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ملخص البحث :Abstract

أدى التطوووول التلنولووووجى والسووورعة الااحلوووة يوووى الحیوووا الیومیوووة تلوووى اوووول منتجوووات أك ووور عقیووودا علوووى
المسوووتوى الوووو یفي وااداحوووى للمنتجوووات مموووا انعلوووى علوووى المسوووتوى الجموووالى للمنوووت ومموووا ا شوووك يیووو
تنعلوووال كوووا ذلوووك التعقیووود علووووى أدال المنوووت وةاووووة الو یفوووة ا ساسوووویة وعلوووى ووور ا نتوووا والتللفووووة
و ووور الوووت لل مووو المنوووت ویعتبووور بسووویت المنوووت أو أسووولو الحووود اادنوووى يوووى التصووومیم مووو أيضوووا
الحلوووووع لمعالجووووة لووووك المشووووللت وللت كیوووود علووووى ياعلیووووة أدال المنووووت بشوووولا مبسووووت و یملوووو عریوووو
بسوویت المنووت ب نووو مجوواع دمووو أيضووا و وواح لوووجدال ب سووا عووودد موو ا جوو ال باسوووت دا المووواد وعملیوووات
التصوووونیأل ا ك وووور ملحمووووة يفلسووووفة صوووومیم المنتجووووات قووووأل يووووي المقووووا ااوع يووووي ا جا ووووات التصوووومیم ذات
المحووووول اانسوووواني و وووولا التعقیوووود يووووي المنتجووووات ادى تلووووى سصووووول يووووي ااسووووتجابة لحاجووووات المسووووت د
وكووووللك سصووووول يووووي ادال المنتجووووات وسصوووور عمر ووووا اايترا ووووي لووووللك سووووعى وووول الدلاسووووة تلووووى ووووويیر
ووور الووووووع تلوووى منتجوووات بسووویطة بدایوووة مووو يلووور التصووومیم وشووولا المنوووت ال وووالجى موووأل الحفوووا
علوووى و ليوووأل أدال المنوووت ب سوووا عملیوووات تنتوووا كموووا ووووير ووول الدلاسوووة مناجوووا ی كووود علوووى ليوووأل كفوووال أدال
المنتجوووات وكوووللك تبووورال القووویم الفنیوووة مووو ةووولع اا جوووا لتبسووویت التصووومیم لینوووت عووو ذلوووك منتجوووات اك ووور
اسووووتدام ممووووا یعنووووي قلیووووا للفووووة اانتووووا ولیوووواد القیمووووة ااستصووووادیة للمنووووت  ،حیوووو ان كووووا ةووووت يووووى
التصووومیم بم ا بوووة عنصووور وووا يوووى المنوووت الناووواحى ياموووا أن یريوووأل كفوووال المنوووت مووو حیووو الشووولا والو یفوووة
تموووا أن یلوووون عب وووا علوووى التصووومیم يیجووول دلاسوووة كوووا ةوووت يوووى التصووومیم جیووودا كموووا ان ا يلوووال التصووومیمیة
البسووویطة لوووون اك ووور ووو ایرا مووو ا يلوووال التصووومیمیة المعقووود و قلیوووا عووودد اجووو ال المنوووت یجعلووو أك ووور
سووواولة عنووود ااسوووت دا وأةووو ولنوووا وی یووود مووو كفال ووو ااسوووت دامی و یجعلووو أك ووور اسوووتدامة يلوووا ةوووت
م بدایة التصمیم یجل دلاست جیدا ومعرية ما یقدم م سیمة جمالیة او و یفیة

كلمات دالة :Keywords
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املقدمة Introduction

یجمأل المنت بی متناسضی على دلجة كبیر م التبای بی كا م
ملونا ا دلاكیة والمادیة كما م ا التلنولوجیا والتقنیات الحدی ة
راكما كمیا ونوعیا ی ار على المنت  ،مما أدى الى وووع المنتجات
الى مواوفات ذات شلا مركل أار على ادلاك المتلقى للمنت
ووعوبة ااست دا والتناوع  ،كما ان لیاد القو التنايسیة بی
المنتجات الم تلفة لیصبح كا منت متمی ع ااةر يي عصر
المعلومات المعقد ،جعا المست د یستالك ك یر م الوست والجاد
لفام المنت والتعاما مع ونتیجة لللك اوبح ی تال الم ید م
ا ش اص أسلو الحیا البسیت لت فی الضغت يا يلال ااك ر
أ میة غالبا ما لون بسیطة جدا ،حی یساعد أسلو الحد اادنى
داحما على يام و غییر ر التصمیم كما یُست د أسلو الحد
اادنى ل یاد الفام اانسانى للرمول ااساسیة  :حی یست د
ااةت اع يى ةلق البسا ة والتمیی

