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 الممخص:

بسبب تغَير العالم المستمر وتنامي  ؛مر حتميأالتغيير في تصميم المنتج 
ن السوق التجارية زاخرة أالحاجات البشرية واختالف الحياة من زمن آلخر، ولهذا نجد 

بالمنتجات الصناعية التي تظهر بين اآلونة واألخرى وبوتيرة متسارعة وبتنافس 
 التي محموم، ولكي تستطيع الشركات البقاء والمنافسة تهتم تمك الشركات بكل العوامل

قناعهم ا  بة من قبل المستهمكين و مرغو  ةبداعيإفكار أنتاج منتجات جيدة وبإتمكنها من 
قتنائها، ومن أهم تمك العوامل هو إجراء التحسينات المستمرة عمى منتجاتها بهدف اب

داء فيها وتمبية أكثر الحتياجات ورغبات مستخدميها ومن ثم تحقيق رفع مستويات األ
عمى ذلك تتبمور  وبناءً  .منتجات المنافسة األخرىتميزها عن ال الميزة الجديدة التي

تطوير  بداع الفكري فيور الذي يمعبو اإلما الد البحث في السؤال التالي: ةمشكم
 ،هدف البحث ماأ بداع الفكري.وىل االشتراط الوظيفي محدد لإلالمنتج الصناعي, 

ما أ الفكري لممنتج الصناعي، بداعاإلفكان بتحديد فاعمية االشتراط الوظيفي لتوليد 
نكميزية اإل فكانت لشركة سامسونج لكوريا الجنوبية وشركة زيروس ،حدود البحث

 .4102-4102لمسنوات 
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Abstract: 
The change in product design is inevitable because of the 

changing world, the growing of human needs and changing of life 

from time to time. 

Therefore, we find that the commercial market is full of 

industrial products changing at an accelerate pace with very high 

competition. 

In order for companies to survive and compete, these 

companies are interested in all the factors that enable them to produce 

good products and innovative ideas desired by consumers and 

convince them to buy them. 

The most important of these factors is the continuous 

improvement of its products in order to raise performance levels and 

meet more needs and desires of its users thus achieving the new 

advantage that distinguishes it from other competing products. 

Based on that the following question arises: What is the role 

played by intellectual creativity in the development of the industrial 

product ,and whether career requirement is specific to intellectual 

creativity. 

The objective of the study was to determine the effectiveness of 

the functional requirement to generate the intellectual creativity of the 

industrial product. 

The research limits were Samsung company / South Korea and 

Zeros company /English ,for the years 2014-2015. 

 
 

 
 
 
 



 سعد عالء ياسينأ.د. ىدى محمود عمر & الباحث/        بداع الفكريواإل بين االشتراط الوظيفي  ما المنتج الصناعي 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 
082 

 : البحث ةىميأ

االشتراطات مقيدة  ت جديدة ، وهلفكار لمنتجاأيجاد إبداع في همية اإلأمدى 
 .المنتج الصناعيتصميم فكار أل

 : ىدف البحث

االشتراط الوظيفي لتوليد االبداع الفكري في  ةلى تحديد فاعميإ البحث يهدف
 المنتج الصناعي.

  :حدود البحث
 بداع فكري.إالحدود الموضوعيه: منتجات بوظيفه اشتراطيه وفق 

 نكميزية.الجنوبية، وشركة زيروس اإل كوريهلمكانية: شركه سامسونج 
 .4102 – 4102زمانية: المنتجات من عام 

 :تحديد المصطمحات

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ )القتتر ن الكتتريم فييي  :االشتتتراط

ا: شييقه ومنييه جيياء فشييرط الشيييء يشييرطه شييرطً ,   (جب حب خب مب ىب
أي التزميه وعمييه  ،شيرطا ،أنيه شيرط المعجتم الوستيطمعنى العالمة، وجمعه اشيراط. و 

هيييي و (. 00أميييرا: الزميييا  أييييا  والشيييرط ميييا يوضيييع ليميييزم فيييي بييييع أو نحو  صيييميبيا، ص
أساسيها بقيوانين ومبيادئ محتوى وهوية ونظام أي منيتج صيناعي والتيي يفصيل المنيتج عميى 

 (.  42ونظريات عممية وفنية تتحكم وتشترط في تصميمه.  هدى، ص

 :الوظيفة

عمل خاص ومميز لعضو في مجموعة مرتبطة األجزاء ومتضامنة، تكون 
 (.402وسائل لغايات معينة.  المعجم الفمسفي، ص



