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  :Abstractملخص البحث 
 

 :Keywordsكلمات دالة 

نظراً للتطور الدائم والمستمر في مجال المووا  الككيوة فوي اةونوة اة.يورةا وبموا أن اسوتمدام المووا  

الككية صار في نطاق واسع من عمليات اإلنتاج والتصميم الممتلفةا يقوم هكا البحث بدراسوة المووا  

  الككيوة فوي تحقيوس مسوتويات  الككية وتطبيقاتها، باإلضافة إلى  راسة التصميم العواففي و ور المووا

في تصميم المنتجات الممتلفوة التوي يوتم اسوتمدامها فوي جوتى مجوانت حياتنوا اليوميوةا تنواول البحوث 

توضيح لنبكة ممتصرة عن مفهوم كل من الموا  واةنظمة والهياكل الككية وتطبيقاتها في المجوانت 

ف الموا  الككية في المنتجات الممتلفةا أيًضا الممتلفة، باإلضافة إلى القيم المضافة الناتجة عن توظي

تناول البحوث نبوكة عون التصوميم العواففي ومسوتويات ، وقود نجود محاولوة لتوضويح  ور وأ ور المووا  

الككية في تحقيس تلك المستويات وتعزيز التصميم العاففي في تصوميمات المنتجوات الممتلفوة، ومون 

مدما لوكا يسواهم البحوث فوي تووفير  راسوة توضوح  ور  م .لس تجربة استمدام جيودة وإيجابيوة للمسوت

الموا  الككيوة فوي تحقيوس التصوميم العواففي للمنتجوات وعبقتهوا بملوس تجربوة اسوتمدام إيجابيوة عنود 

ا Questionnaireوانسوووتبيانات  Surveyالمسووتمدما وذلوووك مووون .ووبل الدراسوووات انستقصوووائية 

ر المووا  الككيوة فوي تحقيوس التصوميم العواففي : تكمن في عدم وجو   راسوة ن ور و ومشكلة البحث

: هوول يسووتطيع المصوومم  سؤاا  البحؤؤثللمنتجواتا وموون  ووم .لووس تجربوة اسووتمدام إيجابيووة للمسووتمدما 

:  هؤف  البحؤثالصناعي .لس .برة استمدام إيجابية بتوظيف الموا  الككيوة فوي التصوميم العواففي  

يووة و ورهووا فووي تحقيووس التصووميم العوواففي يهوودا البحووث إلووى بنوواع معرفووة عوون مفهوووم الموووا  الكك

للمنتجات، والقدرة علوى التواصول موع المسوتمدم مون .وبل تحقيوس متطلباتو  ومون  وم الوصوول إلوى 

: تصميم المنتجوات فوي ابتكوار منتجوات قوا رة نتائج البحثتجربة استمدام و.برة إيجابية للمستمدما 

يس أعلي مستويات التصميم العاففيا تساعد على تحقيس تجربة استمدام إيجابية وناجحة ومن  م تحق

الموا  الككية مون .وبل .صائصوها الفريودة والمتميوزة علوي تحسوين تجربوة انسوتمدام وإضوافة قويم 

اسووتمدامية ووظيفيووة وجماليووة للمنتجوواتا للموووا  الككيووة أ وور فعووال فووي تحقيووس التصووميم العوواففي 

ي السنوات القا مة ستصبح الموا  الككية عنصر للمنتجات على ممتلف مستويات  الثب ةا يتوقع أن  ف

أساسي يستمدمها المصممون المطورون للمنتجات والمبرات المستمدم مما يجعل تجربة المسوتمدم 

 النهائي في نهاية المطاا أفضلا 

 الموا  الككية 

 Smart Materials 

 الهيكل الككي

 Smart Structure 

 النظام الككي

 Smart System 

 العاففيالتصميم 

 Emotional Design (ED) 

 العاففة 

 Emotion 

 .برة المستمدم

 User Experience (UX). 
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  Introductionمقدمة 

في حين يهتم المصممون بعملية انتصال التي تنشأ بين 
لمستمدم والمنتج، والعوافف الناتجة من .بل عملية ا

انتصال وانستمدام، حيث أن العوافف التي يثيرها المنتج 
يمكنها أن تؤ ر وبقوة على تصورات المستمدمين وتكون 
.براتهما نجد أن التصميم العاففي يهدا إلى .لس منتجات 
تستثير العوافف المناسبة، من أجل .لس تجربة إيجابية 

ستمدم؛ وللقيام بكلك يفكر المصممون في انتصال الكي للم
ينشأ بين المستمدمين والمنتجات التي يستمدمونها والعوافف 
الناتجة عن فريس انستمداما فالعوافف التي يثيرها المنتج 
يمكنها أن تؤ ر وبقوة على انطباعات و.برات مستمدميهاا 

طبيقات  ور كبير وكان نستمدام الموا  الككية في العديد من الت
ومؤ ر على العوافف الناتجة من .بل عملية انتصال 
وانستمدام للمنتجاتا فإن المصممين والباحثين أ ركوا القيمة 
ً في تصميم المنتجات،  الفعلية لتلك الموا  المطورة حديثا

ووضعوا في اعتبارهم مدى تأ ير المامة على .برة المستمدم 
 المنتجاتا وتجربت  وأ ائ  عند استمدام

فاإلنسوان يوتم وصوف  بالوككاع إذا كوان قوا ًرا علوى انسوتجابة المناسووبة 

للمواقف التي يتعرض لها، حيث تتغير استجابت  تبعًا لتغيور الموقوفا 

ككلك هو اةمر بالنسبة للموا  الككية التوي أصوبحت توجهواً عالميًوا لو  

ميز بأنها حيث أن هكه الموا  تت .تطبيقات عديدة في ممتلف المجانت

تموونح المصوومم الفرصووة ليقوووم بتوجيههووا ة اع وظيفووة محوود ة وفووس 

 اجترافات، إذا توافرت ستقوم بأ اع تلك الوظيفةا
ن يكفي أن نصنع منتجات تؤ ي وظيفتها، وتكون مفهومة وقابلة  ’

لبستمدام، بل نحتاج أيًضا إلى بناع منتجات تجلب الفرح واإل ارة 
 دون نورمان‘ الجمال في حياة الناساوالمتعة والمرح، وأيًضا 

It’s not enough that we build products that ‘ 

function, that are understandable and usable, we 

also need to build products that bring joy and 

excitement, pleasure and fun, and yes, beauty to 
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Don Norman people’s lives.’ 

 Statement of the Problemكلة البحث مش

 ر و ور الموا  الككية مشكلة البحث تكمن في عدم وجو   راسة ن

في تحقيس التصميم العاففي للمنتجاتا ومن  م .لس تجربة استمدام 

 إيجابية للمستمدما

هل يستطيع المصمم الصناعي .لس .برة استمدام سؤال البحث : 

 في التصميم العاففي إيجابية بتوظيف الموا  الككية 

 :  Objectiveالبحث أهداف 

يهدا البحث إلى بناع معرفة عن مفهوم الموا  الككية و ورها في 

تحقيس التصميم العاففي للمنتجات، والقدرة على التواصل مع 

المستمدم من .بل تحقيس متطلبات  ومن  م الوصول إلى تجربة 

 استمدام و.برة إيجابية للمستمدما

  Significance :حثالبأهمية 

تكمن أهمية البحث في  راسة  ور الموا  الككية فوي تحقيوس التصوميم 

 العاففي للمنتجات مما يؤ ى الى:

  تعظووويم انسوووتفا ة مووون المووووا  الككيوووة وتوظيفهوووا فوووي مجوووانت

التصوووميم الصوووناعي وبووواة.ل موضووووص البحوووث  التصوووميم 

 العاففي(ا

 لوى تحسوين المبورة تصميم منتجات أكثر كفاعة وفاعليوة قوا رة ع

 انستمداميةا

  تحسووين جووو ه حيوواه اإلنسووان وتحقيووس المتعووة عوون فريووس توووفير

 الرابط العاففي بين  وبين المنتج من .بل الموا  الككيةا

  تزويوود المصووممين والبوواحثين فووي مجووانت التصووميم الصووناعي

بتطبيقات مستحد ة المهتمين بتكنولوجيا الموا  الككية والتصوميم 

زيا ة معرفتهم بمدى أهمية الموا  كجزع من التصميم العاففي و

إلبوووداص منوووتج يتناسوووب بشوووكل أفضووول موووع عوووا ات ومتطلبوووات 

 المستمدما

  باإلضوووافة الوووي تعزيوووز البحووووا والتطووووير  ا.ووول المؤسسوووات

 الصناعيةا

 :  Methodologyالبحث  منهج

باسووتمدام  Mixed Methodologyيتبووع البحووث الموونهج الممووتلط 

الموووونهج  - Inductive الموووونهج انسووووتقرائي أكثوووور موووون موووونهج 

( ومووون  وووم يوووتم جموووع البيانوووات البزموووة Deductiveانسوووتنبافي 

 Quantitativeوالطريقووة الكميووة  Qualitativeبالطريقووة النوعيووة 

ومن .بل تحليول نتائجهموا سويتم انسوتدنل علوى  ور المووا  الككيوة 

 في تحقيس التصميم العاففي للمنتجاتا

 Terminology بحث مصطلحات ال

 التعريف المصطلح

 المواد الذكية

Smart 

Materials 

  ا الموووا  الككيووة بأنهووا موووا  تستشووعر وتتفاعوول مووع الظووروا البيثيووة أو المحفووزات  مثوول اإلجووارات الميكانيكيووة أو تُعوور 
 الكيميائية أو الكهربائية أو المغنافيسيةا(

