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Abstract
The designing of the industrial product is one of the most important
means of direct relevance to the society, as it plays an active role in
achieving the actual need of functional and aesthetic services
according to the pressures of the different needs of the user and
their diversity within time and place, and sometimes for luxury
purposes, therefore, the industrial designer tended to subject the
industrial product that represents an actual need or the industrial
product that represents luxury to specific regulations and certain
standards commensurate with the content, idea and function of the
industrial product of actual need and the industrial product used
to achieve luxury And in accordance with the user's options, which
in turn achieve the functional aspect, including the direct response
that is adapted to the needs of the consumer in accordance with
modern technological methods. Based on the above, the two
researchers found that the problem of their research is summarized
by the following question: What are the most important design
trends for the industrial product that enhance the user's luxury?
The research consisted of four chapters as follows: The first chapter
included the research problem and the aim of the research which
included identifying the design trends used in industrial product
design between actual need and luxury. As for the limits of the
research, it was (objective / spatial / temporal). As for the second
chapter, it included the theoretical framework, which the
researchers divided into two topics, namely, the first topic that
included (need in thought and concept). As for the second topic
(industrial product and luxury), it included the most important
indicators reached by the researcher. As for the third chapter, it
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included the research procedures that included determining the
research methodology in analyzing the selected models for its
scientific suitability in determining the researched phenomenon,
and choosing (4) samples of research samples. As for the fourth
chapter, it included the results of the research, conclusions and
recommendations, and among the most important findings of the
researcher are as follows:
1- The job of the product with the actual need and the luxury has
been enhanced to an acceptable level, considering that the job is
fixed and only some functional requirements have changed, which
contributed and doubled the level of performance.
2- The smart technologies for luxury products in the design of the
industrial product showed an improvement in the external form
through the aesthetics of the appearance and the options for
remote control, as well as the transformation of the complexities of
production and use from the external form of the product to the
inside of the product by being invisible and invisible.
As for the conclusions, they included:
1- The luxury product represents an inevitable result of what was
presented by the actual need product from an aesthetic and
deliberative dimension of the recipient with developments in
technology, thought, knowledge and reception.
Keywords: Industrial Product, Actual Need, Luxury.
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يعد تصميم املنتج الصناعي من أهم الوسائل ذات الصلة املباشرة ابجملتمع على اختالف فئاته
 فهو يؤدي دورا فاعال يف حتقيق احلاجة الفعلية من خدمات وظيفية ومجالية وفق،العمرية
 واحياان ألغراض الرفاهية،ضواغط احلاجات املختلفة للمستخدم وتنوعها ضمن الزمان واملكان
 لذا عمد املصمم الصناعي إىل اخضاع املنتج الصناعي الذي ميثل حاجة فعلية أو،للعيش الرغيد
املنت ج الصناعي الذي ميثل الرفاهية إىل انظمة حمددة ومعايري معينة تتناسب ومضمون وفكرة
 ومبا،ووظيفة املنتج الصناعي ذو احلاجة الفعلية وبني املنتج الصناعي املستخدم لتحقيق الرفاهية
يتالءم وخيارات املستخدم واليت حتقق بدورها اجلانب الوظيفي مبا حيمله من حتقق االستجابة
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املباشرة واليت تتكيف مع حاجات املستهلك وفقا لألساليب التكنولوجية احلديثة .وبناء على ما
تقدم وجدت الباحثة أن مشكلة حبثهما تتلخص ابلتساؤل التايل :ماهي اهم التوجهات
التصميمية للمنتج الصناعي واملعززة لرفاهية املستخدم ؟ أتلف البحث من أربعة فصول كاآليت:
تضمن الفصل األول مبشكلة البحث و هدف البحث التعرف على التوجهات التصميمية
املستخدمة يف تصميم املنتج الصناعي واملالئمة وحاجة املستخدم وتعزز رفاهيته.أما حدود
البحث (موضوعية  /مكانية  /زمانية).أما الفصل الثاين فقد تضمن اإلطار النظري الذي قسمته
الباحثة إىل مبحثني مها ،املبحث األول الذي ضم (احلاجة يف الفكر واملفهوم) .أما املبحث
الثاين (املنتج الصناعي والرفاهية )وأهم املؤشرات اليت توصلت إليها الباحثة أما الفصل الثالث
فقد تضمن إجراءات البحث الذي تضمن حتديد منهج البحث يف حتليل النماذج املنتقاة
ملالءمته علمياً يف حتديد الظاهرة املبحوثة ،واختيار مناذج عينة البحث البالغ عددها ( )4مناذج،
أما الفصل الرابع فقد تضمن نتائج البحث واالستنتاجات والتوصيات ،وكان من أهم النتائج
اليت توصلت اليها الباحثة كاآليت:
. 1عززت الوظيفة للمنتج ذو احلاجة الفعلية والرفاهية مستوى مقبول ابعتبار الوظيفة اثبتة مل
تتغري إال بعض املتطلبات الوظيفية واليت سامهت وضاعفت من مستوى األداء.
. 2اظهرت التقنيات الذكية ملنتجات الرفاهية يف تصميم املنتج الصناعي تطورا يف الشكل
اخلارجي من خالل مجالية االظهار وخيارات التحكم عن بعد ،فضال عن حتول تعقيدات
اإلنتاج واالستخدام من الشكل اخلارجي للمنتج إىل داخل املنتج بكونه غري ظاهر وغري مرئي.
أما االستنتاجات فقد تضمنت:
 ..1ميثل منتج الرفاهية نتيجة حتمية ملا قدمه منتج احلاجة الفعلية من توجهات تصميمية حتقق
تداولية ومجالية لدى املتلقي مع تطورات التقنية والفكر واملعرفة والتلقي.

املقدمة:

الكلمات املفتاحية :املنتج الصناعي،احلاجة الفعلية،الرفاهية.

