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Abstract
The research included a study of the formal diversity and its ability to attract the recipient in the
designs of industrial products، especially (kitchen utensils) through its performance and formal
effectiveness, Which plays a key role in the development and diversity of design forms that are
reflected on the aesthetic taste of the user through ease of use، lack of boredom and monotony in the
forms of products and their ability to meet the needs of users over time with easiness. Technology has
crossed the spatio-temporal boundaries from the development of production and the diversity of its
means. Technology has changed the course of humanity with technological innovations and
inventions, which made the industrial designer able to manipulate and diversify shapes and identify
modern technologies in industrial products. Hence, we find that the formal diversity in kitchen tools
helps in understanding and raising the level of user ability to suit its functionality or multiple uses
and ease of choosing shapes models. From here، the researcher relied in her research on four
chapters; the first included the setting forth of the research problem, which was determined by the
following question: What is the formal diversity and its effectiveness in the industrial product design?
As for the aim of the research, it was represented in reaching to determine the relationship of formal
diversity in the design of the industrial product. As for the second chapter, it included two topics, the
first is formal diversity in industrial products, and the second topic is formal diversity through the
technical variable. As for the third chapter, it included research procedures, methodology, description
and analysis of samples arriving at the results, conclusions, recommendations and suggestions, the
researcher reached the most important results:
1- The formal diversity was characterized by high transparency through the designer's ability to
diversify the design forms for the first and second models, through the diversity in shapes and in the
complements that showed an aesthetic in the internal and external form with a variety of options in
use for the user.
2- Modern technical developments and their diverse effects have greatly added to the design bodies،
and sought to raise them to the highest levels of innovation and creativity and achieve harmony
between aesthetic values with functional values. The modern technological development achieved the
addition of new systems that increased the effectiveness of functional performance as well as the
smart work mechanism through formal features and characteristics، and the sum of those features
meet the needs of users and help products to be able to interact with them
As for the conclusions, they included
1- Designs of industrial products for kitchen utensils have been linked to technical variables and their
implications on designs in line with formal and functional systems within the data of the new era and
what it devolves in the future.
2- Diversity and harmony in shapes in the design of kitchen utensils constitute a unit of shape and a
point of visual attraction for the recipient through control options, performance and mechanisms of
presentation.
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التنوع الشكلي وفاعليته في تصميم المنتج الصناعي (األجهزة المطبخية) أنموذجا
حنان غازي صالح
جامعة يغداد ،كلية الفنون الجميلة ،العراق

الملخص
تضمن البحث دراسة التنوع الشكلي وقدرته على جذب المتلقي في تصاميم المنتجات الصناعية وباألخص (أجهزة المطبخ)
عبر فعاليتها األدا ية والشكلية والتي تؤدي دورا أساسيا يسهم في تطوير وتنوع األكشكا التصميمية التي تنعكس على الذا قة
الجمالية للمستخدم من خال سهولة االستخدام وعدم الملل والرتابة في أكشكا المنتجات ولقدرتها على تلبية احتياجات
المستخدمين عبر الزمن بسهولة ويسر ،لقد عبرت التقنية الحدود الزمكانية عن تطوير اإلنتا وتنوع وسا له و غيرت
التقنية مجرى الحياة البشرية باالبتكارات واالختراعات التكنولوجية مما جعل المصمم الصناعي قادر على التحكم وتنوع
األكشكا والتعرف على التقنيات الحديثة في المنتجات الصناعية ومن هنا نجد أن التنوع الشكلي في األجهزة المطبخية
يساعد في فهم ورفع مستوى قدرة المستخدم لتتال م في أدا ها الوظيفي أو االستخدامات المتعددة والسهولة في اختيار نماذ
األكشكا  ،من هنا تضمن البحث على أربعة فصو تضمن األو بيان مشكلة البحث والذي تحدد بالتساؤ اآلتي :ما التنوع
الشكلي وفاعليته في تصميم المنتج الصناعي ؟ أما هدف البحث تمثل بالتوصل إلى تحديد عالقة التنوع الشكلي في تصميم
المنتج الصناعي ،أما الفصل الثاني كشمل مبحثين األو التنوع الشكلي في المنتجات الصناعية ،والمبحث الثاني التنوع
الشكلي من خال المتغير التقني ،أما الفصل الثالث تضمن إجراءات البحث ومنهجيته ووصف وتحليل نماذ العينات
وصوال إلى النتا ج واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات ،توصلت الباحثة إلى عدد من النتا ج من أهمها:
- 1أتسم التنوع الشكلي بشفافية عالية من خال قدرة المصمم على التنويع في األكشكا التصميمية لألنموذجين عبر التنوع
في األكشكا وفي المكمالت ظهرت جمالية في الشكل لخارجي مع مجموع خيارات متنوعة في االستخدام للمستخدم.
- 2لقد أضافت التطورات التقنية الحديثة وتأثيراتها المتنوعة بشكل كبير على الهيئات التصميمية ،وسعت إلى االرتقاء بها
إلى أعلى مستويات من االبتكار واإلبداع وتحقيق االنسجام بين القيم الجمالية مع القيم الوظيفية ،وحقق التطور التقني
والتكنولوجي الحديث إضافة أنظمة جديدة زأدت من فاعلية األداء الوظيفي وكذلك بآلية العمل والتشغيل الذكية عن طريق
مزايا وخصا ص كشكلية في هيئاتها ،ومجموع تلك المزايا تلبي احتياجات المستخدمين وتساعد المنتجات على القدرة على
التفاعل معهم.
أما االستنتاجات فقد تضمنت:
.1ارتبطت تصاميم المنتجات الصناعية لألجهزة المطبخية بالمتغيرات التقنية وانعكاساتها على التصاميم بما يتوافق مع
األنظمة الشكلية والوظيفية لها ضمن معطيات العصر الجديد وما يؤو عليه مستقبال.
 .2يشكل التنوع واالنسجام الشكلي في تصميم أجهزة المطبخ وحده للشكل ونقطه جذب بصري لدى المتلقي من خال
خيارات التحكم واألداء وآليات االظهار.
الكلمات المفتاحية :التنوع ،الشكل ،المتغير التقني.

