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The research discussed the subject of motives and needs and their
relationship to the use behavior of the industrial product by the
user. Proceeding from the statement of the nature of the motives
and how they represent the main incentive for the acquisition. As
well as defining what the needs are and how they differ from the
desires, which today represent the basic need of the user of the
current age. The relationship between arousal, attention, motives
and behavior is an emerging relationship from the type of effect
that the product has, and these elements are what excite the user
and generate the motive for the acquisition, and by virtue of the
motive, the user goes towards the product with specific behaviors
that affect the overall experience of the user’s interaction with the
industrial product with its physical, intellectual and emotional
effects. Motivation, behavior and perceived value are a conjugative
triad, one linked to the other according to the premises of actual
need - or perceived - and all of them are affected by the user
experience, which may increase the perceived value and then the
motivation and certainly the use behavior or quite the opposite,
depending on the type of use experience. The research aims to
discuss the variables of usage, user experience, and how usage
behavior is affected by the type of user experience, whether it is
good or bad. These cognitive paradoxes were discussed according
to a methodological foundation based on a problem represented
by the research question: What are the frameworks of motives and
needs that the user works on to determine his desires toward the
industrial product design from the features and characteristics
that the product contains? What is the relationship between
usage behavior and user motives and needs?
This problem was a logical manifestation that must be delved into
in light of the importance of the research, which was to shed light
on the concepts of motives, needs and user behavior from within
the field of industrial product design. And to show the links and
overlaps between these concepts and the overall interactive
process of the user's experience with the industrial product. In
order to achieve the two objectives of the research: Determining
the nature of the relationship between motives and needs within
the interaction of the user with the industrial product. And the
impact of motives and needs on the user's use behavior. The
researcher was able to achieve the goals in a way that addresses
the research problem in light of a set of conclusions that were
discussed in a way that fulfilled the research requirements.
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امللخص:

انقش البحث موضوعة الدوافع واالحتياجات وعالقتهما ابلسلوك االستخدامي للمنتج الصناعي من قبل
املستخدم .انطالقا من بيان ماهية الدوافع وكيف اهنا متثل احلافز األسا لالقتناء .فضال عن حتديد ماهية
االحتياجات واختالفها عن الرغبات واليت متثل اليوم بكوهنا احلاجة األساسية لدى مستخدم العصر
احلايل .فالعالقة بني اإلراثة واالنتباه والدوافع والسلوك هي عالقة انشئة من نوع التأثري الذي حيدث املنتج
وهذه العناصر هي اليت تثري املستخدم وتولد لدي الدافع لالقتناء وبفعل الدافع يتوج املستخدم حنو املنتج
بسلوكيات حمدد تؤثر يف التجربة الكلية لتفاعل املستخدم مع املنتج الصناعي مبؤثراهتا اجلسدية والفكرية
والعاطفية .
فالدافع والسلوك والقيمة املتصوة هي ثالثية اقرتانية يرتبط أحدها ابآلخر على وفق منطلقات احلاجة
الفعلية – أو املتصوة  -ومجيعهم يتأثرون ابلتجربة االستخدامية واليت قد تزيد من القيمة املتصوة ومن مث
الدافع وابلتأكيد السلوك االستخدامي أو على العكس متاما اعتمادا على نوع التجربة االستخدامية.
وعمد البحث إىل مناقشة متغريات االستخدام والتجربة واالستخدامية وكيف ان السلوك االستخدامي
يتأثر بنوع التجربة االستخدامية سواء أكانت جيد ام سيئة .
وقد نوقشت تلك املفاةقات املعرفية وفق أتسيس منهجي يرتكز على مشكلة متثلت ابلتسال عن ما هي
أطر الدوافع واالحتياجات اليت يعمل على وفقها املستخدم لتحديد ةغبات يف تصميم املنتج الصناعي من
ميزات وخصائص حيتويها املنتج؟ وماهية العالقة بني السلوك االستخدامي ودوافع واحتياجات املستخدم؟
وقد كانت هذه املشكلة مربةا منطقيا البد من خوض غماةه يف ضوء أمهية البحث واليت متثلت إبلقاء
الضوء على مفاهيم الدوافع واالحتياجات والسلوك االستخدامي من داخل حقل تصميم املنتجات
الصناعية .وبيان االةتباطات والتداخالت ما بني هذه املفاهيم وبني جممل العملية التفاعلية للتجربة
االستخدامية للمستخدم مع املنتج الصناعي .وذلك لتحقيق هدفا البحث املتمثالن يف حتديد طبيعة
العالقة بني الدوافع واالحتياجات يف تفاعل املستخدم مع املنتج الصناعي .وبيان أثر الدوافع
واالحتياجات على السلوك االستخدامي للمستخدم .وقد استطاع الباحث حتقيق األهدا مبا يعاجل
املشكلة البحثية يف ظل جمموعة من االستنتاجات اليت متت مناقشتها بشكل استوىف املتطلبات البحثية.
الكلمات املفتاحية :الدوافع واالحتياجات وعالقات السلوك املنتج الصناعي.
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ال خال ان متطلبات املستخدم هي عامل مهم يف تطوة املنتجات الصناعية .ومن أجل احلصو على ةضا مستخدم
أعلى وحتقيق جتربة مستخدم أفضل يفرتض ابملصممني إيالء االهتمام لكافة اجلوانب املتعلقة ابحتياجات املستخدم إىل جانب
التحليل الفعا لالحتياجات واملتطلبات التقنية اخلاصة بتصميم املنتج .ذلك ان خال تصنيع املنتج الصناعي -أو اي نوع من
املنتجات األخرى -سيكون من الصعب على املصمم احلصو على معرفة دقيقة ابالحتياجات احلقيقية للمستخدمني ألن
اخلصائص الديناميكية للمتطلبات متغري ومتأثر ابلكثري من العوامل الذاتية والنفسية والسياقية ونعين ابلسياقية هنا السياق البيئي
الذي حيدث في التفاعل بني املستخدم واملنتج .وحني يقو املستخدم إن يرغب مبنتجات ةائعة وعصرية حتمل عددا من امليزات
فقد يكون ذلك يف سياق احلديث فحسب وما يرغب ب ح ًقا ال يعدو ان يكون منتجا يقوم أبداء حمدد فحسب.
وهنا يتضح أن فهم متطلبات املستخدم حيتاج إىل تفاصيل دقيقة عن حيات مع املنتج وكذلك إىل فهم وا لسياق
االستخدام احملدد .الن هناك فجوً وةمبا تناقضاً بني املصممني واملستخدمني يف التعر على ميزات وخصائص التصميم .ويف
الوقت نفس يطرح املستخدم يف قطاعات التصميم والتسويق ونتائج احباث السوق متطلبات متنوعة يف استبياانت فئات وجماميع
املستخدمني املختلفة .إذ حييط ابملنتج الصناعي أنواع متعدد من املتطلبات لكل منها ل أمهية ختتلف عن سابقاهتا وال ميكن
جتاهلها .مبعىن آخر يتم تنظيم متطلبات التصميم بناء على احتياجات املستخدم وهذه االحتياجات يتم تنظيمها ابلرتتيب-من
االهم إىل املهم فاألقل أمهية -وابلتأكيد فان الرتتيب خيتلف ابختال الوقت .اضف إىل ذلك ان هناك بعض االختالفات يف
ةغبات املستخدمني وعادات استخدامهم اليومية وقد متيل متطلبات املستخدم إىل أهنا تكون غامضة حىت أن بعض املستخدمني
ال يعرفون ابلتحديد ما هي انواع امليزات أو السمات اليت يرغبون بتواجدها يف تصميم منتج ما وليس من اخلطأ ان يكون مستوى
معرفت ابملشكلة يقتصر على ان املنتجات احلالية ال ترضي احتياجات فحسب .والأب ابإلشاة كذلك إىل التطوة املنطقي الذي
تزامن مع ظهوة مواد جديد وتقنيات جديد متبعة يف التصميم مبا ادى إىل ان تصطبغ متطلبات املستخدم للمنتج اجلديد بصبغة
خمتلفة يكتنفها إيقاع سريع يف التغري.
مشكلة البحث
يعد التصميم الصناعي -وابلتأكيد حقو التصميم االخرى -عملية تعتمد على الكثري من املرجعيات املعرفية .فالوظائف
ونوع التصميم وطرازه واملستوى التكنولوجي ..وغريها هي ميزات يتم حتقيقها يف تصميم املنتج الصناعي بناء على دةاسات
السوق ومعرفة ما يريده املستخدم يف تصميم املنتج الذي يبتغي وما هو نوع وعدد امليزات اليت يرغب ان جيدها يف التصميم الذي
سيقتني ويستخدم ويتفاعل مع يف حيات اليومية .وتبدو هنا عملية التعر على احتياجات املستخدم وةغبات ودوافع القتناء
املن تجات الصناعية خبواصها وميزاهتا عملية معقد جدا يف الواقع .ومن مث فان وقو املصمم على بعض القواعد واالسرتاتيجيات
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يف عام  1985ويف مقابلة مع (ستيف جوبز) يف إحدى اجملالت اطلق (جوبز) مقولت اليت اراثةت الكثري من اجلد حني
قا "ال يعر النا ماذا يريدون حىت نري هلم") . (Sheff, 1985فعلى الرغم من النجاح الكبري الذي حققت منتجات
شركت مثل املاك وااليباد وااليفون وااليبود واملاكبوك برو ..والكثري غريها .فليس من العدالة القو ان (جوبز) كان قادةا على
النجاح والنمو من دون خنبة متثلت ابلعديد من املصممني واالستشاةيني الذي أحاط نفس هبم والذين وفروا ل فرص ملعرفة ما
يريده النا مبا ااتح ل اةتقاء سلم النجاح انطالقا مما ذكره على األقل .إذ ال ميكن ان يكون ل فرصة ابلنجاح من دون معرفة ما
يريده النا .