مشكلة البحث Statement of the Problem

لم مشللة البح يى ا جا بعض المصممی الى اارال و یفة
المنت ع ریق التعقید يى المنت ولیاد راكل العناور
والمبالغة الشللیة التى ار على الو یفة بالسلل كما أن المی
التنايسیة المت اید بی المنتجات ب یاد عدد الو اح التى یقو باا
المنت الواحد لجل المستالك اار على شلا المنت النااحى كما اار
على شتیت المست د ع الو یفة ا ساسیة للمنت و عقید الای ة
ال الجیة للمنت واقا ولن المنت ولیاد حجم ووعوبة يام

ودلاك المنت والتعاما مع و عرض أج ال الى اللسر والتل
بساولة

أهداف البحث Objectives




حدید معاییر بسیت التصمیم واست لص مقومات الشلا
البسیت للمنت (كی نحلم على المنت أن بسیت ما ى
معاییر المنت البسیت ؟)
م اجرالات العملی
ادلا ا جا بسیت التصمیم
التصمیمیة للوووع تلى أيلال ینت عناا منت ممی ساا
التناوع
الدم بی ا جا بسیت التصمیم وا جا التصمیم المستدا
للوووع تلى ايلال صمیمی لبي حاجات المست د الحقیقیة
و ید م كفال وعمر المنتجات

منهج البحث Research Methodology

1المنا الووفى التحلیلي2 -المنا التجریبي

مصطلحات البحث Terminology

بسيطُ :مؤلَّف من عناصر متجانسة ذات طبيعة واحدة ،غير
مركَّب  ( simpleبَسِيط (خا ٍل من َّ
الز ْخرفة ال ُم ْف ِرطة
الحد األدنى ) : )Minimalismهي حركة فنية ازدهرت في
الستينات خرجت من تحت المدرسة التجريدية وتتميز بتقديم
االعمال الفنية بأقل عدد من العناصر واأللوان .وتعتمد على
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التبسيط وحذف الكثير من التفاصيل.
التصمیم المستدا ) : (sustainable designو يلسفة سعى
تلى حسی البی ة تلى أسصى حد ممل و قلیا ا رال على البی ة
الطبیعیة تلى أسا حد ممل

االطار النظري Theoretical Framework

تصميم المنتجات:
یعد صمیم المنت عملیة عقلیة منظمة نستطیأل باا التعاما مأل انواع
متعدد م المعلومات وتدماجاا يى مجموعة واحد م اايلال
واانتاال برؤیة وا حة لاا و ظار ل الرؤیة يى شلا لسومات
أو جدوع لمنى او وول ,وان التصمیم یتضم الطریقة والمنت
يى نفى الوست
و عددت المعاییر التى یقو علیاا صمیم منت جید ومناا ( الشلا
– الو یفة – ا ستدامة ) وما سوف یتم التركی علی يى لا البح
و الشلا يى صمیم المنت وما المقومات المطلوبة يى شلا المنت
وكی ی ار بسیت التصمیم على اارال الشلا ال الجى للمنت
معايير تصميم المنتج :
المنت  :و كا ا شلاع المصنعة التي ر ى حاجة المستعما ،
والمنتجات ااست دامیة :ي كا ما أجریت علی عملیات حویلیة
ل لق منايأل يی (عمر)2006
يالمنت م ل م علسات اك ر مما ي م لفة م موجودات وان
المنت ذو حدی يلري ويني و حتاما نطوي معالينا الجمالیة
والتعبیریة والو یفیة التي بمجملاا نمي لوسنا و حا مشاكلنا يي
الواسأل ,وا نتا ا یعتمد على التلنیك وعناور ا باال بقدل ما
یعتمد على الفلر المبتلر والفام العمیق ذوا المتلقي و وايقاا مأل
متطلبات المست د كما نجد يى الم طت المو ح بالشلا لسم
()1و لا یجعلنا نتطر الى صمیم شلا المنت

شلا ( )1معاییر صمیم المنت
الشكل فى تصميم المنتج :
أن النوایا الجمالیة ي منت لیست مجرد ت ايات على النوایا
الو یفیة والایللیة با أن النوایا الجمالیة مستوحا م اعتبالات
و یفة ی ة المنت و یللاا وان نجاح أي ی ة منت كعما جمالي
یعتمد على حقیق وحد عضویة بی النواحي الجمالیة والو یفیة
والایللیة (  )20كما نلحظ يى الشلا لسم ()2

ی ة المنت و حقیق الوحد العضویة الشلا ()2
"الشلا بان
و ناك عد عریفات ولدت للشلا يمناا عری
الصول المم لة بالسطح ال الجى للمنت أو الایلا البناحى والشلا

و الطریقة التى نرى باا لا المنت أو اللیفیة التى یمل باا
مشا د (عوض " )1991
یعد الشلا م المفا یم ا ساسیة يى ركی القیم الفلریة والفلسفیة
والجمالیة يى ادلاك المنت ولاا دول يعاع يى العملیة التصمیمیة
نتیجة اادلاك البصري للشلا م ةلع القیمة الجمالیة ل وملحمة
الو یفة التى ومم م اجلاا وعلى ل ااسال یتم بنال الشلا يى
المنتجات
تصنييفات األشكال فى التصميم :
أشلاع ندسیة  -أشلاع عضویة  -أشلاع بیعیة  -أشلاع مجرد -
أشلاع م یلیة -أشلاع غیر م یلیة  -أشلاع مو وعیة-أشلاع غیر
مو وعیة كما نجد يى م اع لتصمیمات أشلاع م تلفة م المقاعد
()3