 مضبوفة ومرغوبةا ويمكن الحصول على هكا عن فريس تطبيس  هي موا  ذات .صائل تم هندستها للتغيير بطريقة
محفز .ارجي محد  مثل تغير  رجة الحرارة، أو جهد .ارجي، أو قوة، أو مجال مغنافيسي، أو تغير في  رجة 

 الحموضة، أو تغير في تركيز اةنواص الكيميائيةا

Geo, F. (2012) ‘Advances in Polymer Nanocomposites’ Retrieved Dec 28 ،2018 from 
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/smart-material 
Pacchioni, G. (2013) ‘Smart Materials from Nanotechnology for Global Challenges’ 
Retrieved Feb 10 ،2019 ،from http://www.jscholaronline.org/full-text/JNSM/e101/Smart-
materials-from-nanotechnology-for-global-challenges.php 

 

 

 الهيكل الذكي

Smart 

Structure 

 

 سووم هووو نظووام يحتوووي علووى أجووزاع متعوود ة الوظووائف يمكنهووا أ اع انستشووعار والووتحكم والتشووغيل؛ فإنوو  نظيوور بوودائي للج
 الككية التي يمكنها أ اع وظائف انستشعار والتشغيلا  بيولوجيا يتم استمدم الموا  الككية لبناع هكه الهياكل

   يمكن تعريف الهيكل الككي على أن  نظام يتضومن وظوائف معينوة لبستشوعار والتشوغيل ة اع اإلجوراعات الككيوة بطريقوة
 بارعةا

Jian Sun, Qinghua Guan, Yanju Liu and Jinsong Leng (2017) ‘Morphing aircraft based on 
smart materials and structures: A state-of-the-art review’, Journal of Intelligent Material 
Systems and Structures, Retrieved Oct 14 ,2021 from 
http://site.iugaza.edu.ps/aabuzarifa/files/Advanced-Materials_Ch6.pdf 

 النظام الذكي

Smart System 

 

  اةنظمة الككية هي مجموعات يمكن رصد  يناميكيتها أو تعديلها بواسطة أجهزة انستشعار والمحركات وفقًا لقانون
 التحكم المتكامل، نستيعاب المد.بت المارجية المتغيرة بمرور الوقت أو الظروا البيثية المتغيرةا

 كات مدمجة أو متصلة بالنظام الكي يحتوي على وحدة تحكم وقيا ة مركزية نظام يتكون من أجهزة استشعار ومحر
 لتشكل جزًعا ن يتجزأ من ا

Jian Sun, Qinghua Guan, Yanju Liu and Jinsong Leng (2017) ‘Morphing aircraft based on 
smart materials and structures: A state-of-the-art review’, Journal of Intelligent Material 
Systems and Structures, Retrieved Oct 14 ,2021 from 
http://site.iugaza.edu.ps/aabuzarifa/files/Advanced-Materials_Ch6.pdf 

 التصميم العاطفي

Emotional 

nDesig 

  يسعى التصميم العاففي إلى .لوس منتجوات تثيور المشواعر المناسوبة، مون أجول .لوس تجربوة إيجابيوة للمسوتمدما للقيوام بوكلك
يفكر المصممون في انتصال التي يمكن أن يتشكل بين المستمدمين والمنتجات التي يسوتمدمونها، والعوافوف التوي يمكون 

 يثيرها المنتج بقوة على تصورات المستمدميناأن تنشأ عن ا كما يمكن أن تؤ ر العوافف التي 

‘What is Emotional Design?’ Retrieved Jan 4, 2019, from https://www.interaction-
design.org/literature/topics/emotional-design 

 العاطفة

Emotion  

 تباره جوعوًرا قويًوا موجًهوا عوا ةً نحوو هي ر  فعل عقلي واعي  مثل الغضب أو الموا( يتم الشعور ب  بشكل جمصي باع
 جيع معين ويصاحب  عا ةً تغيرات فسيولوجية وسلوكية في الجسما

Andrea Scarantino, Ronald de Sousa (Sep 25,2018), Emotion, Retrieved Aug 2020, from 
https://plato.stanford.edu/entries/emotion/?source=post_page------------#Bib 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/smart-material
http://www.jscholaronline.org/full-text/JNSM/e101/Smart-materials-from-nanotechnology-for-global-challenges.php
http://www.jscholaronline.org/full-text/JNSM/e101/Smart-materials-from-nanotechnology-for-global-challenges.php
http://www.jscholaronline.org/full-text/JNSM/e101/Smart-materials-from-nanotechnology-for-global-challenges.php
http://site.iugaza.edu.ps/aabuzarifa/files/Advanced-Materials_Ch6.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/aabuzarifa/files/Advanced-Materials_Ch6.pdf
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 خبرة المستخفم

User 

Experience 

  يشير إلى عوافف اإلنسان الناتجة من استمدام منتج معين أو نظام أو .دمة معينةا ويشمل الجوانب العملية والتجريبية
تمدام والوجدانيةا باإلضافة إلى ذلك، فهو يتضمن تصورات اإلنسان تجاه المنتج/ النظام من حيث المنفعة وسهولة انس

 .والكفاعة

Smith, A. (Nov 27, 2017) ‘What is User Experience? What Makes a Good 
UX Design?’, prototype, Retrieved Aug 16, 2018, from https://blog.prototypr.io/what-is-user-
experience-what-makes-a-good-ux-design-b404bb933bd0 

 Background خلفية البحث

التصووميم العوواففي هووو مسووتوى ف.وور يُضوواا إلووى المنووتج عنوودما يووتم 

 Aarronالتحقوووس مووون إتموووام الوظوووائف، كموووا يشوووير فرون والتووور 

Walters هووودا اةساسوووي فوووي كتابووو  يالتصوووميم للعاففوووةي، بوووأن ال

للتصووميم العوواففي هووو .لووس اتصووال بووين المسووتمدم والمنووتج علووى 

المستوى العاففي وتسهيل التواصل بوين اإلنسوان والمنوتجا لوكا يجوب 

أن يثير التصميم العاففي ر  فعل إيجوابي لودى مسوتمدمي  ويجوب أن 

يجعوول تجربووة اسووتمدام المنووتج ممتعووة ون تُنسووىا وهنووا يوونعكس  ور 

ي عند توظيفو  للمووا  الككيوة فوي تصوميم المنتجوات/ المصمم الصناع

النظم/المدمات إيمانًا من  بمدى أ ر الموا  الككية في تحقيوس التصوميم 

 العاففيا

 