Issue: 4

املقدمة:

Jasim Khazaal BAHEEL

املعرفية يف استنباط احتياجات ودوافع املستخدم القتناء املنتج الصناعي يتيح ل إغناء مرجعيات املعرفية وبنيت الفكرية التصميمية.
وعلى وفق ذلك فان مشكلة البحث تتحدد ابلتسالالت التالية
 .1ما هي اطر الدوافع واالحتياجات اليت يعمل على وفقها املستخدم لتحديد ةغبات يف تصميم املنتج الصناعي من ميزات
وخصائص حيتويها املنتج؟
 .2هل هنالك عالقة بني السلوك االستخدامي ودوافع واحتياجات املستخدم؟
أمهية البحث
تتحدد أمهية البحث ابلتايل
 .1إ لقاء الضوء على مفاهيم الدوافع واالحتياجات والسلوك االستخدامي من داخل حقل تصميم املنتجات الصناعية.
 .2بيان االةتباطات والتداخالت ما بني هذه املفاهيم وبني جممل العملية التفاعلية للتجربة االستخدامية للمستخدم مع املنتج
الصناعي.
أهداف البحث
يهد البحث إىل
 .1حتديد طبيعة العالقة بني الدوافع واالحتياجات يف تفاعل املستخدم مع املنتج الصناعي.
 .2بيان أثر الدوافع واالحتياجات على السلوك االستخدامي للمستخدم.
تعريف املصطلحات
الدافع " Motiveالسبب يف فعل شيء ما .املتسبب يف احلركة أو الفعل" )" .(Hornby, 2004, p. 829ما
حيفز وما حيرك .كل علة من النمط العقلي ِ
حتدث أو تنزع إىل احداث عمل اةادي" ).(Laland, 2001, p. 824
احلاجة " Needطلب احلاجة لكوهنا أساسية أو مهمة جدا ليس فقط جملرد انك حتب ان متتلكها .لفعل شيء عندما
يكون ضروةاي وجيب ان يتم فعل " )" .(Hornby, 2004, p. 851حالة الكائن ابلنسبة إىل ما يكون ضروةاي ل ألية غاية
كانت ان داخلية وان خاةجية سواء اجهل ذلك ام علم " ).(Laland, 2001, p. 133
السلوك  " behaviorاالستجابة الكلية اليت يبديها كائن حي ازاء اي موقف يواجه  .الطريقة اليت يتصر هبا
املستخدم" ).(Hornby, 2004, p. 100
االستخدام " useفعل شيء ما ابستخدام ألة أو شيء معني لغرض حمدد .فعل استخدام الشيء أو احلالة اليت
يستخدم هبا" ).(Hornby, 2004, p. 1432
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استعراض أدبيات البحث
يف األسا الدافع هو مصطلح مستعاة من علم النفس والعلوم اليت تتعامل مع السلوك .إذ يصف هذا املفهوم ما يدفع
األشخاص للقيام أبفعا معينة مع إعطاء أسباب حمدد هلذه املؤثرات أو االحتياجات اليت تدفعهم للقيام بتلك االفعا  .فالدافع
هو القو اليت تعطي النا القدة على املضي لتحقيق اهلد وهو شيء (حاجة أو ةغبة) تدفع الشخص إىل التصر  .إذ يشري
مصطلح الدوافع إىل العوامل اليت تنشط السلوك املوج حنو اهلد لتوجه وحتافظ علي  .فالدوافع هي" أسباب" السلوك -
االحتياجات أو الرغبات اليت تدفع السلوك وتشرح ما نفعل  .وحنن يف الواقع ال نالحظ الدافع حبد ذات بل بدالً من ذلك
نستنتج أن الدافع موجود بناءً على السلوك الذي نالحظ .
تبحث دةاسات الدوافع يف تعريفها األوسع يف "العمليات اليت تؤثر على اجتاه ومثابر وحيوية السلوك املوج حنو اهلد .
وقد كانت النظرية األوىل للدوافع تدوة حو أسا االدعاء أبن "الدافع هو نتيجة االحتياجات الباةز غري امللبا  .ومن هذا
املنطلق اصبح مفهوم الدافع يف الطروحات التصميمية يتعلق بـ "املعرفة التصميمية األساسية يف فهم احتياجات املستخدم والعمل
ابةزا يف التصميم"). (Solomon, Bamossy, & Askegaard, 2016
على تلبيتها لتكون هدفًا ً
الدافع هو " حاجة أو ةغبة جتعل الشخص يتصر  .ومن جانب اخر فان التحفيز بدوةه يعين  -تقدمي دافع ما -و
حيث ان مت تعريف الدافع على أن -فعل أو عملية حتفيز .فبالتايل يكون الدافع فعالً أو عملية توفري حلافز يدفع الشخص إىل
اختاذ بعض اإلجراءات .ويف معظم احلاالت أييت الدافع من بعض االحتياجات اليت تؤدي إىل سلوك ينتج عن نوع من املكافأ
عند تلبية احلاجة" ).(Shanks, 2011, p. 24
ميكن استخدام مصطلح الدافع بطرق خمتلفة ولكن يف جوهره يشري إىل "أي نوع من التحفيز العام أو الرغبة يف القيام
بشيء ما .ومن هذا املنطلق فان هد املصمم هو فهم عملية صنع القراة يف اختياة املستخدم .إذ غالبًا ما يتم تقدمي هذه
العملية كأمنوذج من مخسة مراحل .ميثل فيها الدافع العامل األسا يف التحفيز يلي التعر على املشكلة مث البحث عن
املعلومات مث تقييم البدائل يلي اختياة املنتج النهائي الذي حيقق نتائج االقتناء"). (Rani, 2014
ولتوضيح العملية بشكل اكثر تفصيالً ميكن ان نسوق املثا التايل قد ينتقل شخص ما إىل منطقة بعيد كالريف أو إىل
مناطق تقع يف اطرا املدن ليدةك يف تلك اللحظة أن حباجة إىل سياة لكي يتمكن من التنقل (مرحلة التعر على املشكلة).
ويف حالة وجود تلقي معلومايت يتصف بتقبل املشاةكة العالية لتجاةب االخرين يف هذا السياق سيكون املستخدم النمطي
متحمسا لالخنراط يف مجع املعلومات من خمتلف مصنعي السياةات وجتاة التجزئة املستعملة مث تقييم بدائل ودةاستها وفقا
ً
الحتياجات ومستوى دخل االقتصادي .ويف حاالت مماثلة يكون ملصداقية العالمة التجاةية ومكانتها أتثري إجيايب بشكل خاص