صنیفات الشلا الم تلفة يى صمیم المقاعد ()3
أسس العامل النفسي لشكل المنتج :
ناك علسة سیلولوجیة وایقة بی الشلا واانسان المست د ویعما
المصمم على اكید ل العلسة و حسیناا او د ول ا يغالبا ما
یر بت الشعول العدوانى بااحجا اللبیر واالوان ال ا یة كما ال بت
الشعول بالحمایة بالشلا واالوان المر بطة بالبی ة المحیطة ياناك
العدید م ااشلاع التى أاالت لدود أيعاع ةلع االمنة الما یة
ومالالت یر ا حتى اان " لللك یجل أن یقو المصمم بتو ید
العلسة بی المنت والظروف المحیطة ب للى یحصا التاایر اللى
یرجو م منتجا ویحدد ما اللى یرید م المنت ا ان یلون
المنت تیجابیا ا مجاوع أ مربح ا ادئ و لا ااستفسالات یجل
ان لقي لدود وریحة م المصمم سبا البدل يى و أل أيلال
التصمیم" و نا یظار دول التبسیت كوسیلة ایجابیة يى اارال شلا
المنت وعلینا أن ندلك أوا بشك د مفاو صمیم المنت
صمیم المنت  :یقصد بتصمیم المنت أو ال دمة تحديد الهيكل العا
للمنت أو ال دمة المطلو تنتاجاا والمكونات الداخلية لالا المنت
أو ال دمة وارتباط هذه المكونات مع بعضها وطريقة عملها
وتركيبها ثم طريقة إستعمال لا المنت أو ل ال دمة وصيانتها
عناصر تصميم شكل المنتج :
یشما صمیم الشلا ال الجى على عناور متعدد ویمل اجمالاا
يى  3عناور لحیسة :
(أ) المظار اللوسي ویتاوع الشلا ال الجي م ةطو و لوی
واللون والحجم والملمى
( ) المظار الو یفي للمنت ویتناوع ذلك ریقة صنیأل المنت
و سویق وكیفیة تستعمال
( ) ا ل لال والصلبة  ،أي العمر ا نتاجي أو الفتر التي یصلح
باا المنت
و حت كا عنصم منام ندل العناور الفرعیة كما يى الشلا لسم
( )4نجد ان ةطو  -لوی  -اللون – الملمى – الحجم  -الطرال -
القیمة العا فیة  -المظار الو یفي دةا حت عناور صمیم شلا
المنت
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حت عناور صمیم شلا المنت ()4
(combridge English
ل العملیة
ع
الشئ النا
تبسيط شكل المنتج :
), dictionaryومعنى التبسیت يى سامول ) (LEXICOو
والتبسیت و اایضاح والتیسیر والقضال على التفاویا ال احد
جعا الشئ أساا يى التنفیل أو الفام كما نلحظ يى شلا لسم ()5
وكللك و عملیة ونأل الشئ أسا عقیدا وبالتالى أساا للقیا أو يام

التبسیت و جعا الشئ أسا عقیدا ( )5
الللمة الرحیسة التي لون مصحوبة تما بتعیی وتما بتفسیر" وبللك
حی یعتبر التبسیت  :تلالة المتاعل والماا غیر الضرولیة ،مما
يالتعقید یم ا " نسق بیعي أو منطقي مركل م عناور متمای
یجعا المامة يى متناوع الید والحیا أساا بشلا عا وكللك حسی
"المبالغة الشكلية  :ى ااك ال يي ااشلاع الداةلة يي العملیة
القابیلة للست دا وبما أن م عری التبسیت ب ن نقیض التعقید أو
التصمیمیة و ي المبالغة الشللیة و و عملیة حقیق جمیأل الوحدات
الحد م التعقید يعلینا أن نعلم معنى التعقید والمبالغة الشللیة لتجنبام
يي التصمیم ,أي ااشلاع ال احد التي اذا ما حليت م التصمیم يان
ةلع العملیة التصمیمیة
التصمیم ا یت ار و یفیا او دالیا او جمالیا" (نول  )2016كما عو
مصطلحات نقيضة للتبسيط :
مو ح وول المنتجات الشلا لسم ()6
التعقيد یم ا " ما یشتما على عد عناور ،وبوج عا على عدد
كبیر م العناور" ويي المنطق یقاع " تن حدا ما مركل تذا كانت

