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 :ممخصال
ال وىو ، أيعد من المواضيع المستحدثة اتتناول الدراسة الحالية موضوع 

ذ يعد ىذه الجانب إ)التصميم المتمايز واستراتيجياتو المتبعة في تصميم المنتجات(. 
مر الذي من األ، من الجوانب الذي تنتيج فيو الشركات استراتيجيات تصميمية مغايرة

مشكمة ساس برزت مى ىذا األعو  ،رباك لدى المصممينن يسبب نوعا من اإلأالممكن 
؟ وكيف يمكن زالبحث التي تمخصت بالتساول )ماىي استراتيجية التصميم المتماي

  .ساسياتيا في الجوانب التصميمية لممنتجات الصناعية؟(أتضمين 
عمى تحديد االستراتيجيات )التصميمية( التي تسهم واشتمل ىدف البحث  

 ميم المتمايز. يدولوجيات التصإفي تعزيز المنتجات الصناعية المتمايزة وفق 
دبيات الحديثة التي استعرض الباحث األ ،لى ىذا اليدفإجل الوصول أومن  

ستراتيجيات )التصميمية( ىم اإلأطرح  وكذلك ،تعاطت مع تمايز المنتجات وانعكاساتيا
عمى وجو الخصوص التي تنتيجيا الشركات العالمية الرائدة في ىذا المجال كشركتي 

مريكية من خالل استعراض استراتيجياتيا وشركة تسال األلمانية مرسيدس بنز األ
لى تحقيق إوصوال  ،ليات تطبيقيا في نتاجاتيا المتمايزةآو مناقشة  ،المتبعة

 :االستنتاجات التي نذكر منيا
 ،نتاجستراتيجيات متنوعة تتوخاىا الشركات منيا ما يتعمق بتقنيات اإلإلمتمايز 

و حتى عمى صعيد تقديم خدمات أ ،سويق المختمفةساليب التأو استراتيجيات ترتبط بأ
لى إساليب تبقى الحاجة ومع كل ىذه األ ،خرىساليب األما بعد البيع وغيرىا من األ

كون ل؛ ستراتيجيات التصميمية في تصميم المنتجات المتمايزةدراسة وتعزيز اإل
يحدد الفئة ن المصمم ىو من أو  ،يعطي لممنتجات ىويتيا وسماتيا الذيالتصميم ىو 

ومنيا بالتأكيد  ،المستيدفة من خالل تضمين مالمحيا ومعطياتيا في منتجاتو المتنوعة
ساس عمى استيداف مجتمع محدد من المنتجات المتمايزة التي تُبنى فكرتيا األ

كثر فاعمية في ىم واألستراتيجيات التصميمية تحديدا ىي األلذلك تعد اإل ؛المستخدمين
 ت المتمايزة. جانب تصميم المنتجا

 ستراتيجيات التصميم المتمايز إ و ،التصميم المتمايز :الكممات المفتاحية
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Abstract 

The current study deals with a subject that is considered one of the 

emerging subjects, namely (Products Differentiation and its Strategies 

Used in Product Design). This aspect is one of the aspects in which 

companies pursue different design strategies, which may cause a kind 

of confusion for designers. On this basis, the research problem 

appeared, which was summarized by questioning (What is the strategy 

of differentiated design? How can its fundamentals be included in the 

design aspects of industrial products?) 

The research objective included identifying (design) strategies that 

contribute to promoting differentiated industrial products according to 

differentiated design ideologies. 

In order to reach this goal, the researcher reviewed recent literature 

that dealt with product differentiation and its implications, as well as 

presenting the most important (design) strategies in particular that are 

pursued by leading global companies in this field such as the German 

Mercedes-Benz and Tesla USA by reviewing their adopted strategies 

and discussing the mechanisms. Apply them in their differentiated 

products. To achieve the conclusions, which we mention: 

For differentiation, various strategies are considered by companies, 

including those related to production techniques or strategies related 

to different marketing methods or even in terms of providing after-

sales services and other methods. With all these methods, the need 

remains to study and strengthen design strategies in differentiated 

products design, as the design is what gives the products their identity 

and characteristics, and the designer is the one who defines the target 

group by including their features and data in his various products, 

including, of course, the differentiated products, whose basic idea is 

based on targeting a community. Specified users. Therefore, design 

strategies in particular are the most important and effective in 

designing differentiated products aspect. 

 

Keywords:Products Differentiation , Differentiation Strategy 
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 :مقدمة

يدولوجيات نتاج المنتجات عمى وفق اإلا  ىداف شركات التصميم و أتتنوع  
بيا  اخاص امعينً  االعامة والخطط الموضوعة التي تسيم في توخي تمك الشركات نمطً 

كبر عدد ممكن أجل جذب أن تتميز عالمتيا التجارية عن منافساتيا من أتسعى فيو 
  .منيم امحدد اعنيا تستيدف نو أبمعنى  ،:ربما العكس)و أ ،من المستخدمين

وعميو  ،وتعد بعض الشركات التصميم المتمايز ىو ىدف عالماتيا التجارية 
ن التصميم لمجموعة واسعة من المستخدمين يتعارض مع صورة أنيم يعتبرون "إف

وىذا جانب قد  ،(Clarkson.2012.p44)العالمة التجارية التي يحاولون عرضيا" 
نواع المستخدمين أن تستقطب جميع أيبدو مغايرا لفمسفة معظم الشركات التي تحاول 

و التمايز ،" يميل أجل التفرد أبينما عند التصميم من  ،نواعيمأعمى اختالف 
وربما حتى  ،مية استيداف مجموعة صغيرة من المستخدمينملى تبني عإالمصممون 

ساس العوامل االجتماعية أرجح مبنية عمى عمى األالتي تكون  الصور النمطية
 ،(Clarkson.2012.p44)لى استيداف شخص ما " إو يميل المصمم أ ،واالقتصادية
لى تعزيز الجانب إوميميم ، وتطورىا ،لى اختالف متطمبات المستخدمينإويعود ذلك 

عن غيرىا من  كثر تمايزا واختالفاأالذاتي لدييم من خالل انتقاء المنتجات التي تبدو 
ىم أصبح جانب تفعيل ىذا التمايز بين المنتجات من ألذلك  ؛خرىالمنتجات األ

ن زيادة التركيز عمى تمايز المنتجات سيؤثر أنيا ترى "أل؛ولويات شركات التصميمأ
سمفنا تستيدف أفيي كما  ،(Zott.2008.p14)يجابية وفاعمة عمى العمالء"إبصورة 