على اختاذ القراة .وعند النظر يف دوة التحفيز يف هذه العملية يتضح سر ًيعا أن الدافع ميكن العثوة علي كمحرك للسلوك خاصة
دوةا هائالً يف اختياة املستخدم .خاصة عندما يتم التعر على مشكلة ما يدةك
يف اخلطوات األةبع األوىل وابلتايل يلعب ً
املستخدم أن يواج احتياجات غري ملبا وكما ذكران ساب ًقا فنن "االحتياجات هي جوهر معظم النظرايت التحفيزية واالسرتاتيجية
الرئيسية للتصميم والذي يعىن بتلبية تلك االحتياجات" ) .(Kotler & Keller, 2016, p. 371بصر النظر عما إذا
كان املستخدمون على دةاية ابحتياجاهتم أم ال.
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دوافع املستخدم يف تفاعله مع املنتج الصناعي

Jasim Khazaal BAHEEL

احتياجات املستخدم للمنتج الصناعي
يف جوهر التصميم تكمن ما يشاة إليها على أهنا حاجة املستخدم .فاحتياجات املستخدم هي جوهر العملية التصميمية.
ويتفق علماء النفس وابحثوا التصميم على أن البشر هلم نفس االحتياجات .ومع ذلك يتم ترمجة هذه االحتياجات بشكل خمتلف
إىل ةغبات خمتلفة مما يؤدي إىل دوافع متنوعة.
وابلنظر لكون املستخدمني يتميزون ابالختال والفراد عن بعضهم البعض فمن املهم هنا أن يفهم املصممون
احتياجاهتم املختلفة وأن يقدموا املنتجات ذات الصلة اليت متتزج مع شرحية املستخدمني واحتياجاهتم .الن من شأن عملية فهم
أيضا على فهم سلوك االستخدام والتنبؤ ب .
االحتياجات البشرية والدوافع أن تساعد املصممني ً
ويف سياق عمليات البحث واالطالع وجد الباحث ان املصطلحني (احلاجة) و (ما يريده املستخدم – الرغبات) غالبًا ما
يستخدمان ابلتباد اال اهنما حيمالن معنيني خمتلفني( .احلاجة) هي حالة من الشعوة ابحلرمان -أو نقص يف املواةد -بينما ما
يصلح اطالق على ما يريده املستخدم على مستوى املنتج الصناعي هو الرغبة اليت تدخل يف مفهوم يف إةضاء متطلب معني.
التفسريات الرئيسية الثالثة ملفهوم احلاجة واليت ميكن العثوة عليها يف الطروحات األدبية املهتمة هبذا املوضوع تتعلق ابن
جدا لدةجة أن
االحتياجات اليت تدفع السلوك غالبًا ما يُنظر إليها على أهنا مساوية الحتياجات الرغبات اليت تعد ضروةية ً
ادعاءات إشباعها تصبح مربة لذلك يطلق عليها (االحتياجات األساسية) اما االحتياجات اليت متثل املتطلبات الضروةية
لتحقيق شيء ما فيطلق عليها (االحتياجات األداتية).
غالبًا ما يُنظر إىل احلاجة والسلوك على أهنما مرتبطان كما هو احلا يف نظرية (ماسلو) الشهري حو احلاجات واليت ترى
أن احلاجة غري املرضيِة هي الدافع للعمل .فوف ًقا (ملاسلو) فنن "الرجل -مبعىن االنسان بشكل عام -احملظوظ الطبيعي السليم
َ
متاما ليس لدي احتياجات جنسية أو احتياجات جوع أو احتياجات للسالمة أو للحب أو للهيبة أو احرتام الذات إال يف
ً
اللحظات الضالة من التهديد السريع العابر" ).(Maslow, 2019, p. 370
وهنا ينبغي فهم االحتياجات ضمن سياق وإطاة زمين أوسع .إذ ان النا ال يشعرون بشكل مباشر بنقص املواةد يف
اوقات خمتلفة وبصوة مفاجئة لكن هناك استمراةية تلقائية يف العامل املتحضر خللق املزيد من الدوافع اليت ميكن ان تدفع االنسان
متاما أن العمل
للعمل بصر النظر عن احلاجة املتأتية من اللحظات الضالة اليت حتدث عنها ماسلو .كما قد يفهم الرجل السليم ً
مدفوعا ابحتياجات
حنو إنشاء بيئة آمنة أمر منطقي على الرغم من عدم وجود هتديدات فوةية .ومن مث ميكن عد العمل البشري
ً
َمرضيِة وغري َمرضيِة يف أي نقطة زمنية معينة .وميكن وصف هذا النوع من االحتياجات من خال هذا الطرح ابهنا حاجات ذاتية
كبريا ابالعتماد على اخلياةات املتاحة وقد ترتكز ابلفعل على ما ميكن ان يضر مبصاحل اآلخرين مما
وسياقية وقد ختتلف اختالفًا ً
جيعل مبدأ العمل حمط شك اخالقي .وابلتايل فنن تلبية هذا النوع من االحتياجات ليس من ضمن اخلطط اليت يسعى املصمم
املسؤو لتحقيقها.
نوعا خمتل ًفا
يف حقيقة االمر ميتلك السعي للعمل من أجل تلبية "االحتياجات احلقيقية" بدالً من إةضاء الرغبات الذاتية ً
من التعريف حلاجة املستخدم .ويتم استخدام فكر "احلاجة األساسية" يف اإلشاة إىل هذه االحتياجات اليت قد جتعل التصميم
أحياان لإلشاة إىل ما هو ضروةي للبقاء على قيد احليا أو للحد األدىن من
نشاطًا أخالقيًا .و"احلاجة األساسية" تُستخدم
ً
الكفا ومبا أن هذا املفهوم ليس ذو صلة وثيقة مبعظم املنتجات املصممة جملتمعات ما بعد الصناعة فلم تتم مناقشة هذه اجلزئية
يف هذا البحث .ومع ذلك يبدو ان من الضروةي مالحظة أن استبدا فكر "احلاجة األساسية" بـ "احلاجة اجلوهرية" ضمن
املفاهيم املطروحة يف هذا البحث يستبعد مفاهيم البيولوجيا اإلجيابية والتعريفات القائمة على علم وظائف األعضاء لالحتياجات
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بتوصيفات أكثر نسبية واكثر عمومية .ألن ما هو مطلوب هنا يتعلق مبسألة ثقافة جمتمعية وتقدير للذات وقيم اجتماعية ونفسية
متنوعة ومواةد خمتلفة.