المقالنة بی التعقید والتبسیت يى واجاة است دا المنت شلا ()6
یدعو مفاو صمیم الحد ا دنى تلى:
فلسفة فكر تبسيط شكل المنتج :
 تلالة ال ةرية وااحتفا بالو اح ا ساسیة والتركی على
"التصمیم الفعاع و اللي یويق بی المتناسضات التي فر اا
فاویا المنت لتع ی القیمة الو یفیة والجمالیة م أجا
روف كا مشروع حی تن یويق بی أشیال ویفرض أشیال أةرى
حقیق ایر البسا ة
ذات سیم عبیریة وو یفیة واستصادیة" (على  )2017ویمل أن یتیح
 و عد الو یفة ى ااسال يى اسلو الحد ا دنى والتركی
التصمیم الفروة للنطل والحریة يي التفلیر ،وعلى المصمم أن
على فاویا المنت م اجا ليأل كفال اادال و حسی
یقرل ما یمل معالجت وما ینبغي الت لي عن وحلي و نا لم
الشلا الجمالى
المعادلة الصعبة يى العملیة التصمیمیة و نا أیضا لم وعوبة
 كما یعتمد أسلو الحد اادنى على وحید اللون است دا
عملیة بسیت صمیم المنت حی أن الت لى ع أج ال أو عناور
االوان الحیادیة (اابیل – ااسود – الرمادى )
يى التصمیم أك ر وعوبة م ااحتفا بلا التفاویا المقترح يى
 وكللك التركی على نسبة و لوی المنت و عد ااشلاع
التصمیم وعندما نتحدث ع الالة التفاویا يقد یتطر العقا الى
الاندسیة ( كالمربأل والداحر والم ل ) ى ااشلاع ا ساسیة
أسلو الحد ا دنى
المست دمة )(zahang2019
المينيماليزم ) ( minimalismأسلوب الحد االدنى :
المنتج والتجريد:
المینیمالی  Minimalismأو ما یعرف بااةت اع ،و ا جا يي
طوویت و نظوویم
ان مفاووو التجریوود يووي التصوومیم ووو
الفنون وا د والعمال الد رت يي ستینیات القرن العشری ،
مجووووورد "اذ ا یسوووووتطیأل المصووووومم ان یصووووومم
م ل الحركة ب ن ا عماع الفنیة یجل أن حتوي على أسا مقدال
باللمو وووعیة التجریدیووة ،لمووا يووي التصوومیم م و و وواح
م ال ةرية وال ینة ،و عتمد على البسا ة وحلف التفاویا
وجمالیووات علووى المصوومم ان یحققاووا بشوولا وا ووح يوول
(المینیمالی )
ا ايیة والغیر رولیة ،ویعرف لا التوج
یمل و للمصوومم ان یجوورد المنووت م و و یفت و  ،او الشوولا
و و حركة ينیة ارت يى البدایة م مدینة نیویولك يى أمریلا
المعبوور ع و المنووت نفس و .يووالمنت ا یمل و جریوود م و
حی م ااعتماد يیاا على مفاو (ااستغنال -البسا ة – التركی )
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بنیتووو التلوینووو المتم لوووة بالعواموووا الداةلیوووة والعواموووا
ال الجیة")(lilo 2019
يالعوامووا الداةلیووة تم ووا يووى :الو یفووة ،الموواد  ،الشوولا،
وووور
العلسوووات التصوووومیمیة ،التقنیووووة ،التلنولوجیوووا ،
الربت .
اموووا العواموووا ال الجیوووة يتتم وووا با داحیوووة ،الجمالیوووة،
الملحمة،المظارالسوووووطحى ،البی وووووة ،التفاعوووووا ،التنفیووووول،
التسووویق .ينجوود نووا ان كوول العوواملی م ووا واسووأل مو ار يوي
بنیووة المنووت  ،والتووي ا یمل و اغفالاووا او ااسووتغنال عناووا
م أجا حقیق التجرید يى المنت
يووي التعبیوور ع و
حی و یعتموود التجریوود علووى مقوودل الوول
الجووو ر ،ياووو وسوویلة انتقوواع موو الجوو ل الووى اللووا،وم
التعوودد الووى النظووا الواحوود الوولي نوودل بداةل و التغییوورات .
كمووا یوووريض التقییووود بالشووويل لینطلوووق الوووى مفاوووو ابعووود
وأعمق یصا الى التعبیر ع اللا یة كما ي.
الفرق بين التجريد والتبسيط
لنبوووووودأ يووووووى م وووووواع لعملیووووووة التبسوووووویت لتحویووووووا شووووووجر تلووووووى
مجموعووووووة موووووو ال طووووووو ووووووو بسوووووویت ولوووووویى جریوووووود ياووووووى
مالالوووووووت شوووووووجر وللووووووو مبسوووووووطة أو لنقوووووووا م ت لوووووووة أموووووووا
التجریووووووووود وووووووووو يووووووووو ا مو ووووووووووعى ویملووووووووو أن نقووووووووووع ا
صوووووویري يووووول ووووورى يیاوووووا وجووووو وا شوووووجر وا شمسوووووا وا
ةليوووووو انمووووووا ووووووو علسووووووات ألوووووووان وأشوووووولاع وسوووووووانی ادلاك
بصري يقت كما يى الشلا لسم ()7