 Aarron Walters( تصميم المنتجات تبعًا لــ 1جكل  

يالعاففة جزع أساسي من هويتنا كبشر، وتلعب  وًرا أساسيًا في 

 التصميم الفعالاي

 ترآرون وال

” Emotion is a fundamental part of who we are as 

humans, and it plays a fundamental role in effective 

design “ Aaron Walter; )Designing for Emotion    

  Theoretical frameworkاإلطار النظري 

تنا تطور مجال الموا  الككية بشكل كبير منك أوا.ر التسعينات إلى وق

الحوواليا فنجوود الكثيوور موون المنتجووات فووي جووتي المجووانت قائمووة علووى 

الموا  الككية بشكل أساسيا ويرجع ذلك إلى قدرة الموا  الككيوة علوى 

التصرا مثل اةعضاع البشرية في اةنظمة البشرية كما أنهوا تمتلوك 

.صووائل حسووية للمحفووزات البيثيووة وقوودرتها علووى الشووعور والتووككر 

ية تحاكي ذكاع البشرا فوالموا  الككيوة لوديها عود  مون فتعتبر أنظمة ذك

المصائل جعلها تمتلف وتتميز عن غيرها من الموا  التقليدية، مموا 

يضيف لتطبيقاتهوا  قول وقويم تجعلهوا بالتبعيوة تمتلوف عون غيرهوا مون 

المنتجات الشبيهة، وقا رة علوى بنواع .بورة مسوتمدم إيجابيوة ومون  وم 

 تحقيس التصميم العاففيا

 
 ( عبقة الموا  الككية والمنتج بالتصميم العاففي2جكل  

: المواد الذكية  أوًلا

 تعريف المواد الذكية  -1

منهوا  لبسوتفا ةتمضع الموا  الككية للتطور المستمر في .صائصوها 

بوووأكبر قووودر ممكووون؛ كموووا أنووو  توووم اسوووتمدام مجموعوووة واسوووعة مووون 

مثل الككية المصطلحات في محاولة لوصفها في العديد من اةبحاا، 

والتكيفية والنشطة والحسية والمتحولةا وترجع كل تلك المصطلحات 

نستجابة الموا  الككية للمحفزات أو المؤ رات المارجيوةا وفيموا يلوي 

 نعرا بعض تلك المصطلحات:

 ( يوضح تعريف مصطلحات وصف الموا  الككيةا1جدول  

 التعريف المصطلح

 ذكي

(Smart(  

 الفهم أو التعامل مع المواقف الجديدة أو التجريبية؛ باإلضافة إلى القدرة على تطبيس  القدرة على التعلم أو

 المعرفة للتبعب بالبيثة أو التفكير بشكل مجر ا

 امتبك اليقظة العقلية والمعرفة والككاعا 

 تكيفي

(Adaptive(  
 ية المحيطةاالقدرة على إجراع التعديبت لتكون أكثر مبعمة للوجو  في ظل الظروا البيث 

 نشط

(Active)  
 سريع في الحركة البدنية؛ تتطلب عمبً أو مجهو ًا قويًا؛ تشارك في عمل أو نشافا 

 حساس

(Sensitive) 
  مستجيب أو واص للحواس أو اننطباعات؛ أيًضا القدرة على جمع المعلومات ولكن ليس بالضرورة

 اتاالقدرة على التعلم من هكه المعلومات أو اتماذ القرار

 متحو 

(Metamorphic) 
 تتعلس بالتغيير في الشكل الما ي أو الهيكل أو الما ة؛ تغيير صارخ في المظهر أو الظرواا 

وفي ضوع التطور المسوتمر وكموا هوو الحوال فوي العديود مون العلووم؛ 

يصوووعب وجوووو  تعريوووف موحووود للمووووا  الككيوووةا وفيموووا يلوووي عووورض 

 وا  الككية:لمجموعة من التعريفات الماصة بمفهوم الم

  موا  تستشعر الظروا أو المحفزات البيثية وتتفاعل معها  مثل

اإلجووووووووارات الميكانيكيووووووووة أو الكيميائيووووووووة أو الكهربائيووووووووة أو 

 المغنافيسية(ا

  الموا  الككية هي جوزيع أو موا ة أو مركوب أو تجميوع أو نظوام

ييستجيب لواحد أو أكثر من الحانت أو الظوروا البيثيوة  مثول 

 رة أو الضغط أو اإلجها  أو الضوعا( رجة الحرا

  الموووا  الككيووة هووي موووا  عاليووة التصووميم القووا رة علووى التفاعوول

 تفاعبً ذكياً مع بيثتها المحيطةا

  الموا  الككية هي موا  قا رة علوى التغييور بطريقوة محكموة عون

فريس المحفزات المارجية، مثل اإلجها ، الحورارة، الرفوبوة، 

 المغنافيسيةا المجانت الكهربائية أو

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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  مووا ة تحتوووي علووى مستشووعر  ا.لووي ومشووغل  محركووات( وفليووة

 فليوووات( تحكوووم، حيوووث تكوووون قوووا رة علوووى استشوووعار التحفيوووز، 

وانستجابة ل  بطريقة ومودى محود ين مسوبقًا، فوي وقوت قصوير 

 والعو ة إلى حالتها اةصلية بمجر  إزالة المحفزا

ي تصووووميم فقوووود حققووووت العلوووووم والتكنولوجيووووا تطووووورات هائلووووة فوووو

اإللكترونوووات واةنت وجوووتى مجوووانت التصوووميم باسوووتمدام المووووا  

القياسية، التي ن تمتلوك .صوائل .اصوة  مثول الصولب، اةلومنيووم 

والووكهب(؛ فتميوول موودى التطووورات التووي يمكوون تطبيقهووا موون .ووبل 

 معالجة العلماع لموا  ذات .صائل ذكيةا

  الخصائص العامة المواد الذكية -2

يووة لووديها القوودرة علووى انستشووعار وانسووتجابة للمووؤ رات الموووا  الكك

المارجيووة  ون مسوواعدة، فتتعوورا علووى المووؤ ر وتبوودأ فووي انسووتجابة 

المناسوبةا وفيموا يتعلوس بمصوائل ومميوزات المووا  الككيوة نجود أنهوا 

تشوب  الوونظم البيولوجيوة: فالهيوودروفونات الكهورو إجها يوو  تتشواب  فووي 

 تشعر بها اةسماك بانهتزازاتافليتها مع ياةذاني التي تس

وتتميز المووا  الككيوة بعود  مون المصوائل التوي تميزهوا عون غيرهوا 

  وهي:

  الفورية: حيث أن الموا  الككية تستجيب فوي الوقوت الحقيقوي وفوي

 نفس اللحظة للمؤ ر المارجي أو المحفز البيثي المحيطا

 قودرة الوقتية: حيث أنهوا تسوتجيب ةكثور مون محفوز بيثوي ولوديها ال

  على العو ة لحالتها اةصلية عند زوال المحفزا

  التشغيل الكاتي: حيث أن الككاع في هكه الموا   ا.لوي يعتمود علوى

التركيووب البنووائي ولوويس .ووارجي معتمووداً علووى الشووكل أو الهيثووة 

 المارجيةا

 اننتقائية: قدرة الموا  الككية على انستجابة والتنبؤ بالمحفزا 

 انستجابة موازي  للمحفز البيثي المحيطالمباجرية: حيث أن ا 

 تعريف الهيكل الذكي -3

الهيكوول هووو مجموووص اةجووزاع التووي يهوويمن عليهووا الطووابع العووام للكوول؛ 

جيع مرتب في نمط محود  مون التنظويما بينموا نجود أن الهيكول الوككي 

هو نظام يحتوي على أجزاع متعد ة الوظائف يمكنها أ اع انستشوعار 

إنوو  نظيوور بوودائي للجسووم بيولوووجيا يووتم اسووتمدم والووتحكم والتشووغيل؛ ف

الموووا  الككيووة لبنوواع هووكه الهياكوول الككيووة التووي يمكنهووا أ اع وظووائف 

انستشعار والتشغيلا كموا أنو  يمكون تعريوف الهيكول الوككي علوى أنو  

نظام يتضمن وظوائف معينوة لبستشوعار والتشوغيل ة اع اإلجوراعات 

 الككية بطريقة بارعةا

 ة اةساسية للهيكل الككي:المكونات الممس

  الحصووول علووى البيانوووات: الهوودا موون هوووكا المكووون هووو جموووع

البيانات اةولية المطلوبة البزمة لبستشعار والرصد المناسوب 

 للهيكلا

  نقل البيانات  اةعصاب الحسوية(: الغورض مون هوكا الجوزع هوو

 إعا ة توجي  الما ة المام البيانات إلى وحدات القيا ة والتحكما

 دة القيوووا ة والوووتحكم  الووودماذ(:  ور هوووكه الوحووودة هوووو إ ارة وحووو

والتحكم في النظام بأكمل  مون .وبل تحليول البيانوات والوصوول 

 إلى انستنتاج المناسب وتحديد اإلجراعات المطلوبةا

  تعليمات البيانات  اةعصاب الحركية(: وظيفوة هوكا الجوزع هوي

لوووى أعضووواع نقووول القووورارات والتعليموووات المرتبطوووة بهوووا تعوووو  إ

 الهيكلا

  أجهزة الحركة  العضبت(: الغرض مون هوكا الجوزع هوو اتمواذ

 إجراع عن فريس تشغيل أجهزة / وحدات التحكما

جووكل عووام تشووكل الموووا  والهياكوول الككيووة نظاًمووا ذكيًووا تشووبي  للجسووم 

 البشري، كما هو موضح في الشكلا

يثووة يمكوون للموووا  والهياكوول الككيووة الحصووول علووى معلومووات موون الب

المحيطوووة بالجلووود  انستشوووعار(،  وووم تنوووتج توووأ يًرا كيميائيًوووا  ا.ليًوووا أو 