Issue: 4

وعاد ما يرتبط النقاش الفلسفي األخالقي حو االحتياجات األساسية مبا تتخذه القراةات السياسية فيما يتعلق
ابلتخصيص العاد للمواةد احملدود يف السياسة االجتماعية أو يف االقتصاد العاملي أو التنمية املستدامة بيئيًا .وميكن استخدام
طرق حتديد هذه االحتياجات ألفراد اجملتمع كوثيقة حماججة لإلجراءات التصحيحية اليت مياةسها جمتمع آخر لدي الوسائل لتلبية
االحتياجات .وابلتايل يتم تفسري مفهوم احلاجة األساسية على أن معياةي .ووف ًقا ملبدأ  Wigginsالصاةم "جيب إعطاء
األولوية للحاجة األساسية لـ  Aعلى ةغبات  Bعلى الرغم من أن اجملموعة  Bستكون أكرب بكثري من (Wiggins, "A
) .1998, p. 33إذ يقرتح  Loweأن لالحتياجات " النوع الصحيح حتديداً من الشكل املنطقي لتشكيل أسباب الفعل -
األخالقي -هو ما جيعل األفعا جيد على حنو مشاب للطريقة اليت جتعل فيها القناعات اإلميان حقيقة "). (Lowe, 2005
إذ ان الفاعل األخالقي هنا سيكون يف وضع يسمح ل ابلتأثري على اآلخرين ويعمل على تلبية االحتياجات األساسية وليس جملرد
إةضاء الرغبات .ووف ًقا (لكالةك ميلر) "ان تكون لك احتياجات هو امر يتطلب منك العناية هبا" (Miller, 2005, p.
) 137ولكن غالبًا ما يُنظر إىل املسؤوليات عن تلبية االحتياجات األساسية ابقتصاةها على توفري فرص عادلة للنا لتلبية
اندةا ما تفي املنتجات
احتياجاهتم أبنفسهم .وتنطبق هذه الزاوية بشكل جيد على مفاهيم املصمم املتمسك ابلقيم األخالقية .إذ ً
ابالحتياجات لكن املصمم األخالقي ينشئ ما من شأن ان ميكن املستخدم من التحرك يف دائر تلبية االحتياجات حبرية أكرب.