شلا ( )7یو ح الفر بی التبسیت والتجرید
"يالتجرید و علمة ياولة يى الیخ الف یتحوع الف م وسیلة
لتصویر الواسأل ونقل الى وسیلة لتطویر اادلاك البصري تلى وسیلة
عقلیة" (نول)2016
بینما البسا ة ي المفتاح لتصمیم المنتجات العظیمة والمبتلر لل
غالبا ما یتم ال لت بی البسا ة وا سلو التجریدي ويي الحقیقة،
بنظر بسیطة نجد أن الواجاات المجرد حوي عقید ةفي يالغرض
م التجرید و تةفال التعقید  ،ولل لیى قلیا التعقید
ومما سبق نجد أن المدلسة التجریدیة بدأ بعملیة بسیت المنت
كمرحلة أولیة ام بعد ا ید عملیة ااةت اع مما سد ی ا بو یفة
المنت و لا یعد الفال الجو رى بی التبسیت والتجرید ،ي وا
التجرید و الوووع لجو ر ااشیال بینما التبسیت یقو على التقلیا
أو ما یسمى بالمینامالی  minimalismولیى التقلیا يحسل ،با
التقلیا اللى ا ی ا بالو یف با ی ید م كفاحتاا
ینبغي علینا جمیعا أن نبلع سصالى جادنا للوووع تلى البسا ة،
لل یجل علینا أن نت كد م أننا ا نبالغ يي التبسیت م أجا التجرید
يحسل وكما یقوع ألبرت أینشتای “ :كا شيل ینبغي أن یصنأل
ب بست ریقة مملنة ولل لیى أبست م ذلك”
 یو ح –  Tim Brownالرحیى التنفیلي لشركة – IDEO
الفر بی التبسیت والتجرید :التجرید و أسلو صمیمي،
كـ “لد يعا على التعقید بینما التبسیت یعتمد على يام
المعقد ” التجرید و مظار سطحي بینما التبسیت ی ي م
يام التجربة كلا .
 حی ان كلمة جرید عني بااسال القیا بالت لل م كا
اار للواسأل او الحقیقة او اي ال با باما
 مما ینعلى على الجانل الو یفي يیصبح التجرید ابعد ع
الو یفة بینما أسال التبسیت و سایا است دا المنت

 و نا یمملننا التفریق بی التبسیت والتجرید يتبسیت التبسیت
یعتبر جرید ،كما ان التجرید یمل ان ی ا بالشلا الجمالى
أو الو یفي بعلى التبسیت اللى ی ید م اللفال الو یفیة
للمنت ویرك أیضا على ليأل القیمة الجمالیة
أثر التبسيط على شكل ومظهر المنتج :
للا منت مقومات ةاوة ب يالشلا ال الجى للمنت و أك ر
عناور التصمیم ا میة بالنسبة للمستعما ياو یري مظار ال الجى
ویلحظ فاویل م أوع و لة یرا يی و نا یلم دول المصمم
يى جل المست د ع ریق بسیت شلا المنت وجعا المنت يى
أحس وول یرغباا المستعما ویعید المصمم ویاغة شلا المنت
يى كا مرحلة م مراحا التصمیم بعا للمتطلبات التى علیاا كا
منت وكللك المست د ویسعى الى ساول ادلاك المنت وانسیابیت
والال اى فاویا لاحد بالمنت
شكل المنتج :
یقوع" یربرت لید" الفیلسوف والناسد اانجلی ى المعاور أن
بیعة اانسان تطلأل داحما الى الشلا الجلا الممتأل ،كما تطلأل تلى
و یفة الشلا نفس  ،وابد أن یشبأل الشلا الحاجة الفطریة يى
ا نسان لسد احتیاجا تلى الو یفة المنشود
الجمال الشكلي في المنتجات ينقسم إلى:
 1الجماع ويق التلوینات الایللیة للای ة وعملیات ا ةرا لاا
ويق الفلر التي حدد اا و یفة المنت ولؤیة المصمم.
 2الجماع ويق التلوینات السطحیة وعملیات ا ةرا السطحي
للای ة وأج احاا
یعد التجرید الشللي م المعالجات التي یست دماا المصمم لمعالجة
بنالا الشللیة يي صمیما ول الل یر م الفواحد اذ ان التجرید
یساعد على) بسیت الشلا م عقیدا ویساعد على التركی على
المعنى يااشلاع والتفاویا غیر الضرولیة لون بم ابة شویش
بصري كما ان اةت اع التفاویا یساعد على بقال الشلا يي اللاكر
لمد ا وع ویساعد على ا ما االتقا البصري يي لم اسرع ,كما
یتحقق التجرید )ااةت اات شللیة(م ةلع صول ااشلاع
ااساسیة و ُاما التفاویا غیر ااساسیة
مظهر المنتج :
یعد المظار ال الجى للمنت م أ م اايعاع البناحیة للمنت ویمل
اعتبال الحد الفاوا لقبوع أو ليض المنت المصمم بسبل ما
علس على المتلقى م داعیات ،وأوبح المنت یدول ما بی التعقید
والتبسیت وااةت اع والتل ی  ،ویتم ا المظار ويق American
 Heritage Dictionaryبلوناا " يعا الشيل المعروض للبصر
او المعروض اما جماول و ي بللك تم ا بلوناا " الشيل
المستلام بصریا واللي یحدد عملیات اانعلال واامتصاص للضول
يالمظاریة ي " اللا الظا ر اي شيل و و م ی بی وفا
اللونیة والشللیة والحسابیة والاندسیة".
ان المنتجات بصفة عامة " ،ي عبال ع مجسمات الایة ا بعاد،
والمجسم ال لاي ا بعاد یعبر ع ی ة وان للا ی ة ةصاحل
الشلا ،والشلا و مجموع ال واص التي جعا الشيل على ما و
علی " و للا ی ة مظار ةالجي لماد م لاا ،وللا ماد ملمى
تمی ب ،
التكوين فى المنتج :
أن التكوين في الفن عموما وفي التصميم خصوصا  ،هو إحداث
الوحدة والتكامل بين العناصر المختلفة للعمل من خالل عملية
التنظيم واعادة التنظيم  ،والتحليل والتركيب  ،والحذف واإلضافة
والتغيير في اإلشكال والدرجات اللونية وقيم الضوء والظل ،
والمساحات  ،وغير ذلك من المكونات( بركات ) 2015وكما يقول
رسكن  :ببساطة وحرفية فان التكوين يعني وضع أشياء عديدة معا
 ،بحيث تكون في النهاية شيئا واحدا  ،وطبيعة وجود كل من هذه
العناصر يساهم مساهمة فاعلة في تحقيق العمل النهائي الناتج وفي
التكوين البد ان يكون لكل شي موضع محدد ويؤدي الدور
المطلوب والنشط من خالل عالقاته بالمكونات األخرى فالوحدة أو

