوك حيث استخدام إطار 
إدراكى وإطار التزام ومكافأة وإطار معرفى 
 :J.daniel – g.lockton – 2013 المصدر

ثالثا : نتائج المشروع :
أظهرت كل هذه التدخالت في خالل أسبوع زيادة في نسبة مستخدمى المبنى 
الذين يصعدون الساللم بثالثة أو أربعة أدوار ،مع زيادة الدالالت اإلحصائية 
التي تزيد بمقدار 17 % لصعود الثالث أدوار ، و%11 لصعود أربع أدوار.
يورو   10.000 بتمويل    stair talk مشروع  فاز  وبذلك 
؟؟(  صحة  أكثر  يجعلنا  الذى  )ما  األلمانية  المسابقة  في 
المحلية. الشركات  مع  بالشراكة  التطورات  من  لمزيد  وذلك 
في  أساسى  بشكل  ساعد  المشروع  هذا  أن  لإلهتمام  المثير  ومن 
في    )DWI(القصد بطريقة  التصميم  أدوات  مجموعة  استخدام 
األفكار  لتوليد  أدوات  مجموعة  تكون  أن  من  بدال   ، مشكلة  حل 
 )  J.daniel – g.lockton - 2013  (: فقط.   التصميمية 

 3- نتائج البحث :
-1 تعتبر مجموعة أدوات التصميم بطريقة القصد ممكنة لتوليد األفكار 
من قبل المصمم من أجل المزيد من التأثير على السلوك بيئيا وإجتماعيا .
-2 من خالل عملية تقييم مجموعة أدوات التصميم بطريقة القصد في العديد 
من ورش العمل ودراسات الحالة ، وجد أنها ضرورية ومهمة جدا في 
المراحل األولى للتصميم ) توليد األفكار( لتغيير السلوك البيئي و اإلجتماعى .
زيادة  حيث  من  المستخدمين  على  التأثير  خاصية  أيضا  ولها 
. المهارات.  وتحسين  النظلر  ووجهات  المواقف  وتغيير  المعرفة 
األدوات  مجموعة  سابقا  الموضح  العملى  المثال  يمثل   3-
ويمكن   ، أوسع  نطاق  على  تطبيقه  يمكن  مناسب  بشكل 
من  متنوعة  مجموعة  لتوليد   ، الحقيقية  المشكالت  في  إستخدامه 
. التصميم  خالل  من  المستخدم  سلوك  تعزيز  أجل  من  المفاهيم 

4-توصيات البحث :
جميع  في  األخالقية  اإلعتبارات  يتحمل  أن  المصمم  على  يجب   1-

يوميا  واحدة  مرة  الدرج  الستخدام  والموظفين  الطالب  بين  تحدى 
نصفها  إرتداء  يتم  جزأين  من  ملصقات  باستخدام   ، األقل  على 
. آخر  شخص  مع  اآلخر  والنصف   ، بالتحدى  اإللتزام  إلظهار 
- إطار عمل معرفى : من خالل عدسة المعرفية وعدسة مقنعة حيث إستخدام 
ملصقات فقاعة الكالم على جدران الدرج والتي تم تشجيع المستخدمين 
الصحية لصعود  الفوائد  والمعلومات حول  األفكار  لتبادل  كتابتها  على 
الدرج. فقدها عند صعود  يمكن  التي  الحرارية  السعرات  الدرج وعدد 

المستخدم،  سلوك  في  التأثير  إلى  السعي  عند  التصميم  عملية  مراحل 
أيضا.  ذلك  بعد  ولكن   ، للمستخدمين  التسليم  نقطة  حتى  فقط  وليس 
األخالقية  والعواقب  المستخدم  سلوك  على  التأثيرات  تقييم  يتم  وأن 
خدمة  أو  منتج  عن  اإلبتعاد  للمصمم  يمكن  فال   ، ذلك  على  المترتبة 
اإلستخدام. إلى  مسئوليته  تمتد  ولكن  التصميم  من  اإلنتهاء  بمجرد 
-2 تبني الدولة فکره تعديل السلوك البشري في المؤسسات والمنــشآت 

وبخاصة المنشآت التجاريه. 
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