Volume: 4

تتطلب االحتياجات األساسية اليت يُنظر إليها على أهنا معياةية أن يكون وجود احلاجة معروفاً من قبل صانعي القراة
ولكن ليس ابلضروة من قبل احملتاجني أنفسهم .وابلتايل جيب إجراء تقييمات موضوعية نسبيًا لالحتياجات حيث تصبح معرفة
جماال للخرباء أو شيئًا ميكن حتديده من خال احلواة بني اخلرباء واألشخاص احملتاجني ولكن ليس بشكل شخصي
االحتياجات ً
حبت من قبل املستخدمني احملتاجني أنفسهم .وتشرتك يف ذلك أفكاة اإلنسان مركز التصميم واملستخدم مركز التصميم والتصميم
التشاةكي والتصميم الرمزي وما إىل ذلك يف هد صنع املعرفة املشرتكة بني املستخدم واملصمم.
ومع ذلك فنن القراةات احملدد يف التصميم تستدعي االنتباه إىل السياق والتفسريات احلساسة لالحتياجات العاملية.
حيث تتمثل إحدى الطرق حلل معضلة اخلصوصية مقابل العمومية اليت اقرتحها العديد من العلماء من الناحية املفاهيمية يف
التمييز بني االحتياجات األساسية واملرضيات(حتقيق الرغبات) .فاالحتياجات األساسية دائمة أو اهنا على االقل تتغري ببطء
ُ
وهناك قدة من املتغريات اليت تتداخل معها ميكن التحكم في مما جيعل من املمكن انشاء قوائم لالحتياجات العامة التقريبية على
األقل .على العكس من ذلك تتغري طرق تلبية االحتياجات اخلاصة من ثقافة إىل أخرى ومن حقبة اتةخيية إىل أخرى وبني
جمموعات من النا مثل الطبقات االجتماعية .وال يزا من املمكن أن تؤخذ خصوصية املرضيات (الرغبات) إىل مستوى
ُ
املستخدمني .هلذا ميكننا هنا تطبيق مفهوم "احلد األدىن من معايري احلكم" .إذ حيتاج الشخص األمي إىل دعم أكثر من الشخص
أيضا عد املرضيات على أهنا احتياجات مفيد أي "شروط
املتعلم لتلبية نفس احلاجة األساسية للوصو إىل املعلومات .وميكن ً
ُ
ضروةية" لتحقيق شيء ما بدالً من وصفها ابهنا احتياجات خاصة غري مهمة.
العالقة بني اإلراثة واالنتباه والدافع والسلوك
بشكل أساسي عندما تكون اإلراثة منخفضة يكون االهتمام منخفضا كذلك .مث يزداد االنتباه عندما تصل مستوايت
اإلراثة إىل مستوى معتد  .تكون القدة املعرفية للفرد يف أفضل حاالهتا عندما يتم حتفيز االستثاة ابعتدا  .وهذا بدوةه سيسمح
ل ابالحتفاظ مبزيد من املعلومات .وهناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تزيد من اإلراثة يف الرتكيبة الكلية للنتاجات التصميمية
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حيواي للمستخدم للحصو على املستوى
أمرا ً
مثل الصوت والرائحة واإلضاء ودةجة احلراة  .ويعد توازن كل من هذه العوامل ً
املطلوب من اإلراثة وعدم جتربة التأثري املعاكس.
من وجهة نظر املصمم يعد االهتمام واالنتباه واإلراثة جما اهتمام خاص .إذ يقوم املستخدم بفحص بيئت البصرية فريكز
انتباههم على نقطة معينة تلفت انتباه وال ينتب ألي حمفزات أخرى يف اخللفية.
يُعر هذا ابلـ "االنتباه االنتقائي البصري" .وهو ما خيتاةه املستخدم لرتكيز انتباه علي يتأثر إبدةاك الذي يؤدي إىل
عموما
عملية االختياة .لقد وجدت الدةاسات أن عندما يدخل املستخدم أي متجر بيع ابلتجزئة يقوم إبجراء حبث مرئي يبدأ ً
مبسح اجلانب األيسر من املتجر ويستمر إىل اليمني.
وميكن أن ينجذب املستخدم إىل املنتج ليس بصرًاي فحسب ولكن من خال مجيع احلوا وعوامل التحفيز .إذ وجد
علماء النفس  Morrinو  Ratneshwarأن الروائح اليت يعرضها املنتج الصناعي أو الروائح احمليطة اللطيفة ميكن أن
دوةا ةئيسيًا يف مستوى إراثة واهتمام املستخدم مما قد يؤدي الح ًقا إىل حتسني استدعاء الذكرايت أو املعرفة السابقة
تلعب ً
ابستخدام والتفاعل مع املنتج الصناعي والذي يرتبط احياان ابلعالمة التجاةية .وهناك العديد من اسرتاتيجيات التسويق اليت ميكن
اتباعها لضمان متييز املنتجات عن املنتجات االخرى من نفس النوع و "اخرتاق الفوضى" للمنتجات األخرى املوجود على
الرفو ). (Jansson & V, 2010
ان الدافع والشخصية والعاطفة كلها عوامل مؤثر تؤثر على اختاذ قراةات املستخدم يف اقتناء املنتج الصناعي .ومن أجل
فهم عادات االقتناء للمستخدمني بشكل أفضل من املهم التعر على االةتباطات بني هذه العناصر الثالثة .إذ ميكن وصف
الدافع أبن "قو تنشيط") . (Hawkins & Mothersbaugh, 2010إذ ينشط الدافع بعض السلوكيات اليت بدوةها
توفر اهلد واالجتاه للسلوك االستخدامي .مبعىن آخر يُنظر إلي على أن العمليات اليت تؤدي إىل سلوكيات معينة .وميكن
اإلجابة على السؤا (ملاذا) يستخدم املستخدم املنتج الصناعي أو اي نتاج تصميمي بطريقة حمدد  .ومن انحية أخرى تعكس
الشخصية االجتاهات السلوكية اليت يظهرها املستخدمني عرب جمموعة من املواقف املختلفة واليت ميكن أن تساعد املصمم يف فهم
الكيفيات اليت يستخدم هبا املستخدم املنتج الصناعي والتعر على الدوافع اليت ادت إىل مثل هذه السلوكيات .مبعىن ان فهم
العناصر اليت تثري املستخدم يف املنتج الصناعي ميكن ان جييب على السؤا الذي يتعلق ابلشيء الذي خيتاة املستخدم االخنراط في
أخريا املشاعر إذ تعد املشاعر احاسيس قوية ال ميكن السيطر عليها وهلا أتثري على السلوك االستخدامي وقراةات
ليصبح ةاضيًا؟ و ً
االقتناء .هذه املفاهيم كلها مرتابطة ويصعب فصلها بشكل مؤكد .وهنا نعود إىل السؤا الذي شغل علماء النفس لسنوات طويلة
والذي يدوة حو ما ميكن ان يكون حمفزا للجنس البشري على وج التحديد؟ ولإلجابة عن هذا السؤا جيب ان ندةك ان هناك
عد زوااي ميكن من خالهلا حتليل  .اضافة إىل العديد من النظرايت املختلفة اليت تساعد يف تفسري سبب حتفيز املستخدم القتناء
السلع واخلدمات .فالدافع  -وهو املصدة احملفز للسلوك -يتصف بثالث ميزات هي االجتاه واجلهد واملثابر (Vainikka,
).2015, p. 16
يصف (االجتاه) ما يهد املستخدم إىل حتقيق فيما يكون (اجلهد) هو مقداة الطاقة اليت يبذهلا املستخدم من أجل
حتقيق هدف عرب اقتناء واستخدام املنتج و(املثابر ) هي مقداة الوقت الذي يرغب املستخدم يف التضحية ب لتحقيق هدف  .إذ
تقرتح هذه امليزات أن كل شيء يبدأ حباجة أساسية يتم تنشيطها عندما يكون هناك تناقض بني احلالة املرغوبة للوجود واحلالة
الفعلية.
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الدافع

مخطط ( )1يوضح عملية التحفيز وعالقة الدافع ابحلاجة والسلوك
املصدة عمل الباحث ابالعتماد على )(Engel, Blackwell, & Miniard, 1995