 0202يناير –العدد التاسع والخمسون            السنة السابعة واألربعون    –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 
088 

 : جرائياإلالتعريف 

: هي مجموعة العوامل والمحددات التي توجب المصمم وظيفيةاشتراطات ال
جل تأمين أهمالها عند الشروع بالعممية التصميمية والتي يضعها المصمم من إبعدم 

 ا وراحة وفاعمية وظيفية.مانً أكثر أاستعمال 
 :ومفيوم االشتراط ونظريات

و أن الكثير من المنتجات الصناعية تتحدد لنا بفعل االشتراط الوظيفي إ
يجاد بيئة تعبيرية معينة ضمن إن التصميم الصناعي هو إفمذلك ف ،و البيئيأالشكمي 

ال مقولة سيكولوجي إن الشرط، واالشتراط، والشرطية، ما هي فضاء له اشتراطاته وأل
ينة لها انعكاسها وتفاعمها المتكرر مع و ظاهرة معأتعبر عن العالقة بين شيء ما، 

ما نطمق عميه باالستجابة او المنعكس  إلىن تصل ألى إنسان  المصمم المتمقي( اإل
 Conditioningالشرطي، حسب وجهة نظر بافموف عبر نظرية االشتراط االستجابي 

Respondent،  او الكالسيكيClassic Conditioning. 411 لندال، ص.) 

االشتراط التصميمي هي تمك العالقه القائمة بين كل من المتمقي ن إف ،لذلك
و االشتراط ألى التصميم المرغوب إالمتمقي والتصميم والذي قد يقود المصمم  وأ يءوالش

 .، المتمقيلمصمم، المنتجالعالقه بين االتصميمي الذي يقود المتمقي لممنتج لتقوى 
 نظرية االشتراط االستجابي: 

ويطمق عادة  ،يفان بافموفإلى العالم الفسيموجي إينسب االشتراط االستجابي 
ساسية كثيرة لالشتراط البافموفي نذكر األ ئوهناك مباد .مصطمح االشتراط

 (.414لندال، صمنها: 
 االقتران:  -0

و ارتباط المثير المحايد بالمثير الالشتراطي قد يستدعي هذا أن االقتران إ
جرس الهاتف  مثال ة لالستجابة الالشرطيفعل مماثالالمثير المحايد رد 
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االستجابة الشرطية والتي تدل عمى نوعية الهاتف  رضي وجرس الهاتف النقال يثيراأل
حاله يعد من خالل رد الفعل الشرطي لممتمقي فيقوم بالتميز بين الجهازين وفي هذ  ال

الشرطي المثير  لذلك ،ةصل استجابال يستدعي في األ هنأل ،اا محايدً الجرس مثيرً 
و أصمي البيئي في زمانه ثر الفعال في صاحب المثير األ فكرة المصمم( يكون له األ

 ال بصعوبة بالغة.إفال تحدث االستجابة الشرطية  ،ذا تال إما أيسبقه 
 المرة الواحدة:  -4

التعميم والممارسة الشرطية  كمثير شرطي( يكونان استجابة شرطية قد تكون من 
ابة شرطية ويكون استج اشرطيً  ان التعمم عمى المنتج الجديد يعد مثيرً إف ،المثير الشرطفعل 

 ،استجابة شرطية لدى المتمقي هكون اشرطيً  اول مرة يعد مثيرً أل  مثل الموبايل عند ظهور 
 .جود نفس المثير الشرطي لالستخداما لو سهل استخدامً أوجعل المنتجات الجديدة 

 التدعيم:  -0
واالستجابة الشرطية بالتدعيم  العالقة  الرابطة( بين المثير الشرطيهو تقوية 

 و سنين.أو االثارة لمتثبت، واالستبانة، واالستجابة الشرطية متى ما تكونت بقيت عدة شهور أ
 االنطفاء )االنقراض(:  -2

صمي أي ظهور المثير الشرطي واليتبعه المثير األ ،هو الكف عكس التدعيم
لى تضاؤل االستجابة الشرطية الثابتة إالشرطي( أي من دون تدعيم، فتؤدي  ال

مثل الحاسوب المكتبي وبعد ظهور  فينطفيء بمرور الزمن ولوقت معين. ،بالتدريج
فتضاءلت  ،لاشتراطات جديدة من المنتجات الحاسوبية بحجم اليد والحاسوب المحمو 

 (.001ص نجم،)الحاسوب المكتبي.  االستجابة الشرطية تجا
ن االنطفاء قد ساعد عمى تطوير الكثير من المنتجات من خالل إف ،لذلك

ساس االستجابة الشرطية لممثير الشرطي وبمرور أساسي المثير( الذي يعد المنتج األ
 الوقت تتطور االستجابة الشرطية لممنتج الجديد.