المقدمة:
إن تنوع وتعدد األكشكا في المنتجات الصناعية من خال توضيح العالقة بين توظيف التقنيات الحديثة وبين
الحاجات اإلنسانية ووجود الحلو المناسبة وتجاوز األطر التقليدية واالعتماد على التقنيات الحديثة مما قد يتزايد في
تنوعات األكشكا و اإلضافات التي يمكن ان تضيف إلى نتا التقنيات كما في المنتجات الصناعية الذكية حيث ترجم إلى
عالقة جديدة لإلنسان الذي تأثر بانتشار التقنيات وفعلها النفعي والوظيفي والجمالي مما أدى إلى أحداث طفرات وقفزات
كبيرة في مختلف ميادين الحياة االقتصادية واإلنتاجية واالجتماعية.
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أهمية البحث:
بما أن اإلنسان كا ن حي يحب التجديد والتغيير ومتنوع في طلب الحاجات وتزداد تلك الحاجات والرغبات بمقدار
مستوى التطورات العلمية واالقتصادية والمجتمعية والتي أسهمت بشكل كبير بزيادة اإلنتا الصناعي وفا ض العرض
للمنتجات وتعدد االستخدامات والوظا ف في منتج واحد ،وبما ان التصميم بصورة عامة والمنتج الصناعي بصورة خاصة
متعدد ومتنوع األكشكا والتصاميم والوظا ف ،لذا برزت أهمية البحث الحالي للتعرف على األدوات المطبخية التي كانت
حصيلة التطورات العلمية والتكنولوجية والتقنية وبأكشكالها المتنوعة ،كما يعد هذا الموضوع إضافة معرفية للمتخصص في
التصميم عموما والتصميم الصناعي بشكل خاص.
هدف البحث:
التوصل إلى تحديد عالقة التنوع الشكلي في تصميم المنتج الصناعي.
حدود البحث:
 -1الحدود الموضوعية:التنوع الشكلي وفاعليته في تصميم المنتج الصناعي (أجهزة المطبخ ) أنموذجا.
 -2الحدود المكانية :األجهزة المطبخية في كشركة ( ) KENOODاليابانية.
 -3الحدود الزمانية2021-2020 :
تحديد المصطلحات:
التنوع:
لغويا:
"ورد تعريف التنوع لغويا ً ضمن باب (نوع وتنوع:صار انواعاً) ( الفيروزبادي  1992،ص )993وقد تنوع
الشيء (انواعاً)( .الرازي ،محمد بن ابي بكر الرازي  ،1982،ص )658
فلسفيا:
"يطلق على الضرورة التي تفرض نفسها على الفكر ،حين يفكر بكيفية ما ويتصورها بوصفه نوعا ً يستدعي تمييزاً
نوعيا ...والتنويع (كل مفهوم معطي فعال ال يزا يتضمن اصنافا ً دونه)"(الالند ،اندريه  ،2001،ص)1324
التنوع في التصميم:
 "هو استعما عناصر متعددة ضمن إطار الهيئة الواحدة بغية التخلص من الرتابة التي يخلقها التماثل الذي يكونبتكرار الوحدات بشكل آلي ،وقد يكون اختالفا في الشكل أواللون أو الملمس أو االتجاه ،وقد يكون هذا االختالف على هيئة
تدر في اللون أو األتجاه أو الحجم أو على هيئة أختالف بين لون وآخر يجاوره(طاهر عبد مسلم ،2004 ،ص.)61
التعريف االجرائي للتنوع الشكلي:
هو تحقيق التغير في األكشكا التصميمية للمنتجات الصناعية إليجاد تناغم ايقاعي يبعد الرتابة التي يخلقها التماثل
مع االحتفاظ بوحدة العمل التصميمي من خال تناغم وانسجام القيم الوظيفية مع القيم الجمالية .وقد يكون هذا التغير على
هيئة تدر في اللون أو الملمس أو الالمألوف الشكلي أو الحذف واإلضافة والتقنية ومتغيراتها الجديدة من خال االبتكار
واالرتقاء وبما يتوافق وأهداف الفكرة التصميمية.