دوافع املستخدم والسلوك والقيمة املتصوة
بشكل عام يتم فهم التصميم على أن إنشاء منتجات أي التصميم البتكاة منتج جديد أو لتطوير املنتجات املتواجد
بتطوير وظائفها وميزاهتا التكنولوجية أو االستخدامية أو حىت اعاد تصميم اهليئة والطراز .ولكن من حيث جوهره فالتصميم هو
أيضا إىل منتج ولكن فقط
عملية اجنازية لتحقيق نوع من التجربة من خال خلق بعض أنواع "السلوك" .وهذه العملية حتتاج ً
كوسيلة لتحقيق الفعل .إذ يتكون سلوك املستخدم من سلسلة من اإلجراءات-افعا وتفعيالت يرتبط كل منها ابهلد
واهلد هو اهلد العام للتحفيز) . (Sohn & Nam, 2015فالدافع وةاء العمل الواعي هو سلسلة من العمليات
الالواعية واليت تُعر بشروط االستجابة املعتاد أثناء تنفيذ اإلجراء .إذ حيتاج تنفيذ إجراء حمدد إىل تنفيذ خطة وترتيب وقراة
مقدما ألن املستخدم على دةاية هبا .إذ ان الدافع هو شرط
واعيني .وعند إجراء عملية صغري ال حيتاج املستخدم إىل وضع خطة ً
جوهري لسلوك املستخدم ال ميكن تعيين خاةجيًا ولكن ميكن حتفيزه أو تغيريه .إذ تؤثر عوامل الدافعية على حتفيز املستخدم
كشرط خاةجي ميكن للمصمم حتديدها والتعر عليها واستخدامها لتكون منطلقات يف التصميم اجليد والنابع من احتياجات
املستخدم احلقيقية .إذ يرتبط حدوث السلوك االستخدامي وتغيري القراة بشكل أساسي ابلعوامل الدافعية والعوامل احملفز .
حتدد دوافع املستخدم سلوك املستخدم أثناء التأثري على القيمة املدةكة للمنتج كما هو موضح يف املخطط ( )2القيمة
املدةكة للمستخدم هي إدةاك التأثري الفعلي لسمات املنتج اليت يتم استخدامها لتعزيز أو إعاقة حتقيق أهدافهم وكذلك التفضيل
املتصوة ونتائج التقييم الستخدام املنتج.
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نظرا ألن هذا التناقض يزيد من نتيجة تنشيط اإلراثة فسيُعر هذا ابسم الدافع .وكلما زادت قو الدافع زاد إحلاح
ً
االستجابة .وعلى مداة مد زمنية يُعتقد أن أمناط السلوك احملدد أكثر فاعلية من غريها لتلقي الرضا واليت تصبح فيما بعد
ةغبات .ويوضح الشكل التايل عالقة الدافع ابحلاجة والسلوك

Jasim Khazaal BAHEEL

العالقات بني دوافع املستخدم والسلوك والقيمة املتصوة

أن نتيجة العملية التفاعلية مع املنتج مرتبطة مباشر هبد املستخدم وقصده .فبمجرد حدوث تغيري يف استخدام
السيناةيو-الدوافع اليت انطلقت من االحتياجات اليت يراها املستخدم أو حيددها كاحتياجات يف مرحلة أو حالة معينة -ستتغري
مسات املنتج ونتائج االستخدام وتوقعات املستخدم وف ًقا لذلك .ويف الوقت نفس فنن الدافع لسلوك املستخدمني القتناء
متاما) . (Cao, Gao, Qu, & Yang, 2013على سبيل املثا إذا كان احد
واستخدام املنتجات الصناعية خمتلف ً
املستخدمني حباجة إىل شراء احد املنتجات الرقمية الذكية لغرض معني أو لوضع استخدامي معني ولكن مل يكن لدي ما يكفي
من املا  .وصد ان يف أحد األايم وجد احد املنتجات ذو تقنيات ذكية وتصميم عصري وسعر مناسب .فان يعمد إىل شرائ
مدفوعا على األةجح بدافع السعر والشكل أو الوظيفة األساسية هلذ املنتج واليت جيد اهنا ميكن ان حتقق حاجت  .ومع ذلك إذا مل
يكن يرغب يف استخدام بعد مد من الزمن فقد يكمن الدافع يف أن القيمة املدةكة أقل من التكلفة وتؤدي إىل الشعوة
ابإلحباط .إذ ان الكثري من االحتياجات والرغبات فيما يراه املستخدم يف ان حاجة حقيقية تتغري مبروة الوقت ويف احيان كثري ال
تكون من حاجة حقيقية للمنتج أو ميزات وامنا هي حاجة يوجدها املستخدم يف مرحلة أو حالة معينة ويعتمدها على اهنا حاجة
أساسية .وبعد االقتناء وعمليات االستخدام الفعلي على وفق سلوكيات مرتبطة بنوع املنتج ونوع الوظائف اليت يقدمها ونوع
التصميم وواجهات االستالم الوظيفي جيد املستخدم ان املنتج مل حيقق احتياجات احلقيقية أو حىت ان املستخدم يكتشف ان
احلاجة مل تكن ما يبغي يف تصميم املنتج .وتبعا لذلك فنن القيمة املتصوة غريت موقف وسلوك املستخدم.
جتاةب املستخدم املتنوعة للمنتجات الصناعية
تتأثر جتربة املستخدم إىل حد كبري خبصائص املستخدم (اجلسدية والعقلية) والسيناةيو خاصت وواجهات االستالم
الوظيفي .إذ أكدت  ISO 9241-210أن "التصميم يعاجل جتربة املستخدم أبكملها وتعر التجربة االستخدامية ليس فقط
نتيجة للمظهرية وامنا الوظائف وأداء النظام والسلوك التفاعلي والقدةات املساعد للنظام التفاعلي يف كل من األجهز والربامج"
) (ISO, 2010, p. 3ولكن ايضا نتيجة خربت السابقة واملواقف واملهاةات والعادات والشخصية .إذ حتدد جتربة املستخدم
إىل حد ما جود املنتجات الصناعية اليت يتفاعل معها املستخدم ويكون هلا أتثري كبري على إقبال على املنتج أو العالمة
التجاةية .ومع ذلك جيب أن تُعزى جتاةب املنتجات الصناعية جزئيًا إىل النتاجات نفسها ألن اجلزء املتبقي يرجع إىل السياق
الذي حيدث في التفاعل وإىل املستخدمني أنفسهم .مبعىن آخر فنن التفاعل ينتج عن جتاةب وتؤثر طريقة التفاعل بني اإلنسان
واملنتج الصناعي على جتربة املنتج يف العملية الكاملة الستخدام املنتج.
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االستنتاجات
على وفق املعطيات املعرفية اليت مت طرحها يف اجلانب النظري من البحث وجد الباحث ان عالقات السلوك االستخدامي
انطالقا من طبيعة احلاجة وقو الدافع ميكن ان حنددها ابلتايل
.1