  :العوامل المؤثرة في االشتراط
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ساسية أتصميمية متعددة من عوامل  يتكون النظام التصميمي من اشتراطات
ن المصمم في مخيمته يستعمل هذ  الشروط أل ؛ومعبرة عن الفكرة التصميمية خاضعة

جزاء ونظامها وتركيبها وكذلك الوظيفة االستعمالية التي تؤثر في ليعبر بها عن األ
 :أما أهم العوامل المؤثرة في االشتراط التصميمي فهي (.01.  الكرابمية، صخراج المنتجإ

  االشتراط الوظيفي: -واًل أ

ن االشتراطات الوظيفية لمنظام التصميمي في المنتجات الصناعية تتوقف عمى  وا 
مكان أن ذ باإل؛ إ، وتحقيق ااُلمان، والسهولة في االستعمالة عاليةمدى استعماله بكفاي

، وذلك من المعالجة الذهنية التخيمية ومتالئمة مع بيئة المستخدمترضي رغبته في اقتنائه، 
، واختيار أمثل ، ووظيفةمتطمبات التصميم من نظام ، وبناء، وشكلالتي يدرسها المصمم ل

، مع االرتباط بنظم التوحيد القياسي والهندسة البشرية لمعرفة قدرات لممواد المناسبة
ذا البد إ( كما في تصميم الثالجة 421حمد.ص أ .ستعمل الفسيولوجية والسايكولوجيةالم

 .ن يتقيد في توفر مساحة كافية لمخزنأعمى المصمم 
  االشتراط الشكمي:-اثانيً 

مكانيات التغيير الشكمي وعدم االبقاء عمى تصميم شكمي واحد، وكما في إن إ
، امتازت بعممها لتوزيع الهواء تاحت لمهيأة الداخمية المروحةألكترونية إمروحة التبريد 
متوازي فأصبح التنوع من حيث الشكل  ،أما الهيأة الخارجية ،لحركة أدائها
وتعدد  ،دراك أجزائها  و  ،المتغير بنظامه المختمف والعالقات التصميمية المستطيالت

المهام الوظيفية ، كونت كل من الشكل والمادة لخدمة وظائف معينة ، فالشكل يتبع 
 (.24  عرفان، الوظيفة
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  (:االشتراط )االستخدامي-اثالثً 

عممية االشتراط العضوي بالعنصر البشري مرتبطة بمتغيرات تتطمب إخضاع ن إ
كل جزء من المنتج  عمميات تصميمية مالئمة لممعرفة المتعمقة بإجزاء المستخدم ومحددات

 ،جزاء المنتجأممستخدم لتشكل انطباعات متولدة ومتعاقبة مع ل. وتصبح مالئمة الصناعي
جزاء ات األوتكون خاضعة من طريق تجربة مخيّمة المصمم الفكرية التي وضع لها مقاس

 (22الطه،  طول والوزن المحتمل لممنتج، ارتفاع و من ناحية
 : االشتراط البيئي-ارابعً 

التبادلية بين المنتج والبيئة ، ن االشتراط البيئي هو العالقة أمما الشك فيه 
فهي عالقة لمحفاظ عمى التوافق بين الظروف البيئة الداخمية والخارجية لممنتج حسب 

فمكل تصميم وظيفة تقوم بها اشتراطات بيئية مؤثرة في  .طبيعة ووظيفة وأداء كل منتج
 :خراج التصميمي وتمك العوامل هيعممية التكوين واإل

 .دائية المتصمة بالمنتج الصناعية األ، والقدر نوع الخامة -2
خراج التي أنتجها جزاء المرتبطة بعممية اإلوظيفة عمل المنتج وطبيعة األ -0

 .المصمم في مخيمته الذهنية
 (42-42ص.ابو دبسة .موضوع تصميم المنتج وعناصر  -3

عالقو متصمة بين البيئة والنتاج التصميمي  فان االشتراط البيئي ,لذلك
لى االستجابة إوالذي يتم فيو التوافق مابين البيئة الداخمية والخارجية لموصول 

 الشرطية المؤثرة بالمستخدم المتمقي.