 -1حتديد املصطلحات:

 .1احلاجة

لغوايً:
ويف القاموس احمليط فأن احلوجاء هي احلاجة وما يف صدري حوجاء وال لوجاء:المرية والشك ،ومايل فيه حوجاء وال لوجاء ،وال
حوجياء وال لوجياء (الفريوز اابدي ،ب-ت ،ص )567
اصطالحا:
احلاجة هي " دافع أو حالة داخلية أو استعداد فطري ،أو مكتسب شعوري أو الشعوري عضوي أو اجتماعي أو نفسي يثري السلوك
احلركي أو الذهين ،ويسهم يف توجيهه إىل غاية شعورية أو الشعورية "(حممد زيدان ،1994 ،ص .)53-52
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.2الرفاهية

لغوايَ:
رفه :الرفاهة والرفاهية والرفهنية :رغد اخلصب ولني العيش ،رفه عيشه ،فهو رفيه ورافه وارفههم هللا ورفههم ،،ورفهنا نرفه ورفها ورفوها،
واالرفاه :التنعم والدعة  00وهي يف رفاهة من العيش أي سعة .واصل الرفاهية :اخلصب والسعة يف املعاش (ابن منظور ،1999 ،ص
.)277
اصطالحا:
وتتمثل يف املدآيت أو املستوى أو احلاجة اليت يصل اليها الفرد أو األفراد يف اجملتمع من توفري احتياجاته اخلدمية والسلعية والذي
يتطابق مع مستوى املعيشة الراحة وشروط احلياة العامة والرضا (النواب،2017 ،ب-ص).
ويعرف عامل النفس مارتن سلغمان مفهومه للرفاهية من خالل أن اإلنسان يستطيع أن يتكيف ويتوافق مع اجملتمع يف حالة قدرته على
الرتكيز على اجلوانب االجيابية يف حياته واعطاؤها القدر الكايف من االهتمام وحماولة بث السعادة والتفاؤل واالستمتاع مع الذات
واآلخرين (فتون .)2016،والرفاهية من وجهة النظر الفلسفية حتقق عن طريق االستهالك الوفري والذي يتصف إبجتاه املستهلكني من
ذوي الدخل املادي املرتفع ابقتناء املنتجات احلديثة ذو املواصفات العالية وذلك الرتفاع املستوى املعيشي للسكان يف أغلب الدول
(وديع،2010،ص.)49

املبحث األول :احلاجة يف الفكر واملفهوم
تعددت تعريفات احلاجات وفق كل ختصص وميدان علمي ،كما تتباين مضامينها بتباين التوجهات االيد لوجية لكل ابحث ،إال ان
هذه التعريفات مها اختلفت الفاظها فأهنا تدور حول معىن عام مؤداه ان احلاجة هي كل ما يثري الكائن احلي وتعد من القوى احملركة
والدافعة للسلوك وهي اليت توجه السلوك فيعمل الفرد على إشباعها ،وتعد نقطة االنطالق يف السلوك اإلنساين وبداية نشاطات الفرد
املتعددة  ،وتعد احلاجات اإلنسان ية يف االحساس ابحلرمان وهو مصحوب برغبة معينة عند الفرد وهذا للحصول على الوسائل اخلاصة
ابإلشباع املتعددة إلزالة هذا احلرمان ،واشتغل الفكر اإلنساين على دراسة مجيع احلاجات اإلنسانية الكثرية يف جمموع العلوم ومنها علم
النفس ،الفلسفة،ويف التصميم عامة والتصميم الصناعي على وجه التحديد ،و تعد احلاجة من اهم االشياء اليت البد من معرفة كيفية
إشباع ها ابلعديد من الطرق املختلفة اليت يتم البحث عن معرفتها دائما فاحلاجات اإلنسانية ال تنتهي فاذا ما اشبع حاجة تظهر له
أخرى وهكذا فهي تعد من أهم دوافع الرقي والتقدم االجتماعي .و احلاجة هي كل ما حيتاجه الفرد من اجل احلفاظ على حياته،
وإشباع رغباته املتنوعة وتوفري ما هو مفيد لتطوره ومنوه (ابو زيد و صافيناز ،2012 ،ب،ص).وإذ تتمثل احلاجة اي شيء مادي أو
معنوي ضروري للكائنات احلية إلكمال حياهتا على اكمل وجه ،وهو شعور فكري أييت يف حالة احلاجة إىل شيء ما الغاية منه حتقيق
األمن واالستقرار يف احلياة .ويرى موراي ان احلاجة مركب فرضي يف املخ ميثل قوة تعمل على تنظيم إدراكنا وعملياتنا املعرفية إلشباع
حاجاتنا (كالفني ،1978،ص .)231أما احلاجة من وجهة النظر االجتماعية مفهوم يطلق على املستهلك الذي يدخل اجملتمع
يسعى إلشباع حاجاته الشخصية ،ومن كل الذي يف معيته اليت من خالهلا حيقق الرفاهية أو سد املقتضيات األساسية اليت تؤمن حركة
حياته ( الربيعاوي ،واخرون،2015،ص.)287تولد احلاجات اإلنسانية بوالدة اإلنسان ،و تستمر معه والبد من إشباع اإلنسان لكل
احلاجات عن طريق السلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها ،وان جمموع احلاجات اإلنسانية املتسمة ابلتعدد والتنوع يتم إشباعها عن طريق
السلع واخلدمات ( .الشمري ،2013 ،ص .)10واحلاجة هي ما يثري الكائن احلي داخليا مما جيعله يعمل على تنظيم جماله هبدف
القيام بنشاط ما لتحقيق مثريات أو اهداف معينة (سهام ،1996 ،ص .)10فاحلاجات تتولد وتتطور بتطور احلياة ومتطلباهتا ونتيجة
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للتطورات العلمية والعملية ووصول التكنولوجيا إىل عوامل مثالية وظهور تقنيات حديثة ومستقبلية سريعة فاإلنسان دائم البحث عن
التطورات والتقنيات اليت حتمل أشكال ووظائف تساعده على تلبية كافة احتياجاته ،إذ يعد التصميم ضرورة من ضرورايت احلياة يف
كافة اجملتمعات ويف كل زمان ومكان ،فهو عصب احلياة االجتماعية واالقتصادية ،ويشري التصميم الصناعي إىل وجود حاجة وهذه
احلاجة يوجهها املصمم خلدمة اجملتمع وتعزيز مستوى الذائقة اجملتمعية عن طريق التنوعات يف األشكال والوظائف التصميمية والتقنيات
املستحدثة ،ونظرا للتطورات احلاصلة ووسائل توظيفها وتكييفها يف تصميم وإنتاج املنتجات الصناعية املعاصرة فضال عن أن املتلقي
سيكون مبثابة املقيم لتلك املنتجات مىت ما كانت تليب احتياجات يرتفع لديه مستوى ومعايري النجاح ابلنسبة للمنتج وإال فإهنا ستكون
عرضة للفشل(.اندرايس ،2013 ،ص )20وتتغري احلاجات وفقا ملعايري الحقة ومتغريات أخرى وهي :
.1احتياجات مجالية :يشخص احلاجة اجلمالية بعملية البحث عن اجلمال واالتزان وتكون احلاجة اجلمالية هي ارضاء متطلبات
سيكولوجية الفرد يف االستمتاع ابلوجود فتمنحه قيمة ومعىن وجوداي حسيا مستمتعا وتقبل اإلنسان ما هو مجيل ومرتب واجيايب،
وتشمل حب النظام والرتتيب وامليل له وعدم احتمال وجود فوضى (كما يف الشكل رقم ( )1والذي يوضح مكتبة إبيقاع منتظم