ستراتيجيات ىذه الشركات مختمفة عن غيرىا من إوبذلك تكون  ،نوعا معينا من العمالء
لى تضمين إساليب جديدة تسعى فييا أبالتأكيد تتوخى  نياإوعميو ف ،خرىالشركات األ

نيا مختمفة أالمنتجات بعض الخصائص التي تجعل منيا منتجات تبدو لممستخدم ب
 .ومتمايزة
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 :مشكمة البحث

سبغت أمن المعطيات التقنية المختمفة التي  وعةيتميز العصر الحالي بمجم 
صبحت تتزاحم فيما بينيا لتجد حصتيا أمن النتاجات التي  ىائال اعمى مخرجاتو كم

وبذلك بدأت الشركات المتنافسة في  ،ة بتمك النتاجاتظومكانتيا في السوق المكت
ن م ات تحاول فييا تعزيز مكانتيا من خالل كسب نوع معينيستراتيجاالبحث عن 
وتتميز استراتيجية التصميم المتمايز بأسموب مغاير  ،وتمبية متطمباتيم ،المسستخدمين

وبذلك تنشأ مشكمتنا  ،نيا تستوخي المستخدم النوعي وليس الكميأفي توجياتو باعتبار 
ننا نتعاطى مع استراتيجية قد تبدو مختمفة عن جميع استراتيجيات أساسية ىنا في األ

قصى درجات االنتشار لدى جميع أىم اولوياتيا تحقيق أتكون تصميم المنتجات التي 
رباك من اإل اوىكذا تشكل استراتيجية التمايز نوع ،نواع المستخدمين بدون استثناءأ

ساليبو لتحقيق اليدف المرجو من أدواتو و أن يغير من ألدى المصمم الذي يجب عميو 
  .استراتيجية التصميم المتمايز

 :برزت مشكمة بحثنا ىذا في طرح التساؤل التاليساس وعمى ىذا األ 

ساسياتها في الجوانب أوكيف يمكن تضمين  ؟ماهي استراتيجية التصميم المتمايز
 التصميمية لممنتجات الصناعية؟

 :همية البحثأ

فيو يتعاطى مع عيد من  ،لم يعد تصميم المنتجات عمما قائما بحد ذاتو 
ليشكل خميطا معقدا ومتجانسا يصب في بوتقة  نسانيةالعموم العممية والنتاجات اإل

كونو يتعاطى مع مجاالت مختمفة ترتبط في ىمية ىذا البحث أوتتمثل  ،المستخدم
 ،والجوانب النفسية واالجتماعية لدى المستخدمين ،والعموم التقنية ،ساليب التسويقأب

جانب  كما يعد تعزيز ،وكيفية تمثميا في المنتجات الصناعية )بأسموب متمايز(
ىميات الممحة في عصر المنافسة الشديد الذي المنافسة في تصميم المنتجات من األ
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نواعيا ليصبح بذلك )صراع وجود( أتشيده جميع النتاجات التصميمية عمى اختالف 
ىمية مضافة ليذا البحث في أجديد يشكل  تناول ونأوال شك  ،لمشركات فيما بينيا

طار عممي والتأسيس إل ،التصميم المتمايزساليب أمحاولة لتسميط الضوء عمى 
 .ومصدري حولو

 :هدف البحث

لى تحديد االستراتيجيات )التصميمية( التي تسيم في إييدف البحث الحالي  
 يدولوجيات التصميم المتمايز.إتعزيز المنتجات الصناعية المتمايزة وفق 

 حدود البحث

 دراسة االستراتيجيات التصميمة المتبعة في تصميم المنتجات :الحدود الموضوعية
 المتمايزة. 

 9109المنتجات الصناعية المنتجة تحت مظمة التمايز لعام :الحدود الزمانية  

 مشركتين الرائدتين في مجال صدارات الخاصة لبعض اإل:الحدود المكانية
 .Tesla, Incوتسال  Mercedes Benzمرسيدس بينز :يزاالتم

 :تعريف المصطمحات

 :products differentiation تمايز المنتجات

  وىي استراتيجية تحاول من خالليا الشركات اكتساب ميزة تنافسية من خالل تقديم
و الخدمات التي تكون غير متوفرة في المنتجات أقيمة جديدة في المنتجات 

 (Dyer.2020. p80) .خرىالمنافسة األ

  قلمختمف عن المنتجات المنافسة في عنصر واحد عمى األنو أتقديم منتج ُيعتقد، 
 (Magin.2007. p111) و غير المادية.أسواء في الخصائص المادية 
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التي تحتوي  :صدارات المحدودةذات اإل)وىي نوع من المنتجات :جرائيالتعريف اإل
المصمم ذ يستيدف فييا إعمى عناصرتجعميا متميزة عن غيرىا من المنتجات المنافسة 

من المستخدمين وفقا العتبارات واستراتيجيات تصميمية محددة ُتكِسب  امحدد انوع
 .لى مكتسباتيا الماديةإضافة باإل ،مستخدمييا جوانب اعتبارية

  :الفصل الثاني

 :الدراسات السابقة

 Productsلم يجد الباحث دراسة سابقة تتناول موضوع تمايز المنتجات  

Differentiation  بشكل يتناول ىذا المصطمح المفاىيمي بصورة متخصصة
طروحة دكتوراه غير أوىذه الدراسة ىي  ،باستثناء دراسة واحدة تتشابو )بفكرتيا العامة(

الفردانية وتوجياتيا )براىيم( كانت بعنوان إمنشورة لمباحث )سركوت نور االدين 
لى مجمس كمية الفنون الجميمة / إقدمت  ،المعاصرة في تصميم المنتج الصناعي(

كشف مفيوم الفردانية )ذ كان ىدف ىذه الدراسة ىو إ. 9102جامعة بغداد سنة 
وقد  ،:وعالقتو بالتصميم الصناعي الحديث ،في فمسفة الفكر المعاصروتحديده 

 تناولت ىذه الدراسة ما يأتي:

 .مفيوم الفردانية في الفكر الفمسفي الحديث والمعاصر:والأ

 .مفيوم الفردانية في عمم االجتماع:اثاني

 .مفيوم الفردانية في التصميم الصناعي:ثالثا

 :مناقشة الدراسة السابقة

نيا أال إ ،بالرغم من تشابو الفكرة العامة لمدراسة السابقة مع دراستنا الحالية 
 تية:مجموعة من الجوانب الجوىرية التي سنبينيا في النقاط اآلفي اختمفت عنيا 
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ذا تناولنا مصطمح إ ،ساسيين لموضوع الدراسةاختالف المصطمحين األال أو 
وىو مصطمح عممي متداول في ،(Products Differentiation)تمايز المنتجات 
والمصادر العممية المعتمدة التي تناولت ىذا الموضوع في حين  ،الكتب التخصصية