 :بداع في التصميم الصناعيمفيوم اإل

ا غير بداعية والتي تكون غالبً بداع التصميمي هو تمك المنجزات اإلن اإلإ
والتي أكدها  سقراط( في فمسفته عمى التفسير الغائي غاية محدد لى إمسبوقة لموصول 

ن لكل شيء غاية يسعى ألألشياء أو الموجودات ويقوم  التفسير الغائي( في االعتقاد 
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ن تكون موجهة نحو الخير أإلى بموغها وفيه يتحقق كماله. لكن هذ  الغاية يجب 
 ن الجمال من وجهة نظر سقراط جمااًل ن يكو أولهذا يجب  والقيم األخالقية العميا،

 (.01ص ،نجم  ا يحقق الغاية المرجوة منه في الكشف عن الخير والقيم العميا.هادفً 

ن الفن ألقد ربط سقراط فمسفته الجمالية بالنفع والخير واألخالق. ووجد 
الخمقية العميا  الغايةالجميل هو فن هادف يحقق النفع الخمقي لإلنسان فكل فن يحقق 

فالجميل  ،هو فن جميل هو الصفة المشتركة بين كل األشياء التي نصفها بالجميمة
فن ومعيار والخير ذو طبيعة واحدة، كما جعل المعيار األخالقي معيار الحكم عمى ال

 (.40، صةمير أ المذة الجمالية الحسية
ألصمي األول ا موطنه ان هبط مودعً أبداع اإلنسان في مسيرته منذ رافق اإل
لى نشاط سموكي محدد ذي غاية معينة، إ نشاطهن تمكن من تحويل أالكهوف، وبعد 

لى إلى قهرها، ومن ثم إوانتصب في وجه الطبيعة يصارعها وتصارعه، ويسعى 
غراضه، والسيطرة عمى مسيرتها، والتحكم بسبل تطويرها، أهدافه و أتسخيرها في خدمة 

نسان في مسيرته وهو يسعى وصراعه معها، ومنذ شرع اإلوبالبيئة التي يعيش فيها، 
فصاح عن قدراته وصفاته كشخصية متكاممة متسقة راسخة ذات غايات محددة لى اإلإ

والنشاط الفعال الموجه الذي  ،واضحة تبمورت من خالل عالقات اإلنسان اإلبداعية
وبالتدريج عن  سعف العمل اإلنسان، ومكنه من التخميأينطوي عمى غاية محددة. وقد 

 (11بيئته الحيوانية السابقة. جورج،ص
وحاولت مدرسة التحميل النفسي من خالل النظرية السيكموجية استخالص 

يعمل التحميل النفسي عمى و . مصمممن صميم الخبرات الشخصية لم تصميميالعمل ال
 وما هي مواصفاته ومميزاته، كيف يبدو تصميميالكشف عن المعنى النفسي لمشكل ال

 (.01 قاسم، ص.اعتا عمى االستمنسان بالفطرة وكيف يبدو قادرً ا عمى اإلمسيطرً 
و االبتكارات أو النتاجات أنجازات بداعية هي تمك اإلعمال اإلن األإ ،لذلك

المعرفية غير المسبوقة التي تحظى باالحترام والتقدير العام لدى كل المجتمعات، ومن 
و النتاجات كانت في أبداعية عمال اإلاألن أيمكن القول ب ،الناحية التاريخية
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ثر و األأنها تعكس الجانب المادي وذلك أل ؛باهتمام الناس والباحثينثر أحد ذاتها تست
فتكون  ،بداعيةخرى المرتبطة بالظاهرة اإلما العناصر األأبداع. الممموس لعممية اإل

يما بالنسبة لمعممية ال في حدود ضيقة وال سإمثار بحث واهتمام لدى الباحثين والعامة 
بداعي التي نتاج اإلكات اإلاهم محأن من أل ؛بداعبداعية والبيئية التي يقع فيها اإلاإل

 (.04، صنجم.  بداعينتاج اإلماد عمى مقومات اإلاعتمد عميها الباحثون هي االعت
 يبداعية ذمن القدارت اإل ةبداعية تعتمد عمى مجموعن العممية اإلإف ,لذلك