شكل ( )1يوضح مكتبة متيل إىل النظام والرتتيب يف اجزائها ونظامها متناسق ومرتب
WWW.AR.ALIEXPRESS.COM

وضح املصمم شكل املكتبة بوحدات متناغمة ومتناسقة حتقق النظام من خالل اتساقها وتنظيمها تنظيما دقيقا وترضي نفسية املتلقي،
وان الفكرة القصدية للمصمم تتمثل يف ارسال رسالة مجالية فاعلة تثري وتشوق املتلقي القتناء هذا املنتج عن طريق تغيري املصمم
ابلتصميم،وكذلك امليل إىل كل ما هو مجيل ومتناسق والبعد عن كل
ما هو قبيح.كما يف الشكل رقم ( )2الذي يوضح وحدة أاثث حديثة وحدة جلوس مجيلة ومتناسقة

شكل ( ) 2يوضح وحدة جلوس ذات شكل مجيل ومتناسق وحديث يعزز احلاجة الفعلية للمستخدم فضال عن رفاهيته

WWW.HAYAH.CC

فقد حاول املصمم ان يكون الشكل ذو دافعية موجهة ألداء الوظيفة وحتقيق املضمون اجلمايل يف املنتج الصناعي وقد غري املصمم يف
الشكل حبيث ال يفقد رمزيته االصلية لدى املتلقي أو املستهلك من خالل اضافة بعض التغيريات اليت تبعد التصميم عن حالة الراتبة
وامللل وهنا يتم الوصول إىل معىن اجلمال والتناسق واالنسجام من خالل وصول املصمم إىل مبتغاه يف حتقيق احلاجة اجلمالية والنفعية.
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.2احتياجات معرفية :وتوضح حاجة اإلنسان إىل العلم واملعرفة واملعاين .من خالل البحث والتقصي عن املعلومات وهتدف إىل حتقيق
املتعة ،وهلا دور يف التكيف ،وتساعد يف إشباع احلاجات األساسية والتغلب على املشكالت والعقبات( .احلسيين،2008 ،ص-25
)28كما يف الشكل رقم ( )3الذي يوضح مكنسة تعمل بنظام الشحن تضم عدد من اإليعازات تساعد على التكيف وتليب احلاجات
األساسية.