وبذلك يختمف مفيوم  ،:Individualismتناولت الدراسة السابقة مصطمح )الفردانية 
 بالرغم من تقارب فكرتيما العامة. ،الدراستين كمصطمحين منفصمين

ذ كان ىدف دراستنا الحالية )تحديد االستراتيجيات إ ،اختالف ىدفي الدراستين:ثانيا
يدولوجيات إ)التصميمية( التي تسيم في تعزيز المنتجات الصناعية المتمايزة وفق 

لى توخي ىذه االستراتيجيات في إوجيو المصممين جل تأالتصميم المتمايز( من 
تصاميميم ونتاجاتيم التي تستيدف التمايز. بينما كان ىدف الدراسة السابقة 

في فمسفة الفكر و تحديده  لى )كشف مفيوم الفردانيةإكونو ييدف لمختمفا 
 .وعالقتو بالتصميم الصناعي الحديث( ،المعاصر

ساسية ونتائجيما بسبب اختالف الجوانب األ ،وبذلك اختمفت مسارات الدراستين 
 .عالهأ

 طار النظري اإل

 تمايز المنتجات وانعكاساته

ن وجود مجموعة واسعة من المنتجات المختمفة في السوق جاء أال شك  
ن يويمكن تشخيص مستوي ،و اختالف متطمباتيمأذواق المستيمكين أنتيجة لتنوع 

فراد في استخدام منتجات مختمفة في األذ قد يرغب إ" ،ذواقن من تنوع األييرئيس
فراد و قد يكون لؤلأ ،معربين عن تفضيل التنوع عمى مدار الوقت ،مناسبات مختمفة

نيم يمتزمون بعالمة تجارية إي أ) ،كثر تفضيال لدييمذواق مميزة حول المتغيرات األأ
 نيم غيرألى المستخدمين ككل عمى إننا ننظر إوىكذا ف ،يفضمونيا باستمرار(

فراد يولد في المجمل طمبا عمى تنوع ن ىذا التباين بين األإوعميو ف ،متجانسين
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نيم بالنتيجة إف ،ن المستيمكين لدييم تفضيالت مميزةأوبمجرد االعتراف ب ،المنتجات
ذواقيم أفضل التي تناسب مستعدون لدفع المزيد مقابل المتغيرات األ

 . (Anderson.1992.p1)الخاصة"

Michael Porterفوفقا لمايكل بورتر  
i  وقد تسعى المنظمات لمتمايز 

و استراتيجية التركيز أ overall cost leadershipجمالية السيطرة عمى التكمفة اإل
و تسعى  .focus strategy at the business levelعمال عمى مستوى األ

ن المنافسين من خالل لى تمييز نفسيا عإالمنظمات التي تتبع استراتيجية التمايز 
تنفيذ استراتيجية التمايز في ن الشركات التي تنجح إذ إ، خدماتيا وأجودة منتجاتيا 

ن العمالء عمى استعداد لدفع كثر من المنافسين ألأتكون قادرة عمى فرض رسوم 
فعمى سبيل المثال تنتيج رولكس  .ضافية التي يرونياالمزيد لمحصول عمى القيمة اإل

Rolex ذ تكون ساعاتيا مصنوعة يدويا من معادن ثمينة إ. زاستراتيجية التماي
وتخضع الختبارات صارمة من ، و البالتينيوم والفوالذ المقاوم لمصدأأ ،الذىب:مثل

سعار أوبالتالي تستطيع الشركة من خالل سمعتيا ىذه زيادة  .الجودة والموثوقية
ي تستخدم استراتيجيات التمايز ىي خرى التومن الشركات األ .ساعاتيا بصورة عالية

و رالف لوررين  ،Mont Blancمونت بالنك  و ،Nikonنيكون  و ،Lexusلكزس 
Ralph Lauren. Griffin.2013. p69)(،  وكذلك الحال بالنسبة لجميع المنتجات
غمى أ Mercedes-Benzذ تكون سيارات شركة مرسيدس بينز إومنيا السيارات " 

نيم يحصمون عمى ميزات أن المستخدمين يعتقدون بأل؛منافسيياقرب أمن سيارات 
 BMWنتاج سيارات إن إوبالمثل ف ،عمىأىا يمنحيم قيمة اعتبارية ءن اقتناأو  ،ضافيةإ

ولى يكون ن سعر األأال إ ،Hondaمع انتاج سيارات ىوندا  توكمفت ا فييكون متقارب
 . (Hill.2009.p161)عمى لنفس السبب"أ

ىم فوائد تميز عالمة تجارية ما بالنسبة لمشركات ىو الجانب أحد أكون يوىكذا  
من النتاج من حيث  الربحي الذي يتيح لتمك الشركات الحفاظ عمى مستوى عال  
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وتقديم تقنيات جديدة تدعم مكانة  ،جراء بحوثإمكانية االستثمار في ا  النوعية والجودة و 
مكانتيا لدى المستخدمين الذين جل ترسيخ أيجابية وفاعمة من إىذه الشركات بصورة 

 ،ن استخدام ىذا النوع من المنتجات يسيم في تعزيز الجانب الذاتي لدييمأيعدون ب
لى تعزيز مكانتيم إضافة باإل ،وتمبية رغبتيم النرجسية في التميز واالختالف

من خالل الصور النمطية المتفردة التي تعكسيا ىذه المنتجات عمى  االجتماعية
 نونتيجة لذلك يكونو  .وبالتالي تعزيز والئيم ليذه الشركات ومنتجاتيا ،مستخدمييا

 ،رباح المتوخاةيا المرتفعة مما يعود عمى الشركات المصنعة باألتكمفتمستعدين لتحمل 
  .و االستمرار في دعم متطمبات التميز التي سنناقشيا فيما يمي

 Differentiation Strategyاستراتيجية التمايز 

أو راتيجية تميز المنتجات من االستراتيجيات التي تتطمب مستوى تعد است 
عما ىو متبع في تصميم المنتجات االعتيادية بالرغم من تشابو االثنين  امختمف انيج