فيزيائيًووا يووتم توصوويل  إلووى الوودماذ نتموواذ القوورار  الووتحكم(، وأ.يووراً 

يقومووون بتنفيووك اإلجووراعات موون .ووبل العضووبت  التشووغيل(ا تموور 

المعلومووات عبوور اةعصوواب ويوورتبط كوول جووزع باةوتووار والعصووابات 

 اكل(ا الليفية  الهي

 
 ( الموا  والهياكل الككية3جكل  

  النظام الذكي -4

يووتم تعريووف النظووام علووى أنوو  مجموعووة عناصوور متفاعلووة أو مترابطووة 

بانتظام، أو مجموعة من اةجهوزة أو اةجوياع انصوطناعية أو منظموة 

تشكل جبكة .اصة لتوزيع جيع ما أو لمدمة غرض معينا بينما نجد 

يمكوون رصوود  يناميكيتهووا أو تعووديلها  أن النظووام الووككي هووو مجموعووة

بواسطة أجهزة انستشعار والمحركات وفقًا لقوانون الوتحكم المتكامول، 

نسوتيعاب الموود.بت المارجيووة المتغيوورة بموورور الوقووت أو الظووروا 

البيثية المتغيرةا كما يمكن تعريف اةنظمة الككيوة بأنهوا أنظموة تتكوون 

صلة بالنظام الكي يحتوي من أجهزة استشعار ومحركات مدمجة أو مت

 على وحدة تحكم وقيا ة مركزية لتشكل جزًعا ن يتجزأ من ا

( يوضح الفرق بين الموا / الموا  الككية والهياكل/ الهياكل 2جدول  

 الككية واةنظمة/ اةنظمة الككيةا
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 تطبيقات المواد الذكية  -5

تُتووويح المووووا  الككيوووة إمكانيوووات للمصوووممين تجعلهوووا الحووول اةمثووول 

للعديوووود موووون مشوووواكل التصووووميما فهووووي ليسووووت فقووووط بووووديل للموووووا  

يديووووة بووووول أصوووووبحت أسووووواس لمواكبوووووة التقنيوووووات التكنولوجيوووووة التقل

الحديثووة يضوويف قوويم للتصوووميم علووى المسووتوى الوووظيفي والجموووالي 

معووواً مموووا يسووواعد علوووى الحصوووول علوووى منتجوووات ذات أ اع وظيفوووي 

أكثوور كفوواعة قووا رة علووى إرضوواع مسووتمدميها وزيووا ة قيمووة المنووتج 

  التسويقيةا

 

 
 ( تطبيقات الموا  الككية4جكل  

                                                                             

) Materials( المواد  (Smart Materials) المواد الذكية 

الموا  التي تتمتع بقدرات  ا.لية و.ارجيةا فهوي مووا  قوا رة علوى أونً،  د التي يتكون منها شيء أو يمكن صنعه.العناصر أو المكونات أو الموا

لبستجابة للمحفزات والتغيرات البيثية، و انيًوا تفعيول وظائفهوا وفقًوا لهوكه 

 التغييرات واستجابةً لهاا

 (Structure) الهيكل (Smart Structure) الهيكل الذكي    

وع األجزاء التي يهؤيمن لليهؤا الطؤاال العؤام للكؤل  شؤيء مرتؤ   ؤي مجم

 نمط محفد من التنظيم.

نظوووام يحتووووي علوووى أجوووزاع متعووود ة الوظوووائف يمكنهوووا أ اع انستشوووعار 

والتحكم والتشغيل؛ فإن  نظير بدائي للجسم بيولوجيا يوتم اسوتمدم المووا  

ائف انستشووعار الككيووة لبنوواع هووكه الهياكوول الككيووة التووي يمكنهووا أ اع وظوو

 والتشغيلا

(System) النظام (Smart System) النظام الذكي     

مجمولة لناصر متفاللة أو مترااطة اانتظام  مجمولة من المواد التؤي 

تميؤؤل نحؤؤو التؤؤوامن  مجمولؤؤة مؤؤن األجهؤؤزة أو األشؤؤياء اًلصؤؤطنالية أو 

 منظمة تشكل شبكة خاصة لتوميل شيء ما أو لخفمة غرض معين.

تتكون من أجهزة استشعار ومحركوات مدمجوة أو متصولة بالنظوام أنظمة 

الووكي يحتوووي علووى وحوودة تحكووم وقيووا ة مركزيووة لتشووكل جووزًعا ن يتجووزأ 

 من ا
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 ثانياا: التصميم العاطفي

 تعريف التصميم العاطفي -1
التصميم العاففي هو المصطلح الكي قدم   ونالد فر ر نورمان 

Don Norman المؤسس المشارك لمجموعة نيلسن نورمان، في ،
عاففيي، الكي تناول من .بل  كيفية كتاب  الشهير يالتصميم ال

اتصال الناس عاففيًا باةجياع في حياتهم اليوميةا كما يجا ل بأن 
اةجياع الجكابة تعمل بشكل أفضل في الواقع ةن التصميم الجميل 
يملس استجابة عاففية إيجابية في العقل وبالتالي يحسن قدراتنا 

ة مستمدم مبهجةا المعرفية؛ وهي إحدى اة ار اإليجابية لتجرب
فالتصميم العاففي هو مفهوم كيفية ابتكار تصميمات تثير عاففة 
المستمدم والتي ينتج عنها تجارب إيجابية للمستمدمينا كما يمكن 
أن تكون للعاففة التي يوجدها المنتج تأ ير كبير على تصور 
المستمدمين للمنتجا لكا تلعب العوافف  وًرا مهًما في قدرة اإلنسان 

فهم العالم وتعلم ا كما تثير التجارب اإليجابية الفضول  على
 واإلعجاب، بينما تحمينا التجارب السلبية من تكرار اة.طاعا

 مستويات التصميم العاطفي -2

 
 ( مستويات التصميم العاففي5جكل  

يهتم المصمم باحتياجات المستمدمين في تفاعبتهم مع المنتجات أو 
أن تساعد الوظائف التي يتم تصميمها على المدمات، ومن المنطقي 

تحقيس أهدافهم بأكبر قدر ممكن من الكفاعة والفعاليةا باإلضافة أيًضا 
إلي التركيز على كيفية تفاعل المستمدمين وسبب تلك الكيفية، ككلك 
ر و  أفعالهم، والتي تكون عاففية بطبيعتهاا بقدر ما قد نعتقد أننا 

ميم كيفية تفسيرنا للواقعا والتجارب عقبنيون، فإن العوافف هي ص
اإليجابية تثير الفضولا كما تساعدنا التجارب السلبية على منع 
تكرار اة.طاعا ومع ذلك، يمكن أن تكون هكه التجارب غير 
اإليجابية ممتعة في بعض اةحيانا والحقيقة هي أن التصميم 
 العاففي للمنتج أو المدمة يؤ ر على نجاحها، وبالتالي على
المحصلة النهائيةا وسواع أ رك المستمدمون ذلك أم ن، فإن لديهم 
عمليات فكرية معقدة تجري معظم الوقتا لكلك، يستكشف  ون 

 با مستويات ممتلفة من التصميم  Don Normanنورمان 
العاففي، لكنها مترابطة، يؤ ر كل منها على تجربتنا كمستمدمين، 

يًا مع المنتج أو المدمةا كما توضح كيف يتفاعل اإلنسان عافف
 والثبا مستويات هم كما يلي:

 مستوي التعمس  الغريزة والجمال الظاهري(ا ا1

 مستوي السلوك واة اعا ا2

 مستوي اننعكاس  اننطباعات(ا ا3

جميع المستويات الثب ة المككورة أعبه للتصميم العاففي مهمة 

مظهر لجعل المنتج جكابًا للمستمدمينا يشير مستوى التعمس إلى 

المنتج، ويشير مستوى السلوك إلى أ اع المنتج ويشير مستوى 

اننعكاس إلى التأ ير فويل المدى للمنتجا عندما يتم الجمع بين هكه 

المستويات الثب ة من التصميم العاففي بشكل مناسب يتم إنشاع 

 تصميم رائعا

كما يجب علي المصمم انهتمام بالتصميم العاففي وكيفية تغطي  

بة انستمدام بأكملها، بداية من اكتشاا المنتج ةول مرة، إلى لتجر

استمدام ، وأ.يًرا التفكير في المنتج بعد استمدام ا فيجب أن نكتفي 

بتجربة اننجكاب أو انرتباف العاففي بالمنتج من الوهلة اةولي 

 فقط، بل يجب أن يكون هكا انرتباف  ائم وقابل للمشاركةا

يقات المواد الذكية للى مقياس التصميم العاطفي ثالثاا: تأثير تطب

 للمنتجات

يمكن أن يحول التصميم العاففي المنتجات الوظيفية إلى تجارب 

  ائمة ن تُنسىا يتحقس هكا عا ةً من .بل أربعة عناصر، وهم:

  في ً ارتباف الكاكرة العاففي: تبقي اةحداا المشحونة عاففيا

يفية اةساسية للمنتجا فنحن نتككر ذاكرتنا بما يتجاوز القيمة الوظ

 اةجياع التي تجعلنا نشعر بطريقة ما معينةا

  تأ ير قابلية انستمدام الجمالي: تعمل التجارب المبهجة من

الناحية الجمالية على تمكين قابلية انستمدام وزيا ة رغبة 

 المستمدم في التعلم والتكيفا

 عوافف للمستمدمين العاففة المقنعة  الشعور الغريزي(: تتيح ال

اتماذ قرارات جريثة وسريعةا فنحن نستمدم اإل راك لفهم عالمنا 

 وتفسيره، لكن عواففنا تحفز اتماذ القرارا

  تأ ير الملكية: يعطي المستمدمون قيمة أكبر للتجارب التي

يشعرون فيها بالملكية الشمصية، كما لو كانت التجربة / المنتج 

 امتدا ًا ةنفسهما

ميم كل جيع من حولنا بطريقة ما من التصميم، وكل فقد تم تص

تصميم ينتج في النهاية عاففةا فنحن نشعر بر  فعل عاففي تجاه كل 

ما يحيط بنا لحظة بلحظة: إعجاب أو كره، فرح، إحبافا نحن 

 ينشعري  ائًماا

لكا نجد أن المصمم ن يسعى لتصميم منتجات عملية وقابلة 

 ير عاففي معين على المستمدم أ ناع لبستمدام فقط، بل إلحداا تأ

استمدامهم للمنتج، مع المحاولة على الحفاظ علي  فوال رحلة 

 المستمدما

وفي التصميم الصناعي نجد أن المنتجات النهائية أ ارت عاففة لودي 

المستمدمين، وأضاا توظيف الموا  الككية بالمنتجوات أبعوا ًا جديودة 

ي أو الوووظيفي أو الجمووالي للمنووتج سووواع علووى المسووتوى انسووتمدام

جعلتووو  أكثووور تميوووًزا وجوووو ة؛ وبالتبعيوووة كوووان لوووكلك أ ووور فوووي تحقيوووس 

عندما يُنظر إلى الموا  كجزع مستويات التصميم العاففي للمنتجاتا ف

من التصميم ووسيلة إل ارة مشاعر معينة للمستمدم، يوتمكن المصومم 

ستمدما من إبداص منتج يتناسب بشكل أفضل مع عا ات ومتطلبات الم

وبموورور الوقووت سوويقوم المسووتمدم بوودمج المنووتج فووي فقوسوو  اليوميووة 

 .ويتكون رابط عاففي بين المستمدم والمنتج
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 ( مستويات التصميم العاففي6جكل  

ويعتبر توظيف الموا  الككية قيمة مضافة للمنتج ساعدت على تعزيز 

اةول المعنووي بالشووكل والهيثووة  التصووميم العوواففي سووواع فووي مسووتواه

والجمال الظاهري؛ حيث أن الموا  الككية تعزز ذلك المستوي وبقووة 

.اص في المنتجات متغيرة اللون لما تحقق  من سمات جماليوة جكابوة 

للمستمدم بجانب تعزيز الجانب الوظيفي وانسوتمدامي وهوو الجانوب 

سوووولوك المووواص بالمسوووتوي الثووواني للتصووووميم العووواففي  مسوووتوى ال

واة اع(، مما ينعكس بالتبعية على المستوى الثالث واة.ير للتصميم 

 العاففي  مستوى اننعكاس(ا

وفيما يلي سنحاول  راسة توأ ير تطبيقوات المووا  الككيوة علوى مقيواس 

التصووميم العوواففي للمنتجووات موون .ووبل اسووتبيان يحقووس الهوودا موون 

 نهج الممتلط هو الجمع بين قوة البيانات الكمية والنوعيةااستمدام الم

جومل تتوراوح أعموارهم مون  120جارك في هكا انستبيان حووالي 

عام، من ممتلف المجانت حيث يمثل المشاركين في  55: +18سن 

كبيرة ومتنوعة من المستمدمين سوواع مون  ارسوي  انستبيان جريحة

التصووميم والمصووممين باإلضووافة أيضووا إلووى نسووبة موون التمصصووات 

 ا-( 7جكل رقم   -اة.رى وهكا ما يوضح  الرسم البياني 

 
 ا( رسم بياني يوضح نسب اةعمار السنية واةجناس المشاركة في انستبيان7جكل  

يهوودا انسووتبيان إلووى قيوواس مسووتويات التصووميم العوواففي الثب ووة فووي 

ا انستبيان المنتجات عن فريس مجموعة من اةسثلة، وتم تصميم هك

 Dieter بنوواًعا علووى المبووا ر العشوور للتصووميم الجيوود التووي عرفهووا 

 Rams  ومسوتويات التصوميم العواففي كموا عرفهواDonald A. 

Norman :كما هو موضح في اةجكال اةتية 

 
 ا( يوضح مقياس مستويا ت التصميم العاففي وعبقاتها بالمبا ر العشر للتصميم الجيد8جكل  

 
 اح مقياس مستويا ت التصميم العاففي( يوض9جكل  
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وتنقسم أسثلة انستبيان إلى  با مجموعات أساسية؛ كل مجموعة 

معنية بأحدي مستويات التصميم العاففيا المجموعة اةولي المعنية 

بالمستوي اةول  مستوى التعمس( وتتمثل في السؤال اةول، 

لسلوك والمجموعة الثانية الماصة بالمستوى الثاني  مستوى ا

( إلى سؤال 2واة اع( تتمثل مجموعة من ستة أسثلة من سؤال رقم  

(، والمجموعة الثالثة واة.يرة الماصة بالمستوى الثالث 7رقم  

للتصميم العاففي  مستوى اننعكاس( تتمثل في الثبا أسثلة 

( كما هو 5( إلى  1اة.يرةا بحيث يقيم المستمدم كل سؤال من  

 (ا10 موضح في الشكل رقم 

 

 
 ( يوضح فريقة مقياس مستويا ت التصميم العاففي10جكل  

 (ا11العاففي ككل في المنتجا كما هو موضح في الشكل  ويتم حساب نقاف كل سؤال على حدا ومن  م حساب نتيجة المقياس 

 
 ا( يوضح فريقة حساب مقياس التصميم العاففي11جكل  

مجموعة منتجات من تطبيقات الموا  الككية لقياس تم ا.تيار 

التصميم العاففي ومقارنتها بمثيلتها من المنتجات التقليديةا فتم 

-ا.تيار منتج يمثل كل فثة من تطبيقات الموا  الككية المككورة سابقًا 

 ا والمنتجات هي كما يلي:-( 4جكل رقم  

تشير إلى  منتجات المنتج األو  مكواة مالاس متغيرة اللون  (1)

 الكات(: 

يتغير لون المكواة الككية مع تغير  رجة الحرارةا تتميز هكه 

المكواة بمزان مياه مضيع يتوهج بألوان ممتلفة تلقائيًا تبعًا 

لدرجة الحرارة، إل.بارك عند الوصول لدرجة الحرارة 

المطلوبة لكَي اةقمشة الممتلفة، مما يقلل من ممافر إتبا 

أ ناع الكَي، بحيث يكون لكل لون  نلة  المستمدمين لألقمشة

 لنوص من اةقمشةا

 
 ( المنتج اةول12جكل  

 مظهر المنتج جيف.  .1

 المنتج سهل اًلستخفام.  .2

 ولة. المنتج حقق الهف  اسه .3

 خصائص المنتج تُلبي احتياجاتي. .4

 المنتج مزلج لالستخفام.  .5

 أداء المنتج جيف.  .6

 المنتج ُمعقف. .7

 أتشعر االرضا لنف استخفام المنتج.  .8

أتوقل أني سو  استخفم المنتج مرة أخرى  ي   .9

 المستقبل.