شكل ( )3يوضح مكنسة ذكية حديثة

HTTPS://ARABIC.ALIBABA.COM

اعتمد املصمم توظيف التقنيات الذكية خلدمة املستخدم هلكذا تصاميم حديثة ذكية ذات تكنولوجيا وتقنيات عالية املستوى ،من
خالل ما أضاف للمنتج الصناعي من خيارات التشغيل واالستشعار وتنفيذ خطوات العمل وفق آلية ذكية خزنت يف ذاكرة املنتج
الصناعي مثل بطارية الطاقة وسعة خزهنا واللوحة اللمسية ،وإيعازات التشغيل خالل خيارات التشغيل عن بعد وربطها ابهلاتف النقال
والتوجيه عن طريق الكامريا املوضوعة يف املنتج ،فقد استطاع املصمم ان يوظف التقنيات الذكية خلدمة املستخدم هلكذا تصاميم حديثة
وذو تكنولوجيا وتقنيات عالية املستوى عرب التقصي واملعرفة للتطورات احلديثة والنمو االقتصادي (.سهري،2003،ص .)389فاحلاجة
يف حد ذاهتا متثل قمة األولوايت اليت حتدث قفزة وتغيريا جذراي يف تفكري اإلنسان وتولد بذلك منهجا جديدا ومتجددا للبحث يتميز
ابلقدرة على ترمجة األفكار حنو حتقيق أهدافه.
.3احتياجات فكرية :وتتوضح عرب قدرة املصمم الصناعي يف ابتكاره منتجات تعزز الذهنية والتفكري لدى املتلقي ابختالف أعمارهم
وأفكارهم ،وتكون السلع واملنتجات مصممة بشكل جتذب االنتباه وتثري الرغبة والبهجة مثل لعب األطفال أبلواهنا اجلذابة ،ومنتجات
أخرى ختتلف ألواهنا وتصاميمها ابختالف توجهاهتم الفكرية والذهنية (.قيس،2017،ص.)41
.4احتياجات نفعية :وهي متطلبات احلس والراحة والوعي وما يرغبه اإلنسان من نتيجة اجيابية للعالقات املتناغمة بني احلاجات واليت
حتقق احلاجة اجلمالية يف ارضاء املتطلبات السيكولوجية للفرد من االستمتاع ابلوجود ،فاملنتجات الصناعية تؤلف األداة اليت توظف يف
إرضاء متطلبات احلاجات اجلمالية متمثلة بوحدات األاثث واملنتجات املتنوعة واألدوات ،إذ أن األداة واألدوات احملققة للمنتج
الصناعي حتقق معىن للمنتج ال يبىن فقط من خالل األفراد ،بل عن طريق املعىن الذي مينحه اجملتمع هلذه املنتجات ،فهي عملية تتحقق
بتفاعل األفراد مع بعضهم البعض ليكونوا معىن من بعضهم ومن بيئتهم ،وهي متثل عمليات اتصالية وتفاعلية لتكوين وإظهار املعىن
(شيماء ،جاسم خزعل،2019 ،ص .)196-195ترى الباحثة أبن احلاجات تتولد وتتزايد مع التطورات التكنولوجية واملعرفية
لتحقيق كافة احتياجات الفرد ،فاحلاجة يف حد ذاهتا متثل قمة األولوايت اليت حتدث قفزة وتغيرياً جذرًاي يف تفكري اإلنسان وتولد بذلك
منهجا جديداً ومتجدداً للبحث يتميز ابلقدرة على ترمجة األفكار حنو حتقيق أهداف اإلنسان واجملتمع .و قسم موراي احلاجات إىل
أنواع منها:
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.1احلاجات الظاهرة :تعرب عن نفسها بسلوك حركي تشري إىل األداء الكلي للمنتج .كما يف الشكل رقم ( )4والذي يوضح شكل
سيارة تسري إبجتاه حركي عرب اإلطارات املوجودة يف السيارة اخلاصة ابلسباق.

شكل ( )4يوضح سيارة سباق سريعة جدا متثل حاجات ظاهرة تعرب عنها بسلوك حركي
WWW.BING.COM

.1احلاجات الكامنة :تنتمي إىل عامل االحالم والتخيالت وتضم احلالة الداخلية للفرد مثل احلالة الصحية ،واملزاج،والشعور ،واحلاجات
السيكولوجية والفيزيولوجية ،يكمل هبا الفرد ما يصبو اليه من تطور وارتقاء حنو االفضل (.) P9،1978،MORAWSKI
.2حاجات األداء:هي القيام ابلعمليات العشوائية مثل الرؤية ،السمع،الفكر،الكالم وحركة اليدين تعزز األداء.
.3حاجات الكمال :وتتمثل يف تقدمي شيء على درجة عالية من الدقة واالمتياز واجلودة وهي مثل منتجات أو سلع تتميز ابلرفاهية
وكما يف الشكل رقم ( )5الذي يوضح غطاء هاتف نقال موديل ابل ( )6والغالف مصنوع من الذهب عيار ( )24ميثل دقة وجودة
عالية.

شكل ( ) 5يوضح هاتف حممول (ايفون ) ذو غطاء مصنوع من الذهب ويوضح مستوى اجلودة والدقة ويعزز اجلانب الرفاهي للفرد

WWW.DX.CG.LOGSPAT.COM

لقد عرب املصمم احلدود يف تصميم املنتجات احلديثة يف إنتاج منتجات غرائبية وحتوي عدد من املعطيات واألساليب واستطاع املصمم
ان يبتكر ويضيف وحيذف يف حماولة توجيه افكار جديدة تصميمية تولد عامل شد وجذب انتباه املتلقي ،عن طريق تالعب املصمم
وتوظيف فكره ابلرموز والتالعب ابخلامات واأللوان لتحقيق مستوى عايل من توفري االحتياجات وحىت الكمالية منها واليت متثل الرفاهية
(.)P153-154،1975،MARRAY
من هنا جند إن احلاجات تؤدي دوراً كبرياً يف توجيه السلوك اإلنساين ،بل ميكن عدها القوى األساسية له وان املدخل الرئيس للسيطرة
على سلوكه وتوجيهه يكمن يف فهم احلاجات والدوافع وأن احلاجة الفعلية انبعة من داخل الفرد الختيار منتج صناعي ذو أمهية فعالة
وظيفيا يف أداء الغرض املطلوب منه ومبا يتناسب واحلالة املادية لكل فرد يسعى إىل إشباع احلاجة الفعلية ومبا ان مفهوم احلاجة متعدد
ومتنوع ملا هلا من امهية قصوى يف استمرار احلياة ودميومتها فأن كل فرد يف اجملتمع يسعى إلشباع حاجاته من السلع واخلدمات اليت
تؤمن حياته وتسد احتياجاته الضرورية اليت حيتاج اليها.
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املبحث الثاين :املنتج الصناعي والرفاهية
يرتبط مصطلح الرفاهية ارتباطاً وثيقاً ابلوضع االقتصادي وأتثرياته على الفرد واجملتمع فالزايدة يف الرفاهية االقتصادية تؤدي إىل زايدة
الرفاهية العامة والفردية والرفاهية الفردية اليت حيصل عليها الفرد و ترتجم عرب مقدار السعادة اليت حيصل عليها نتيجة الستهالكه
املنتجات والسلع واخلدمات وتتحمل الدولة مسؤولية كبرية يف حتقيق مستوى عايل من الرفاهية ووضع سياسات اقتصادية للوصول اليها
من خالل حجم الدخل القومي وكيفية توزيعه بصورة عادلة.والرفاهية هو مصطلح عام حلالة فرد أو مجاعة من النواحي االجتماعية
واالقتصادية والنفسية والروحية اليت تدل على مستوى عال من الرفاهية مبعىن ان احوال الفرد أو اجلماعة إجيابية ،بينما يرتبط اخنفاض
الرفاه مع األحداث السلبية (.) P263،2002،MARTINSELIGMAN
ويرى بعض الباحثني ان النمو االقتصادي للدولة هو اإلطار العام لتحقيق الرفاهية وان مبدأ املنفعة يتم من خالل التطورات التقنية
والتكنولوجية وسبل توسيعها وتطويرها ،وما تفرزه من ابتكارات واخرتاعات تعد ذو امهية للنشاطات االقتصادية من خالل النمو
االقتصادي للبلدان والدول ،وان العملية التصميمية واملصممني يسعون ا ىل تقدمي كل ما هو جديد من منتجات متنوعة وخامات
جديدة السيما يف ظل الثورات التقنية احلديثة واملتجددة مما يساعد على تصميم وإنتاج تصاميم تتسم ابلرقي والرفاهية
(القريشي ،2007،ص.)69كما ويستخدم مصطلح الرفاهية يف الفلسفة إىل نوعية احلياة للشخص الذي يعيشها ( 57