  .لدى المجتمع اممموسً  ارً أثخصائص غير مسبوقة والتي تترك 

 مفيوم التفكير: 
نشاط يستخدم الرموز مثل الصور والمعاني واأللفاظ واألرقام  هوالفكر 

التي تحل محل األشياء واألشخاص والمواقف واألحداث  ...واإلشارات واإليحاءات
أرنوف  فسر و  ،أو موقف معينشخص بهدف فهم موضوع المختمفة التي يفكر فيها ال

بأنه عبارة عن نشاط عقمي يتميز بخاصيتين: أولهما أنه نشاط كامن ال يمكن 
مالحظته مباشرة، والثانية بأنه نشاط رمزي يتضمن التعامل مع الرموز 

 (24 فؤاد ،صواستخالصها.
النشاط العقمي  وهومفهوم يعم كل ظاهرة من ظواهر الحياة العقمية،  ةإن الفكر 

عتبر من جهة اعتبر في حد ذاته وبصرف النظر عن بعد  الموضوعي، أو ااء سو 
عتبر ممكة إدراك وفهم وحكم عمى اا عنا، أو كونه الوعي بكل ما يحدث فينا أو خارجً 

 األشياء وجميع هذ  المعاني تخرج االنفعاالت والعواطف والغرائز من مفهوم التفكير.
حول مفهوم التفكير، ومن  اوالمتباينة أحيانً وهناك العديد من المفاهيم المختمفة 

عممية عقمية معرفية وجدانية عميا تبنى عمى محصمة العمميات النفسية نه إ  أبرزها:
األخرى كاإلدراك واإلحساس والتخيل، وكذلك العمميات العقمية كالتذكر والتجريد والتعميم 

إلى المجرد كان التفكير أكثر  والتمييز والمقارنة واالستدالل، وكمما اتجهنا من المحسوس
مفهوم افتراضي يشير إلى عممية داخمية تعزى إلى نشاط بأنه التفكير   كذلك فسر ا. تعقيدً 

ذهني معرفي تفاعمي انتقائي عمى نحو مقصود وموجه نحو مسألة ما، أو اتخاذ 
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تفكير ، ويتطور الأو إيجاد معنى أو إجابة عن سؤال قرار معين، أو إشباع رغبة في العمم
 (44لظروفه البيئية المحيطة به. عقيل،ص  الدى الفرد تبعً 
فإن التفكير عممية عقمية متواصمة, يقوم بيا اإلنسان ما دام عقمو  ,ذلك

 اتخاذ قراراتو.و أحل مشكالتو  وأحين يتعرض لمعضمة أو تحقيق مكسب, , و ايمً سم

 :التكنولوجي بداعاالشتراط الوظيفي كمحدد فكري لإل

 Newness أن اإلبداع التكنولوجي ما هو إال نوع من التحديث لىإيشير 
هو تطوير أو تحسين لمنتج موجود أو  كذلك ،في المنتج Originality واألصالة

  (zaltman,p10  .إطالق منتج جديد لمسوق
وهو وجوب أن يكون اإلبداع  ،آخر يمكن مالحظته في هذا الرأي اإن عنصرً 

إذ  ؛اا، ولكن في الوقت نفسه ال يعد تغييرً تمامً  االتي تبنته وليس مبتكرً  شركةلم اجديدً 
ا، في حين أن كل إبداع هو تغيير. ولعل وجهة التغييرات ليست جميعها إبداعً  إن

 Foundation (NSF) النظر المقدمة من قبل مؤسسة العموم الوطنية األمريكية
Science National))،  وتم اعتمادها كأساس لتحديد مفهوم  هي األكثر تكاماًل

.  لمسوق هو  إدخال أو تحسين لمنتجات أو عمميات أو خدماتفالتكنولوجي،  اإلبداع
لعمميات التغيير والتحسين والتي تكون مدخالتها  Outputs أن اإلبداع هو مخرجاتو 

عن المهارات الكمية ومهارات الحاسوب  األساسية القدرة عمى تكوين واالبتكار فضاًل 
 .(mueser,p15  ومهارات أخرى،.