www.ijherjournal.com

190

Volume 4, Issue 1, February 2022

الفصل الثاني:
المبحث األول:
التنوع الشكلي في المنتجات الصناعية
يعد التنوع والتغير سمة من سمات الطبيعة ككل ،فكل كشيء تبدأ من حا وما تلبث أن تتغير وتنتهي إلى حا آخرى،
بسبب التغيرات التي تطرأ عليها بعوامل خارجية أو ذاتية ،ولوال هذا التنوع لما وصل اإلنسان لمراحل متطورة من المعرفة
على صعيد العلم والتطبيق ،فهذه المعطيات المتنوعة بطبيعتها تتساير وتتماكشى مع الطبيعة اإلنسانية المنحازة إلى التنوع
والتجديد المستمر ،والمصمم باختالف مرجعياته وثقافته هو في حالة من البحث والتقصي عن كل ما هو جديد مبتكر
ومكتشف دا م للتنوع التي تتطلبها احتياجاته اليومية ،إذ يمتلك التصميم وبشكل مميز استشراقا واسعا بحكم المتغيرات
المتجددة والزاخرة بوسا ل عدة للتعبير عن األفكار ،وبفعل األساليب التقنية المتنوعة التي تختلف وتتباين في أنماطها محدثة
تنوعا ها ال ،يأتي كواحد من هذه األنشطة التي تشمل االبتكار العلمي والفني الجمالي (محمد عبد اللطيف مطلب،
،1989ص.)114
إ ن هذه التغيرات المستمرة فرضت مسؤولية كبيرة على المصمم وخصوصا المصمم الصناعي المطالب دوما
بأحداث وتفعيل حالة التنوع في المفردة التصميمية التي من كشأنها تبديد الرتابة في التصميم ،بفعل التطورات واألدوات
التقنية والفنية المستحصلة من نواتج كشكلية ومؤثرات آخرى تطرا على المنتج التصميمي موظف خاللها خيارات إظهاريه
تتحدد على وقعها تجسيد الفكرة واظهارها بشكلها المادي الملموس ،ذي التكوين المنظم المتصف بالوحدة والتنوع في
تأسيسه.
وبمعنى ان الثقافة السا دة والتطورات الها لة المتجددة والمتغيرة دوما أعطت المجا للمصمم الصناعي القدرة على
االنقالب على المنهجية القديمة على وفق رؤية متجددة علمية وأكاديمية معززة بضوابط التصميم المتعارف عليها .فالمصمم
هنا يوظف عناصر التصميم وإخرا المنتج الصناعي النها ي معززا اياه بالجانبين الجمالي والوظيفي من خال التنوع لهذه
العالقات التصميمة المعقدة التي إنشات بها (ناثان نوبلر،1996 ،ص.)75
ومن خال سمة التنوع والمؤامة بين الفكرة وأساليب تجسيد المنتج الصناعي ماديا ضمن نظام تصميمي متكامل مما
يعزز دور وأهمية التنوع في الشكل الذي يعد هو األساس لبناء التصميم ،إذ تتفاوت األكشكا وتتنوع من حيث قدرتها على
تحقيق وظيفتها بشكل يمتع المتلقي ويجذب انتباهه ،فالمصمم غالبا ما يلجأ إلى خيارات عديدة ومتنوعة يمكن ان تساهم في
أغناء الفكرة التصميمية للمنتج الصناعي على مستوى اإلدرا والتفاعل الجمالي ليقدم بالنتيجة منتجا صناعيا يلقى القبو
واالستحسان من المتلقي ،ان األهمية الجمالية للشكل تتميز في مقدرتها على احتواء بقية عناصر التصميم والتي تحتوي على
العديد من المفاهيم الجمالية وقدرتها الجاذبية على اإلخرا النها ي للشكل ،فمعيار قيمة التصميم تقاس من خال تنظيم
مجموعة العناصر من خط وحجم ولون وملمس قابلة جميعها للتشكيل واالبتكار ،تتنوع آليات اظهارها بين استخرا أكشكا
مجردة وتسهم في إنشاء أكشكا لها سمات هندسية أو مختلفة ومتنوعة وحسب الحاجة الوظيفية للمنتج (اسماعيل كشوقي،
 ،1999ص.)164
وتظهر الحركة كأحدى أهم الركا ز البصرية في المنتج الصناعي بوصفها تقع في صدارة عمل المصمم من مثيرات
الجذب واآلثارة واالنتباه لدى المتلقي ،فالحركة تتصف بالتنوع الها ل وعدم الثبات وتعتمد كشكل العالقات واألساليب
واألنظمة المستخدمة من قبل المصمم ،فهي تأخذ أكشكاال متعددة تمتلك ابعادا تتمثل باالتجاهية وااليقاع والسرعة يستلمها
المتلقي من خال مجموع التفاعالت الحاصلة بين العناصر داخل النظام التصميمي.
إ ن عملية تنظيم تلك العالقات والتفاعالت بين المادة والتعبير والوظيفة والتوازن واالستقرار والحاجة الوظيفية
والفعلية ( كشيماء عبد الجبار و جاسم خزعل العقيلي،2018 ،ص .)114وهو بهذه الطريقة ينتقل المنتج الصناعي إلى
مرحلة جديدة من التنوع الشكلي بما قدمته التقنية والتكنولوجيا مما جعلت من المنتج ظاهرة ثقافية في المجتمع،إذ يعتمد
المصمم على ألية للتواصل بين المرسل والمتلقي بتخطيط ودراية معرفية متراكمة وتحويل مجموعة من العناصر المساهمة
ف ي المنتج الصناعي للخرو بمنتج يلقي القبو والرضا (حنان غازي صالح  ،2020ص ،)452ويجد حضورا لدى المتلقي
ومقدرته على استيعاب مجموعة القواعد واألنظمة والشروط التي وضعها المصمم لتتحقق بالنتيجة حالة الرضا والتفاعل مع
المنتج الصناعي والتعاطي معه بإيجابية مثل أجهزة المطبخ اليدوية والكهربا ية التي تعددت وتنوعت أكشكالها من خال
التطورات التكنولوجية والتقنية وأفرزت وظا ف واستخدامات تشد وتثير انتباه المتلقي في عملية االختيار للمنتجات
المتنوعة.
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لقد أضافت التنوعات الشكلية للمنتج الصناعي من خال االبتكار المتجدد واالرتقاء بها إلى أعلى المستويات وتحقيق
التكامل التصميمي الذي يتجسد من خال تناغم وانسجام القيم الوظيفية مع القيم الجمالية فضال عن أهمية التقنيات الحديثة
وتوظيفها جعلت من فن التصميم من أهم الفنون التطبيقية على نطاق واسع بحكم تعاملها مع اإلنسان في كافة مفردات حياته
اليومية ،وانعكس هذا التطور والتقدم بمجمل تلك اآلليات والتوظيفات بتنوعها الشكلي والجمالي والوظيفي على المنتجات
الصناعية ،وهو ما يظهر بمستوى التجديد واالبتكار المستمر ومنها األجهزة المطبخية بمختلف تنوعاتها وأكشكالها المتغيرة
والمتجددة دوما والمعززة بآليات توظيفية مصحوبة بالطابع الجمالي.
ومن هنا ترى الباحثة أن جمالية المنتج الصناعي تتعزز وترى القبو عند المتلقي من خال مجموعة التنوعات
الشكلية المتحققة في المنتج الصناعي والمعززة بوظا ف جديدة تحقق الغاية منها .وهذا التنوع في المنتجات الصناعية لم
يأتي صدفة أو اعتباطا ،بل "وفق نظام معين قابل للتحويل والتغيير ضمن نظامها الذاتي من خال قوانينها الوظيفية
والجمالية والترابطية المتعددة والمتنوعة " (هدى محمود عمر ،2004 ،ص .)61وهذه التعددية تؤدي دورا ر يسا ومهما
ومعبرا عن الحركة والتغيير والتنوع نحو تحقيق األفضل.
وقد بعمد المصمم في حاالت كثيرة في توظيف واستخدام أهم األساليب واآلليات لتحقيق التنوع الشكلي وذلك من
خال طرا ق عديدة تهدف إلى أظهار التنوع من خال :
الحذف واإلضافة :بمعنى ازالة جزء أو أكثر وإضافه أجزاء من جديد لوظيفة مماثلة أو مختلفة أي الحاق جزء آخر بهيكلية
المنتج متمثال لعامل أدا ي إضافي لوظيفة المنتج ،أو إضافة أجزاء آخرى تكون عامال جيدا في رفع قيمة التصميم على
المستوى االستخدامي والجمالي أو األدا ي ( العكيلي،جاسم خزعل،2014 ،ص .)70ووفقا للثوابت الوظيفية الضاغطة
بنظام متناسق مع حالة الوظيفة والشكل والذي باألساس يمثل حالة من التعبير الواضح عن الوظيفة وهو ما متحقق على
سبيل المثا ال الحصر من خال سعي المصمم الصناعي إلى اعتماده بعض التغييرات في العديد من األجهزة الصناعية
لكسر الرتابة وإظهار نوع من اآلثارة والجذب للمتلقي من خال الحذف أو اإلضافة كما في مفاتيح التشغيل في الهواتف
النقالة أو بعض األجهزة المنزلية مضيفا إليها نوع من الحركة الجمالية الفاعلة سواء في حركة الجهاز أو إضافات اللمس
والتشغيل واالطفاء وغيرها من آليات اإلضافة مثا على ذلك نوعين من الخالطات يحمالن نفس العالمة التجارية الشكل
رقم ( )2-1يوضح كشكل الخالطات من خال عمليتي الحذف واإلضافة.