 سأرشح المنتج ألحف من أصفقائك أو أسرتك.  .10

 مقياس التصميم العاطفي

 
ED (Emotional Design) 

Scale 
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 (اB( مقارنة بالمكواة التقليدية منتج  A( يوضح متوسط تقييم المستمدمين لمكواه المببس متغيرة اللون منتج  3الجدول  

 المتغيرات م
 B) المنتج ) A) المنتج )

 النقاف (5-1يم  التقي النقاف (5-1التقييم  

 2 3 3 4 مظهر المنتج جيدا 1

 2 3 3 4 المنتج سهل انستمداما 2

 2 3 3 4 في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أن المنتج حقس الهدا بسهولةا 3

 3 2 3 4 .صائل المنتج تُلبي احتياجاتيا 4

 2 3 3 2 هل تتوقع أن المنتج مزعج لبستمداما 5

 3 2 3 4 المنتج جيداهل تتوقع أن أ اع  6

 2 3 3 2 في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أن المنتج ُمعقدا 7

 2 3 3 4 هل تتوقع أنك ستشعر بالرضا عند استمدام المنتجا 8

9 
في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أنك ستستمدم المنتج مرة أ.رى في 

 المستقبلا
4 3 3 2 

10 
وقع أنك سأرجح المنتج ةحد من في حالة استمدام المنتج، هل تت

 أصدقائك أو أسرتكا
4 3 3 2 

 55 75 مقياس التصميم العاطفي

الجدول السابس يوضح مقياس التصميم العاففي في المكواة متغيرة 

ا والهدا 55، بينما المكواه التقليدية كان يساوي 75اللون يساوي 

بب هكا هنا ليس الفارق في المقياس بين المنتجين فقط، بل في س

الفارقا لكا تم إضافة بعض اةسثلة إلى أسثلة انستبيان اةساسية 

لتوضيح رؤية تقييم المستمدم ومعرفة القيم المضافة للمنتج كما هو 

 (ا14( و  13موضح في الشكل  

 
 (A( رسم بياني يوضح أهم مميزات المنتج  13جكل  

المنتج مثل كما استمدم المشاركون في انستبيان عدة كلمات تصف 

سهل  -عملي -مبهج -ممتلف -جكاب-ممتاز -مبتكر -متطور - ذكي

أنيس(ا فنجد أن الموا  الككية  -عصري -ملفت للنظر -انستمدام

أضافت العديد من القيم للمنتج سواع على المستوى الجمالي، حيث 

أن تغيير اللون تضيف قيمة المنتج الجماليةا أو على المستوى 

مصائل المنتجات بعض تطبيس الموا  الككية التسويقي، فإن ال

تجعل المنتج أكثر تميًزا مقارنة بالمنتجات اة.رىا كما هو موضح 

 في الشكل التاليا

فالموا  الككية أضافت  قل للمنتج وجعلت تجربة انستمدام أكثر 

متعة وسهولة وهكا ينعكس علي القيمة انتصالية للمنتج  وبالتبعية 

 في وتحقيس أعلي مستويات   مستوى اننعكاس(اعلي التصميم العاف

جاعت اةسثلة المضافة لبستبيان ببعض المؤجرات التي توضح 

(، فنجد أن B( و Aالفارق بين التصميم العاففي في المنتجين  

%( من المشاركين في انستبيان وجدوا أن أهم ما يميز المنتج 72 

.يرة الشكلا وبالمقارنة مع هو الوظيفة  م انستمدام وفي المرتبة اة

المنتجات المما لة التقليدية، نجد أن الموا  الككية ضافت العديد من 

القيم للمنتج سواع في القيم الوظيفية أو انستمدامية؛ حيث أن .صية 

تغير اللون تبعًا لنوعية اةقمشة جعلت من تجربة انستمدام أكثر 

ألقمشة وبالتالي تحقيس سهولة وأمن وقللت من احتمالية حدوا تلف ل

 الهدا من المنتج بسبسةا

باإلضافة إلى سؤال أ.ر يطلب من المستمدمين وصف المنتج بكلمة 

واحدة، وكانت اإلجابات تتناول الكثير من الكلمات اإليجابية مثل 

 –مفيد  –مسلي  –رائع  –ممتاز  –نافع  –مبتكر  –ذكي  – متطور 

ممتلف(ا أيًضا  –انستمدام  سهل –أنيس  –جكاب  –ملون  –متميز 

على مستوى القيم الجمالية، فتغير لون المنتج و نلة كل لون إلى 

نوص معين من اةقمشة أضافت كثيًرا لقيمة المنتج الجمالية وجعلت 

تجربة انستمدام أكثر جاذبية ويتضح ذلك من .بل الكلمات التي 

مسلي(  – ملون -مبتكر –وصف بها المشاركون المنتج مثل  جكاب 

وغيرها التي تدل علي نجاح تجربة انستمدام وجعلها أكثر تميًزا 

من المنتج التقليديا وبالتبعية أضاا ذلك لقيمة المنتج انتصالية 

وعبقت  بالمستمدم بجانب قيمت  التسويقية وهو ما يوضح  سؤال 

 (ا14الشكل رقم  
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 (A( رسم بياني يوضح مدى تميز المنتج  14جكل  

 منتجات متحكمة في  ج الثاني جهام قياس السكرالمنت (2)

 الضوع(:

تسمح لك هكه التقنية الفريدة بمراقبة مستويات الجلوكوز في الدم 

عدة مرات  ون الحاجة إلى ا.تراق جلدك أو حدوا ألما لن 

 واٍن لتوفير تجربة ا.تبار بسيطة  10يستغرق اةمر أكثر من 

م وضع  بحيث يضغط وسريعة في أي وقت وفي أي مكانا فقط يت

برفس على الجلد بين اإلبهام والسبابة، وسيتم بعد ذلك إرسال 

 البيانات نسلكيًا وبأمان إلى هاتفك الككيا

 
 ( المنتج الثاني15جكل  

 (اB( مقارنة بالجهاز التقليدي منتج  A( يوضح متوسط تقييم المستمدمين لجهاز قياس السكر بدون جرح منتج  4الجدول  

 غيراتالمت م
 B) المنتج ) A) المنتج )

 النقاف (5-1التقييم   النقاف (5-1التقييم  

 2 3 3 4 مظهر المنتج جيدا 1

 2 3 3 4 المنتج سهل انستمداما 2

 2 3 3 4 في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أن المنتج حقس الهدا بسهولةا 3

 2 3 3 4 .صائل المنتج تُلبي احتياجاتيا 4

 2 3 3 2 توقع أن المنتج مزعج لبستمداماهل ت 5

 2 3 3 4 هل تتوقع أن أ اع المنتج جيدا 6

 2 3 3 2 في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أن المنتج ُمعقدا 7

 2 3 3 4 هل تتوقع أنك ستشعر بالرضا عند استمدام المنتجا 8

9 
أ.رى في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أنك ستستمدم المنتج مرة 

 في المستقبلا
4 3 3 2 

10 
في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أنك سأرجح المنتج ةحد من 

 أصدقائك أو أسرتكا
4 3 3 2 

 50 75 مقياس التصميم العاطفي

( يوضح أن مقياس التصميم العاففي في المكواة 4الجدول رقم  

ياس يساوي ، بينما المكواه التقليدية كان المق75متغيرة اللون يساوي 

ا كما وصف المشاركون في انستبيان المنتج بالعديد من الصفات 50

رائع سهولة انستمدام  ون  –إنساني  –غير مؤلم  –مثل  مريح 

متطور( جميعها صفات تنعكس  –مميز  –بسيط  -أمن  –مساعدة 

علي القيم المضافة للمنتج وهي قيم استمدامية في المقام اةول كما 

%( من المشاركين 84(، حيث أن  16لشكل رقم  هو موضح في ا

يجدوا أن أكثر ما يميز المنتج هو انستمدام  م الوظيفة  م الشكل؛ 
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ويتضح ذلك جيدًا في الكلمات التي استمدامها المشاركون في وصف 

المنتج، فجاعت أغلب الكلمات إن لم تكن جميعها تنعكس علي القيم 

تمدام والقدرة علي استمدام انستمدامية للمنتج مثل سهولة انس

المنتج  ون مساعدة بجانب اةمان والراحة واإلنسانية والبسافة كلها 

كلمات تدل علي سهولة تجربة انستمدام وتحقيس الهدا اةساس من 

  المنتج بأمان وراحة  ون ألم أو عناعا

 
 (A( رسم بياني يوضح مميزات المنتج  16جكل  

 

