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 تحويل المشاعر إلى منتجات
 تقديم:

اسااااااااات دام  ينتابناااااااااا ااااااااااعور الضاااااااااياع عنااااااااادما نفقاااااااااد بعاااااااااض ماااااااااا اعتااااااااادنا علاااااااااى 
 ،و ج اااااااااا  ا   باااااااااادأ ،ماااااااان منت ااااااااااتت ك اااااااااب أناااااااا  كقااااااااادت  اتفااااااااا  المحمااااااااو 

أو لربمااااااااااا  ،كااااااااااي مناساااااااااابات  اصااااااااااةأو ربمااااااااااا حااااااااااءا  أنيقااااااااااا تفضاااااااااال ارتاااااااااادا   
قلااااااام أ اااااااداح إياااااااا  عليااااااال، ذحاااااااج  ااااااام المشااااااااعر التاااااااي ارتب ااااااا  باااااااءل  المناااااااتج 

 ! الء  كقدت
وثالثااااااااااة  ،وأ اااااااااار  جاااااااااااد  ،أنيقااااااااااةعناااااااااادما تصاااااااااا  ساااااااااايار  مااااااااااا ب ن ااااااااااا  ذحااااااااااج
منلوعاااااااااة بية و"كاااااااااوو "،  ماااااااااا لاااااااااو  نااااااااا  تصااااااااا  أا اصاااااااااا ذ منت اااااااااات اااااااااابا

اعر تلاااااااااااا  المنت ااااااااااااات أصاااااااااااابح  تع اااااااااااار عاااااااااااان ساااااااااااامات ماااااااااااان مشاااااااااااا  الحيااااااااااااا !
 اإلنسان وصفات .

 تاااااااااا  فبعاااااااااد أن بيناااااااااا ولياااااااااات تحويااااااااال ال ااااااااايم والمفاااااااااا يم إلاااااااااى منت اااااااااات كاااااااااي 
، ن اااااااااادأ بمواااااااااااوع تحوياااااااااال المشاااااااااااعر والعواطاااااااااا  التااااااااااي تنتااااااااااا  ساااااااااااب  لنااااااااااا

ا ، ذلااااااااا  أن المشاااااااااااعر الكتااااااااا ات كاااااااااي  اااااااااءا اإلنساااااااااان إلاااااااااى منت اااااااااات و ااااااااادم
ب والثقااااااااة وا مااااااااال،  ااااااااي مشاااااااااعر إي ابيااااااااة، أو أ ااااااااار  والعواطاااااااا  مثاااااااال الحاااااااا 

لكااااااااار  واذاااااااااامالا  والحااااااااالن و اااااااااي مشااااااااااعر سااااااااال ية، يم نناااااااااا اذساااااااااتفاد  مثااااااااال ا
من ااااااااا كااااااااي دعاااااااام مسااااااااارنا كااااااااي التعلياااااااال لل اااااااايم، و ااااااااءا المبحاااااااا  سااااااااي ين ذلاااااااا  
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التحويااااااااااال  وكااااااااااا    اااااااااااوات، ولكااااااااااان ق ااااااااااال أن ن اااااااااااين مساااااااااااارنا كاااااااااااي عملياااااااااااات
 لنستعرض سويا المشا د التالية..

 

 

 التي تنتا   ءا الشا ؟  مشاعرما ال 

 
 ما مشاعر اذنلعاج لد   ءا ال فل؟  
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 ما مصدر القل  لد   ءا ال فل؟ 

 
 ما مصدر رجا   ءا ال فل؟ 

 
 مشاعر ال   ة لد  أطفا  ثالثة
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 األولالفصل 
 المشاعر  أنواع

 
المسار الء  سننت    كي  بعد استعراض تل  الصور النابضة بالمشاعر ن ين 

 لتالية:اذستعراض والء  سي ون وك  ال ي لية ا
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 أوذ: نظريات تحويل المشاعر
ثمااااااااااة ثااااااااااالا نظريااااااااااات حيااااااااااا  مصااااااااااادر الناااااااااابض العاااااااااااطفي كااااااااااي الساااااااااال  أو 
المنت اااااااااااات وال ااااااااااادمات، وجميع اااااااااااا يعتماااااااااااد مت يااااااااااارين اثناااااااااااين، ا و  ويااااااااااادعى 

اذ تماااااااااااااااا   "، و ااااااااااااااو معنااااااااااااااي باااااااااااااااالمنتج، والثاااااااااااااااني ياااااااااااااادعىStimuliالمثياااااااااااااار"
"Concernن "، و اااااااااااااااااو معناااااااااااااااااي بالشااااااااااااااااا  ، ك اااااااااااااااااءان المت ياااااااااااااااااران معنياااااااااااااااااا

المشاااااااااااعر، كالمنت ااااااااااات بااااااااااال  رات السااااااااااابقة لااااااااااد  المتبضااااااااااعين كااااااااااي م ااااااااااا  
كاااااااااي حاااااااااد ذات اااااااااا تعاااااااااد عنصااااااااارا ر يساااااااااا مساااااااااتثيرا للمشااااااااااعر، و اااااااااو ماااااااااا يمااااااااان  

 المصممين داكعا لل روج بتصاميم نابضة بالمشاعر أو العواط .
 مااااااااااااااا ان ااااااااااااااا داكعاااااااااااااا  تسااااااااااااااتثير المشاااااااااااااااعر  ب نواع اااااااااااااااكمااااااااااااااا ان المناساااااااااااااابات 

 للسلو يات
 

 
 المشاعر المص حبة بتستثير الء ريات والمواق  كءل  المنت ات ك ي 
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عاااااااااااطفي للمنت ااااااااااات، محاااااااااال بحاااااااااا  متعماااااااااا  لقااااااااااد أاااااااااااح  دا اااااااااار  الناااااااااابض ال
لااااااااا  الااااااااادا ر  التاااااااااي ت ساااااااااد العالقاااااااااة فيماااااااااا كاااااااااي ال امعاااااااااات الرا اااااااااد  عالمياااااااااا، ت

 اااااااااااروج بمناااااااااااتج مع ااااااااااار ومعااااااااااال  لعاطفاااااااااااة أو باااااااااااين لالتصاااااااااااميم والمشااااااااااااعر  لل
ماااااااااليج مااااااااان العواطااااااااا ، كاااااااااالبحوا والدراساااااااااات بينااااااااا  أن ثماااااااااة طرقاااااااااا عدياااااااااد  

ماااااااااان   كااااااااااي اسااااااااااتثار  مشاااااااااااعر اإلنسااااااااااان ماااااااااان  ااااااااااال  مااااااااااا يقااااااااااد  ماااااااااان وليااااااااااة
 منت اااااااااااات أو  ااااااااااادمات، حيااااااااااا  ياااااااااااتم ذلااااااااااا  ع ااااااااااار اساااااااااااتثار  حواسااااااااااا  تاااااااااااار  أو

لمنااااااااااتج أو حتااااااااااى م اااااااااارد ا اذساااااااااات دا  تااااااااااار  أو ع اااااااااار تملاااااااااا أساااااااااااليب ع اااااااااار 
التفكيرباقتنااااااااااااا  المنااااااااااااتج، وقااااااااااااد حااااااااااااددت نتااااااااااااا ج الدراسااااااااااااات ثالثااااااااااااة عمليااااااااااااات 
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عناصاااااااااااااار يتوجااااااااااااااب علااااااااااااااى المناااااااااااااااتج أن يسااااااااااااااتوكي ا لي ااااااااااااااون مع اااااااااااااارا عااااااااااااااان 
 العاطفة، وتل  العناصر الثالا  ي:

يع ااااااااااا المشاااااااااااعر الءاتيااااااااااة علاااااااااااى تنوع ااااااااااا سااااااااااوا  اإلي اااااااااااابي  أن -1
 ي، ونضااااااااار  ماااااااااثال تواااااااااايحيا كاااااااااي ال اااااااااات  المحماااااااااو  من اااااااااا أو السااااااااال

الاااااااابعض لسالسااااااااة وانساااااااايابية تصااااااااميم  و ااااااااو  الااااااااء  قااااااااد يثياااااااار إع ااااااااا 
كاااااااااي ذات الوقااااااااا  قاااااااااد يثيااااااااار  ضااااااااا  م عنااااااااادما ذ يعمااااااااال بشااااااااا ل كناااااااااي 

 سليم.