الشكل رقم ()1يوضح خالط يعمل بانية واحدة وبالزر متعدد السرعات
الشكل رقم ( )2يوضح محضرة الطعام بعد اإلضاف ات والتنوع في الشكل وتغيير المشغل االزرار مع الهراسة باللمس
products/details/arzummaxiblendglassjugblenderinox-sh

األكشكا توضح عمليتي الحذف واإلضافة من خال الشكل األو الذي يوضح زر التشغيل والخالط العادي بدون أي
إضاف ات والشكل الثاني يوضح التقنية اللمسية في زر الشغيل الموجود في يد المهراسة والخالط وتنوع األواني للعصر
وخلط الطعام والطاحونة فالتنوع هنا والحذف هنا وفق كشروط ومحددات تتوافق وأنظمتها الجديدة لتلقي القبو والتفاعل
من المتلقي ،ويجدد المصمم آليات التنوع لديه كذلك من خال إضافة بعض المكمالت لألجهزة من خامات مختلفة كاألزرار
المتنوعة في الحجم واالهتمام بعنصر التلوين للخرو من حالة الجمود والتقليدية في الصناعة وبشكل يراعي فيه المصمم
الناحية الجمالية دون التأثير على الناحية الوظيفية في الشكل العام للمنتج الصناعي.
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وعلى الرغم من كل األساليب وآليات الحذف واإلضافة والتغييرهنا دورا ملموسا في أظهار المنتج الصناعي
بشكل يتوافق وتحقيق الوظيفة المصنع من أجله ،اال أن الضاغط الوظيفي يشكل قيدا كبيرا على المصمم وتحقيق فكرته
ورؤيته في تشكيل المنتج من خال التكرار ،وهذا ما يتحقق في األدوات المطبخية أو الشكل العام للعديد من المنتجات
الصناعية ،ومثا على ذلك الشكل العام ألثاث المطبخ وأدواته من أجهزة مختلفة من األكشكا ومتنوعة الوظيفة
كالمايكرويف والثالجة وتعد من المحددات التي تفرض قيودا وكشروطا على المصمم في هيئة البنية التصميمية وتحدد أحيانا
قدرته في عمليات الحذف واإلضافة والتعديل مما تتطلب تلك المعالجات قدرات تصميمية إدراكية لدى المصمم ،فضال عن
طبيعة الخامة المصنعة منها المنتج الصناعي،أذ أن لكل مادة من المواد دالالتها وتقنياتها وخصا صها التي يعبر بها المصمم
عن مايدور في فكره إذ "تختلف المعالجات الشكلية لكل مادة عن غيرها التي تنتج مع الملمس الخارجي للسطوح والتي
يتعامل معها المصمم الصناعي (سامر جاسم حلو،2011،ص.)10
الالمألوف الشكلي:
يلجأ المصمم المحترف المتمكن من المعرفة بالخرو عن التفكير التقليدي باعتماده أساليب ورؤى تصميمية غير
مألوفة يمنح المنتج تجدد ال مألوف على المتلقي ولكن بشروط وآليات يجذب المتلقي ويتفاعل معه ويتقبله ،فالتفكير التقليدي
يمنحنا نتا ج تقليدية بينما التفكير خار المألوف يمنح المصمم القدرة واإلدرا واالنفتاح في تقديم منتج صناعي خار
المألوف وهو ما يسعى اليه المصمم في انتقاء األساليب التي تستحضر األسباب المخالفة للسا د المتعارف عليه وغالبا ما
تشكل إبداعا في التوصل إلى نتا ج أكثر جدة وانفتاحا وقبوال على مستوى المعطيات الذاتية والموضوعية ( CHRistpher
.) p.119،2009،Norris
وبمعنى آخر يعمد المصمم إلى الخرو عن المألوف أو األكشكا التقليدية في التصميم بل يقحم أو يضيف أكشكاال على
المنتج خار عن السياق التي اعتاد عليها جمهور المتلقين في التلقي والتعاطي مع المنتج ليثير بذلك انتباههم واالستئثار
بالنصيب االكبر من االهتمام وبأسلوب أقرب إلى الفكر الخيالي في التصميم مثا على ذلك محضرة القهوة التي استخدم فيها
المصمم كشكل غير مألوف بالنسبة للمتلقي كما في الشكل التالي الذي يوضح محضرة كابتشينو يشكل غير مألوف.