 
 ( الهدا بسهولةA( رسم بياني يوضح مدى تحقيس المنتج  17جكل  

الموا  الككية جعلت تجربة انستمدام أكثر أمن وراحة وبالتبعية جاع 

المنتج أكثر تميًزا، فمصائل المنتج أضافت لقيمت  انتصالية 

وعبقت  بالمستمدم الكي حقس الهدا من المنتج بسهولة مقارنة 

 (ا17التقليدي وهكا ما يوضح  جكل رقم   بالمنتج

باإلضافة إلي قيمة المنتج انتصالية وعبقت  بالمستمدم جاعت قيمة  

المنتج التسويقية والتي تجعل المنتج أكثر قدرة على المنافسة وأكثر 

 (ا18تميًزا بشكل ملحوظ وهو ما يوضح  سؤال الشكل رقم  

 

 
 (Aنتج  ( رسم بياني يوضح مدى تميز الم18جكل  

  منتجات التنظيم الحراري(: المنتج الثالث مالاس التنظيم الحراري (3)
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 ( المنتج الثالث19جكل  

تسمح هكه المببس بضبط  رجة الحرارة الدا.لية للنسيجا بحيث 

تعمل على يالحفاظ على  اع اةجماص البار يني و يالحفاظ على 

الطور، أي عندما تبريد اةجماص الدافثين يا يرجع ذلك لموا  تغير 

ترتفع  رجة الحرارة المحيطة تمتل ما ة تغيير الطور الحرارة 

وتكوب وتمزن الحرارة؛ وعندما تنمفض  رجة الحرارة المارجية 

تتكثف موا  تغيير الطور وتطلس الحرارة، بحيث تبقى  رجة 

الحرارة الدا.لية للنسيج مستقرة نسبياا ومثل هكه التقنية تكون فعالة 

خ جديد البرو ة كما يمكن أيًضا انستفا ة منها في المببس في المنا

 الرياضية ومببس رجال اإلففاع والمفروجاتا

 ا 57.5، بينما المببس التقليدية كان المقياس يساوي 75( يوضح مقياس التصميم العاففي في مببس التنظيم الحراري يساوي 5الجدول رقم  

 المتغيرات م
 B) المنتج ) A) المنتج )

 النقاف (5-1التقييم   النقاف (5-1التقييم  

 2 3 3 4 مظهر المنتج جيدا 1

 3 4 3 4 المنتج سهل انستمداما 2

 2 3 3 4 في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أن المنتج حقس الهدا بسهولةا 3

 2 3 3 4 .صائل المنتج تُلبي احتياجاتيا 4

 3 2 3 2 اماهل تتوقع أن المنتج مزعج لبستمد 5

 2 3 3 4 هل تتوقع أن أ اع المنتج جيدا 6

 3 2 3 2 في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أن المنتج ُمعقدا 7

 2 3 3 4 هل تتوقع أنك ستشعر بالرضا عند استمدام المنتجا 8

9 
في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أنك ستستمدم المنتج مرة أ.رى 

 في المستقبلا
4 3 3 2 

1

0 

في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أنك سأرجح المنتج ةحد من 

 أصدقائك أو أسرتكا
4 3 3 2 

 57.5 75 مقياس التصميم العاطفي

جاعت اةسثلة المضافة لبستبيان ببعض المؤجرات التي توضح 

(، فنجد أن B( و Aالفارق بين التصميم العاففي في المنتجين  

ستبيان وجدوا أن أهم ما يميز المنتج %( من المشاركين في ان91 

هو الوظيفة  م الشكل وفي المرتبة اة.يرة انستمداما وهكا ما 

 (ا 20يوضح  الشكل رقم  

بالمقارنة مع المنتجات المما لة التقليدية، نجد أن الموا  الككية في و

هكا المنتج ضافت العديد من القيم سواع الوظيفية أو الجمالية؛ حيث 

ة التنظيم الحراري جعلت المنتج يلبي احتياجات المستمدم أن .صي

ويحقس الغرض اةساسي بسهولة وهو ما يوضح  اةجكال رقم 

(ا22( ورقم  21 

 
 (A( رسم بياني يوضح مميزات المنتج  20جكل  
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 ( نحتياجات المستمدمA( رسم بياني يوضح مدى تلبية .صائل المنتج  21جكل  

 
 ( للهدا بسهولةAوضح مدى تحقيس المنتج  ( رسم بياني ي22جكل  

 
 (A( رسم بياني يوضح مميزات المنتج  23جكل  

 

باإلضافة إلى سؤال وصف المنتج بكلمة واحدة، وكانت اإلجابات 

وظيفي  –عصري  –تتناول الكثير من الكلمات اإليجابية مثل  مريح 

احدة فبقة و – افئ  –رياضي  –رائع  –ممتاز  –نافع  –مبتكر  -

تكفي(ا فهكه المصية زا ت من تميز المنتج وقيمت  التسويقية وهو ما 

 يوضح  الشكل التاليا 

منتجات  - منتجات ذاتية اإلصبح المنتج الراال ســيارة ذكية (4)

 منتجات متكيفة(: -ذاتية التنظيف

 التقنية اةولي: وظفت نمبورجيني تقنيات متطورة تمنح سيارتها

(Terzo Millennio)  القدرة على إصبح المدوش والصدمات

ذاتياً، وذلك عبر تطوير ما ة يكاربون فايبر ي قا رة على ترميم 

.دوش وجقوق وفراغات هيكل السيارة بشكل أوتوماتيك باستمدام 

أجهزة استشعار نكتشاا أي جقوق أو أضرارا إذا تم اكتشاا 

نابيب صدص صغير، تبدأ عملية اإلصبح الكاتي في ملع الشس باة

 مما يمنع الشقوق من اننتشار أكثر في هيكل السيارةا -النانوية 

ومرسيدس وغيرهم الزجاج  McLarinالتقنية الثانية: وظفت 

 المتلون كهربائيًا في: 

 ( فتحات السقف للتحكم في  رجة الشفافيةا1 

( المرفة الملفية، ويكون وقت انستجابة لتغيير اللون الكامل 2 

قريبًا، في حين أن اننمفاض مرة أ.رى إلى الحالة  انية ت 0.38

  انية فقطا 0.2اةولية يستغرق حوالي 

من  التقنية الثالثة: تم استمدام زجاج ذاتي التنظيف مما يحسن-

 الرؤية في حال اةمطار أو الطقس والظروا البيثية الممتلفة 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 (اB( مقارنة بالسيارة التقليدية منتج  Aكية منتج  ( يوضح متوسط تقييم المستمدمين للسيارة الك6الجدول رقم  

 المتغيرات م
 B) المنتج ) A) المنتج )

 النقاف (5-1التقييم   النقاف (5-1التقييم  

 2 3 3 4 مظهر المنتج جيدا 1

 2 3 3 4 المنتج سهل انستمداما 2

3 
في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أن المنتج حقس 

 الهدا بسهولةا
4 3 3 2 

 2 3 3 4 .صائل المنتج تُلبي احتياجاتيا 4

 4 1 3 2 هل تتوقع أن المنتج مزعج لبستمداما 5

 2 3 3 4 هل تتوقع أن أ اع المنتج جيدا 6

 4 1 3 2 في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أن المنتج ُمعقدا 7

 2 3 3 4 هل تتوقع أنك ستشعر بالرضا عند استمدام المنتجا 8

9 
ي حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أنك ستستمدم المنتج ف

 مرة أ.رى في المستقبلا
4 3 3 2 

10 
في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أنك سأرجح المنتج 

 ةحد من أصدقائك أو أسرتكا
4 3 3 2 

 60 75 مقياس التصميم العاطفي  

ككية الجدول السابس يوضح مقياس التصميم العاففي في السيارة ال

ا ويتضح 60، بينما السيارة التقليدية كان المقياس يساوي 75يساوي 

سبب هكا الفارق من المبل إجابات اةسثلة التالية باإلضافة إلى 

 (اAتحليل القيم المضافة في المنتج  

 
 (A( رسم بياني يوضح مميزات المنتج  25جكل  
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 (A( رسم بياني يوضح مدي تميز المنتج  26جكل  

%( من المشاركين في انستبيان 97( يوضح أن  25الشكل رقم  

وجدوا أن أهم ما يميز المنتج هو الوظيفة  م انستمدام وفي المرتبة 

اة.يرة الشكلا وبالمقارنة مع المنتجات المما لة التقليدية، نجد أن 

الموا  الككية ضافت العديد من القيم إلي المنتجا فجاعت كلمات 

في انستبيان للمنتج تدل على تميز المنتج  وصف المشاركون

وا.تبف  سواع على الجانب انستمدامي أو الوظيفي أو المظهر 

مميز  –المارجي؛ زمن الكلمات التي تم وصف المنتج بها  عبقري 

جكل جيد واستمدام أسهل  –تقني  -حل سريع وذكي –مبهر  –

جد أن المنتج موفر(ا كثير من أراع المشاركين ت –رفاهية  –وأسرص 

 A يوفر الكثير من الوقت في عمليات الصيانة وتجعل عملية )