التع يااااااااااار ي اااااااااااب أن يع ااااااااااااا ط يعاااااااااااة المشاااااااااااااعر المن ثقاااااااااااة عاااااااااااان  -2
لمناااااااااتج، كاااااااااالمنتج ذ يعت ااااااااار محضااااااااانا لاااااااااردود كعااااااااال الق اااااااااو  أو الاااااااااركض ا

ق اااااااااااو  عنااااااااااادما تتحقاااااااااااا  ال   اااااااااااة، والاااااااااااركض ي ااااااااااااون مااااااااااا  اذلاااااااااااام  ، لال
تاااااااااااي تااااااااااادرح بوااااااااااااو  مثااااااااااال الملااااااااااال وال يااااااااااار  واذناااااااااااد ا  المشااااااااااااعر ال

و ير اااااااا مااااااان مشااااااااعر،  ماااااااا أنناااااااا نشاااااااعر بماااااااليج مااااااان المشااااااااعر ولااااااايا 
 وج  م ااااااااارد ااااااااااعور واحاااااااااد، كشااااااااا   ماااااااااا قاااااااااد يشاااااااااعر باااااااااالف ر حياااااااااا 

أحءيااااااااة بح اااااااام إع ااااااااا  صااااااااديق  باااااااا ، بينمااااااااا ي اااااااار   ااااااااو ارتاااااااادا   بح اااااااام 
صاااااااااناعت  ال لدياااااااااة الرفيعاااااااااة التاااااااااي ي شاااااااااى أن تتااااااااا ثر سااااااااالبا مااااااااا   ثااااااااار  

 تدا .اذر 

 التع ير الء  ي ب أن يعل  لوظيفة المنتج. -3

 

وثماااااااااة ثالثاااااااااة مساااااااااارات كاااااااااي التع يااااااااار عااااااااان المشااااااااااعر مااااااااا  المنت اااااااااات، 
 وتل  المسارات  ي:
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 ، حيااااااااااااااااااااااا  إن محااااااااااااااااااااااااور  2000ال   ااااااااااااااااااااااااةلجوردن المساااااااااااااااااااااااار ا و : 
 سي ولوجي نفسي.

ناااااااااااوعي والكماااااااااااي ل سااااااااااامي  د  توقااااااااااا  العا اااااااااااد الالمساااااااااااار الثااااااااااااني: معااااااااااا 
 .Cognitive appraisal ، حي  إن محور  المعركة 2002

 ، 2004المسااااااااااااااار الثالاااااااااااااا : مراحاااااااااااااال ناااااااااااااابض المشاااااااااااااااعر، لنورماااااااااااااااان 
 ومحور  ال انب ال يالوجي العص ي.

ات أن المسااااااااااااارات الثالثااااااااااااة  ااااااااااااء  ذ وت ااااااااااااين تلاااااااااااا  ا بحاااااااااااااا والدراساااااااااااا 
ة، و ااااااااااو مااااااااااا يحتاااااااااااج تعت ااااااااار سااااااااااو  اسااااااااااتعراض، و ااااااااااي ذ تعاااااااااد ن ا ياااااااااا 

 للمليد من اذستكشاف والبح .
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 تءوق اطعمة م تلفة.  إثررسم بياني ي ين المد واذنحسار كي مشاعر متباينة 
 

 ون دأ كي ار   ل مسار من المسارات السابقة:
  2000لجوردن  المسار ا و : ال   ة

ذلااااااااا  أن  اااااااااءا المساااااااااار يعتماااااااااد علاااااااااى تقسااااااااايم مشااااااااااعر ال   اااااااااة التاااااااااي 
 ، و ااااااااي إمااااااااا أن 1992الناااااااااس إلااااااااى أربعااااااااة أنااااااااواع لتاااااااااي ر يت لاااااااا  ل ااااااااا 

 تكون:
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والتااااااااااءوق  ة بحااااااااااواس اإلنسااااااااااان  الشاااااااااامكيليا يااااااااااة، كتكااااااااااون مرتب اااااااااا  -1
واإلبصااااااااار، كال اااااااااات  المحماااااااااو  قاااااااااد يمنحاااااااا  ال   اااااااااة النات اااااااااة مااااااااان 

  ال  ا ل تصميم  ا ني  أو ملمس  الناعم.

اذجتماعيااااااااااااااااة، و ااااااااااااااااي مرتب ااااااااااااااااة بتواصاااااااااااااااال  ماااااااااااااااا  الم تماااااااااااااااا ،  -2
حاااااااا  إيا ااااااااا ال ااااااااات  المحمااااااااو  عناااااااادما تتواصااااااااال كال   ااااااااة التااااااااي يمن

 ااااااااى الااااااااء  تلتقااااااااي فياااااااا  ماااااااا  أصاااااااادقا  ، وا ماااااااار ين  اااااااا  علااااااااى المق
 في  م  ا صدقا .

النفساااااااااية، و اااااااااو ماااااااااا يعتماااااااااد علاااااااااى اسااااااااات دام  لتلااااااااا  المنت اااااااااات  -3
كتشاااااااااعر بالراااااااااااى النفساااااااااي الناااااااااااتج عااااااااان أدا  ااااااااااا الرفيااااااااا  أو الناااااااااااتج 

 عن الش ل والتصميم الفني ل ا.

ة ب اااااااااااايم اإلنسااااااااااااان، مثاااااااااااال المنت اااااااااااااات المثاليااااااااااااة، و ااااااااااااي مرتب اااااااااااا  -4
مثااااااااال  ال ضااااااااارا  أوال  اااااااااين كاااااااااي الم اااااااااا  الصاااااااااناعي والتاااااااااي تعااااااااال 

  ء  المشاعر.

 

 
 

البهجة الفيزيائية

ة بهجة تستمد مباشر
من تفعيل الحواس

البهجة النفسية

بهجة عن ردود 
فعل عن إستخدام

البهجة االجتماعية البهجة المثالية

ناتجة عن ممارسة 
القيم

وتتحصل 

ن تفعيل  ع

العالقات  

م   

 اآلخرين 

 

3 
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إن  اااااااااءا المساااااااااار ي اااااااااين بشااااااااا ل ل يااااااااا  ط يعاااااااااة التااااااااا ثير العااااااااااطفي  
 ماااااااااااا ي اااااااااااين  Layersللمنت اااااااااااات، والاااااااااااء  ي  اااااااااااء اااااااااااا ل ال بقاااااااااااات 

العناصاااااااااااار المت يااااااااااااار  الم تلفاااااااااااااة المعنيااااااااااااة اااااااااااااامن  اااااااااااااء  المراحااااااااااااال 
 و ي:

 نوعية الصناعة التي تفعل من  الل ا الحواس لالفيليا ية 
  ت ااااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااان ط يعااااااااااااااااااااة اذساااااااااااااااااااات داال   اااااااااااااااااااة الم تم يااااااااااااااااااااة النا

 لم تم ية لا
لالنفسااااااااااية  أو قاااااااااايم  ومااااااااااا يحقاااااااااا  ت لعااااااااااات المساااااااااات د  ماااااااااان م ااااااااااا 

 المست د  لالمثالية 
المساااااااااااااار الثااااااااااااااني مراحااااااااااااال النااااااااااااابض العااااااااااااااطفي للمناااااااااااااتج لنورماااااااااااااان 

2004 :  
ن ااااااااااد أن نورمااااااااااان كاااااااااارق بااااااااااين ثالثااااااااااة أنااااااااااواع ماااااااااان الماااااااااا ثرات وبااااااااااين 

لماااااااا ثرات ذلاااااااا  ماااااااان  ااااااااال  ثالثااااااااة أساااااااااليب كااااااااي التصااااااااميم، و ااااااااء  ا
س مراحاااااااال تلقااااااااي المعلومااااااااة لااااااااد  اذنسااااااااان و ااااااااي تعتمااااااااد علااااااااى أسااااااااا

 وتل  المراحل  ي:
 Reactiveرد الفعل  -أ

 Routineالتعود  -  

  Reflectiveانع اس المعلومة  -ت 

كااااااارد الفعااااااال ي اااااااون مااااااا  تصاااااااركاتنا التلقا ياااااااة مثااااااال الشاااااااعور بمااااااارار  
ال عاااااااا ، والتعاااااااود ي اااااااون مااااااا  التلقا ياااااااة كاااااااي قيااااااااد  السااااااايار  حيااااااا  

مااااااا  الوقااااااا ، وانع ااااااااس إلاااااااى اساااااااتء ار ولياااااااة قيادت اااااااا لااااااان تحتااااااااج 
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المعلومااااااااااة ي ااااااااااون بقاااااااااادراتنا علااااااااااى اساااااااااات ال  المفااااااااااا يم ووااااااااااا  
 ال  ط والحلو  حيا  مسا ل ومشاكل تواج نا.

و ااااااااااء  جميع ااااااااااا تاااااااااا ثر كااااااااااي عمليااااااااااة إنتاااااااااااج الساااااااااال  وال اااااااااادمات، 
 كلكل مرحلة منت ات ا ال اصة ب ا.