شكل رقم ( )3يوضح محضرة قهوة بشكل غير مألوف للمتلقي
M&vet=1&docid=Y6abw08f3aNr2M

فكل كشيء في التصميم قابل للتجديد واالبتكار والحاجة إلى الموازنة بين مهارة االبتكار والبديهيات التصميمية
بأساليب استثنا ية متفردة كحافز ووسيلة للتغير واالنفتاح على مفردات تصميمية أكثر حداثة تمنح المنتجات الصناعية كيانها
المادي وتجددها وحيويتها وتنوعها تتناسب وتتناغم مع األداء الوظيفي والجمالي للمنتج الصناعي بأسلوب أكثر تحررا عن
السياق التقليدي للتصميم.
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المبحث الثاني:
التنوع الشكلي من خالل المتغير التقني.
إ ن فكرة التنوع الشكلي في المنتج الصناعي تخضع العتبارات كثيرة ومتعددة تسهم أجمعها في تشكيل وإعادة
تصميم وتجديد المنتج الصناعي ليظهر في النتيجة منتجا يتلقى القبو والرضا من المتلقي والتعاطي معه بإيجابية مما
يتطلب األمر من المصمم سعة إدرا وفهم مستوى عا من المعرفة والتجدد الفكري والخرو عن السياق التقليدي ليجذب
المتلقي ويثير انتباهه ،والحاجة إلى اعتماد أحدث التقنيات التي ترتبط بشكل عام بالفن والفعل التصميمي والصناعة ،فالتقنية
هي مخزون المعرفة المتاحة لمجتمع ما في لحظة معينة في مجا الفنون الصناعية والتنظيم االجتماعي التي تتجسد في
السلع واألساليب اإلنتاجية واإلدارية عند األفراد والمؤسسات (بال النجار ،2002،ص.)43
لقد أضافت التطورات التقنية الحديثة وتأثيراتها المتنوعة بشكل كبير على الهيئات التصميمية أكشكاال وتنوعات جديدة
في المنتجات الصناعية ،وسعت إلى االرتقاء بها إلى أعلى مستويات من االبتكار واإلبداع وتحقيق االنسجام بين القيم
الجمالية مع القيم الوظيفية ،فقد كشهد التصميم تطورا متميزا وخاصة بعد انبعاث الثورة الصناعية لتغدو التقنية أكثر ضرورة
للمنتج النها ي وحيث تمتز الوظيفة بالجما ويتبع الشكل الوظيفة في التصميم لتجسيد الفكرة التصميمة للمنتج الصناعي
(الحسيني،اياد حسين عبد هللا،2008 ،ص.)198
إ ن التقنية تمثل بشكل عام الطريقة المنهجية في التعامل مع الخامات والمواد البتكار منتج من خال استخدام
وتوظيف خليط من المدخالت وتحويلها بطريقة تقنية إلى مخرجات ،وهدفها غاية واحدة وهي تطوير المنتج وتنوع وسا له
وتحديد دور اإلنسان فيه (ابراهيم مذكور،1983،ص .)53وهو ما تشهده مجتمعاتنا الحالية من تطور تقني له دور مؤثر
ومهم في المشهد الحياتي ،ضمن اطر متنوعة وبطريقة متسارعة وهذا يعود إلى توافر المهارات التصميمية والتقنية العالية
من القدرة التصميمية لإلنتا والتركيب والجودة والتشغيل وبشكل منحت التقنية مجاال واسعا لإلبداع حتى أصبحت تحقق
خيا المصمم ،وما يعد خياال بإمكانية ترجمته بشكل مادي ومتحو ومتجدد من حالة إلى آخرى "تجسد صفة الفعل
التطوري القا م على األفكار لجعله مواكبا لمتطلبات تساير الحا الوظيفي والجمالي والتعبيري ،أو تمتد لتال م حاله
المستقبلي عبر اإلضافات التطويرية والتغيرات والتي تتفاعل مع تطور الحاجات اإلنسانية المستمرة "( العزاوي ،اسعد
مطر خليل،2019 ،ص.)49
وبذلك تشكل التقنية نوع جديد من الوعي الكوني  ،الذي يتجــاوز في آثاره الوعــي االجتماعي والطبقي باتجاه عالم
جديد مبدع ومؤسس على مبادئ علمية سليمة تمثلـت بعصر التكنولوجيـــا والمعلومات و رفع كشــعار التنوع و السرعة
واالبتكار كبديل للتكرار والنمطية الثابتة .وعلى سبيل المثا  :المسجالت ،فبعد ان كانت تركيبتها تتحدد بنمط التكوين
الوظيفي وانصياعها لطبيعة األداء كما في الشكل رقم ( )4أصبحت اليوم ذات تراكيب هيكلية متنوعة تتناسب وإمكانية
وحجم التطور التقني ،وأصبحت احجامها صغيرة األحجام و بشكل يتجاوز احيانا اعتبارات المقياس اإلنساني كما في الشكل
رقم ()5

شكل ( )4دور التقنية في تغيير شكل وحجم المنتجات
شكل ( )5دور التقنية في تغير شكل وحجم المنتجات
ww.google.com/imgres?imgurl=https://wikiimg.tojsiabtv.com/wikipedia/commons/th