انستمدام أسهل وتضيف إلى القيم الجمالية للمنتج وتجعل  أكثر 

%( من المشاركين يروا أن المنتج متميز جدًا 85تميًزا حيث أن  

 (ا26مقارنة بالمنتجات المشابهة كما يوضح الشكل رقم  

  منتجات مولدة للطاقة(: ص الذكيالمنتج الخامس القمي (5)

القميل الككي يعمل على جمع وتمزين الطاقة من حركة الجسم 

كالتلويح بكراعيك بجانب بعض التقنيات المساعدة لتوليد تيار 

كهربي ومن  م جحن الساعات أو الهواتف الككيةا كما يمكن  أيًضا 

 جمع بياناتك الطبية كضربات القلب والتنفسا

 
 ( المنتج المامس27جكل  

 (اB( مقارنة بالمببس التقليدية منتج   A( يوضح متوسط تقييم المستمدمين للقميل الككي منتج  7 الجدول رقم 

 المتغيرات م
 B) المنتج ) A) المنتج )

 النقاف (5-1التقييم   النقاف (5-1التقييم  

 2 3 3 4 مظهر المنتج جيدا 1

 3 4 3 4 المنتج سهل انستمداما 2

 2 3 3 4 في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أن المنتج حقس الهدا بسهولةا 3

 2 3 3 4 .صائل المنتج تُلبي احتياجاتيا 4

 3 2 3 2 هل تتوقع أن المنتج مزعج لبستمداما 5

 2 3 3 4 هل تتوقع أن أ اع المنتج جيدا 6

 3 2 2 3 في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أن المنتج ُمعقدا 7

 2 3 3 4 هل تتوقع أنك ستشعر بالرضا عند استمدام المنتجا 8

9 
في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أنك ستستمدم المنتج مرة أ.رى 

 في المستقبلا
4 3 3 2 

1

0 

في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أنك سأرجح المنتج ةحد من 

 أصدقائك أو أسرتكا
4 3 3 2 

 57.5 72.5 طفيمقياس التصميم العا

( يوضح مقياس التصميم العاففي في القميل الككي 7الجدول رقم  

ا 57.5، بينما المببس التقليدية كان المقياس يساوي 72.5يساوي 

%( من المشاركين يجدوا أن أكثر ما يميز المنتج هو 77حيث أن  

الوظيفية  م انستمدام  م الشكل أو المظهر المارجي للمنتج كما هو 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 (ا28وضح في الشكل رقم  م

 
 (A( رسم بياني يوضح مميزات المنتج  28جكل  

كما وصف المشاركون في انستبيان المنتج بالعديد من الصفات مثل 

متعد  انستمدام  –تكنولوجي  –مفيد –ممتلف  –رياضي  – عملي 

متطور( جميعها صفات تنعكس علي القيم المضافة للمنتج  –مميز  –

امية في المقام اةول كما هو موضح في الشكل رقم وهي قيم استمد

(، فجاعت أغلب الكلمات إن لم تكن جميعها تنعكس علي القيم 28 

الوظيفية للمنتج مثل متعد  انستمدام لقدرة علي أ اع أكثر من وظيفة 

بجانب الغرض اةساسي مثل جمع وتمزين البيانات الطبية وجمع 

افة للمنتج وتزيد من قدرة المنتج الطاقة والتي تُعد من القيم المض

 (ا29التسويقية وتجعل  أكثر تميًزا كما هو موضح في الشكل رقم  

 
 (A( رسم بياني يوضح مدى تميز المنتج  29جكل  

 Conclusionاخلالصة 

من .بل  راسة هكا الموضوص حاولنوا توضويح ف ور تطبيقوات المووا  

 اتاالككية على مقياس التصميم العاففي للمنتج

 ( يوضح متوسط تقييم المنتجات الممس السابقةا8الجدول رقم  

 المتغيرات م
 B) المنتج ) A) المنتج )

 النقاف (5-1التقييم   النقاف (5-1التقييم  

 2 3 3 4 مظهر المنتج جيدا 1

 2 3 3 4 المنتج سهل انستمداما 2

 2 3 3 4 ا بسهولةافي حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أن المنتج حقس الهد 3

 2 3 3 4 .صائل المنتج تُلبي احتياجاتيا 4

 3 2 3 2 هل تتوقع أن المنتج مزعج لبستمداما 5

 2 3 3 4 هل تتوقع أن أ اع المنتج جيدا 6

 3 2 2 3 في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أن المنتج ُمعقدا 7

 2 3 3 4 هل تتوقع أنك ستشعر بالرضا عند استمدام المنتجا 8

9 
في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أنك ستستمدم المنتج مرة أ.رى 

 في المستقبلا
4 3 3 2 

10 
في حالة استمدام المنتج، هل تتوقع أنك سأرجح المنتج ةحد من 

 أصدقائك أو أسرتكا
4 3 3 2 

 55 72.5 مقياس التصميم العاطفي

الموا  الككية في مجانت ممتلفة أ ر على مقياس التصوميم العواففيا ة نجد أن لتطبيقات ( وتقييم الممس منتجات السابق8من الجدول رقم  
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في تطبيقات المووا   (ED Scale)فمتوسط مقياس التصميم العاففي 
ا 55بينموا المنتجوات التقليديوة كوان يسواوي  72.5الككية كان يسواوي 

ككيوة ويرجع الفارق في مقياس التصميم العواففي إلوى توأ ير المووا  ال
والقيمووة المضووافة للمنتجووات نتيجووة وجووو  الموووا  الككيووة فووي عمليووة 

سوابقة أن الفوارق بوين  التصميم، كما يتضح أيًضا بتحليول الجوداول ال
تطبيقات الموا  الككيوة والمنتجوات التقليديوة يشومل المسوتويات الثب وة 
للتصميم العواففي ون يقتصور علوى مسوتوي  ون اة.ورا فجواع تقيويم 

الموا  الككية في العشر أسثلة والتي تمثل المستويات الثب وة تطبيقات 
 للتصميم العاففي أعلي من نظيراتها من المنتجات التقليديةا

 
( يوضح تأ ير الموا  الككية مقابل الموا  التقليدية على 30جكل  

 مقياس التصميم العاففي

صوًصا ومن هنا يتضح مدى أهمية المامات عموًما والموا  الككية .

في عملية التصميم وفي مقياس التصميم العاففي بالمنتجوات ومون  وم 

تحقيوووس تجربوووة اسوووتمدام إيجابيوووة و.لوووس رابوووط وصووولة بوووين المنوووتج 

 والمستمدما  

تصميم المنتجات في ابتكار منتجات قا رة على تحقيس تجربة  

يات التصميم استمدام إيجابية وناجحة ومن  م تحقيس أعلي مستو

 العاففيا

 ساعد الموا  الككية من .بل .صائصها الفريودة والمتميوزة علوي ت

تحسين تجربة انسوتمدام وإضوافة قويم اسوتمدامية ووظيفيوة وجماليوة 

 للمنتجاتا

  للموا  الككية أ ر فعال في تحقيس التصميم العاففي للمنتجات على

 ممتلف مستويات  الثب ةا

 ا مووة ستصووبح الموووا  الككيووة عنصوور توقووع أنوو  فووي السوونوات الق

أساسوووي يسوووتمدمها المصوووممون المطوووورون للمنتجوووات والمبووورات 

المسووتمدم ممووا يجعوول تجربووة المسووتمدم النهووائي فووي نهايووة المطوواا 

 أفضلا

  Recommendationsالتوصيات 

  أن الموا  الككية عنصر مؤ ر في عملية التصميم والقيمة انتصالية

 ية للمستمدميناللمنتج والتجربة انستمدام

  ينصح المصمم أن يصا ق  ارسي الموا  الككية والتحدا أليهم في

المرحلة المبكرة من التفكير في منتج ما والنظر في كيفية استمدام 

الموا  الككية لحل مشكلة تصميمية معينة للوصول إلى حلول 

 تصميمية أكثر قوةا

 لما لها من  انهتمام بتحقيس مستويات التصميم العاففي بالمنتجات

 أ ر فعال على تجربة المستمدما

  تدريب  ارسي التصميم على تعزيز تصميم المنتجات من .بل

 استمدام الموا  الككية في عملية التصميما
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