 

 
 

 
 

 
معااااااااااااادذت المساااااااااااااار الثالااااااااااااا : التوقااااااااااااا  الناااااااااااااوعي والكماااااااااااااي كاااااااااااااي  -4

  2002العاطفي للمنتج لسمي  النبض 

 اااااااااءا المسااااااااااار قاباااااااااال للت  ياااااااااا  ماااااااااا   اكااااااااااة صااااااااااور المشاااااااااااعر النات ااااااااااة 
عاااااااااااان عمليااااااااااااات الشاااااااااااارا  للمنت ااااااااااااات،  مااااااااااااا يسااااااااااااتعرض لنااااااااااااا المسااااااااااااار 

 ثالثة مفاتي  أساسية كي عمليات استثار  المشاعر  ي:
 Concernاذ تما   -أ

 Stimuliاذستثار   -  
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 Appraisalالتوق  النوعي الكمي  -ت 

 منت اااااااااااا  اصاااااااااااا بم اكحاااااااااااة الحريااااااااااا ، كسيستحضااااااااااار كمااااااااااان ي اااااااااااال  ماااااااااااثال
  اااااااار  مشاااااااااعر ال ااااااااوف ومااااااااا ياااااااارتبط ب ااااااااا ماااااااان تااااااااداعيات ت  ااااااااد معلومااااااااات 
وتااااااااااااارتبط مبااااااااااااااار  باااااااااااااالمنتج ولااااااااااااايا بالضااااااااااااارور  بمواصااااااااااااافات المناااااااااااااتج أو 

 بالش   الء  أصابت  صعوبة كي التنفا.
 

 
 منتجالتوق  النوعي والكمي كي معدذت النبض العاطفي لل  

 
التوقااااااااا   اااااااااي عملياااااااااة تقيااااااااايم للمااااااااا ثر علاااااااااى صاااااااااحة الر اااااااااا   كمعااااااااادذت

الش صاااااااااي ولااااااااايا بماااااااااا يرتب ااااااااااب باااااااااالمنتج ذاتااااااااا ،  ن معاااااااااد  التوقاااااااااا  
يعت اااااااااااااار واساااااااااااااا ة فيمااااااااااااااا بااااااااااااااين لالمنااااااااااااااتج  ولالعاطفااااااااااااااة ، لااااااااااااااءا كماااااااااااااا  
أااااااااااااا ا  و اااااااااااارين سااااااااااااوف ي ااااااااااااون ل اااااااااااام تااااااااااااداعيات ماااااااااااان المشاااااااااااااعر 
  م تلفاااااااااااة حياااااااااااا  ذات المناااااااااااتج، كقاااااااااااد يسااااااااااات يب أحااااااااااادنا لااااااااااارنين  اتفااااااااااا 

اس بينمااااااااا اك اااااااار اذا  ااااااااان تحاااااااا  ااااااااا ط نفسااااااااي كلاااااااان المحمااااااااو  بحماااااااا 
 يست يب بس ب اذنلعاج والتءمر.
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 دسم  يقتر  ثالثة م رجات لمعدذت التوق : د.

حياااااااااا  يضااااااااااع ا ااااااااااامن لمفيااااااااااد جاااااااااادا، اااااااااااار، لاااااااااايا لاااااااااا  أثاااااااااار   وأن 
التحاااااااااااااو  كاااااااااااااي المشااااااااااااااعر ياااااااااااااتم مااااااااااااان  اااااااااااااال  عنصااااااااااااار لاذ تماااااااااااااا   

"Concernالمنااااااااااااتج و نمااااااااااااا "، كقااااااااااااد ي ااااااااااااون مساااااااااااا ب المشاااااااااااااعر لاااااااااااايا 
الحااااااااااااادا أو تاااااااااااااداعيات الحااااااااااااادا النااااااااااااااتج عااااااااااااان اسااااااااااااات دا  المناااااااااااااتج أو 
لصاااااااااور  لصااااااااايقة باااااااااالمنتج أو لشااااااااا   لااااااااا  اااااااااا رت ، و اااااااااو ماااااااااا يااااااااادعو 
لدراسااااااااااة معااااااااااادذت اذ تماااااااااااا  وأنواع ااااااااااا ومساااااااااااتويات ا لاااااااااااد  اذاااااااااااا ا  

 ع ر لمسو  ميدانية .
 

كماااااااااااااااا ي ااااااااااااااار  د.سااااااااااااااامي  مصااااااااااااااافوكة مصاااااااااااااااادر النااااااااااااااابض العااااااااااااااااطفي 
ا  مساااااااااعد  كاااااااااي التصااااااااميم، ذلااااااااا  أن ماااااااااا للمنااااااااتج، و اااااااااي تساااااااات د   ااااااااا د

، Concernsتمامااااااااااات طرحاااااااااا  جااااااااااوردن ير اااااااااال علااااااااااى أنااااااااااواع ماااااااااان اذ 
وأدا   Stimuliوماااااااااااا طرحااااااااااا  نورماااااااااااان ير ااااااااااال علاااااااااااى أناااااااااااواع المااااااااااا ثرات 

 المصاااااااااافوكة تعتمااااااااااد علااااااااااى ماااااااااالج أنااااااااااواع اذ تمامااااااااااات باااااااااا نواع الماااااااااا ثرات
لل اااااااااااااروج باااااااااااااا نواع ماااااااااااااان المنت اااااااااااااات ذات الناااااااااااااابض العاااااااااااااااطفي، وكاااااااااااااا  

 ماذت.احت 9مصفوك  من 

كفااااااااااااااااااي المصااااااااااااااااااافوكة التالياااااااااااااااااااة، ا عمااااااااااااااااااد  تمثااااااااااااااااااال لاذ تماماااااااااااااااااااات ، 
 والصفوف تمثل لالم ثرات  التي تشير للمشاعر.

و اااااااو ماااااااا يناااااااتج عنااااااا  ثالثاااااااة أناااااااواع مااااااان المااااااا ثرات و اااااااي نات اااااااة عااااااان ل 
 المنتج، اذست دا ، وتداعيات المنتج 
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 المعايير ال دف  الموق   

اذستمتاع بالش ل   المنتج
 المستدير للمنتج

  تمل    ا
 مستكش   را ط  

تقدير المصمم  
كي قدرات  
 اإلبداعية

اذستمتاع بملما   اذست دا  
 المنتج

التءمر من عد  
قدر  رب   بملود 

 للموسيقى  

ال ضب الناتج 
من عد  قدر  

ال  ا  ذلتقاط  
 اذاار  

اذستمتاع بدرجة   التداعيات
الحرية كي التح م  

 عن بعد 

الراا بنتي ة 
  الوصو  للم ان

 بدقة متنا ية

اذكت ار بما  
حققت  من  

 مرونة
  

 مصادر تسعة من أجل التوصل إلى منتج نابض بالمشاعر
 

 اذ تمامات  ي: وثمة ثالا أنواع من 
 الموق  المس    -1

 ال دف المراد تح يق  -2

 المعايير   -3

 



مشاعر إلى منتجات  تحويل ال 18  

 

 
والمعاااااااايير تتناااااااوع لتشااااااامل علاااااااى سااااااا يل المثاااااااا ، ماااااااا نااااااا من بااااااا  مااااااان وظاااااااا   

علاااااااااااى ن ااااااااااااق ذاتاااااااااااي أو ن ااااااااااااق م تمعاااااااااااي يم ااااااااااان للمناااااااااااتج التع يااااااااااار عن اااااااااااا 
لال ااااااااا  اااااااااامن أ القياااااااااات الم تمااااااااا ، كاااااااااي مثااااااااال احتااااااااارا  الوالااااااااادين، واللبااااااااااس ا

 للعمل،..الخ.
 اعر:تناقض المش

والمشاااااااااعر مثلمااااااااا ذ رنااااااااا ب ن ااااااااا تكااااااااون ااااااااامن مااااااااليج، كقااااااااد تكااااااااون متضاااااااامنة 
مااااااااا يشاااااااا ل ن يضااااااااا مثاااااااال اساااااااات دا  ا جنااااااااد  الرقميااااااااة لت  اااااااايط برام اااااااا  كااااااااي 

ذبتعاااااااااااد عاااااااااان ا ج اااااااااال  اإللكترونيااااااااااة، أو تلااااااااااءذح الوقاااااااااا  الااااااااااء  تريااااااااااد فياااااااااا  ا
ب كاااااااااااال  ياااااااااااا  الشااااااااااااو وذتة كااااااااااااي الوقاااااااااااا  الااااااااااااء  قااااااااااااررت الااااااااااااد و  ب رنااااااااااااامج 

 للحمية!
سااااااااى كاااااااااال أنسااااااااى لحظاااااااااة امتاااااااالاج مشاااااااااعر الفااااااااار  ماااااااا  مشااااااااااعر و ن  ناااااااا  أن