إذ مكن التطور التقني المصمم والعملية التصميمية ككل من ان تنمو وتتطور بشكل جذري ،وأصبحت المنتجات
ذات الوظا ف الجديدة عناصر روتينية في حياتنا اليومية.
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ترى الباحثة مما سبق أن القفزات التقنية المتسارعة في مجا الوسا ل والخامات والطاقات غيرت وبشكل كبير نمط
الحياة ،بل أضافت إليها مزايا جديدة ،فضال عن أن المستهلك المتلقي أصبح مياال إلى التجديد أكثر مما سبق وأصبح يمتلك
الذا قة للتعامل واالختيار والتعاطي بإيجابية أكثر ايجابية مع المنتج الصناعي بما يقدمه له من مزايا االستخدام.
مؤشرات اإلطار النظري:
 -1تتنوع وتتغير المنتجات الصناعية (األجهزة المطبخية) وفق انظمتها التصميمية والمتغبرات التي أتسمت بفعل
التطورات التقنية التي أثرت في أكشكالها وحجومها ووظا فها وآلية عملها ،مما جعل ضرورة التنوع تعد فعال تصميميا
كشرطيا تعرضه الفكرة وتأسس نظامها.
 -2ان أي فكرة تصميمية تحتا إلى تشذيب بوساطة الحذف واإلضافة ،يقوم بها المصمم اثناء عملية التفكير من خال
تفصيالت وتنوعات الشكل،التقنية ،ونوع الخامة ،الحجم ،اللون ---الخ ،والتي تعد من اهم التنوعات في المنتج الصناعي
وهي حقا ق كامنة ذات ديناميكية متحركة ومتنوعة بتنوع نظام المنتج الصناعي.
 -3ان األكشكا غير المألوفة والتي تثير المتلقي وتج ذب انتباهه تعد المعيار الحاسم لنجاح مبدا التوازن والذي يضم في ذاته
اكبر قدر ممكن من التنوع واتساع المدى في العناصر المتعارضة في الحقل البصري للمنتج الصناعي.
 -4التقنية الحديثة افرزت العديد والجديد من األفكار والتصاميم غير المألوفة والتي تعتمد في آخراجها على مهارات
المصمم الفنية والتصميمية وقدراته وإمكانيته في توظيف المؤثرات والتقنيات الحديثة على المنتج بأنساق واستعارات غير
مألوفة يتم صياغتها وتحويل األكشكا القديمة إلى أكشكا مبتكرة في كشكلها وطريقة تقديمها وعرضها التصميمي مما حولها
المصمم عالم للتميز الشكلي والوظيفي واإلبداع واالبتكار عالم تحقيق الخيا إلى واقع التنافس والتداو .
 -5تعد العمليات التصميمية إلنتا التصاميم الصناعية وخصوصا منتجات األجهزة المطبخية احدى المجاالت التي اسست
تطوراتها بفعل معطيات المتغيرات التقنية مما أسهم بشكل مباكشر لتطوير وتنوع المتطلبات اإلنسانية المعاصرة وأدى إلى
زيادة التفاعل في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار.

الفصل الثالث:اجراءات البحث
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أوأل :منهجية البحث.
اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي في تحليل العينة ( دراسة البحث ) بوصفه المنهج المال م للوصو إلى كشف
الظاهرة المبحوثة وتشخيصها بأسلوب علمي دقيق وتحليل المعلومات التي تم تجميعها من مجتمع البحث.
ثانيأ :مجتمع البحث.
تضمن مجتمع البحث أجهزة المطبخ لشركة كينوود اليابانية (  ) Kenwood Corporationوتم اختيار أنموذجين
من أجهزة المطبخ للسنوات (.)2021-2020
ثالثا :عينة البحث.
قامت ا لباحثة باختيار عينة غير احتمالية حصصيه ( عينة قصدية ) من مجتمع البحث وتم اختيار النماذ التي تخدم
اهداف الدراسة واالقرب إلى تحقيقها والبالغ عددها أنموذجين.
رابعا :أداة البحث
لغرض الوصو ألهداف البحث تم استخدام استمارة تحديد محاور التحليل وتضمنت محاور تناولها اإلطار النظري،
إذ استندت الباحثة في تصميمها إلى ما تمخض عنه اإلطار النظري من مؤكشرات تمثل خالصة ألدبيات التخصص وكشملت
محاور متعددة ذات تفاصيل تفي بمتطلبات البحث وتسهم في تحقيق هدفه
تحليل أنموذج رقم ( )1ماكينة اسببريسو وكابتشينو
الشكل رقم () 6يوضح ماكنة تحضير االسبريسو والكابتشينوamazon.com
الشركةKENWOOD:
تاريخ الصنع1- 2021 :
اللون :أسود
الخامة :لدا ن