Citation: Ragab Amish et al.. (2022), Design Simplification for Enriching Product Form, International Design
Journal, Vol. 12 No. 6, (November 2022) pp 367-375

371

Ragab Amish et al.

التكامل في العمل الفني او في التكوين هو تالف وتعاون كل
الخصائص الضروريةكالخط والمساحة واللون والضوء  ..لتجتمع
جميعها في التصميم لتكوين الهيئة العامة للشكل
خطوط التصميم المنحنية :
تتنوع انواع الخطوط فى التصميم ما بين خطوط مستقيمة ومنحنية

ومائلة ومنكسرة وكل منها له إيحاء وتأثير فى نفسية المتلقى ولكن
فى التصميمات البسيطة كان التركيز على الخطوط المنحنية لما لها
من تأثير انسيابي على الشكل الخارجى للتصميم وجاذبية خاصة
تجعل العين تطيل النظر الى المنتج وااليحاء بالراحة والهدوء كما
فى المنتجات الموضحة بالشكل رقم ()8

الخطوط المنحنية فى تصميم الحد االدنى ()8
المنت يالمظار لای ة المنتجات دي دولا كبیرا يي جل
الملمى كقیمة جمالیة وو یفیة :
المستالك و حقیق المنايسة يي اانتا م ةلع ال امات المست دمة
والملمى و احد ةصاحل الشلا التي سد وو بالنعومة او
وةصاحصاا الملمسیة والواناا وذلك ع ریق ابرال مفا ال امة
ال شونة ،يالشلا والملمى ا ینفصلن ،وان ال اویة السطحیة
يى مو عاا الصحیح يیمل ا اية ملمى لريأل القیمة الجمالیة
للمواد یتم معريتاا ع ریق اادلاك البصري وع ریق حاسة
للمنت كما یمل ا اية الملمى لريأل القیمة ااست دامیة م ا التحلم
اللمى كل ما معا ،ياو ةلیت یجمأل كا م ااحسال النا ع
بالمنت كما نجد بالمنتجات يى الشلا لسم ()9
اللمى وذلك النا ع اادلاك البصري ویتسابق المصممون يي
اةتیال ال امات ذات الممی ات التي دعم و سام يي نجاح صمیم