ن ىنالك بعض أ غير .ي منتجأساسية الواجب توفرىا في في االعتبارات األ
تتطمب توخي  :مكثفة بصورة)ن تتوفر في المنتجات المتمايزة أالخصائص التي يجب 

ساليب النمطية في التصميم وىذا ما خرى متمايزة عن األساليب تكون ىي األأ
 .سنحاول تشخيصو في ىذا البحث

و خدمات تتميز أ ،نيا " تكوين منتجاتأتعرف استراتيجية التمايز ب ءفي البد 
 ،ي المستخدمينأمر الذي ينعكس عمى ر األ ،بطريقة معينة عما يقدمو المنافسون

ن ما يميزىا أو  ،فضل من غيرىاأن عالمة تجارية معينة ىي أجعميم يعتقدون بيو 
وقد تشمل الخصائص المميزة خدمة عمالء  .عمى من غيرىاأيجعميا تستحق دفع قيمة 

االعتمادية  و ،qualityالجودة  و ،exceptional customer serviceاستثنائية 
dependability،  التوفر وavailability، بداع اإل وinnovation، و الصورة أ

image. ساعات موفادو :من الشركات استرتيجيات التمايز مثل مجموعةوتتبع
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Movado watches، قيوة ستاربكس  وStarbucks coffee، سيارات جاكوار  و
Jaguar automobiles" (Lewis.2006. p108) . 

و الخدمات المقدمة أ ،لتسويقساليب متنوعة قد ترتبط باأوتنتيج استراتيجيات التمايز  
 نتاجدارة اإلإاو حتى عمى صعيد مستوى  ،و في التعبئةأ ،قبل بيع المنتج وبعده

ننا سنحاول فيما يأتي تسميط الضوء عمى ما يتعمق أال إ ،خرىساليب األوغيرىا من األ
كون ىذا الجانب يالمس تخصصنا بصورة ل ؛باستراتيجيات تصميم المنتجات تحديدا

 .وىو الجانب التصميميمباشرة 

 Increasing Technologica Sophisticationزيادة التطور التكنولوجي -2

طالق و ىميا عمى اإلأن لم يكن إساليب نجع األأحد أيعد التطور التكنولوجي  
تستخدمو الشركات كوسيمة لمتفوق عمى منافسييا والتفرد في منتجاتيا وتمايزىا عن 

% من الشركات المصنعة 99ن أذ " كشفت دراسة استقصائية إ ،خرىالمنتجات األ
ن أخصوصا  ،(Kudyba.2002. p75)"وفوائده زيادة التطور التكنولوجي ىميةأ كدتأ

لذلك "  ؛صبحت اليوم موجودة في جميع جوانب العمل والحياة الخاصةأالتكنولوجيا 
 ،والمجتمع بشكل عامفي الشركات وتنفيذىا  التكنولوجيا الجديدة رارتفع معدل تطوي

طار وفي ىذا اإل ،(Amichai.2009. p106)وكذلك معدل التغير التكنولوجي نفسو "
لى تميز منتجاتيا ومنيا شركات السيارات عمى سبيل إعمدت الشركات التي تسعى 

 كثرىا تعقيدا من خالل تعزيز الجوانب التكنولوجيةأحدث التقنيات و ألى توظيف إالمثال 
ذ إ"  ،منافسييا ميجل تحقيق السبق والتفرد عأنيا في تصاميميا من وتضميوتطويرىا 

و يطمب  ،ساسية في منتجات السيارات المتطورةىم الجوانب األأتعد التكنولوجيا من 
كأن  ،من المواصفات الخاصة والمتقدمة االمستخدمون دائما من الفئات الممتازة كثير 
عالمية وترفييية إن تتوفر فييا وظائف أو  ،تتواصل سياراتيم ببساطة مع ىواتفيم الذكية

لشركات  اكبير  ياويعد ىذا تحد ،حدث ميزات السالمة فيياأفضال عن توفر ، مبتكرة
ذ يتطمب دمج جميع التكنولوجيا المتطورة ىذه بطريقة سمسة داخل إ ،صناعة السيارات
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 .(KBB. November 25, 2019)و خطر عمى السائق"أرباك إي أالسيارة ال تسبب 
لمسيارات بسيطرتيا وىمينتيا عمى  Teslaفعمى سبيل المثال ال تكتفي شركة تسيال 

 ،في العالم بالتركيز عمى ىذا الجانب فقط وتصنيعيا سوق تصميم السيارات الكيربائية
حدث التقنيات المبتكرة التي تحقق لممستخدم ميزات ألى توظيف إنما تسعى دائما ا  و 
ويمكن مالحظة ىذا الجانب في  ،التقني عمى منافسييا ضافية تؤكد تفوق ىذه الشركةإ
 Kelleyالفائز بجائزة شركة  Tesla Model 3 2019نموذج سيارة تسيال الثالث أ

Blue Book فضل أل ألنو أنموذج،بحاث السياراتأو  ،المتخصصة في تقييم المركبات
ذ تم تزويد السيارة بمجموعة شاممة إ 9109لعام  اتكنولوجي االسيارات التي قدمت تطور 

جيزة أو  ،والوسائط وتكامل الياتف ،نترنتإمن التكنولوجيا الرقمية التي تشتمل عمى 
نظمة تحذير أو  ،ونظام تمقائي لمتوقف وتجنب االصطدام ،استشعار النقطة العمياء
 ،درجة 021رات تسمح بعرض يكام يكما تم تزويدىا بثمان ،لمسرعة وحساب المسافات

جيزة االستشعار بالموجات فوق الصوتية مصممة لمساعدة أوعشرات من  ،ماميأورادار 
والكشف عن جميع محتويات ىذه الطرق بما  ،السائق في التنقل بين الطرق المختمفة

 .فييا الدراجات النارية الصغيرة

 :تيىو مبين في الشكل اآلوكما 

 

 

 https://www.tesla.com/model3:المصدر 2( المواصفات التكنولوجية في سيارة تسال 2شكل )
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ساسية ووفقا لما تقدم تكون استراتيجية زيادة التطور التكنولوجي ىي الركيزة األ
ن ىذا الجانب أنيا تعي جيدا بالتي تبني عمييا الشركات التي تسعى لتمييز منتجاتيا أل

المتفردة عمى ومستخدمي المنتجات  ،كثر فعالية وحاجة لدى المستخدمين عموماىو األ
 اوعنصر  ،خيرةن التكولوجيا الحديثة تمثل ثمرة عموم العقود األأباعتبار  ،وجو الخصوص