.2

.3

.4

السلوكني املتصلني للتصميم -سلوك الدافع وسلوك االستخدام -ميثالن يف وضع مفاهيم خمتلفة الحتياجات املستخدم .إذ
حافزا لسلوك
نالحظ أن فئات االحتياجات املختلفة تندةج يف أنشطة خمتلفة .إذ ترى احتياجات املستخدم ابهنا ً
املستخدمني مثل شراء أو استخدام املنتجات الصناعية واليت يتم وضعها يف (سلوك الدافع) .يف حني جند ان احتياجات
املستخدم توج سلوكيات حنو هد السلوك ما الذي يريد ان يفعل مع املنتج؟ وما هي السلوكيات احملدد –فيزايئية
كانت ام معرفية -اليت يوجهها املستخدم حنو املنتج؟
حاجة املستخدم متثل يف كوهنا حافز للعالقة املتبادلة بني املستخدمني وموضوع االستخدام .إذ تؤثر البيئة وإمكانياهتا
والقيود املادية واملنطقية والثقافية والقوانني على حتويل دوافع املستخدمني الداخلية إىل سلوك .وغالبًا ما تتأثر البيئة بشكل
أساسي ابلتصاميم السابقة .ومع ذلك يف أي وقت حمدد ميكن شرح ديناميكيات الدافع والسلوك دون مناقشة النشاط
السابق للتصميم الذي أثر على البيئة على الرغم من نتائج نشاط التصميم أي البيئة اليت صنعها اإلنسان والتفسري
النشط للمستخدمني والتفاعل معها هو احملدد األساسي للسلوك.
أيضا سلوكهم مدفوع مبجموعة من احملفزات .فان كان املصمم يهد إىل أن
املصممون هم ممثلون يف نشاط التصميم و ً
جيدا
يكون فاعل أخالقي فنن خيتاة التصر بناءً على دوافع مستدامة أخالقياً .إذ تعد االحتياجات اجلوهرية املربة ً
للمستخدمني أمثلة على هذه األنواع من الدوافع .وابلتايل ميكننا وضع نوع احلاجة األساسية من تفسري احتياجات
املستخدم يف نشاط التصميم .فاحلاجة األساسية اليت يبىن على وفقها املصمم ميزات املنتج انبعة من الدوافع اليت مت
االعالن عنها من قبل جماميع املستخدمني ,واليت تكون معايري للسلوك التصميمي والعملية التصميمية ,وهي ما ترتبط
بشكل مباشر بسلوكيات االستخدام والتجربة االستخدامية ,انطالقا من عد املنتج بكون تصميما حماكيا لرغبات
املستخدم وممثال لتوقعات احلقيقية واملتصوة  ,واليت – ان كانت متحققة -ستؤثر بشكل مباشر على السلوك االستخدامي
ونوعية التجربة االستخدامية مع املنتج الصناعي.
العالقة بني احلاجة األساسية واحلاجة املتصوة هي يف واقع االمر نوعا من االقناع الذايت الذي يقوم ب املستخدم يف ان
دوافع جتاه اقتناء املنتجات انبع من حاجة أساسية .إذ اثبتت طروحات متعدد وجتاةب خمتلفة ان الكثري من الرغبات –
واليت يعدها املستخدم حاجة أساسية -هي يف واقع االمر قيم متصوة حو ميزات وخصائص املنتج اليت يرغب ان جيدها
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ويوفر االبتكاة يف التكنولوجيا التفاعلية جتربة جديد للمستخدمني وشكل املستخدمون تدةجيياً موقفا وعادات
جديد فضال عن مهاةات جديد وإدةاكات شخصية جتاه املنتج .فالتجربة االستخدامية ديناميكية دائمة التطوة تراكمية
ومؤقتة وكما حيدث فنهنا تثرى بشكل دائم ) .(Wang & Yu, 2016

Volume: 4

اهلد النهائي لتصميم املنتجات الصناعية هو تلبية بعض املتطلبات أو احلصو على نوع من اخلدمات من خال
التفاعل بني اإلنسان واملنتج مبا يف ذلك جوانب التفاعل امللمو والتباد العاطفي غري املرئي سواء من املنظوةات الشخصية أو
الذاتية واجلوانب اخلاةجية والداخلية .ومع ذلك ومن أجل التكيف مع اجتاه التنويع والتفاعل متعدد القنوات تطوة التفاعل بني
املنتجات الصناعية من واجهة مستخدم ةسومية تقليدية إىل واجهة تقنية تفاعلية أكثر سهولة وطبيعية وقابلة للتكيف تقنية تصوة
واجهة املستخدم مثل التفاعل الصويت أو إن تتبع حركة العني والتحكم يف اإلمياءات والواقع االفرتاضي وتكنولوجيا واجهة الدماغ
بني احلاسب االيل جيعل هذا الوضع التفاعلي الطبيعي حقيقة.