P،1969،(RYFFويف التصميم الصناعي يستخدم مفهوم الرفاهية لتقييم جودة احلياة للمستخدم أو للمجموعة وفق معايري
معينة.

أنواع الرفاهية :تقسم الرفاهية إىل أنواع:
أ .الرفاهية الوظيفية :تعد الرفاهية الوظيفية عكس الوظيفة الفعلية يف املنتج الصناعي كما يف الشكل رقم ( )6والذي يوضح هاتف
نقال بسيط نوع نوكيا ذو بساطة عالية يف االستخدام ويؤدي الوظيفة املبتغاة واحلاجة الفعلية اي االتصال فقط لذوي الدخل احملدود
وكبار السن من ذوي الدخل احملدود بينما نالحظ يف الشكل رقم ()7والذي يوضح هاتف نقال حديث لشركة نوكيا ايضا فيه كامريات

متعددة وحمدد مواقع ( )GPSوفلرت لتوضيح الصور وذاكرة ذو سعة كبرية اي فيه كل أنواع حتقيق الرفاهية الوظيفية ويتم تداوله من
قبل املستخدمني ذو الدخل العايل الغري حمدود والذي يدل على رفاهية املستخدم .

شكل

()6

يوضح

هاتف

نوكيا

2003

HTTPS://WWW.SKYNEWSARABIA.COM/TECHNOLOGY

شكل

()7

يوضح

هاتف

نوكيا

2020

يوضح هاتف نوكيا احملمول القدمي صفات حمددة ذات تطبيقات قليلة جدا ،،ابملقارنة مع هاتف نوكيا احملمول احلديث والذي يتكون

من مخسة كامريات وشاشة طولية ذو جسم زجاجي ( ) 3Dوتعد من املنتجات الذكية اليت تتطور بتطور احلياة والتكنولوجيا والتقنيات
املتعددة وحيمل رفاهية شكلية ووظيفية متثلت بتعدد صفاته
ب.الرفاهية الشكلية (اجلمالية) :هنالك عدة قيم وضوابط للوصول إىل اجلمال من وجهة نظر املصمم الصناعي يف تصميم املنتجات
الصناعية من خالل إشباع احلاجات اليت يرغب إبشباعها ولتصميم املنتج الصناعي جيب مراعاة ان يكون املنتج مقبول وحيقق اجلمال
فاجلمال هو أدراك إلشباع حاجة مجالية أو إشباع حاجات أخرى أو بوصفه ظاهرة أو ادراك يصاحبه إشباع للحاجة اجلمالية عن
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طريق الشعور ابملتعة اخلالية من اي منفعة (نظمي ،حممد عزيز،1998،ص .)7والشكل رقم ( )8يوضح أكواب مجيلة مصنوعة من
اخلزف (البورسلني ) مع طالء الذهب ونالحظ مجال التصميم الشكلي لطقم الشاي ومستوى الرفاهية الشكلية اجلمالية  ،وشكل رقم
( )9يوضح أكواب عادية حتقق احلاجة الفعلية للمستخدم

شكل ( )8يوضح أكواب مصنوعة من البورسلني مع طالء من الذهب يوضح
رفاهية ومجالية الشكل الفعلية للمستخدم
FOLE-AR-ITEM،E.ANVAS

شكل ( )9يوضح أكواب عادية حتقق احلاجة
AR.ALI EXPRESS.COM

حقق املصمم رغبة أو حاجة من حاجات التصميم اجلمايل الشكلي ذو الرفاهية العالية من خالل اضافة معدن الذهب إىل أكواب
الشاي أو القهوة مما اضاف بعد مجايل يدل على الرفاهية ،أما األكواب األخرى مثلت حاجة فعلية تدل على البساطة وحتقيق حاجة
الشرب فقط.
ج .الرفاهية النفسية (الروحية ):وهي الرفاهية اليت تنبع من الشخص وما حيمله من مكنوانت وابعاد سيكولوجية يف التخيالت واالحالم
وكيفية حتقيقها كما يف الشكل ( ) 11-10الذي يوضح جموهرات مجيلة ذات تصاميم تزخر ابلرفاهية متثل بعد نفسي وروحي
للمستخدم.