وعميو يمكن  ،من عناصر السبق الذي تتفوق بو الشركات عمى منافسييا يارئيس
حدث ول عمى توظيف األمل األتيش ،سموبين في التعامل مع الجانب التقنيأتشخيص 

عمى تضمين المنتجات  اآلخرو  ،يسبق توظيفو في منتجات مماثمةبين التقنيات الذي لم 
 وعدم االكتفاء بنوع واحد. ،كبر عدد ممكن من التقنيات المستحدثةالمتمايزة أل

 Offering Higher Quality Standardsعمى معايير لمجودة أتقديم  -2

 ANSIمريكي لممعايير والمعيد األ ،ASQمجودة لمريكية تعرف الجمعية األ
تؤثر عمى قدرتيا في تمبية  و خدمةأ ،نيا " مجمل ميزات وخصائص منتجأالجودة ب

سواق ن في األأن نبين ىنا أولكن يجب  ،:Evans.2016.p5)االحتياجات المحددة" 
ن النجاح ألى التميز والتفرد إخص بالنسبة لمشركات التي تسعى وباأل ،شديدة التنافس

عمى -ضا أي-نما يجب ا  و  ،احتياجات العمالء وحدىاالمتوخى ال يتوقف عمى تمبية 
كثر تعريفات الجودة رواجا أحد أن إوعميو ف .ن تتجاوز توقعات العمالءأالشركات 

. (Maguad.2012.p65) و تجاوز توقعات العمالء"أنيا " تمبية أومقبولية ىو ب
 تية:اآل يةبعاد الثمانويمكن تحديد معاير جودة المنتجات وفقا لؤل

 .ساسيةداء وظائفو األأوىو قدرة المنتج عمى :a Performanceء دااأل -0

 ،مةءوالمال ،لى فائدتو كالراحةإميزات المنتج المضافة :Featuresالميزات  -9
 وسيولة االستخدام.

مثل باالستخدام المستمر مع داء األقدرة المنتج عمى األ:Reliabilityالموثوقية  -0
 .مرور الوقت دون حدوث مشاكل
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الدرجة التي يمبي بيا المنتج المعايير والموائح المطبقة :Conformanceالمطابقة  -4
 و المجتمع.ألمدولة 

طول الوقت الذي سيدوم فيو المنتج قبل خروجو من :Durabilityالمتانة  -9
 .الخدمة

وتكاليف  ،صالحات بسرعةجراء اإلإالقدرة عمى :Serviceabilityقابمية الخدمة  -2
 معقولة.

 .وجاذبية المنتج ،والتصميم ،والمظير ،الشكل:Aestheticsالجماليات  -7

انطباع الجودة التي انشأىا المنتج لدى :Perceived qualityالجودة المدركة  -8
 (Bhise.2013.p176) .العميل

 احد العوامل المشتركة التي تستخدميأن جانب الجودة ىو أويمكن مالحظة  
سموب " أذ تستخدم في ذلك إو خدماتيا. ألى تمييز منتجاتيا إالشركات التي تسعى 
نتاج المنتجات والخدمات وفقا إيضمن  Quality controlمراقبة جودة صارم 

ووفقا لمعايير الجودة التي وضعتيا لنفسيا تمك  ،لمواصفات التصميم الموضوعة
 . الشركات

معايير جودة عالية إلي ووفقا لما تقدم تسعى الشركات في تمييز منتجاتيا  
ىمية الجودة التي تعدىا ىذه مى منافسييا في ىذا المجال نظرا ألتجعميا متفوقة ع

 ساليبيا الفاعمة والمؤثرة لدى المستخدمين.أ ديحإالشركات 

 Mercedes-Benzونالحظ جانب الجودة بارزا في شركة مرسيدس بنز  
مما ، وتقديم ضمانات ومعايير عالية عمييا ،التي بنت سمعتيا عمى جودة منتجاتيا

مر الذي جعل األ (Pride.2009. p234) يا المرتفعة "تكمفتلى تحمل إدفع بعمالئيا 
ذ إ ،يقونات العالمية في مجال التميز واالبتكارىم األأنتاجات ىذه الشركة من 

الصور النمطية الميمة لرؤساء الدول والشخصيات  ىحدإصبحت ىذه العالمة أ
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اكم مدينة دبي الذي عرف بتفضيمو لسيارة العالمية المشيورة. ومن ىذه الشخصيات ح
ول شخص في العالم يقود سيارة مرسيدس أالمرسيدس لسنوات كثيرة مما جعمو يكون 

G63 AMG 2019 عمن موقع أومتانتيا العالية حسب ما  ،الفخمة المشيورة بادائيا
 .مرسيدس الرسمي عمى تويتر

 

 حاكم دبيلى إولى األ  G63 AMG 2019( سيارة مرسيدس 2شكل )

 https://twitter.com/gclass_benz/status/1001582659779416065:المصدر

 Brandصورة العالمة التجارة وانعكاسها عمى مفهوم الذات لممستخدم  -2

Image And Its Reflection Of A Consumer’s Self-Concept 

لى استخدام العالمات التجارية لمتمييز بين منتجات إيميل المصممون  
يجابية ن التجارب اإلأوال شك  ،شركاتيم عن المنافسين وخمق قيمة معينة لدى العمالء

لممستيمكين مع العالمة التجارية تعمل عمى بناء عالقة ترابط قوية بين المستخدم 
مر ال ينعكس عمى رؤية المستخدم الخاصة ووالئو ىذا األ ووصورة العالمة التجارية 
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ذ " يقدر إ .خرينلى اآلإيجابية إقمو من انطباعات بما ين -يضاأ-بل ترتبط  ،فقط
المستيمكون صورة العالمة التجارية عمى الرغم من عدم وجود خبرة مباشرة مع المنتج 

ساس يكون لصورة العالمة وعمى ىذا األ .(Bowen.2014. p14)و الخدمة"أ
خصوصا  ،لى منتج ماإوفاعل عمى ميل المستخدمين وانحيازىم  ،التجارية جانب مؤثر

و تسيم في تعزيز ذاتو أ ،نيا قريبة من شخصيتوأالمستخدم ب رتمك العالمات التي يشع
ىم سمة من سمات صورة العالمة التجارية ىو مدى أن ألذلك وجد "  ؛ونمط حياتو

بعاد االجتماعية والثقافية المختمفة تطابقيا مع شخصية المستخدم من حيث األ
ونمط  و ،الوضع العائمي ، والطبقة االجتماعية ، والثقافة ، والعمر و ،كالجنس
ىمية صورة العالمة التجارية ومدى أ.ومن ىنا تبرز (Lantos.2015.p332)الحياة "