ال اااااااااوف التاااااااااي انتاااااااااابتني سااااااااااعة ن ااااااااا  ر ااااااااايا الوذياااااااااات المتحاااااااااد  اذمري ياااااااااة 
م بااااااااااا ن عملياااااااااااة تحريااااااااااار قاااااااااااا ال" نعلم ااااااااااا 1991ع ااااااااااار ج اااااااااااا  الماااااااااااءياع عاااااااااااا  

الكوياااااااااا  قااااااااااد باااااااااادأت" و نااااااااااا أنااااااااااا وعااااااااااا لتي ن ااااااااااي  كااااااااااي ق ااااااااااو نساااااااااام  فياااااااااا  
نسااااااااام  الملياااااااااد من اااااااااا  أصاااااااااوات القنابااااااااال مدوياااااااااة مااااااااان حولناااااااااا،  ناااااااااا نرياااااااااد أن

 بالر م مما تحدث  من  ل  وكلع!
كماااااااااا أن ا  اااااااااداف والمعاااااااااايير تتبااااااااااين مااااااااا   ااااااااال ااااااااااريحة مسااااااااات دكة، و اااااااااءل  

مرا قاااااااااون والكباااااااااار واإلنااااااااااا مااااااااا   ااااااااال ااااااااااريحة عمرياااااااااة، ك نااااااااااح ا طفاااااااااا  وال
 والء ور،  ما أن  ناح ت ثيرات ت تي تار  من م موعة ا صحا  
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وي  و  ااااااااءا، جميع ااااااااا ياااااااا ثر كااااااااي سااااااااا ل التاااااااارويج والتساااااااا وتااااااااار  ماااااااان ااااااااا ط و 

  ءا التباين.
كماااااااااا أن حماااااااااالت التوعياااااااااة ب اااااااااارار التاااااااااد ين تثيااااااااار مشااااااااااعر تتعاااااااااارض مااااااااا  

 مواق  ال م ور حيا  من يتعاطى التد ين.
 يت ين لنا ما يلي:ءا العرض من  ال   

مسااااااااااااا بات  اااااااااااااء  المشااااااااااااااعر علاااااااااااااى ا تالك اااااااااااااا تعت ااااااااااااار موحااااااااااااادا  -1
 عالميا فيما بين البشر.

مااااااااااليج ماااااااااان عناصاااااااااار ماااااااااا ثر  كقااااااااااد  أن المشاااااااااااعر تتشاااااااااا ل ماااااااااان -2
 ت ثر سلبا أو إي ابا.

المشاااااااااااااااعر  ياااااااااااااار ساااااااااااااااكنة ك ااااااااااااااي تت ياااااااااااااار وتتشاااااااااااااا ل وتتحااااااااااااااو   -3
 بش ل دينامي ي م  اللمن.

و جماااااااااااعي، وقااااااااااد المشاااااااااااعر قااااااااااد تكااااااااااون علااااااااااى ن اااااااااااق كاااااااااارد  أ -4
 أو  دمة أو حدثا أو ذ ر .ي ون مس   ا منت ا 

ثماااااااااة مشااااااااااعر تنبعااااااااا  نات اااااااااة عااااااااان رملياااااااااة ماااااااااا، أو بااااااااادعم مااااااااان  -5
 مش ور .ا صية 

التع ياااااااااااااار عاااااااااااااان المشاااااااااااااااعر يااااااااااااااتم ع اااااااااااااار الت  يقااااااااااااااات الثقافيااااااااااااااة  -6
 الم تلفة والتي يشترح كي ا اذ يا  والتراا والمقتنيات والفنون.
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النظريااااااااات السااااااااابقة بااااااااالر م ممااااااااا  وبنااااااااا  علااااااااى مااااااااا تاااااااام استعراااااااااا  نقااااااااو  إن
ل  إلياااااااااااا  مااااااااااان معال ااااااااااااة را عاااااااااااة لمواااااااااااااوع المشااااااااااااعر ودور ااااااااااااا كااااااااااااي توصااااااااااا 

 المنت ات إذ إن ا:
تضاااااااااااااامين المنت ااااااااااااااات العواطاااااااااااااا  والمشاااااااااااااااعر،  ر اااااااااااااالت علااااااااااااااى -1

حيااااااااا  إن الاااااااااء  نرياااااااااد أن نصااااااااال إليااااااااا   اااااااااو لااااااااايا إاااااااااافا  المشااااااااااعر 
علاااااااااااى المنت ااااااااااااات و نمااااااااااااا  ياااااااااااا  يم نناااااااااااا أن نحااااااااااااو  المشاااااااااااااعر إلااااااااااااى 

 منت ات.

المشاااااااااعر  ااااااااو ناااااااااتج عمااااااااا نتوقعاااااااا  ماااااااان المنااااااااتج عاااااااادذت ركاااااااا  م  -2
أو مااااااااااا يعاااااااااال  ااااااااااا   اإلنسااااااااااان، ونحاااااااااان نت لاااااااااا  إلااااااااااى ع ااااااااااا  ااااااااااء  

المناااااااااااتج بحااااااااااا  عااااااااااان معااااااااااادذت رفيعاااااااااااة مااااااااااان  المعادلاااااااااااة، بااااااااااا ن يع ااااااااااار
عاطفااااااااااااة بعين ااااااااااااا  عاطفااااااااااااة الثقااااااااااااة أو مشاااااااااااااعر اذماااااااااااال علااااااااااااى ساااااااااااا يل 

 المثا ، ذ مليج من المشاعر.

ا -3 ر، مصااااااااااااادر لمنااااااااااااتج ذ  مشاااااااااااااع 9ماااااااااااان  ااااااااااااال  مصاااااااااااافوكة الاااااااااااا
نولااااااااد ماااااااان ورا  ااااااااا  كاااااااانحن نت لاااااااا  لقلااااااااب مسااااااااار  ااااااااء  المصاااااااافوكة  ااااااااي

 منت ات مع ر  عن مشاعر محدد .

ذساااااااااااات راج منت ااااااااااااات ماااااااااااان م موعااااااااااااة وعلياااااااااااا  كسننااااااااااااا طورنااااااااااااا مسااااااااااااارا 
 م تلفة من المشاعر ومسار ا يمضي وك  الش ل التالي:
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 فم  شعور االمل مث : 

 

 التالي: وفق  تصبح المعالجة كي 

 

 

الشعور اآللية؟ منتج

االمل اآللية؟ منتج

Concern شعور
المعاناة

يعاني االحراج ، •
فهو اليمرك يدا 

كاآلخرين يحتاج 
(قةالشعور بالث)إلى 

حرل

التواري عن إظهار •
اليد أمام اآلخرين

يعتمد في كافة •
ي صور التعبير عر
اليد االخرى 

يتحاشى حمل •
االشياء التي 

تستوجب إستخدام
اليدين

ل يعتبر االعاقة حائ•
دون إنجاز العديد 
من المهام،بل حتى 
ي في التقديم عرى أ

وظيفه

الهدل

الثقة بالنفس•

تحسين صورتي •
أمام اآلخرين

نوع المنتج

نوع )يتشكل المنتج من •
(الهدل+المعاناة

:تصميم يستوفي•

(يفيزيائ)تفعيل الحواس-أ•

يراعي ردود أفعال -ب•
(اجتماعي)الناس

(مثالي)قيم المجتم  -ج•

(نفسي)ع قتك بهم -د•

أن يكون منتجا عمريا -هف•
Functionalيؤدي وظيفة 

سرس االستخدام-و•

دام يعزز تداعيات االستخ-ز•
وتوقعات معدالت الرضى
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 اص ناعيةالمنتج: يد 

 
 
 

 ما يلي نستعرض ت  يقا و ر لءات مشاعر لالثقة : 

 
 

المعاناة

متردد ، يخال •
المبادرة أو 

االقدام ، شعور 
بعدم الثقة

حرل

يتخول من عدم•
النجاح

ال يدرك •
العواقب فقد 
تكون النتائج

مؤلمة

قد يكون محل •
سخرية اآلخرين

  ال يمترك الداف•
ال زم ل قدام

الهدل

الثقة بالنفس•

عدم المباالة •
ن بشعور اآلخري
تجاه ما يحققه 
من نتائج حتى
ةوإن كانت سربي

نوع المنتج

ج يتشكل المنت•
نوع )من 

(الهدل+المعاناة
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 على الدوا  كسن المنتج:

  المعانا +ال دف يتش ل من لنوع  -1

  :ي ب أن يراعي تصميمال -2

  تفعيل الحواسلكيليا ي  -أ

  ردود أكعا  الناسلاجتماعي   -  

  قيم الم تم  لمثالي  -ا 

  عالقت  ب م لنفسي -د

 Functionalعملي ي د  وظيفة - ا

  سلا اذست دا  -و

  ل  تداعيات اذست دا  وتوقعات معدذت الراىعي - 

 
 الت  يقات أو المنت ات الصور التالية: حي  من المم ن أن ت  ء 
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 م موعة بوسترات تعل  اذقدا  والثقة بالنفا -1