شكل ( )10و( )11يوضحان االبداع والرفاهية
AR.ALI EXPRESS.COM

تعد اجملوهرات أبنواع ها من أهم املنتجات الصناعية اليت تدل على الرفاهية العالية لدى املستخدم ملا متثله من خامات غالية الثمن
كاملاس واالحجار الكرمية والذهب واليت تؤدي إىل الراحة النفسية والشعور ابلسمو واالرتقاء ملا متثله من رفاهية عالية تعكس املكانة
واحلالة االجتماعية للفرد ،،لق د وضح املصمم من خالل تصميمات اجملوهرات على تقانة الصنع ومجال الشكل والقدرة على حتقيق
االحالم وما يصبو اليه اإلنسان من سعادة النفس والروح وحتقيق الرفاهية ابقتناء منتجات صناعية ذات ابداع وابتكار ال حدود هلا.
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وترى الباحثة ابن رفاهية املستخدم للمنتج الصناعي تصل إىل مرحلة التحقق والكمال واإلشباع حال توفر شروط االستخدام األمثل ملا
يوفره املصمم من وسائل الراحة وحتقيق اهلدف للمستخدم ،خمتزال عامل الوقت والسرعة ومقدما األداء األفضل.

يتم تقسيم الرفاهية إىل:
أ.الرفاهية الذاتية (الشخصية):هو حيدد ذاتيا ويعد مفهوم الذات تنظيما سيكولوجيا ديناميكيا يتطور بتطور اخلربات اجلديدة املتعاقبة
والتفاعل والتمازج االجتماعي مع االخرين ويعرب عن املزاج والعواطف وترتبط الرفاهية الذاتية بسمات الشخصية والشعور ابلرضا
واالرتياح من أداء املنتج وتعد الصحة والرفاه الذايت من عوامل الوصول إىل حتقيق الرفاهية( .سعاد،2008 ،ص.)107وللرفاهية
الذاتية عنصرين احدمها:
.1التوازن العاطفي :يشري إىل العواطف واألمزجة واألحاسيس اليت ميتلكها الشخص وميكن ان تكون اجيابية أو سلبية أو مزجيا منهما.
.2الرضا عن احلياة :يعد الرضا عن جماالت معينة يف احلياة كالعمل أو املعرفة أو التسوق (الشراء) ويعد من أهم ما حيقق السعادة لدى
الفرد واليت تقود إىل الرفاهية الذاتية فعلى سبيل املثال من اجل ارضاء حاجات ورغبات واهداف الفرد يف حياة افضل يتوجه إىل شراء
منتج صناعي حديث مبين على عوامل عدة منها شكل املنتج وهيئته والوظيفة اليت يقدمها ابإلضافة إىل عالمة الشركة املنتجة للمنتج
كأن يكون من شركة معروفة هلا وزهنا وثقلها يف العامل مبجال تصنيع منتجات عالية اجلودة حتقق الرضا ابلنسبة للفرد ومستوى عايل من
الرفاهية والشكل رقم ( ) 12يوضح تلفزيون مرن قابل للطي من شركة اجلي وميثل مستوى الرفاهية من خالل ما يتميز به من حداثة
وحتقيق رفاهية الفرد يتميز جبودة الشكل ومجاليته وابإلضافة إىل الوظيفة اليت حيققها.

شكل ( )12يوضح تلفزيون من شركة ( )LGحيقق الرضا عن الذات والرفاهية
HTTP://ICTGATE.COM

وقد أبدع املصمم يف صناعة منتجات صناعية ذات جودة عالية ورفاهية تعزز مستوى الذائقة االجتماعية وحققت املنتجات من
شركة ال جي مستوى عايل من التقدم والوصول ابلفرد إىل مرحلة الرفاهية عن طريق طرح منتجات غري مألوفة وغرائبية لتحقق شد
انتباه املتلقي وحتقيق مستوى عايل من اجلذب والرفاهية (مىن ،2018،ب-ص).
ب.الرفاهية اجلمعية :تعد اجملتمعات ذات االقتصاد القوي هي من اجملتمعات اليت ترتفع فيها مستوى الرفاهية وان هدف املستهلك هو
احلصول على أقصى إشباع من استهالك السلع اليت خيتارها دون غريها فيتبع مبدأ املفاضلة واملقارنة ال شباع رغباته وحتقيق أقصى
درجات اإلشباع وفق تفكريه ،وان اقتصاد بعض الدول قوي مقارنة ابلدول ذات االقتصاد الضعيف وشراء احدث املنتجات الصناعية
من الشركات العاملية الرصين ة ذات العالمة التجارية املعروفة واملميزة ،كما ان الطلب على سلع الرفاهية يرتفع ابرتفاع دخل الفرد ومثال
ذلك اقتناء األفراد ذوي الدخل املرتفع للسيارات الفارهة واجملوهرات ،وقد تتحول سلع الرفاهية والسلع الكمالية الحقا إىل سلع أساسية
أن أصبحت شائعة مثل اهلواتف احملمولة والسيارات ،فالرفاهية ترتبط ارتباطا وثيقا ابلنفسية وبعض اخلصائص اإلجيابية من التفاؤل
وتقدير الذات والرضا عن احلياة والسعادة والتوافق البيئي واملعريف لألفراد( .سعاد،،ص)20
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من هنا جند ابن الرفاهية الذاتية املتمثلة ابلعواطف واألمزجة واألحاسيس اليت ميتلكها الشخص وميكن ان تكون اجيابية أو سلبية أو
مزجيا منهما وكذلك الرضا عن احلياة مثل العمل وحتقيق وإشباع حاجات موجودة يف داخل اإلنسان عرب عملية (الشراء) مما حيقق
السعادة لدى األفراد وابلتايل حتقق الرفاهية وابإلضافة إىل الرفاهية اجلمعية اليت تشري إىل معدل النمو االقتصادي وارتفاع دخل األفراد
مما حيقق الرفاهية العالية لألفراد والسعي إىل حتقيق حاجات ورغبات األفراد املستهلكني عن طريق شراء واقتناء منتجات صناعية ذات
وظائف وأشكال تدل على الرقي والرفعة وذات مستوى عايل من الرفاهية .