يجابي لدى المتمقي الذي يبحث عن منتجات تكون مختمفة إنجاحيا في تكوين انطباع 
داء الوظيفي ن المستخدم ال يكتفي باألأل ؛عن غيرىا ومتوافقة مع مفيوم الذات لديو

و ألى االستفادة مما توفره صورة المنتج إ -يضا أ -نما يسعىا  و  ،من المنتج فحسب
العالمة لممستيمكين من مزايا عاطفية ورمزية تكون معبرة عن مركزىم البيئي و 

ن تصمم عالماتيا التجارية وتدعميا أليذا السبب " يتعين عمى الشركات  .االجتماعي
ن المستيمكين لمعالمات التجارية أباعتبار  نن المستيدفيوفقا لتوقعات المستيمكي

 .IRM)وتظير نمط حياتيم "، يفضمون تمك العالمات التي تناسب وضع دخميم

2018.p280) .خص فيما يتعمق بموضوع تميز المنتجات الذي تُبنى فكرتو وباأل
المستخدمين ن إذ "إ ،سمفناأساسا عمى توجيو المنتجات لفئة محددة ومنتقاة كما أ

شخاص )مشابيين( ليم بشكل نيا مناسبة ألأيفضمون العالمات التجارية التي يرون ب
 Congruityوىذا ما نسميو بنظرية التطابق  .لى تعزيز مفيوم الذات لدييمإيؤدي 

theory ذ يفضل المستيمكون العالمات التجارية التي تحتوي عمى صور تتوافق مع إ
من  امعين ان نمطإ. وتجسيدا لذلك ف(Farhat.2012. p94)صورتيم الذاتية "

لى نمط مختمف من المنتجات التي يبحثون فييا عن إالمستخدمين يكونون بحاجة 
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ن أوىذا ما يجب  ،عناصر داللية ورمزية تتوائم ومكانتيم االجتماعية والثقافية والمادية
ذ يسعى كل فرد لخمق ىوية مختمفة تعتمد عمى خياراتو إ .توفره المنتجات المتمايزة ليم

و تكمل ىذه اليوية أوخمفيتو وخبراتو السابقة من خالل العالمة التجارية التي تعزز 
ن إعمى سبيل المثال "  .خرونن يرتبط بيا اآلأدراكية يمكن إعن طريق عناصر 

جل معرفة أمن ليس  Rolexالسبب الرئيس الذي يدفع الرجال القتناء ساعة رولكس 
ن عمى اقتناء ىذه العالمة التجارية و نيم قادر أخرين بنفسيم لآلأنما تقديم ا  و  ،الوقت فقط

ت صبحت ىذه الساعة وسيمة لمتعبير عن الذاأوبالتالي  ،باىظة الثمن
 . (Cătălin.2014.p104)ولى"لى وظيفتيا األإضافة إلاب،والمكانة

العالمة التجارية ىي سيارات  طار صورةإخرى في مثمة الميمة األومن األ 
ىي مثال جيد لمعالمات التجارية  Bugattiن عالمة بوغاتي التجارية إذ "إ .بوغاتي

وقد حرصت ىذه العالمة عمى  .0919الفاخرة التي بدأت بصناعة السيارات في عام 
ماليين دوالر لمسيارة  0صدارات محدودة من سياراتيا بسعر متوسط يبمغ إصناعة 
 -لى فخامتيا إضافة إلاب -. وتمتاز ىذه السيارة (Geva.2019. p250)الواحدة "

ىذه الصورة التي حرصت  .سرع السيارات في العالمأذ تعد من إ ،بسرعتيا العالية
النجوم والرياضيين الذين  أكثربوغاتي عمى تضمينيا في سياراتيا جعمتيا مستيدفة من 

النمطية التي يسعون بالتأكيد الى و معززة لصورىم أيجدون ىذه الصورة مطابقة 
 Cristianoلذلك حرص الالعب العالمي كريستيانو رونالدو ، خرينترسيخيا لدى اآل

Ronaldo  صدارات فقط من سيارة بوكاتي بسعر إ 01ن يقتني واحدة من أعمى
 :الندرة ، والفخامة ، وداءاألو  ،السرعة)نيا تجمع ميزات أل ؛ماليين دوالر 8تجاوز 
ويعمل جاىدا  ،ن يسّوق بيا لنفسوأواصفات ذاتيا التي يسعى ىذا الالعب في وىي الم
 .يزىا في مسيرتو وصورتو النمطيةعمى تعز 
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  صدار التي اقتناها كريستيانو رونالدو( سيارة بوكاتي محدودة اإل2شكل )

-https://www.marca.com/en/football/international:المصدر

football/2020/08/13/5f353ad9e2704e19318b46f7.html 

ووفقا لما تقدم نجد أن صورة العالمة التجارية ليا دور ميم عمى مفيوم الذات  
لى االستدالل عمى إذ يميل الناس إ ،و لمنتجات معينةئلدى المستخدم من خالل اقتنا

لذلك يكون جانب تعزيز صورة العالمة التجارية  .بناءا عمى ممتمكاتيم وسموكيمخرين اآل
كونو يحاكي الجانب لجل التفرد أمن الجوانب الميمة التي يتوخاىا موضوع التصميم من 

لى إومدى الرسائل التي يوصميا المنتج  ،والجوانب االجتماعية لمحيطو ،الذاتي لمفرد
  .ىم متوخياتوأو  ،جل التفردأر التصميم من وىي بالتأكيد تمثل جوى،الجميع

 Ethical Designخالقي التصميم األ -2

خاصة فيما يتعمق  Ethical Designخالقي تزايد الوعي تجاه التصميم األ 
نيا" المنتجات أخالقية بوتعرف المنتجات األ .نتاج المنتجاتا  خالقية و بالمصادر األ

عمال العادلة مع ظروف عمل خالية من األالعصرية التي تتضمن مباديء التجارة 
و العمال باستخدام مواد مناسبة أ ،ضرار بالبيئةمع عدم اإل ،الشاقة
خالقي عمى " الرغبة في تقميل يعتمد التصميم األو  .(Gardetti.2017. p12)لمبيئة"

ن أصبح من الضروري أذ إوسع معانييا. أالعواقب البيئية واالجتماعية لممنتجات ب
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ن يكونوا قادرين أو  ،جميع المصممين والميندسين عمى دراية بالقضايا المعنيةيكون 
ن يكونوا مسمحين بمجموعة متنوعة أوعميو يجب  ،عمى تصميم منتجات صديقة لمبيئة

 ،من المعارف والميارات التي تتخطى حدود التخصصات التقميدية مثل التصميم
ميارات تقييم  -أيًضا- جب أن يمتمكواكما ي.اليندسة و ،والعموم اإلنسانية ،والعموم

حاسمة تسمح ليم بتقييم عدد من البدائل الصديقة لمبيئة المختمفة واتخاذ قرار مناسب 
"(Lowe.2003.p27). 