ر مة ت ين للمعاني ولية إل ا  الصور  النم ية التي يعتقد ا عن  -2
ي  س  أما  اك رين من أجل است دال ا بصور  بديلة معل   للثقة، والتنف

نموذج أو أكثر للتع اة،   وات يلتل  ب ا  ل يو ،  ت  ء ا ل: ل
  Trust kitنسمي ا " أدا  استعاد  الثقة بالنفا على س يل المثا  

ر الء  نستعرا   نا يتعامل م   اكة صور المشاعر، اإلي ابي ن المساإ
 السل ي  من ا و 
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الرسم ال ي لي ي ين مسارين للمشاعر باذت ا ين اذي ابي والسل ي،  ما ي ين 
فيما يلي نستعرض نموذجا عن و  ،معد  ارتباط  ل من ا بالمسار ا  

التعامل   مشاعر سل ية و ي  يم ن ت ويع ا لل روج بمنت ات تعل 
 . والتعاي  م  ما تشعر ب  من سل ية ع ر ذات المسار الساب 

 

 

 
قاااااااااد تكاااااااااون المنت اااااااااات التالياااااااااة نمااااااااااذج عماااااااااا يبعاااااااااد مسااااااااا بات اذاااااااااامالا  كاااااااااي 

، مااااااااااااءاقات م تلفااااااااااااة للشااااااااااااا  كااااااااااااي مثاااااااااااال SPAمثاااااااااااال ل روا اااااااااااا  اذسااااااااااااتر ا  
اااااااااااااااااا  الدارسااااااااااااااااين، حصااااااااااااااااى حاااااااااااااااارار  لالسااااااااااااااااتر ا ، والمساااااااااااااااااج   ك ااااااااااااااااء  

االشمئزاز اآللية؟ منتج

المعاناة

االشمئزاز•

المقززةاألشياءلمعرفةمؤشراالشمئزازأن•
علقيتفيماباألساسالشعورهذاويُمارس .للنفس
يلي،(التخيليأوالحسيسواء)التذوقبحاسة
قطريعنمشابًهاشعوًرايسببشيءأيذلك

يصابوقد .البصرأواللمسأوالشمحاسة
الشعوربهذاللموسيقىالحساسوناألشخاص

 .األصواتتناغمعدمعنالناتجالنشازبسماع
ينبعالقةوجودوتكراًرامراًرااألبحا وأثبتت

العناكبرهابمثلالقلقواضطراباتاالشمئزاز
القهريوالوسواسالحقنأثناءاإلصابةورهاب

حلل

القلق والشعور السلبي •
الذي يتشكل والناتج عن

:ذكريات سالبه حيال 

بعض االطعمه•

الروائح•

االشياء•

الهدف

ة التحلي بردة فعل طبيعي•
وغير مبالغ بها 

تعزيز ما يبعد مسبباته•

نوع المنتج

نوع )يتشكل المنتج من •
(الهدف+المعاناة
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المنت اااااااااات تبعاااااااااد الشاااااااااعور باااااااااالقل  مااااااااان ناحياااااااااة وتبعاااااااااد التاااااااااوتر النااااااااااا  عااااااااان 
 ة أ ر .الشعور باذامالا  من ناحي

حيااااااااااا  أن يتحلااااااااااي المعاااااااااااني بشااااااااااعور اذااااااااااامالا  ماااااااااان رد  كعاااااااااال ط ي يااااااااااة، و 
 مسارات عد ، نء ر من ا:كمن المم ن أن يتم ذل  ع ر 

تماااااااااااارين اإلحاااااااااااال ، كفاااااااااااي  ااااااااااال مااااااااااار  يعااااااااااااين ماااااااااااا يثيااااااااااار  -1
اااااااااامالا   نحاااااااااو  أن نااااااااربط مااااااااا ياااااااارا  بصااااااااور  بديلاااااااا  تعاااااااال  كااااااااي 
نفساااااااا  الق ااااااااو  كااااااااي مثاااااااال ل قااااااااد  تح اااااااام جسااااااااد عنك ااااااااوت، بيااااااااان 

ا يقااااااااااو  باااااااااا  العنك ااااااااااوت ماااااااااان دور إي ااااااااااابي وم اااااااااام ونتا  اااااااااا  بماااااااااا 
 اإلي ابية على اإلنسان 

 رتونيااااااااااة باعثااااااااااة علااااااااااى أن نعمااااااااااد إلااااااااااى رساااااااااام ا صاااااااااايات  -2
الشاااااااافقة بااااااااال التح اااااااااب واإلااااااااااحاح لتلااااااااا  اذاااااااااايا ، ذحاااااااااج ماااااااااثال 

 الم يفة  ي  أاح  مح بة. ETا صية 

تااااااااااااا لي  قصااااااااااااا  ل طفاااااااااااااا  حياااااااااااااا  تلااااااااااااا  الش صااااااااااااايات  -3
إلي ااااااااااابي كااااااااااي مملكااااااااااة البشاااااااااار، الكرتونيااااااااااة ودور ااااااااااا الم تمعااااااااااي ا

  جواناااااااااااب التااااااااااا لي  الاااااااااااء  نمااااااااااالج فيااااااااااا  ال واناااااااااااب العلمياااااااااااة مااااااااااا 
عوماااااااااة أظااااااااااكر اذطفاااااااااا  للحاااااااااد مااااااااان ال ياااااااااا ،  اااااااااي نعماااااااااد مناااااااااء ن

الشااااااااااااعور باذااااااااااااامالا  عناااااااااااادما ي  اااااااااااارون، مثااااااااااااا  دور ا صااااااااااااية 
 "نمال " كي قصة اإلدراح لللم ل  . 
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 ل مي لمقل  أاح  مح بة لبالر م من ا ل ا ا ETا صية  يالية من الفيلم السينما ي 

 
ة عااااااااااان المشااااااااااااعر  يااااااااااار مااااااااااا جوأحاااااااااااد أسااااااااااااليب ت ناااااااااااب اكثاااااااااااار السااااااااااال ية النا

المر اااااااو  ب اااااااا  اااااااو كاااااااي إعااااااااد   اوياااااااة النظااااااار إلاااااااى اذاااااااايا  واذحاااااااداا التاااااااي 
 تدور من حولنا، كي مثل ما يلي: 

 
 

المشاعر

االنزعاج •
النفسي 

إشمئزاز، )
كدر، 
..(غضب،

المسبب

تحديد دقيق •
لبواعث هذا 
الشعور غير 
المرغوب به 

تغير االدراك

محاولة •
التعرل عرى 
ة ما يشكل زاوي
ب جديده لرمسب

بما يجعره محل
قبول

نوع المنتج

زاوية •
مستحدثة 
لرنظر بما 

يعزز ادراك 
مستحدث 

حل من خ ل •
منتج

أو تغريل في•
مثل دواء 

(  تايرينول)
ل طفال 
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لتوتر وتعل  كي روا   ع رية، وحصيات، و رسي المساج جميع ا تعمل على الت في  من حد  ا  

 اذملجةتحسين 

 

 
 منتج دوا ي لت في  اذلم م ص  ل طفا  كي م ل  ورقي يد ل ال   ة على نفوس م كي  ياة سيار  

 
 ا صة مستوحا  من النملة كي قصة "نمال " 

وقصاااااااااااة "نماااااااااااال " والتاااااااااااي تااااااااااام استعرااااااااااااا ا كاااااااااااي م لفناااااااااااا اااااااااااامن برنام ناااااااااااا 
 ات ، مثا  ي ين ولية التدري ي لتحويل ال يم والمفا يم إلى منت 
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الت فيااااااااا  مااااااااان ااااااااااعور اذاااااااااامالا  مااااااااان بعاااااااااض الحشااااااااارات، فب لاااااااااة القصاااااااااة 
د  رساااااااااام النملااااااااااة  ااااااااااي ت  ااااااااااء ااااااااااا ال مح بااااااااااا لنمااااااااااال   حياااااااااا  قااااااااااد تاااااااااام إعااااااااااا

متااااااااااا ت باااااااااا  ا صااااااااااية النملااااااااااة لالطفاااااااااا ،  مااااااااااا أن القصااااااااااة تسااااااااااتعرض مااااااااااا ا
مااااااااان الح ماااااااااة كاااااااااي تعامل اااااااااا مااااااااا  مواطني اااااااااا مااااااااان النمااااااااال،  ماااااااااا تااااااااام اعتمااااااااااد 

ب لي باااااااااا  علااااااااااى القمصااااااااااان والحقا ااااااااااب وأدوات العااااااااااود  ااااااااااا ل النملااااااااااة المح اااااااااا 
إلااااااااااااااى الماااااااااااااادارس، كتلاااااااااااااا  جميع ااااااااااااااا تعت اااااااااااااار منت ااااااااااااااات مقاومااااااااااااااة لشاااااااااااااااعور 