مؤشرات اإلطار النظري:
.1ركزت احلاجة الفعلية على جمموع التطورات التكنولوجية واملعرفية ،حيث تعد احلاجة قمة األولوايت اليت يبحث عنها املصمم من
خالل حتقيق مستوى معقول من اجلمالية
.2تعد احلاجة الفعلية وتنبع من داخل األفراد الختيار منتجات صناعية ذات فعالية وظيفية ألداء الغرض املطلوب ال شباع حاجاته
من السلع واخلدمات واليت تسد احتياجاته الضرورية.
 .3ترتبط الرفاهية وتتحقق عرب التطور والنمو االقتصادي وارتفاع دخل الفرد وجمموع تطورات التقنية والتكنولوجية وما تفرزه من
ابتكارات واخرتاعات عن طريق تصميم منتجات تتسم أبشكال متنوعة وغري مألوفة وغرائبية تتميز ابألبداع واالبتكار ومستوى عايل
من املظهرية اجلمالية.
 .4افرزت الرفاهية الذاتية املتمثلة جمموع االحاسيس والعواطف واليت ميكن ان تكون اجيابية أو سلبية أو مزجيا منهما والرضا عن احلياة
مثل العمل حتقيق إشباع احلاجات عرب عملية الشراء مما حيقق ويولد السعادة وابلتايل حتقق الرفاهية والعيش الرغيد
.5الرفاهية اجلمعية اليت تشري إىل معدل منو االقتصادي وارتفاع دخل األفراد والسعي إىل حتقيق حاجات ورغبات األفراد عن طريق
شراء واقتناء منتجات صناعية ذات وظائف وأشكال تدل على الرقي والرفاهية.وذو استخدامية عالية ومجالية مظهرية
الفصل الثالث :اجراءات البحث

أوالً :منهجية البحث
اعتمد البحث على املنهج الوصفي (املقارن) يف حتليل مناذج العينة للوصول إىل هدف البحث ،اليت تالئم موضوع البحث مبا يتيحه
هذا املنهج من إمكانية إجراء التحليل واالستدالل مبا خيدم جمرايت البحث واملواقع ذات الصلة ابملوضوع لتحقيق هدف البحث.

اثنياً :جمتمع البحث
تضمن جمتمع البحث األجهزة املنزلية اليت تضمنت تصاميم اجهزة منزلية كهرابئية من شركتني هي (دايسون –سامسونج)للسنوات
() 2019-2016متاشيا لتحقيق هدف البحث.

اثلثاً :مناذج عينة البحث
مت اعتماد عينة قصدية وتضمنت ( )4مناذج من األجهزة الكهرابئية ختدم هدف البحث واألقرب إىل حتقيقها وهي
 .1مروحة منضدية
 .2ثالجة منزلية
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وقد اختريت تلك النماذج من شركات دايسون وسامسونج للضرورة البحثية والستيفاء متطلبات التحليل وبصورة قصديه لتسليط
الضوء على اكرب قدر ممكن من تصاميم الشركات املنتجة واملوظفة ألساليب( احلاجة الفعلية والرفاهية ).

رابعاً :أداة البحث
استند البحث إىل ما متخض عنه اإلطار النظري من مؤشرات متثل خالصة ألدبيات التخصص وتضمنت حماور متعددة ذات تفاصيل
تفي مبتطلبات البحث وتسهم يف حتقيق هدفه.

خامساً :التحليل

األمنوذج رقم ()1

مروحة منضدية دايسون
يتكون التصميم من مروحة متكونة من عدد من الشفرات ( )4حماطة بشبكة دائرية واقية للحذر
واالمان وتتصل املروحة من اخللف مبحرك كهرابئي حماط بغالف من البالستك أو املعدن ،وهذا
األمنوذج يعد من النماذج الذي ميثل احلاجة الفعلية للمستخدم من خالل القدرة على أداء اجلانب
الوظيفي االستخدامي لتوزيع اهلواء وميتاز ايضا ابلدوران ميينا ومشاال مولدا دوامات هوائية وكذلك
وجود عدة سرعات للتحكم بكمية اهلواء.
األمنوذج رقم ()2

مروحة منضدية ذكية شركة دايسون
يتكون التصميم من إطار دائري بعمق سنتيمرتات قليلة وميكن ان يكون أبشكال
أخرى وهو تصميم جذري كونه ال حيتوي على شفرات دفع اهلواء اليت هي ميزة
املروحة التقليدية ذات احلاجة الفعلية ومثبت فوق دعامة هبيئة أسطوانة ،حتتوي
بداخلها على حمرك كهرابئي صغري بقدرة 40واط يعمل بنظام التوربو ابإلضافة إىل
ازرار التحكم ابملروحة،على مستوى الوظيفة مل تقدم اضافة حديدة فبقى املنتج يليب
نفس احلاجة عند املستخدم وهي التهوية ومتكنت شركة دايسون من تقدمي مناذج ذكية
من التصميم هلا القدرة على التحكم يف درجة حرارة اهلواء الذي تطلقه واعتمادا على حتسس درجة اهلواء يف املكان فتطلق هواء ابردا
يف املكان احلار ،وهواء دافئا يف املكان البارد ،وبذلك استطاع التصميم ان يقدم إضافة جديدة على املستوى الوظيفي ألنه يتحكم
بدرجات احلرارة ،فاإلضافة هي تلبية احلاجة إىل التكيف ابلتهوية ،وكذلك مالحظة تغريات على مستوى األداء يف التصميم عن طريق
اختالف طبيعة اهلواء املتدفق فيه والذي يكون بش كل انعم وخايل من الدوامات املوجودة يف التصميم ذو احلاجة الفعلية والناتج عن
تغري التقنية املستخدمة ابحملرك التوربيين وتصميم اإلطار الذي يتدفق منه اهلواء فيوفر تصميم الرفاهية دفقا هوائيا جيدا إذ يتضاعف
التدفق لكمية اهلواء املسحوبة من اسفل املروحة إىل ( )15جزء عند خروجه من املروحة فضال عن ان التدفق ال يكون نبضيا بل يكون
مستمرا وسلسال وتعد هذه امليزة التقنية يف املروحة أهم ميزة ملعاجلة تقنية ملشكلة اهلواء النبضي يف التصميم احلاجة الفعلية ،أما من
الناحية اجلمالية كان التصميم ذات احلاجة الفعلية ميتاز ابلشكل املعقد الداخلي واخلارجي من خالل تعدد االجزاء الظاهرة بينما جند
يف تصميم الرفاهية تعقيد داخليا وبساطة خارجية عن طريق اختزاله للكثري من االجزاء الظاهرية ،فالتصميم ذات احلاجة الفعلية ظهر
أبشكال واحجام وألوان وخامات متنوعة ومتعددة بسبب اإلنتاج الواسع هلذا النمط لفرتة طويلة ،أما تصميم الرفاهية فقد انتج بنماذج
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حمدودة تتناسب واحلاجة الفعلية إىل التكيف مع مناخ وهتوية الغرفة ،و مسة االانقة والعصرية واحلداثة واضحة يف تلك النماذج الذكية
اليت تضفي ملسات مجالية على الفضاءات اليت تستخدم فيها.اما االستخدامية فهي سهولة االستخدام ابلنسبة للنمطني األول والثاين،
من خالل االزرار أو االقراص أو الرميوت كونرتول اليت يستخدمها املستخدم للتحكم حبركة املروحة وسرعة اهلواء.
األمنوذج رقم ()3
ثالجة سامسونج