 -1التنوع الشكلي في أدوات المطبخ:
اعتمد المصمم مبدا التنوع وعده ضرورة من الضروريات المهمة بإيجاد إنشاء تصميمي يحقق قيم جمالية تصميمه
ذات أثر فاعل في تحقيق الروا المطلوب فالتنوع الشكلي يخدم العملية التصميمة وإمكانيه تحقيق الهدف الوظيفي والجمالي
كما يرتبط التنوع الشكلي بهدفيه التصميم ألنه وسيله من وسا ل العملية التصميمية وما يحدث من تنوع باستخدام األكشكا أو
التعدد بالقيم اللونية والتنوع في الحجم والشكل ضمن خطه تنظيميه كشامله تكون بمثابه األساس المنطقي في التصميم فالعمل
التصميمي يجب أن يمتلك تحديا قادرا على آثاره المتلقي ويجب ان يمتلك وحده لكنه يجب أن يضمن هذه الوحدة تنويعا
فالتنوع ضروري في كل عمل فني إذ نرى التنوع كعامل أساس وفعا في التصميم فهو احد الوسا ل التي تعطي للتصميم
حضور وحيوية تأتي من األثر الذي يتركه والدور الذي من خالله يمكن ان يحقق انتقاالت بصريا لدى المتلقي
تستحصل بالفعالية التي يمتلكها التصميم في سحب االنتباه وأحداث الجاذبية وهنا يكمن دور التنوع الشكلي في (إنشاء
عالقات لونيه أو حجميه أو اتجاهيه أو ملمسيه وتنوعات آخرى) والتنوع يقضي على الرتابة في التصميم ألنها تبعث الملل
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في نفس المتلقي فيحتكم المصمم إلى التنوع الشكلي لمسايره رغباته في التغير المستمر فينوع من االستخدامات التقنية التي
تكون مصدر آلثاره المتلقي وسحب انتباهه ان أي عمل تصميمي ينبغي ان يحمل الصفة الجمالية والتشويق باعتبارها من
الوسا ل.
المهمة لتحقيق العملية االتصالية ويأتي تحقيقها من آثاره عمليه التنوع للعناصر واكشتغاالها على مبدأ الحذف
واإلضافة والالما لوف الشكلي واألنموذ الحالي هو ذات تنوع كشكلي ووظيفي من ناحية تنوع وتعداد أجزاءه وتضمن
الشكل مجموعه من المكمالت مثل بد االقدح الواحد استحدث المصمم مكان قدح آخر ومكان نزو االسبريسو والكابتشينو
أيضا لجا إلى أسلوب اإلضافة في التصميم والمصمم أبدع حينما صمم هذه األدوات ألنها ساعدت ربة البيت في تسهيل
عملية كسب الوقت حيث توفر عليها الوقت والجهد في ان واحد وحقق كشكال جماليا متميزا.
 -2المتغير التقني وفاعليته األدائية :
أتسمت التقنية الحديثة بأساليبها المتنوعة والمتعددة في األنموذ من خال التحو الشكلي من حيث توظيف
وإضافة الوظا ف جديدة الذي احدث اتساقا متجانسا في تجميع وتنوع متجانس موحد ،إذ تأسس الشكل االظهاري على وفق
تصاميم أتسمت بالبساطة والتناسق في عن اصره البنا ية من كشكل ولون وملمس ليبرز بشكل جديد تتجاوز حاجز األنماط
المألوفة من حيث األسلوب في االستخدامية ،إذ تميز األنموذ أنظمة تشغيل جديدة تتجاوز األنظمة القديمة وهي تقنية تنفرد
بها الماكنة وبأساليب تقنية تتفرد بها عن غيرها في الجوانب الوظيفية،وتميز األنموذ بمزية جديدة وهي أسلوب التوزيع
التلقا ي ،إذ يقوم باستالم المادة وبالكمية المضبوطه وال تحتا إلى ضبط يدوي لتوفير المقدار ،مما أضاف لألنموذ الجودة
في األداء واالستخدام عمد المصمم أيضا إلى تقليل حجم ووزن الماكنة من خال استخدامه أسلوب االختزا إذ تم تجريد
الكثير من مفرداته التصميمية باستخدام األكشكا الهندسية من دوا ر ومنحنيات في بناء كشكله العام ال ضفاء البساطة
االستخدامية ومخرجات أدا ه الوظيفي النفعي وبطريقة مريحة وان مجموع المعطيات الجديدة التي تولدت عبر التراكمات
المعرفية والعلمية والتي استخلصت من خال التجارب والتطبيقات التصميمة والتي أدت إلى التنوع والتغير والتطوير
والتجديد في التقنيات اإلنتاجية وأسهمت بطرح خيارات متعددة في األساليب التصميمية في اختيار المادة ،الشكل ،الحجم،
اللون ،والتي تساعد المصمم على إنتا أكشكا تصميمية متنوعة ومتجددة والتي قام المصمم بتوظيفها في األنموذ وحققت
دورا وظيفيا على المستوى األدا ي بفعل التنوع الشكلي في األنموذ من خال كفاءة الدور الوظيفي وتلبية الحاجات من
خال استنباط المصمم لدور كل جزء من أجزاء األنموذ وبأسلوب جمالي متميز.

األنموذج رقم  2قطاعة خضار وفواكه
كشكل ( )7يوضح ماكنة لخلط وقطع الطعام والفواكه متنوعة
الوصف العامpinterest :
النوع :محضرة طعام
الشركهKENWOOD :
المنشأ :يابانيه
تاريخ الصنع2020 :
اللون رصاصي سلفر