ن التصميم االخالقي يمكن تحقيقو عمى الصعيدين االجتماعي والبيئي إ 
social and environmental dimensions.  ى فئتين لإوىكذا سنقسم المفاىيم

والتصميم  Eco sustainable designىما التصميم البيئي المستدام  .مترابطتين
 socially responsible designالمسؤول اجتماعيا 

 Eco Sustainable Designالتصميم البيئي المستدام  - أ

 ،والبيئة المبنية ،شياء المادية" التصميم المستدام ىو فمسفة تصميم األ
وغالبا ما  .مباديء االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية معوالخدمات لتتوافق 

و المحظور لممواد غير أقل يتم وصف التصميمات المستدامة من خالل االستخدام األ
لى إوتوفير البيئة الطبيعية لمناس  ،والحد االدنى من التأثير عمى البيئة ،المتجددة

 (Muthu.2015.p476)قصى حد ممكن"أ

حد الجوانب الميمة ضمن استراتيجيات أويعد موضوع التصميم المستدام  
خالقية لمحفاظ عمى ذ يتأثر المستيمكون بشكل متزايد بالجوانب األإ ،التصميم المتمايز

ثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية المحتممة لتقنيات كثر قمقا بشأن اآلأوىم  ،البيئة
وبذلك " تؤثر ىذه  .المنتجات بعد االستخدامنتاج واالستيالك والتخمص من اإل

التصورات عمى التفضيالت وسموكيات الشراء لصالح المنتجات التي تمبي معايير 
 . (Peloza.2013.P104)خالقية محددة"أ



 وميض عبد الكريم محسن .أ.م.د                  في تصميم المنتجات واستراتيجياته المتبعة التصميم المتمايز 

Forty - eighth year Vol. 75 May 2022 -  222 

وىكذا "عمدت الشركات التي تتوخى تصميم منتجات متمايزة عمى التركيز  
منتجاتيا التي تكون محط اىتمام عمى السمات المستدامة والصديقة لمبيئة لتمييز 

ن ىذا الجانب يعد من العوامل المؤثرة عمى أخصوصا و  ،خالقياأالمستيمكين الميتمين 
 .(Blomquist.2015.P690)اقتناء المنتجات المتمايزة"

عمدت شركة  ىمية جانب التصميم البيئي في التصميم المتمايزأوبناءا عمى 
عمى تعزيز ىذا الجانب في منتجاتيا من خالل  Tesla, Incمريكية سيارات تسال األ

كثر قيمة سوقية تصميم السيارات الكيربائية لتصبح بفترة قياسية شركة السيارات األ
-Stevens.2020-07)بالعالم متجاوزة بذلك شركة تويوتا الرائدة في مجال السيارات

ت جميع ذ باتإ ،لى عصر جديد في صناعة سيارات المستقبلإلتفتح المجال  .(01
خرى تعمل عمى توخي استراتيجية ىذه الشركة في تصميم الشركات العالمية األ

 .السيارات الكيربائية

 Socially Responsible Designالتصميم المسؤول اجتماعيا  - ب
موضوع اىتمام كبير لممصممين في جميع  ايعد التصميم المسؤول اجتماعيً  

التصميمية وتفرعيا مع العموم  خص بعد نضج الدراساتباألو  ،تخصصات التصميم
نو " ال يوجد تصميم قائم بذاتو في القرن الواحد أصبح من المسمم بو أذ إ .خرىاأل

فكل تصميم لو عواقب اجتماعية و بيئية يجب تقييميا ومناقشتيا بشكل  ،والعشرين
ىمية المنتجات ليس عمى أذ مع ازدياد إ. (Bucchianico.2020.p234)مشترك"

لى دورىا الفاعل في الجوانب االجتماعية إبل تعدى ذلك  ،ء الوظيفي فقطدامستوى األ
 ،بعاد االجتماعيةصبح لزاما عمى المصممين دراسة األأ و ،والمجتمعات التي تتداوليا

 .وتضمين متوخياتيا في تصاميميم

فكار التصميم أومن ىذا المنطمق بدأ " المتخصصون يحاولون وضع  
فق المفاىيمي وتحديد األ ،ج نطاق الممارسة الموجية تجارياساليب والمفاىيم خار واأل

. ويعد (Malpass.2017. p56)الذي يعمل المصممون مقابمو بشكل اجتماعي "
 ،ساليب الميمة التي توظف في المنتجات المتمايزةحد األأالتصميم المسؤول اجتماعيا 
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استراتيجية تمايز ن ترتبط أصبح " من المفترض أو  ،ونة االخيرةخص في اآلوباأل
دبيات الحديثة عمى المسؤولية ذ تؤكد األإ ،المنتجات بالمسؤوليات االجتماعية

رباح( من خالل تحسين سمعتيا لدى تعظيم األ)جل أاالجتماعية لمشركات من 
  (Boehe.2010.P333)المستيمكين" 

مثمة الميمة لسعي الشركات ذات المنتجات المتمايزة لالستجابة أحد االأ 
يجاد حمول لممسؤوليات االجتماعية ىو ما قامت بو شركة مرسيدس في المساىمة إل

-Covidوىو فايروس كورنا  ،ىم مشكمة اجتماعية في العصر الحديثعاجمة وفاعمة أل

ذ قام فريق مرسيدس إ .وما سببو من خطر حقيقي عمى حياة المجتمع عموما 19
سمتو )جياز أن بفيروس كورونا جل مساعدة المصابيأبتطوير جياز تنفس جديد من 

لمرضى الذين يعانون من الذي يساعد ا :CPAPيجابي المستمر ضغط اليواء اإل
والذين لم تعد أقنعة األكسجين كافية  ،صعوبات في التنفس، والمصابين بعدوى في الرئة

 .ليم، حيث يمنحيم الجياز إمكانية عدم وضع المرضى في وحدات العناية المركزة
جياز بعد طمب من  01111نتاج إفقد تم بالفعل  iiووفقا لموقع مرسيدس الرسمي