اهليئة العامة للتصميم عبارة عن متوازي مستطيالت عمودي تقسم إىل فضائني علوي وسفلي ،التصميم يوفر امكانية التحكم يف درجيت
التجميد والتربيد عرب جهاز حتكم داخل الثالجة ويتضمن التصميم وحدة اضاءة صغرية توضع يف فضاء التربيد ،اتسمت وظيفة
التصميم واليت تتمثل حبفظ املواد الغذائية ابردة بدرجات تربيد خمتلفة ،وعلى مستوى أألداء فعن طريق أداءها مقنع أما كفاءة حفظ
املواد توضع يف فضاء هوائي يؤثر سلبا يف حفظها ،أما اجلانب التقين فهي تقنية التربيد امليكانيكية اليت تتطلب عدد من املكوانت اليت
تتم من خالهلا التربيد وهي (الضاغط،شبكة التربيد،الصمام،املكثف ،املروحة ) الطاقة املستخدمة للتصميم الطاقة الكهرابئية،وظهر
اجلانب اجلمايل للتصميم عرب تغري يف األلوان ظهرت أبلوان متعددة وتغري بسيط يف شكل املنتج.
األمنوذج رقم( ) 4ثالجة سامسونج ذكية

هيئة التصميم متوازي مستطيالت عمودي ذات فضاء احادي واسع وتتكون من ابب خارجي عدد( )2رفوف خزن وحدة صنع
الثلج ،براد ماء وحدة اانرة داخلية عمد املصمم إىل صناعة الثالجة ابحلديد املكسو ابألملنيوم مع اللدائن وعوازل من الفلني ،ان جممل
التطورات التقنية يؤكد على اجلانب التكنولوجي وبروز العقل التقين االدائي الذي سيطر على كل مناحي احلياة واألمنوذج يليب
احتياجات اإلنسان املعاصر من الراحة واالمان عن طريق الوظائف املتعددة واهتم املصمم بتقنية التحكم بدرجات احلرارة وفق نوع املواد
الغذائية عن طريق األزرا ر اليت تتحكم بدرجات احلرارة ابللمس وتقنية توزيع اهلواء املربد يف كل فضاء غرفة التربيد واستخدم األشكال
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اهلندسية حيث قدم أساليب معاصرة من حيث حماكاة تطورات ومتطلبات أليات االنفتاح وحتقيق اعلى مستوى من الرفاهية والعيش
الرغيد وقد حدث املصمم بعض التغيريات الشكلية عن طريق األبواب واألدرج واملقابض واللون.
الفصل الرابع

أوالً :النتائج:
. 1عززت الوظيفة للمنتج ذو احلاجة الفعلية والرفاهية مستوى مقبول ابعتبار الوظيفة اثبتة مل تتغري إال بعض املتطلبات الوظيفية واليت
سامهت وضاعفت من مستوى األداء.
.2اظهرت التقنيات الذكية ملنتجات الرفاهية يف تصميم املنتج الصناعي تطورا يف الشكل اخلارجي من خالل مجالية االظهار وخيارات
التحكم عن بعد ،فضال عن حتول تعقيدات اإلنتاج واالستخدام من الشكل اخلارجي للمنتج إىل داخل املنتج بكونه غري ظاهر وغري
مرئي.
.3التنوع يف تصميم منتجات الرفاهية ابختالف احجامها وألواهنا سواء افقية أو عامودية اظهر مجالية يف الشكل اخلارجي والداخلي
مع امتيازات وخيارات متنوعة يف االستخدام للمستخدم.
.4ان التقنية الذكية احلديثة يف التعامل مع نوعية اهلواء املتدفق حقق رفاهية للمستخدم وقدم مستوى عايل من األداء واالستخدامية من
خالل احملرك التوربيين والذي ضاعف من مستوى األداء والذي خيتلف عن منتج احلاجة الفعلية.
اثنياً :االستنتاجات:
 .1ميثل منتج الرفاهية نتيجة حتمية ملا قدمه منتج احلاجة الفعلية من توجهات تصميمية حتقق تداولية ومجالية لدى املتلقي مع تطورات
التقنية والفكر واملعرفة والتلقي
 .2متيز تصميم منتج الرفاهية عن منتج احلاجة الفعلية بسمة أساسية هي التقنية الذكية.
 .3حقق تصميم منتج الرفاهية أتثريا أكثر اجيابية لدى املتلقي وآليات االظهار واألداء وسهولة خيارات التحكم واالستخدام.
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