ويمكن أن نستنتج من وجية النظر األخيرة أن اإلبداع التكنولوجي ىو حالة 
تحسين / تحسين منتج موجود في السوق/  امنتج جديد تمامً  :من الحاالت اآلتية

 .عممية ادائية موجودة خدمات
  :التفكير اإلبداعي

الرتباطه بتقدم األمم  ،س والتربية باإلبداع والمبدعيناهتمام عمماء النفازداد 
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 فالتقدم العممي ال يمكن تحقيقه دون تطوير القدرات اإلبداعية عند اإلنسان.  ؛وتطورها

يتضمن  Divergent Thinkingأن التفكير اإلبداعي هو تفكير تباعدي و 
ن ؛ بل يمكن القول إنه نوع ممؤثراالستجابات عندما يكون هناك القدرة عمى تعدد 

؛ ولذا تعجز اختبارات الذكاء جديد، بحل واالبتكار ،التفكير يممك الجديد والتأمل
فقد شاع بالفعل الربط بين التفكير اإلبداعي . ية عن قياس القدرات اإلبداعيةالتقميد

 (42 قاسم،ص .والتفكير التباعدي

والتفكير  ،Convergentفهناك فرق بين نوعين من التفكير، التفكير التقاربي 
، بة محددة عندما تعطى لنا الوقائعإلى إجا ؛ حيث يدفعنا األولDivergentالتباعدي 

بين في حين يدفعنا الثاني إلى رؤية عالقات جديدة  ،وهو يقاس باختبارات الذكاء
 .األشياء المالئمة لموقف معين

اع في مجال التصميم يقابمه التفكير التباعدي الذي يستند إلى تعدد واإلبد
والذي يعتمد عمى  ،اإلجابات في مواجهة التفكير التقاربي الذي يستند إلى إجابة واحدة

 (42ابراهيم ،ص  .الذاكرة
؛ فاإلبداع ة بين اإلبداع والتفكير اإلبداعييتضح مما سبق أن ىناك عالقة طردي

, وبقدر ما تكون براعة العممية يكون لممنتج التفكير اإلبداعي عمميةي حين أن منتج ف
  ., فالعالقة بينيما ىي عالقة الشيء بأصمو أو عالقة البداية بالنيايةتميزه وأثره

 منيجية البحث: 

اعتمد الباحث المنهج المقارن في تحميل العينة، بوصفه المنهج المالئم 
 دفه.تحقيق ه إلىلطبيعة البحث و لموصول 

 
 مجتمع البحث: 

، مع ثالجة شكالأ 4عدد  4102تضمن مجتمع البحث ثالجة سامسونج 
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 . 4102سامسونج تصميم مستقبمي 
  :البحثعينة 

عينة قصدية، اختار منها نموذج يخدم هدف الدراسة  قام الباحث باعتماد
 واألقرب إلى تحقيقها. 

  :داة البحث وصدقياأ
ا لما وصل له من استنادً محاور  ثالثةوفق ستمارة لمتحميل اعتمد الباحث ا

 .طار النظرياإل
 / ثالجةالتحميل

 واالستخدامية الوظيفةداء الوظيفي في المنتج الصناعي حسب ول: شرطية األشر األ ؤ الم

 :نموذجفي األ  الوظيفة

 والتي ةفي تصميم الثالجات بصور  عام ةالمتبع ةوفق المعايير التقميدي- )أ( 
لى إ. وقد قسم الفضاء ةبارد  وبدرجات تبريد مختمف ةتتمثل بحفظ المواد الغذائي

وتصل  ةتجميد لممواد الغذائي ةبمنطق ةمتمثم ةوظيفيتين مساحه عمويمساحتين 
كبر وهي األ ،سفمهاأ ةصفر، والمساحدرجة تحت ال 01لى إ ةالحرار  ةدرج

 قابمة لمتغير وليس لالنجماد. ةومخصصه لمتبريد وفق درجة حرار  ةمتفاوت ةحرار  ةبدرجتكون 

بطاء عمل البكتريا التي تحتوي عميها جميع إهو  طعمةاألن هدف تبريد إ
فساد االطعمة عند إوهذ  البكتريا هي المسؤولة عن  ،طعمة والمشروبات بال استثناءاأل

قصى درجة عممها ألبطاء و حتى التجميد إلأد لذلك يمزم التبري ،تركها في الحرارة
نه إف ،ن المبدأ الذي يعتمد عميه عمل الثالجة هو عندما يتبخر سائل ماإممكنة. 