 ذامالا  حيا  الم لوقات من الحشرات. ا
 منتجات المشاعر الجماعية

تكاااااااااون كردياااااااااة  ماااااااااا يم ااااااااان أن ومنت اااااااااات المشااااااااااعر مااااااااان المم ااااااااان أن 
تكااااااااااون جماعيااااااااااة، كفااااااااااي وراااااااااااة جام يااااااااااة بساااااااااااراف د.دساااااااااام  ماااااااااان كنلناااااااااادا، 

ة بتصااااااااااااميم طاولااااااااااااة أساااااااااااامو ا "ب ااااااااااااداد" وبم العااااااااااااة ي العنااااااااااااا طلبااااااااااااة الورااااااااااااا 
التصااااااااااااميم، نالحااااااااااااج  ياااااااااااا  أن مشاااااااااااااعر ا سااااااااااااى والحساااااااااااار  والحنااااااااااااين إلااااااااااااى 

 وطن  ان  مشاعر وااحة امن  ءا المنتجال

 
 نموذج طاولة ب داد
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واوا د تل  المشاعر ن د ا من  ال  عناصر ل ري ة ب داد والتي رسم   

لتي صنع  من ا  راسي  بش ل اب  م سم على ال اولة، وأكياس الرمل ا 
ال لسة ، م  مراعا  ال وانب ال مالية كي التصميم الحدي ، ك ءا الت  ي   

 ي التعامل م  مشاعر جماعية. يعد مثاذ جيدا ك
وكي الت  ي  التالي ن د ما يعل  مشاعر كردية، حي  إن المصمم عمد إلى  

رح إنتاج جاكي  قادر على منح  الشعور بمن يضم  إلى صدر  بما يشع
  feeling Hugباذحتضان 

 
 مشاعر اذحتضان ع ر جاكي  مصمم لتعليل ذل 

 
  كما أن لو اذت اإلعالن مسارا جديرا باذستعراض، تتعامل الو اذت 
اإلعالنية من  الل  م  المشاعر بقصد دك  بالمنتج الت ار  بما يعل   

مشاعر   عمليات اذست الح واذقتنا  بالر م مما تثير  تل  المنت ات من
 ال ضب أو اذامالا . 
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 مستحضر دوا ي يمن  الشعور باذمل لمن كقد اعر رأس  أو من يعاني من تساقط اعر الرأس 

 يعاني من تساقط الشعر ب ن ثمة أمال قادما.  وم سمات مح بة تح  من
 

لقااااااااد تعاملااااااااا  و ااااااااااذت اذعااااااااالن بشااااااااا ل ذ اااااااااي ماااااااا  ماااااااااا تروجااااااااا  مااااااااان 
بعاااااااااض ماااااااااا تاااااااااروج لااااااااا  مااااااااان  منت اااااااااات، ك ماااااااااا  ماااااااااا قاااااااااد تن اااااااااو  عليااااااااا 

منت ااااااااااات ماااااااااان نقاااااااااااط اااااااااااع  أو مااااااااااا يثياااااااااار مشاااااااااااعر ساااااااااال ية نحااااااااااو ، 
ى أسااااااااليب كاااااااي التااااااارويج ت عااااااال مااااااان نقااااااااط الضاااااااع  ن اااااااد ا تعماااااااد إلااااااا 

مااااااااااا   وعااااااااااة بااااااااااءل تلاااااااااا  نقاااااااااااط للقااااااااااو ، و ااااااااااو أساااااااااالو  تت اااااااااا  إلياااااااااا  م
كاااااااانالحج علااااااااى ساااااااا يل المثااااااااا ، عناااااااا  ت ااااااااار  علاااااااام الاااااااانفا  تم ضاااااااا 

اعر اذاااااااااااااااامالا  مااااااااااااااان طعااااااااااااااام المضمضاااااااااااااااة كيااااااااااااااا  عال ااااااااااااااا  مشااااااااااااااا 
ر، والمعااااااااااروف باساااااااااام "لسااااااااااترين" والااااااااااء  يعاااااااااارف بمءاقاااااااااا  الماااااااااالعج الماااااااااا 

كحولااااااااااااا  تلااااااااااااا  الو ااااااااااااااذت اإلعالنياااااااااااااة ذاح الشاااااااااااااعور السااااااااااااال ي إلاااااااااااااى 
ليعنااااااااي المليااااااااد  اااااااااعور إي ااااااااابي عناااااااادما أعااااااااادت تشاااااااا يل ماااااااادرح الماااااااارار 
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مااااااان قتااااااال ال اااااااراثيم، ماااااااا يعناااااااي أنااااااا   لماااااااا ااااااااعرت باااااااالمرار  كاااااااسن ذلااااااا  
 ور  قتل المليد من جراثيم الفم!يعني بالضر 

 

 
 مستحضر المضمضة "لسترين"

 
كماااااااااااا أن المعال ااااااااااااة التاااااااااااي  لصاااااااااااا  إلي اااااااااااا و اااااااااااااذت اذعاااااااااااالن كااااااااااااي 

 ع اااااااااارالكاتشااااااااااب والتاااااااااي  اناااااااااا   قناااااااااانيإعااااااااااد  ماااااااااادرح نق اااااااااة اااااااااااع  
 مااااااااااااااااا يضاااااااااااااااا ر ،مستحضاااااااااااااااار المع ااااااااااااااااون بيساااااااااااااااار إناااااااااااااااالا  صااااااااااااااااعوبة

و اااااااااااو ماااااااااااا قاااااااااااد يثيااااااااااار  ،مسااااااااااات دم  اذنتظاااااااااااار م اااااااااااوذ لحاااااااااااين نلولااااااااااا 
عر ال ضااااااااااب والكرا يااااااااااة للمنااااااااااتج، كقااااااااااد اعااااااااااادت تشاااااااااا يل ماااااااااادرح مشااااااااااا

إذ اكاااااااااادت ع اااااااااار العمياااااااااال اذنتظااااااااااار لي ااااااااااون محاااااااااال تقاااااااااادير ماااااااااان ق اااااااااال 
رساااااااالت ا اذعالنيااااااااة ماااااااان أناااااااا  لااااااااو نااااااال  بيساااااااار ك ااااااااو دلياااااااال علااااااااى عااااااااد  

 رفيعااااااااةبمااااااااا يعاااااااال  نوعيااااااااة جااااااااود  المع ااااااااون، كعاااااااال ت نق ااااااااة الضااااااااع  
 من المع ون.
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 "مستحضرات "معجون طماطم 

 
المشاااااااااعر إلااااااااى منت ااااااااات لاااااااام نكاااااااان لن رحاااااااا  لااااااااوذ إن مواااااااااوع تحوياااااااال 

أناااااااااا  معاااااااااال  ل رنام نااااااااااا "تحوياااااااااال ال اااااااااايم إلااااااااااى منت ااااااااااات"، وماااااااااان  نااااااااااا 
حن ن ااااااااار   اااااااااءا الموااااااااااوع مااااااااان  اوياااااااااة  يااااااااار تلااااااااا  اللاوياااااااااة التاااااااااي كااااااااان

لاااااااااا  ماااااااااان يقصااااااااااد ماااااااااان ورا  ااااااااااا تحقياااااااااا  عوا ااااااااااد ربحيااااااااااة فيمااااااااااا يصاااااااااامم 
منت ااااااااات ت اااااااار  كااااااااي ا سااااااااواق، ذلاااااااا  أن محورنااااااااا ا ساسااااااااي كااااااااي مااااااااا 

 ااااااااايم" والتعليااااااااال ل اااااااااا، و اااااااااو ماااااااااا ي عااااااااال مساااااااااارنا فيماااااااااا ن رحااااااااا   اااااااااو "ال
وعاااااااااااة نقدمااااااااااا  م تلفاااااااااااا عماااااااااااا وصااااااااااال  اليااااااااااا  النتاااااااااااا ج البحثياااااااااااة و المدك

برعايااااااااااااااات و م انااااااااااااااات الشاااااااااااااار ات الت اريااااااااااااااة، و ن القااااااااااااااا ماااااااااااااان ذلاااااااااااااا  
 نقو :

إنناااااااااا سااااااااانعتمد ماااااااااا نصااااااااال اليااااااااا  مااااااااان مناااااااااتج طالماااااااااا  اااااااااان  اااااااااءا  -1
المنااااااااااتج محققااااااااااا لمااااااااااا ن ماااااااااا  الياااااااااا  ماااااااااان تعلياااااااااال للشااااااااااعور ومعاااااااااال ا 

حتااااااااااى و ن لاااااااااام ي اااااااااان مسااااااااااتوفيا لل اااااااااادو  اذقتصااااااااااادية ماااااااااان  لل يمااااااااااة
 طرح .
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   اااااااااة إن ماااااااااا ن رحااااااااا  مااااااااان منت اااااااااات لااااااااايا بالضااااااااارور  يعااااااااال  ال -2
ياااااااااا عاماااااااااا، كمناااااااااتج الءاتياااااااااة، ك اااااااااو قاااااااااد يعااااااااال  ب  اااااااااة ور اااااااااا  م تم  

 الحد من التد ين ذ يعل  ب  ة ذاتية بالنسبة للمد نين.