الخامه:لدا ن  ABSعالي الجوده.
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 -1التنوع الشكلي في أدوات المطبخ.
عمد المصمم إلى توظيف العناصر التصميمية للشكل العام من خال احتوا ها مجموعة من األكشكا متعدد
االستخدامات وهو أداة يدوية يحتوي وعاء كبير بسعة  3لتر ،خالط،عصارة يدوية للحمضيات،عصارة مستمرة ،مطحنة
متعددة ،أداة عجن ،مضرب معدني مزدو الغرض ،واتخذ الشكل العام سمة التنوع واستخدم المصمم أساليب جديدة من
خال الحذف واإلضافة في الشكل العام لألنموذ من قطاعات وأدوات ثرم متنوعة وأتسم الشكل بالبساطة عبر مجموع
العالقات من لون،ملمس ،حجم حيث تمتعت بمظهر جمالي متناسق ،تميزت الهيئة في هذا األنموذ ببساطه الشكل فكانت
ذات حركه انسيابيه ومرونة نسبيتين من خال فاعليه الخطوط ذات االنحناءات البسيطة التي كونت السطح الخارجي
لألنموذ من خال هيكلها العام الشكل الهندسي الدا ري والخطوط االنسيابية مما اعطى لشكل األنموذ ايحاء بالثبات
واالستمرارية نتيجة ترتيب أجزاءها التصميمية وفق عالقات مدروسة حيث ان استخدام األنظمة وفق العالقات الكلية
واللونية في هذا المنتج اكدت االستثمار المناسب للفكرة التصميمية من خال استخدام اللون الرصاصي لألنموذ الذي
اعطى كشعورا بالراحة واالسترخاء وإضاف جمالية أدت إلى إخرا جمالي على مستوى الشكل والوظيفة ،واالستقرار،
وبهذا يكون النظام التصميمي المبني وفق العالقات الشكلية واللونية متحقق وفق هذا األنموذ والترابط بين أجزاء التصميم
في هذا المنتج ،و المصمم أبدع حينما صمم هذه األنموذ بإضافة الخالط ألنها ساعدت ربة البيت في تسهيل عملية الطعام
والقيام بمهامها،حيث توفر عليها الوقت والجهد ان أجهزة المطبخ هي على درجه عالية من التخصص ،ان التنوع في أكشكا
أجهزة المطبخ وتقنيتاها األدا ية سهلت على ربة البيت الوقت والجهد بالقيام بواجباتها البيتية وكذلك حقق كشكال جماليا
متميزا.
 -2المتغير التقني وفاعليته األدائية .
أبدع المصمم في استخدام األسلوب التقني الهندسي عبر توظيف عناصر تم اختيارها بأسلوب بسيط دون تعقيد
وبرؤية بصرية واضحة المعالم وقريب إلى الالمألوف وان الدور التقني واضح من خال تأثيرها في جميع أجزاء األنموذ
بدأ من الهيئة العامة والذي تمثل األكشكا الدا رية الهندسية والمستطيلة وجاءت متال مة مع الداخل أيضا مما عزز االندما
والتناسق نتيجة التطورات العلمية والعملية المادية في النظام العام ليلبي رغبة الفرد والحاجات اإلنسانية المتنوعة والمتغيرة
عبر الزمان والمكان مما يحقق النفعية ،وحقق المصمم أسلوب تقني ذكي من خال تقسيمات محضر الطعام المزدو
وتنوعاتها االستخدامية من خلط وثرم وعصر والتعدد الوظيفي واستخدام الطاقة التشغيلية المتعددة الدورات ويوفر نظام
المحر المزدو ويعمل بسرعات مختلفة ومجهز بخاصية سرعة النبض مما يتيح للمستخدم اختيار السرعة المناسبة
لتحضير الطعام ويتضمن مضرب معدني مع قرص التقشير وعصارة العصير وكشفرة سكين مصنوعة من الستانلس ستيل،
لذا تعد هذه األساليب الجديدة التي جاءت عبر تغيرات وتحوالت وتطورات في مفردات المهام التكنولوجية والتقنية الحديثة
من استحداث تغيرات في التوظيف واألداء والتي تعمل على تحو في المستوى اإلدراكي الشكلي والتي تتسم بالتغير
المستمر والتطور الحاصل في مجموع القيم االجتماعية واالقتصادية والتداولية وفقا للقيم التسويقية والتي حفزت المصمم
في استغالله للقيم العصرية الحالية ،أن األداء الوظيفي في المنتجات الصناعية بشكل عام وأدوات المطبخ بشكل خاص نابع
من حاجة المستخدم في الحصو على اكشباع لهذه الحاجات حيث أصبحت المنتجات الصناعية اليوم تدخل كافة مجاالت
الحياة اإلنسانية وإنسان العصر الحالي لم يعد قادرا على انجاز ابسط مهامه من دون اللجوء إلى استخدام منتج واحد على
األقل.
نتائج البحث:
 -1أتسم التنوع الشكلي بشفافية عالية من خال قدرة المصمم على التنويع في األكشكا التصميمية
لألنموذجين من خال التنوع في األكشكا المكمالت التي اظهرت جمالية في الشكل لخارجي مع مجموع خيارات متنوعة
في االستخدام للمستخدم .
 -2استخدمت ألية الحذف واإلضافة في هيئات األكشكا المستخدمة في تصميم األجهزة المطبخية وبنسبة عالية وساهمت
اإلضافة في إظهار الناحية الوظيفية والجمالية.
 -3أتسمت التصاميم الموجودة بالغرابة وبالسياقات البعيدة عن النمطية التقليدية أتسمت بالحداثة الشكلية بفعل المتغيرات
التقنية الحديثة التي قدمت مستوى عالي من األداء واالستخدامية.
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-4قدمت التطورات التقنية وتأثيراتها المتنوعة إضافات كشكلية متنوعة أثرت بشكل كبير على الهيئات التصميمية،
وسعت إلى االرتقاء بها إلى أعلى مستويات من االبتكار واإلبداع وتحقيق االنسجام بين القيم الجمالية مع القيم الوظيفية،
وحقق التطور التقني والتكنولوجي الحديث إضافة أنظمة جديدة زأدت من فاعلية األداء الوظيفي وكذلك بآلية العمل
والتشغيل الذكية عن طريق ميزات وخصا ص كشكلية في هيئاتها ،ومجموع تلك الميزات تلبي احتياجات المستخدمين
وتساعد المنتجات على القدرة على التفاعل معهم.
االستنتاجات:
 -1ان الستخدام العالقات والتنوعات الشكلية واللونية وانواع الخطوط في هيئة األجهزة المطبخية أثره في الجانب
الجمالي حيث يعطي كشعورا بالحركة وبالقيم الجمالية التي تكون عنصر جذب لدى المتلقي.
 -2يساهم توظيف العناصر من خط ولون وحجم والحذف واإلضافة في تصاميم األجهزة المطبخية الحديثة إلى إعطاء صفة
مختلفة لألكشكا الهندسية من خال التقليل من حدة الكتل مع مراعاة الضاغط الوظيفي.
 -3ارتبطت تصاميم المنتجات الصناعية لألدوات المطبخية بالمتغيرات التقنية وانعكاساتها على التصاميم بما يتوافق مع
األنظمة الشكلية والوظيفية لها ضمن معطيات العصر الجديد وما يؤو عليه مستقبال.
 -4يشكل التنوع واالنسجام في األكشكا في تصميم أدوات المطبخ وحده للشكل ونقطه جذب بصري لدى المتلقي من خال
خيارات التحكم واألداء وآليات االظهار ويزيد من فاعلية األداء الوظيفي وكذلك بآلية العمل والتشغيل الذكية عن طريق
ميزات وخصا ص كشكلية في هيئاتها.
التوصيات:
توصي الباحثة بضرورة ان يكون هنالك تقارب وتكامل وتنوع كشكلي ووظيفي في أجزاء األجهزة
المطبخية بحيث تكون الواحدة مكملة لألخرى وضرورة تنمية مهارات الطالب في قسم التصميم وتعريفهم بمواضيع
التنوعات الشكلية في األجهزة المتنوعة في التصميم الصناعي.
المقترحات:
 -1دراسة مدى تأثير التنوع الشكلي الوظيفي على جذب االنتباه وكشد المتلقي والتوجه نحو أثراء الجانب العلمي والمتغير
التقني في مجا تصميم األدوات المطبخية وبما يحقق المزاوجة العلمية والعملية في هكذا مجا
 -2دراسة المتغيرات التقنية في األدوات المطبخية من قبل ذوي االختصاص في الحقل الصناعي ودور هذه المتغيرات على
التصاميم وانعكاساتها على المستويات الوظيفية والجمالية وماهية تأثيراتها على المتلقي.
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