جياز  0111حكومة المممكة المتحدة من مركز مرسيدس التكنولوجي بمعدل انتاج 
 بالكامل لتمبية ىذا الطمب. Brixworthوقد تم إعادة توجيو منشأة  ،يوميا

 

 من شركة مرسيدس CPAPضغط الهواء االيجابي المستمر ( جهاز 2شكل )

-https://www.mercedesamgf1.com/en/news/2020/04/ucl-uclh-f1-project-pitlane:المصدر 

start-delivery-breathing-aids-nhs-hospitals/ 
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 :االستنتاجات

اىا ناالستراتيجيات الميمة التي تتب ىحدإن استراتيجية تمايز المنتجات ىي إ -0
 ،لى التمايز واالختالف عن منافسيياإمجموعة من الشركات النوعية التي تيدف 

 امحدد امستيدفة بيا نوع ،وبذلك فيي تنتج منتجات تكون متمايزة بصورة واضحة
 دائية.فضال عن فوائد المنتجات األ ،من المستخدمين الذين يبتغون فوائد اعتبارية

نيا أتصميم منتجات متمايزة تبدو بن تحقيق متطمبات المستخدم من خالل إ -9
تجعل المستخدمين  ،مخصصة لو ومتوافقة مع الجوانب الذاتية واالجتماعية لديو

مر الذي يعود بفوائد مضاعفة األ ،جل ىذه المنتجاتأكثر من أمستعدين لمدفع 
مما يتيح ليا زيادة استثماراتيا في بحوث التطوير والتقدم لتبقى  ،لمشركات المنتجة

واالستمرار بتقديم المنتجات  ،لشركات محافظة عمى مكانتيا في السوقىذه ا
 .المتمايزة

و أنتاج منيا ما يتعمق بتقنيات اإل ،لمتمايز استراتيجيات متنوعة تتوخاىا الشركات -0
و حتى عمى صعيد تقديم خدمات أ ،ساليب التسويق المختمفةأاستراتيجيات ترتبط ب

ساليب تبقى الحاجة خرى. ومع كل ىذه األاألساليب ما بعد البيع وغيرىا من األ
كون للى دراسة وتعزيز االستراتيجيات التصميمية في تصميم المنتجات المتمايزة إ

ن المصمم ىو من يحدد أو  ،يعطي لممنتجات ىويتيا وسماتيا الذيالتصميم ىو 
 ،الفئة المستيدفة من خالل تضمين مالمحيا ومعطياتيا في منتجاتو المتنوعة

ساس عمى استيداف مجتمع بالتأكيد المنتجات المتمايزة التي تُبنى فكرتيا األ ومنيا
ىم لذلك تعد االستراتيجيات التصميمية تحديدا ىي األ ،محدد من المستخدمين

 كثر فاعمية في جانب تصميم المنتجات المتمايزة.واأل

صميم ىم االستراتيجيات المفعمة في تأتعد استراتيجية التطور التكنولوجي من  -4
 .ن ليا ضرورة خاصة في تصميم المنتجات المتمايزةأال إالمنتجات عموما 
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ذ تتبارى إىم ثمرات العصر الحديث أفالنتاجات التكنولوجية المتقدمة تمثل 
جل تحقيق السبق الذي يعد أالشركات التكنولوجية في زيادة االستثمار فييا من 

ن تضمين ىذا التفوق التكنولوجي إوعميو ف .ىم ميادين التفوق لتمك الشركاتأحد أ
 ،ساليب الميمة التي تعطي لتمك المنتجات سمات التميزحد األأفي المنتجات ىو 

ي سبق تكنولوجي يوظف في بدايتو في منتجات محدودة بسبب أن أخصوصا و 
حقوق الممكية الفكرية وتكاليفو المرتفعة لذلك تعد المنتجات التي تحتوي ىذا السبق 

المتمايزة التي تستيدف فئات محددة من المستخدمين قبل رواجيا من المنتجات 
 .وانتشارىا

والميزات  ،والمظيرية،دائيةفيي تمثل جميع السمات األ ،وجو متعددةألمجودة  -9
وىي  .فضال عن متانة المنتج وفاعميتو عمى مدار الزمن ،والنوعية ،االعتبارية

لمنتجات في مكانة معينة حصيمة انطباع المستخدم عن كل ما سبق التي تضع ا
ىم االستراتيجيات الفاعمة أحد أن إلذلك ف .تجعميا في مصاف المنتجات المتمايزة

عمى معايير لمجودة. باعتبار أفي تصميم المنتجات المتمايزة ىي استراتيجية تقديم 
 دائيا.أوميزان الحكم عمى  ،ن الجودة تمثل )المعيار( الحقيقي لممنتجاتأ

كسابيا سمات ا  ية صور خاصة يعمل المصممون عمى تصميميا و لمعالمات التجار  -2
وتكون وظائف ىذه الصور اعتبارية  ،خرينتجعل ليا خصوصية معينة لدى اآل

لى البحث عن الصور التي إذ يسعى المستخدمون إدائية ضافة لفوائدىا األإ
تتناسب مع شخصياتيم في ىذه العالمات او حتى عمى بعض الخصائص التي 

تصميم المنتجات المتمايزة يستيدف شريحة نوعية  نوأل ،ن يكونوا عميياأيتمنون 
ن تكون صور المنتجات المتمايزة من أن التركيز عمى إمن المستخدمين لذلك ف

ولويات الفاعمة التي تحتم عمى المصمم وضع مقاربات فعمية ومدروسة بين األ
جل أالصور الواضحة والمضمرة في منتجاتو وبين المستخدمين المستيدفين من 

 .وعكس مستوياتيم االجتماعية والثقافية فييا ،تعزيز مفيوم الذات لدييم
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قضايا العصر ساليب مستحدثة ترتبط بأتنتيج الشركات التي تتوخى التمايز  -7
عيل فن تأوال شك  .خالقية تجاه البيئة والمجتمعوتنبع من مسؤولياتيا األ ،المستجدة

ىذه الجوانب تكسب تمك الشركات سمعة طيبة عند المستخدمين مما يعزز مكانتيا 
خالقي من االستراتيجيات المؤثرة التي لذا تعد استراتيجية التصميم األ .لدييم

وتجاه القضايا أ،يزة سواء في جوانب التصميم المستدامتنتيجيا الشركات المتما
  .والمشاكل االجتماعية المستجدة
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