الملمى و و یفة يى منتجات الحد اادنى ()9
باعتبالات جماع الشلا واةت اع الل یر م التفصیا و بسیت المنت
الحجم المنت :
ان عملیات الت فیض يي الحجم النا جة ع صمیم عناور
اللترونیة دسیقة جدا سد أارت على ریقة و أل العناور الو یفیة
يي التصمیم حی یستطیأل المصممون است دا الفراغات وااماك
التي لمتل مقبولة سابقا يي و أل الملونات المتلاملة جمیعا بدون
القیود التي كانت فرض م سبا وبللك اوبح للمصمم الحریة يي
اةتیال الشلا الملحم است دامیا لو أل ل العناور وم اع ذلك ما
نشا د يي صمیم أجا التلیفونات ( شکا  ) 10يي أي شلا یرید
المصمم حی یمل کاما داحر التلیفون جمیعاا يي ملون واحد
مما یسمح للمصمم بالتركی على عناور أةرى م ا اا ان
والتناسل واالجنومیة باا اية الى املانیة حقیق الطرال الملحم
يي الشلا وبالا التطول التلنولوجي الااحا يي صمیم و صنیأل
صغیر حجم المنت ()10
الملونات المیلرو اللترونیة أمل اعطال الحریة اللايیة مأل القدل
اللون :
للمصمم اةتیال الشلا النااحي للمنتجات حی ا وجد أي سیود
یعتبر اللون سو م ار يي ید المصمم  ،ن یجل العی  ،وی لق
فرض أو نظریات یجل تبعاا عند طبیق التصمیم وم ام یمل
وینقا الشعول وسد اكتش الباح ون يى دلاسة ع ایر
العوا
حلیا التصمیم الى عناور المطلوبة امکان حقیق التواحم بی
سو اللون أن بالنسبة لبعض المنتجات  ،ناك  %90م القرالات
الشلا والو یفة والمواد المست دمة والعناور النفسیة واالجنومیة
اعند بعض النال عند شرال المنتجات لون مستند يقت على
التي یجل أن راعي يي صمیم المنتجات
ا لوان است دا الوان حیادیة ادت الى كسر الر ابة وم ةلع
وبطبیعة الحاع يان ل الحریة يي التصمیم سد أدت الى اةتیالات
است دا قنیات ااةرا اعطال ال امة ایحاحیا حدی ا كما يى الشلا
عدید يي الشلا والحجم مما ديعت بالمصمم الى اا تما اللبیر
لسم ()11
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است دا االوان الحیادیة يى المنتجات البسیطة ()11
والجمالى م ةلع اعتبال ا التلوینى يى صمیم المنتجات
الخامة:
وكللك بالنسبة لل امة المست دمة ،يإن لؤیة كرسي م ماد ال شل
سام العلسات التصمیمة ما بی ااج ال التلوینیة لمظاریة
أو المعدن دلنا على المتانة عند مقالنت بلرسي أةر م ماد
المنتجات يى لیاد ادال المنت عبیریا واست دامیا كما ی دى مظار
اللداح كما يى الشلا لسم ()12
المنت دولا ادلاكیا يعاع يى المنتجات و ع ی الجانل ااداحى

ع ی الجانل الجمالى وا داحى ع ریق ال امة شلا ()12
 -1التصمیم الاندسي بااستلاا م الطبیعة
هندسة التصميم :
وجد أم لة للنسل الل بیة يي الطبیعة م ا نسبة ا نسان الوج
یعتبر التركی بشلا أساسي على ندسة صمیم المنت شی ا ماما
والجسم  ،نسبة السلمون بالجسم  ،النمو الحل وني لدوال الشمى
جدا يي أعماع صمیم المنتجات ولما یتر ل علیاا م شلا مت ن
وم رو الصنوبرالیا وو یفیا كما يى الشلا لسم ()13
جممفاو نظریة التصمیم الاندسي :

التصمیم الاندسي بااستلاا م الطبیعة شلا ()13
الصناعي ا لماني  ،كما أن یحقق أيضا است دا لل ا دون
 -2مستطيل الجذر
أي ا دال یمل أیضا قسیم مستطیا الجلل  ، 3-ومستطیا
تشاب نسبة (مستطیا الجلل ) 2-مأل نسبة المقطأل الل بي
الجلل  ، 4-ومستطیا الجلل  5-تلى مستطیلت أوغر مماالة
یمل قسیماا بل حدود تلى مستطیلت أوغر بنسل متساویة
م ا مستطیا الجلل  2-یمل قسیم مستطیلت الجلل ل أيقیا
یمل قسیم (مستطیا جلل ) 2تلى مستطیلی وغیری
ولأسیا كما نجد يى الشلا لسم ( )14لوحد ا ال مصممة
متساویی لجلل  ، 2-ویمل أیضا قسیم تلى ألبعة
على أسى ندسیة
مستطیلت جلل  2-أوغر یعتمد نظا حجم ال امات للمعیال

وحد ا ال مصممة على ساعد مستطیا الجلل شلا ()14
للناا علق أ میة كبیر على است دا ا شلاع الاندسیة التصمیم
سا يیلیل ستالك  ،المعروف باسم عبقري التصمیم  ،بتصمیم العدید
ي جدید
بسیت وعملي م ا عصال الحمضیات جوسي سالی
ال المنتجات لاا شلا واحد ،
م المنتجات بطریقة مبسطة
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ويرید م نوعاا يي الشلا  ،م دون أي لةرية لاحد ع
الحاجة يي المنظر العلوي للعصال المو ح يي الشلا (،)15
الدعامات ال لاة للعصال شلا م ل ا متساوي ا لع  ،والج ل
العلوي م عصال العصیر عبال ع مروحة م  12ةت مقاسا
ب اویة  30دلجة و منظر جانبي للعصال الج ل العلوي م
الرأل والدعم باللون الل بي الشلا البیضاوي قأل نقطة تسقا
العصیر التي ست رجاا العصال يي وست القطأل الناسل الل بي

الشلا لأل العصال و أیضا سطأل ناسل ذ بي ةت حاية اللنتول
والقطأل الناسل الل بي اللبیرم مستطیلی ذ بیی المساية م
القول تلى القطأل الناسل الل بي اللبیر ساوي المساية م الحاما
تلى لأل العصال  ،و ي ةمى عرض اللا لوی شلا العصال
و م اع ممتال لتطبیق ندسة التصمیم على أسلو الحد ا دنى
لشلا المنت المنت ل سیمة ينیة كبیر