Jasim Khazaal BAHEEL

املستخدم يف التصميم .وتؤكد التجاةب االستخدامية للمستخدمني ان اغلب احلاجات اليت اقتىن املستخدم على أساسها
املنتج هي حاجة متصوة  ,وليس حاجة حقيقية.
 .5يتم تقدمي حاجة املستخدم األساسية كعالقة مربة بني املصمم وموضوع التصميم أي نتاج تصميمي يليب االحتياجات
األساسية .فاملكاسب جيب أن تُفهم على أهنا عالقة أو حواة متباد ديناميكي بني القصدية التصميمية وكيف يتكشف
الواقع عندما يهد املصممون إىل تنفيذ التغيري .فاملستخدم يعزو ةغبات يف تصميم املنتج بوصفها احتياجات أساسية,
ولكن الواقع التحليلي للكثري من البياانت اليت مجعت يف الكثري من دةاسات واحباث السوق ,وجدت ان جممل
االحتياجات اليت يؤكد املستخدم على ان تكون مضمنة يف تصميم املنتج هي يف الواقع ةغبات(متصوة ) عما حيبذ ان جيده
املستخدم يف تصميم املنتج .ومن مث ,فان الرغبات هي االحتياجات األساسية اجلديد يف العصر احلايل ,انطالقا من مبدا
التسليم ابن الوظيفة واالداء هو امر مفروغ من يف نتاجات التصميم املعاصر.
 .6املستخدمني واملصممني هم أفراد خمتلفون وأنشطة التصميم واالستخدام اليت تتم يف سياقات وظرو خمتلفة تعين أن
املصممني ليس لديهم وصو فوةي إىل واقع املستخدمني الذي يرغبون يف حتسين  .وهناك بعض االستثناءات (اجلزئية)
هلذه القاعد مثل قيام املستخدمني الرئيسيني اببتكاة أشكا جديد من املنتجات الستخدامهم اخلاص .ومع ذلك عاد ً
ال خيترب املصمم واقع املستخدمني على الفوة ولكن ميكن فقط التوسط يف نشاط التصميم من خال جمموعة متنوعة من
الوسائل مبا يف ذلك مناهج التصميم املرتكز على االنفعاالت احلسية ودةاسات املستخدم التقليدية وعمليات اشراك
املستخدم يف العملية التصميمية.
 .7إن االحتياجات اليت حترك سلوك املستخدمني هي جزئيًا بنيات عقلية داخلية ال ميكن إدةاكها بشكل مباشر .يف الواقع
يعتمد الكثري من منهجية دةاسة املستخدم يف التصميم على فهم الطبيعة الضمنية للدوافع .وابلتايل فنن ما يتم التوسط في
جيدا وذات الصلة واليت ال جدا فيها
من سلوك االستخدام إىل نشاط التصميم ليس جمموعة من االحتياجات املفسر ً
بل جمموعة من البياانت اليت يتم تفسريها وتصنيفها على أهنا احتياجات  -أو على أهنا ةغبات  -ضمن نشاط التصميم.
 .8تتم سلوكيات االستخدام للنتاج التصميمي يف أنظمة اجتماعية وتقنية شديد التعقيد مما يؤدي إىل وضع يرتك مساحة
قواي بشأن تفسري بياانت املستخدم بدالً
كبري للتفسري داخل نشاط التصميم .إذ نؤكد على ضروة اختاذ املصممني موق ًفا ً
من الثقة يف املوضوعية املشكوك فيها للغاية ألساليب التصميم الرمسية .وحتو هذه التفسريات الظواهر اخلاصة ابلسلوك
االستخدامي إىل احتياجات قابلة للتطبيق يف نشاط التصميم.
 .9تؤثر العناصر املخترب من الصوت والرائحة والرتكيب الشكلي مبجمل وما يظهر من مظاهر الوظيفية يف تصميم املنتج على
عوامل االنتباه ,فان كانت املتغريات الظاهر أو اليت يتفاعل معها املستخدم بشكل أو ابخر ,ذات قيم جيد وتدخل يف
صلب اهتمام املستخدم ,فأهنا ستمثل متغريات يف حتفيز املستخدم على اقتناء املنتج ان كانت العملية قبلية-اي قبل اقتناء
املنتج .كما ان هذه املتغريات الشكلية والوظيفية واليت اراثةت انتباه املستخدم ستكون مدخال لزايد التفاعل ومتغريات
السلوك االستخدامي على املستوى النوعي والكمي-حيب املستخدم التجربة وابلتايل سيزيد من وقت لتوجي سلوكيات
خمتلفة للتفاعل مع املنتج.
جيدا .فاملصمم يهد إىل أن يكون
هنجا معرتفًا ب
وموحدا ً
ً
 .11يف الوقت احلاضر يعد النهج الذي يركز على املستخدم ً
ماهرا يتبع العملية التصميمية وابلتايل علي أن يبين تصميم على احتياجات املستخدم .وعلى وج اخلصوص
حمرتفًا ً
غالبًا ما يتحمل املصممون من بني املهنيني اآلخرين املختصني بتطوير املنتجات اجلديد مسؤولية موجهة حنو اإلنسان
انطالقا من عد التصميم على أن إضفاء الطابع اإلنساين اخلالق على التكنولوجيا.
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 .11تؤثر التجربة االستخدامية الكلية الفعلية أو املخترب على طبيعة الدوافع والسلوك االستخدامي ,فالتجربة االستخدامية
اجليد تولد لدى املستخدم انطباعات جيد وجتربة جسدية وعقلية مؤثر مما ينتج عنها انفعاالت عاطفية اجيابية ,ومن مث,
فان التجربة االستخدامية ترتبط إىل حد كبري بتوجي السلوك االستخدامي على املستوى النوعي والكمي .إذ على املستوى
النوعي تكون السلوكيات تفاعلية واجيابية عنما تكون التجربة اجيابية ,وعلى املستوى الكمي تؤثر التجربة االستخدامية
اجليد على اوقات االستخدام واليت تنعكس بشكل مباشر على مستوايت التفاعل االجيايب ونوع التفاعل السلوكي مع
املنتج الصناعي.
 .12من خال تعيني ثالثة تفسريات خمتلفة حلاجة املستخدم على احلد األدىن من منوذج املنتج الصناعي الحظنا أن املفهوم
الذي حيتاج املستخدم يف التصميم يتحو إىل ثالث أفكاة خمتلفة بشكل أساسي .حيتاج املصمم إىل حتفيز سلوك
تربيرا خلياةات املصممني وحتديد احتياجات املستخدم كأدوات مفاهيمية تتطلبها عملية التصميم.
املستخدمني ويعطي ً

Jasim Khazaal BAHEEL

املصادة
Cao Z. Gao H. Qu X. & Yang X. (2013). Fashion Cooperation and Social Interactions.
PLoS ONE 8(1) 1-21.
Engel F. Blackwell R. & Miniard P. (1995). Consumer Behaviour (10th ed.). The Dryden
Press.
Hawkins D. & Mothersbaugh D. (2010). Consumer Behaviour: Building Marketing Strategy
(11th ed.). McGraw Hill Irwin.
Hornby A. (2004). oxford advanced learner dictionary. oxford new york: oxford university
press.
International Standard Organization. (2010). Ergonomics of human–system interaction.
Human-centered design for interactive systems ISO 9241-210:2010 1-30.
Jansson

B. & V C. (2010). Consumer behavior : Psychological aspects. McGraw-Hill
Education.

Kotler P. & Keller K. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson.
Laland A. (2001). Laland Philosophical Encyclopedia (Vol. 3). Beirut-Paris: Oweidat
Publications.
Lowe J. (2005). Needs Facts Goodness and Truth. (S. Reader Ed.) maschustas: Cambridge
University Press.

Maslow A. A. (2019). A theory of human motivation (1st ed.). new Delhi: General press.
Miller C. (2005). Need Care and Obligation. (S. Reader Ed.) Cambridge University Press.
Rani P. (2014). Factors influencing consumer behaviour. International Journal of Current
Research and Academic Review 2(9) 52-61.
Shanks N. (2011). Management and Motivation. Jones And Bartlett Publishers.
Sheff D. (1985 Feb 1). Playboy Interview: Steven Jobs. Retrieved april 2 2022 from all about
steve jobs.com: https://allaboutstevejobs.com/verbatim/interviews/playboy_1985
Sohn M. & Nam T. (2015). Understanding the attributes of product intervention for the
promotion of proenvironmental behavior: A framework and its effect on immediate
user reactions. International Journal of Design 9(2) 55-77.
Solomon M. Bamossy G. & Askegaard S. (2016). Consumer Behaviour: A European
Perspective (6th ed ed.). Prentice Hall International.
Vainikka B. (2015). Psychological Factors Influencing Consumer Behaviour. Finland: Centria
University Of Applied Sciences.
Wang Y. & Yu S. (2016 ). Design for dynamic requirement and diverse user experience.
Proceedings of the 14th International Design Conference (pp. 553-560).
Dubrovnik Croatia.

489

Volume: 4

Issue: 4

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

Wiggins D. (1998). What is the force of the claim that one needs something? (G. Brock Ed.)
Rowman & Littlefield.

Y W. S Y. J W. N M. & Z L. (2018). Introducing An Evaluation Framework For
Wearable Devices Design: Explain Reasons of low user adoption. International
design conference - design 2018 (pp. 2357-2368).

490