إن ماااااااااااااا ن رحااااااااااااا  مااااااااااااان أدوات ومساااااااااااااارات كاااااااااااااي التع يااااااااااااار عااااااااااااان  -3
ن لااااااااا  مااااااااان  الل اااااااااا إلاااااااااى منت اااااااااات ع ااااااااار إعااااااااااد   المشااااااااااعر  اااااااااي

تشاااااااااا يل ماااااااااادر ات الاااااااااادماا قااااااااااد تسااااااااااتدعي ال يااااااااااا  بسنتاااااااااااج منت ااااااااااات 
عاااااااان مشاااااااااعر الكاااااااار  لساااااااالو يات  ياااااااار مر ااااااااو  كي ااااااااا مثاااااااال: تع اااااااار 

 ن ااااااااااء اااااااااااا  اد اذطفااااااااااا ، أو ااااااااااار  الكحااااااااااو ، أو ن ااااااااااء ساااااااااالو يات
 محدد  ع ر رسومات موج ة لالطفا .

يثياااااااااااار ب  ااااااااااااة إن مناااااااااااتج اليااااااااااااد اذصاااااااااااا ناعية لااااااااااايا بالضاااااااااااارور   -4
ذاتياااااااااة، بااااااااال إنااااااااا  قاااااااااد يثيااااااااار اذاااااااااامالا  بالنسااااااااابة ل صاااااااااحا  الاااااااااءين 

  إعاقاااااااااااات جسااااااااااادية، ذلااااااااااا  ينعماااااااااااون بالصاااااااااااحة وذ يعاااااااااااانون مااااااااااان أ
أن مسااااااااااراتنا حياااااااااا  أ  مناااااااااتج لااااااااايا بالضااااااااارور  ي اااااااااون مع ااااااااارا عااااااااان 

 .المشاعر اإلي ابية كقط

إن المناااااااااتج الاااااااااء  نحااااااااان بصااااااااادد  قاااااااااد ي اااااااااون ملموساااااااااا، أو  يااااااااار  -5
لو ا، أو ممارساااااااااااة لعملياااااااااااة ذ نياااااااااااة قابااااااااااال للماااااااااااا  ااااااااااا ن ي اااااااااااون سااااااااااا 

صاااااااركة، كاااااااي مثااااااال إعااااااااد   اوياااااااة النظااااااار نحاااااااو ا اااااااايا  مااااااان حولناااااااا، 
 يل الماااااااااادر ات، كااااااااااادوا  المضمضااااااااااة "الساااااااااااترين" لااااااااااام أو إعاااااااااااد  تشااااااااااا 

ي ااااااااان يساااااااااتثير ال   ااااااااا  بااااااااال اذاااااااااامالا ، ولكااااااااان تااااااااام إعااااااااااد  مااااااااادرح 
 لمءاق في  ليعل  مشاعر الثقة وا مان. ا
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ا سواق و و ي رس لسلوح  ير مر و   وكي حا   ان  ناح منتج يباع كي 

 ة: في  مثل منتج "الس ا ر" أو "الكحو " كنعمد إلى ما يلي من معادل

 
أو في حال كان هناك منتجا يباع في االسواق وهو يكرس لسروك غير  

مرغوب فيه في مثل منتج "السجائر" أو "الكحول" فنعمد إلي ما يري من  

 معادلة: 
 

 

 

المشاعر من أجل التوصل إلى منتج تكون معادلتنا  ما  كي التع ير عن و 
 يلي:

 
 

مشاعر سربية 
(أ)نحو شيء ما

إعادة برمجة 
االدراك

مشاعر إيجابية 
(أ)لذات االشيء

مشاعر إيجابية 
(ب)نحو منتج

إعادة برمجة 
االدراك

مشاعر سربية 
(ب)لذات المنتج
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 حي  يم ن است دا : 

 الرمو   -1

 صور الء ريات  -2

 سمات م ال -3

 نماذج من التراا  -4

 
 
 
 

 

المعاناة 

تحديد لنوع •
المشاعر، وهو ما 

يمكن تحديده 
أيضا عبر 

ة المسوح الميداني

حلل

نحرل لشعور •
محدد ونرسم 

مسارا له

الهدف

ق نحدد بشكل دقي•
ما نريد تحقيقه
ا بما يعود  إيجاب
عري الذات أو 

المجتم  

نوع المنتج

:يشمل •

موضوع المنتج •
)  ومجاله 

ذكريات، رمز، 
يؤكل، 

ي، تراثي،تحسين)
..(تطوير، 

تصميم يراعي •
الحواس 

واالستخدام 
ية والمعايير الفن
والمجتمعية 
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 الصور التذكارية         االهرام                                                           
 

  

                                 حافرة لندن                      يابانية               وية رمز تراثي لمروحة يد                      

 
فيما يلي نستعرض مثاذ ت  ي يا لما يش ل رملا من ج ة، ويعل  جانبا من مشاعر  

 لوعة التص ر وما ينتا  طالب العلم من ملل وتض ر. 
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رج ي تب على  اوية من  وايا  "أن  تستح   ء  ال بعة و ي تستح  ج ذ  عالقة بالت حي  نعمد إلى منت

 اذنتظار"

 
  بعة، و ي تستح  اذنتظار"قبعة الت رج "أن  تستح   ء  ال

 

 وثمة منت ات عديد  يم ن تصميم ا لتعليل مثل ذل  الشعور. 

المعاناة

مشاعر •
المرل 
وعدم 
القدرة 
عري 
تحمل 
طعم 
الصبر

حرل

النجاح •
مقابل 
الفشل

قصر •
الطريق 
مقابل 
الطول

منتجات •
ذات 
ع قة 
بالنجاح

الهدل

إعادة •
تشكيل 
مدرك 

االنتظار 
وما يعنيه
من شعور 

بالمرل

تعزيز ما•
لرحظة 
التخرج 
من طعم 
يستحق 
االنتظار

نوع المنتج

قبعة •
التخرج

شهادة •
التخرج

روب •
التخرج 
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 الشريط عرىيوض  التاريخ المتوق  لرتخرج 

 
 سل ي يم ن معال ت  وك  ما يلي: حباط  شعور وم  مشاعر اذ

 
 ك ن ت  ء المنت ات ا ا ا  التالية:

المعاناة

االحباط •

حرل

ناتج عن •
عدم توفر
سيرة 

ةذاتية غني

عدم •
الحصول 

عرى 
شهادة 
جامعية

الهدل

رف  الهمة•

نوع المعالجة

سير •
مشاهير 
حققوا 

النجومية 
بالرغم 
من عدم 
حصولهم 

عرى 
شهادات
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السياسة والت ار  ممن حققوا  أا ا  من مشا ير   7صور لعدد  -1
الر م من عد  حصول م على ا ادات جام ية مثل: لجون مي ر،  ب اإلن ا 

 .ستي  جوبل، بل  ي  

 وا الن ا .قص  نستعرض من  الل ا سير ن و  و ي  حقق -2

نماذج ت ر  لل ي  عما  ان  ل من   ذ  يست دم  من منت ات   -3
 واات ر ب ا مثل:

 نظار  -أ

 قلم -  

 جوبل  رمل تفاحة ستي  -ت 

 اسم كيلم -ا 
 

 

 

 

 
كمااااااااااااا يم اااااااااااان جعاااااااااااال تلاااااااااااا  الصااااااااااااور ااااااااااااامن منت ااااااااااااات ا دوات المدرسااااااااااااية 
و لفيااااااااااااة اااااااااااااااة الحاسااااااااااااو ، وال بااااااااااااارات ال الااااااااااااد  التااااااااااااي اااااااااااااات روا كي ااااااااااااا، 

 ال وات  المحمولة.و ءل  أصوات م لرنة 
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ومااااااااان الناحياااااااااة الفنياااااااااة نعاااااااااود لنتنااااااااااو  م اااااااااددا موااااااااااوع التصاااااااااميم، ذلااااااااا  أن 

باإلااااااااااااااكة إلااااااااااااى حرفيااااااااااااة المصاااااااااااامم علااااااااااااى أدوات تصااااااااااااميم المنااااااااااااتج يعتمااااااااااااد 
المسااااااااا  المياااااااااداني، كللمسااااااااا  المياااااااااداني ب اكاااااااااة صاااااااااور  نتا  ااااااااا  اإلي ابياااااااااة كاااااااااي 
جعاااااااال ماااااااااا نصااااااااامم لاااااااا  مساااااااااتوفيا للمشااااااااااعر محاااااااال التل ياااااااااة والتعليااااااااال، ذحاااااااااج 

ثال معاااااااااي تلااااااااا  الت ربياااااااااة التاااااااااي عماااااااااد إلي اااااااااا ال الباااااااااان ال ام ياااااااااان "ماااااااااريم مااااااااا 
  .14ال ري انية ل وستيفن" من  لية التصميم كي جامعة ليد 

البح  العلمي الميداني است دف ال البان التعرف على المليج اللوني الء   ع رك
يت ير بت ير   يع ر عن م موعة من المشاعر، وبين  النتا ج البحثية  ي  أن اللون 

 نوع الشعور. 
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المس  الميداني الء  يشير إلى أن كي ا تيار لون المنتج ل  عالقة وطيد  

 بتفضيالت المست لكين لما ل  عالقة ب ملجت م. 