 Juicy Salif Citrus Juicerشلا لسم ()15
جید  ،متناسبة مأل طلعا ام" حتى تنام یجدون المنتجات ذات
االبتكار فى المنتج البسيط :
المظاریات الجلابة عما أيضا م غیر ا التي عد سبیحة مقالنة
( االبتكار هو القدرة على إيجاد منتج جديد ذي فكرة أصيلة ،أو
باا ".تذ سد ر بت مظاریة المنت بالبعد الو یفي ل  ،ویحدد
تحسين المنتج المتواجد ،والذي يمثل حال لمشكلة تمت مالحظتها،
المستالك الممی ات الو یفیة للمنت م ةلع الای ة واشلالاا ،وسد
وان يكون الحل مرضيا للمستخدم على أحد األصعدة التي ينطلق
ر بت المظاریة بتحقق الو یفة التي یقدماا .يمسلة المقبض للمنت
منها  ،سواء كان الحل جماليا أم وظيفيا ،أم أسلوب استخدامي ،أم
م ل دع على سابلیة المنت للتحلم والحما كما يى الشلا لسم ()16
استغالل تكنولوجيا جديدة).
.
المظهر الوظيفي للمنتح :
یمیا اغلل المستاللون تلى شرال المنتجات المحملة بقیم جمالیة

 https://encafe.sa/productsدالة مظار المنت على سابلیة التحلم شلا ()16
المباشر على ااج ال ااةرى و نا ي سصدیة المصمم للي
النتائج Results
یشد انتبا المتلقي ب كملة الى واجاة ااستل الو یفي
 بسیت الشلا أو اةتصال التفاویا مصدل متفق على أن یدعو
 ان است دا ال امات الحدی ة أدت الى املانیة الغال متطلبات
للل یاح اذ تضم اایقاع واانسجا والتناسق والتوالن
معینة والتي ادت الى ويیر بداحا للشلا العا وللج ال التي
والتنوع يي النظا الشللي.
ضاف الى الای ة للضرولات و یفیة م ةلع است دا قنیة
 و رى الدلاسة أن و ی ال طو المنحیة والمستقیمة
لبت ةاوة كاسلو اللبى ل امة اللداح دون الحاجة الى
البسیطة بما ی د القدل على التحوع والحركة و حقیق سوى
اسالیل لبت ةالجیة.
الجل يي الای ة العامة للمنت وایضا يإن ال طو منحنیة
 ان عملیات فیض حجم المنت النا ع وجود عناور
ادت الى اعطال التصمیم سلسة ادلاكیة وكللك لیاد يي
اللترونیة مت اید الدسة سد أارت على ریقة و أل العناور
اانسجا يي الای ة.
الو یفیة يي التصمیم حی یستطیأل المصم است دا الفراغات
 صمیم المنت على نسل ندسیة سلیمة ساحمة على النظریات
المحدود التي لم ل سمح م سبا بو أل الملونات المتلاملة
الاندسیة ی دى الى الوووع الى منت مت ن صمیما وبصریا
جمیعا بدون القیود التي كانت فرض م سبا وبللك اوبح
مما ینعلى على ادال
للمصمم الحریة يي صمیم شلا ملحم لو أل ل العناور مما
يي
ااكبر
المساحة
على
التركی
ةلع
 ان المبالغة م
یسمح للمصمم بالتركی على عناور أةرى م ا الجمالیات
العنصر عطي السیاد يي صمیم والتي حدث شد بصري
واالجنومیلى
للمتلقي م الای ة الللیة للمنت .
 وبطبیعة الحاع يان ل الحریة يي التصمیم سد أدت الى
 و ی االوان يا حة والحیادیة لتقلیا مستوى لفت اانتبا
اةتیالات عدید يي الشلا والحجم مما ديعت بالمصمم الى
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اا تما اللبیر باعتبالات جماع الشلا واةت اع الل یر م
التفصیا و بسیت المنت
است دا قنیات التبای اللوني يي لیاد اااال لنظا الشللي
واللي سلا م سرعة حركة النا ر يي الفضال والتي ادت الى
.لیاد المعلومة البصریة المستلمة م سبا المتلقي
است دا الوان حیادیة ادت الى كسر الر ابة وم ةلع است دا
.قنیات ااةرا اعطال ال امة ایحاحیا حدی ا
اول أنظمة لنولوجیة كنظا التحلم اللمى دون الل ر م
مفا یح الموجود يي واجاة ااستل الو یفي اللي يى اسام
. ااارال الشللي للمنت
ونجحت الدلاسة يى الت كید على أن اغلل المستاللون تلى
 حتى تنام بعتقدون، شرال المنتجات المحملة بقیم جمالیة جید
أن المنتجات ذات المظار الجلا عما أيضا م غیر ا التي
عد يى لأی اسا جماا وأن مظاریة المنت لاا علسة سویة
، بالبعد الو یفي ل
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