 ثناء العممية. أ ةيمتص حرار 
  :نموذجفي األ  الوظيفة

المستخدمة وفق النظام  ةوهي الطريق ةتبريد لممواد الغذائي ةال عمميإهي  ،ما (:ب)
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 جمه.أل ةمي المصمميالوظيفي والتشغ

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ساس عمل هذا التصميم هو المادة الهالمية الخضراء المصنعة من البوليمر أو 
اذ ان تكنولوجيا النانو هو  ؛تعميق الطعام في مكانه وتبريد  عمىالقدرة ولها الحيوي، 

في صميم التصميم، تتكون من الروبوتات البيولوجية والميكانيكية. ويمكن لهذ  

    أ( 4102ثالجة 
 -أ-االشتراط الوظيفي 

 سامسونج/  اسم العالمو التجاري
 )سم( x 22x 22 222/  االبعاد

 كوريا/  بمد التصنيع
 مزدوج/  نوع الباب

 L 350/  السعو

 بيضأ/  المون

 AC/  نوع الكيرباء

 الحديد المغمون والبالستك/  مواد الجسم

 نعم/  م الأتجميد 

 ضاغط/  نظام التبريد

 ثالجة مستقبمية   ب(
  -ب-بداع الفكري اإل

 بيوبوليمر لكترولوكسإ/  اسم العالمو التجاري
 )سم( x22 x03 022/  االبعاد

 بريطانيا/  بمد التصنيع
 بدون ابواب/  نوع الباب

 (L 612% عن الثالجو العاديو ) 22/  السعو
 بيضأ/  المون

 ةبطاري/  نوع الكيرباء
 بالستك/  مواد الجسم
 / ال تجميد ام ال
 نانو بولمر الحيوي/  نظام التبريد
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الكائنات المجهرية تحديد وتقييم درجة الحرارة الالزمة لكل مادة من المواد المحفوظة 
 مادة.ا ضبط عممية التبريد لدرجة الحرارة المثمى واألنسب لمفي الثالجة، ومن ثم تمقائي  

بداعي في المنتج الصناعي في ىيئو المنتج شر الثاني: الفكر التصميمي اإلؤ الم
 الجمالية: ووقيم

رزت بها بيض وبأنموذج  أ( ذو كتمة كبيرة ولون ن النظام التصميمي لألإ
وذا  ،ةعالي ةلمتصميم التي تميزت بكتم ةالعام ةمحدد  الهيئ ةالخطوط الحاد  والمتعامد

لى ما تحويه من محركات إ ةضافإ ةالثالج ةاستخدام المعدن في هيئب وزن بسب
 .مشغمه لعمميه التبريد مما جعمها محدد  المكان وتشغل حيز في الفضاء

ن أبرز الصفات في هيئته تتمثل بالرشاقة، إف ،نموذج  ب(ما تصميم األأ
م الشكمي ظهار النظاإفي التصميم وجاء  توجد الوالشفافية، مما أعطا  خفة بصرية 

ساس أالتي تعد  ةالهالمي ةوجيا الحديثة والتي تمثمت بالمادظهار التكنولإمن خالل 
عطت عالقه متداخمه أوالتي  ةبالشفافي ةمامياأل ةهذ تميزت الواجإ ؛عمل هذا التصميم

ربع أصغر بأ مما جعل حجمها ةالعام ةفي الهيئوظفت كما  بين الداخل والخارج، ما
 .ةالتقميدي ةمرات عن الثالج

 :داء الوظيفيبداع الفكري واألما بين اإل ةشر الثالث: التقنيؤ الم

 ،ةجمها الثالجالتي وظفت أل ةاالساسي ةظهار الوظيفساس إلأوظفت التقنية ك
ذ وظفت تقنية إ أ(  ةلتصميم الثالج ةبداع الفكري استخدام الطرق التقميديفكان لإل

التبريد الميكانيكية التي تتطمب عدد من المكونات التي تتم من خاللها دورة التبريد 
وهي  الضاغط، شبكة التبريد، الصمام، المكثف، المروحة(، الطاقة المشغمة لمتصميم 

ا من ا كبيرً فان مادة الحديد تشكل جزءً  ،ما عمى مستوى الخامةأهي الطاقة الكهربائية، 
صبحت أف ،عطاها حجم وكتمهأمما  وزجاج. همواد لدائني إلىضافة باإلتصميم هيكل ال

خذ منا مساحه لغرض أبواب سوف تعند القيام بفتح األو ،ذا مكان ثابت ال يمكن تغير 
ال العمل البديهي لتصميم إما هي  ةن تقنيه التبريد المستخدمإ .ةستخدامياال
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 رفوف(  فضاءات إلىة ومقطع محددفمذلك جاء فضاء التبريد بمساحة  ،نموذجاأل
فقيه وبطريقه الكل في الفضاء أويكون الخزن بصور   ةطعمدراج لخزن األإ إلىضافة إ

 الحاوي.

فقد  ،في التصميم ةلى التقنية الحديثإالمجوء ببدع المصمم أما التصميم  ب( أ
تقنية متطورة تعتمد عمى روبوتات حيوية نانوية وظفت لعمميه التبريد مما زاد  استخدم

%، الطاقة الكهربائية تستخدم فيه لتشغيل لوحة التحكم فقط 12من سعتها بمقدار 
فيتكون  ،ما الخامةأحيث يعتمد في مبدأ عممه عمى الطاقة الحيوية،  ،وبمقدار ضئيل

في  ةالخف ةالعام ةمهيئلفت ضألخضراء. والتي بداخمه المادة ا من هيكل لدائني يضم
كبر قدر أعمى  ةالقابمي ةالهالمي ةن لممادإذ إ ؛فضال عن سعه في حجم الخزن .الوزن

بسبب  ؛خرىأمادة تأثير عمى مادة  ةين يكون ألأومن دون  ةممكن من المواد الغذائي
خرى. كما عن األ وبمعزلوجود تقنيه التفريغ الهوائي لكل ماد  محاطة بفقاعه هوائية 

ذ إ ،جاءت مناسبه من حيث االستخدام المكاني ةالمتطور  ةنظمة التصميميلأل ةن نتيجإ
و حتى أن تكون عمى الجدار أكما يمكن  ،ةالتقميدي ةالثالجتشغل حيز كما في  ال

 عمى الشد والتماسك. ةالهالمي ةميه المادعمى السقف وذلك لقاب
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 :النتائج

وفق  ةالنماذج متوافق جاءت مجاميع ةالوظيفي واالستخداميعمى المستوى  .0
 ةبداع الفكري زاد من الكفاءن اإلإال إ، ينذجو لها وفي النم ةالمعد ةاالستخدامي

 ةحاطة كل مادإنموذج  ب( بحفظ المواد في األ ءةمن خالل كفا ةالوظيفي
  .خرىبمعزل عن األ ةبفقاعه هوائي

المعدة لها من  ةالتقميدي ةالوظيفي ةوفق الطبيع ةالوظيفي ةتحققت االستخدامي .4
في االستخدام وتحقق  ةعطى صعوبأوالذي  ةالتقميدي ةخالل استخدام التقني
بداعي التكنموجي في النموذج  ب( ن توفر الفكر اإلإال إ ،ذلك في النموذج  أ(

 عطى سهوله في االستخدام.أ
جزاء بسبب األ ؛ااء نسبي  ج االشتراط الوظيفي يمان في التصاميم ذمستوى األ .0

بسبب  ؛مان وبدرجه كبيرةاأل ةوفي جميع النماذج، زادت نسب ةالمتحرك
 .ةجزاء المتحركاع الفكري وتجنب األبداستخدام اإل

ع بداع الفكري في جميداء الوظيفي جاء من خالل استخدام اإلتحسين األ .2
 .لمخزن ةالنماذج مما زاد في سعه الثالج
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 :االستنتاجات
استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقات النظريات، والثورات العممية المتوقعة  .0

إلبراز  بداعي في تصميم وتنفيذ منتجات صناعيةعزز من استثمار فكر اإل
 جمالية الوظيفة األدائية والشكمية، ورؤى المصمم لممستقبل القريب والبعيد.

وم والتكنولوجيا، بل يساعد لمتصميم الصناعي دور تنموي ال يختمف عن دور العم .4
عطاء رؤى لممنتجات الصناعية عمى وفق الحقائق، وا  بداعاتإلفي تطويرهم وا 

بداعي في بناء تمك الرؤى المستقبمية لممنتج العممية التي تعزز من دور الفكر اإل
 الصناعي.

بداعي في تنمية الجوانب االبتكارية واإلبداعية لدى أهمية دور الفكر اإل .0
الصناعي في اكتشاف الجديد والمبتكر الذي يتسم بالتصاميم الغير المصمم 

 مألوفة في تصميم المنتجات الصناعية.
 :التوصيات

خر التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تصميم آطالع عمى اإل .0
المنتجات الصناعية وتوظيفها في المنتج العراقي، ومواكبة التطورات في مجال 

 المختمفة واكتشافها.تصنيع الخامات 
  :المقترحات

 دراسة فاعمية األداء في تصميم المنتج الصناعي وارتباطها بالتقنيات الحديثة.
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