 
 ماكيا  ري اتمءاقوان بتعدد اذ
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 الثانيفصل ال
 )جولة فيما بين المنتج والمشاعر(

 

 ناااااااااح كاااااااارق بااااااااين ا تيااااااااار نااااااااوع ماااااااان أنااااااااواع المشاااااااااعر إللصاااااااااق   صاااااااافة لمااااااااا 
العالمااااااااات الت اريااااااااة، مثاااااااال ثاااااااال مااااااااا تقااااااااو  باااااااا  بعااااااااض ت ياااااااا  ماااااااان منت ااااااااات م

م دونالاااااااااد  مااااااااا  حملاااااااااة "أناااااااااا أحبااااااااا " باسااااااااات دا  مشااااااااااعر الحاااااااااب مااااااااان أجااااااااال 
 إافا  المشاعر على منت ات الشر ة من ا طعمة.

أو ماااااااا  عالمااااااااة "كااااااااوداح" التااااااااي تتعاماااااااال ماااااااا  الااااااااء ريات، كمااااااااا بااااااااين مشاااااااااعر 
 اااااااااو  الحناااااااااين تاااااااااار  أو الشاااااااااوق تاااااااااار  أو اللوعاااااااااة تاااااااااار  أ ااااااااار  مااااااااا  تصاااااااااف  أل

 صور عا لت .
ين أن تحااااااااااو  مشاااااااااااعر محاااااااااادد  إلااااااااااى منت ااااااااااات، مثاااااااااال تحوياااااااااال مشاااااااااااعر وباااااااااا 

 "الحنين" إلى منت ات، ومشاعر" الحماس" إلى منت ات، و  ءا.
 

 
 



مشاعر إلى منتجات  تحويل ال 44  

 

 "مكدونادز" تطرح حمرة ترويجية باسم "أنا أحبة"

 

 "كوداك" منتج مشاعر الذكريات  

 

 بطاقات"هولمارك" تعبير عن مشاعر أفراد العائرة

 

 

 

 

 ، وهو يمثل واق  االسواق العالمية اليوم عرى منتج قائم في السوق"الشعور"  إضفاءعمرية 

 

 

الشعور منتج
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 ، وهو ما نطمح إليهمنتج من شعور ما استخراجعمرية 

 

 أساليب قياس درجة المشاعر:
فيما يلي نستعرض الم ا  البحثي الء  بدأ يسلك  علما  النفا وطلبة البح  كي  

ي ب دف التعرف على أساليب تعرك م بما يم ن م من  ال امعات على ن اق دول
  ى س يل المثا  مشروع قياس مشاعر اذنسان وانفعاذت ، ك ناح ما يدعى عل

(Smart technologies for stress free Air Travel 
SEAT   من  الل  نتعرف ع ر م سات على مشاعر راكب ال ا ر  أثنا  مرحلة  

 مشاعر   اإلج اد أو ال وف، و و ما يسمى باال يران والت يرات التي تنتا  

electro dermal (EDA) activity    حي  يتم التعرف على تل
ا  أثن أصابع لد راكب ال ا ر  ع ر إصبعين من يد الراكب وحر ة  المشاعر ع ر ج  

انفعاذت ، إااكة إلى درجة حرارت  ودرجة الرطوبة، ونبض القلب، حي  على او  
لومات ذسلكيا ع ر ج ا  "بلوتوا" ليلتقط اإلاارات ويضع ا  ذل  يتم إرسا  المع 

 كي رسو  بيانية  ما كي الصور  التالية: 

 

الشعور
منتج
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  ج اد وال وفال ياس ذنفعاذت اإل نتا ج 

 

عر أو ما يتش ل من تعابير نتي ة ال انب النفسي للمشاومما يعين على قياس 
تل  المشاعر باذبتسامة وال ضب و ير ا، ع ر مالم  الوج  والصوت، ذل  أن  

الصوت أو ال سد، كمثال ال ضب يرتبط  كل انفعا  مرتبط بتعابير على الوج  أو 
بتعابير عقد للحاج ين وام لشفتي الفم وعلو كي الصوت م  عالمات تظ ر  

 لى العين وأ ر  تم حصر أعراا ا وك  دراسات  صص  لءل . ع
وثمة ما يقاس ع ر عدد نبضات القلب، وقياس ا ط الد ، والت يرات التي ت رأ  

ا ل الدماا، والت ثيرات التي يتعرض الي ا  على ال لد، وب ب  العين، والموجات د
 القلب. 

لمسار الثاني  وال يد فيما ي    ءين المسارين كي قياس المشاعر  و أن ا
ما بين جمي  البشر،  ما إن  رقمي  بح م أن  ذ يعتمد على الل   ك و مشترح في

ف النتا ج وذ يعتمد على تقديرات البشر، أما المسار ا و  ك و ي تل  باذ تال

http://www.wearable.ethz.ch/education/sada/Emotion-Board2?hires
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الثقاكي فيما بين الشعو ، و و ما سوف نست ين  ع ر ت ربة طبق  على اع ي 
 اليابان وكنلندا. 

ل ياس  Self reportبروتو ل تحرير التقرير الءاتي  ى بتقنية أووثمة ما يسم
مشاعر اإلنسان حيا  ما يتعرض إلي  من مشاعر، و و أدا  يعمد إلي ا لتقرير  

أن نتا   ا يصعب تعميم ا على جمي  الثقاكات  نوع المشاعر أو ملي  ا،  ير 
 لالعتبارات السابقة التي أارنا الي ا. 

قا  ا ل اذنفعا  بدذ من تحرير    ياس ما يعتمد على انتوثمة من ا دوات كي ال
تع يرا ذنفعاذت   14" و و م ون من PrEmoكتابة، و و ما يدعى ب دا  "

   21إي ابية وأ ر  سل ية، ل

 
الت  يقات المست دمة كي قياس انفعاذت اإلنسان و ي عديد ، و ءا بعض ومن 
 من :

   السرير  ل ب  ا ق ل امرحلة مل إراد   ال  ا  العص ي الال •
 اذرت اع ال يولوجي  •
 ا  شية ال يولوجية •
 ا ط الد  •
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  الت  ي ية لالتمريض ا ط الد  •
  وحدات التعلم السرير  مرحلة ما ق ل ال ب  ل ا ط الد  •

  الت  ي ية لالتمريض ال سم • درجة حرار 
   وحدات التعلم السرير  مرحلة ما ق ل ال ب ال سم ل  • درجة حرار 

  الت  ي ية لالتمريضردود ا كعا  و  بنية الدماا •
  وحدات التعلم السرير  مرحلة ما ق ل ال ب  ل  وردود الفعل بنية الدماا •
 التنفا  •

 التمرين   من القل ية التنفسية • الت ثيرات
 التمرين من القلب وا وعية الدموية وثار •
 الدور  الدموية المحي يةو  ت  يط القلب  •
  EOGل ة العينت  يط   ربي •
  EDRل الك ربي اذست ابة •
   EEGل ت  يط   ربية الدماا •
   EMGالعضالت ل •
 ياس ا و ا  الحسية  ق

ال ياتين الدا لية   من  المعلومات من واعيةالي ون ع ر التصورات  إحساس اإلنسان
، يتم إحالة تل  المعلومات  ذل  تم الكش  عن. كحا  على حد سوا  وال ارجية
وال  ا    ال سدية كي ال  ا  العص ي ال اليا العص ية الحسية  بواس ة وتحليل ا
اإلدراح    وليات  التحقي  كي ثمة ا تبارت تم ن الباحثين منو  ،الالإراد  العص ي

ال  ا    إلى معلومات متضاربة التي ترسل  التقنيات  م  وت ربة ذل  الحسي  ء 
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 .  CNSل العص ي المر ل  

 
 مواق  الحواس كي الدماا

 

تع يااار اذنفعااااذت والمشااااعر ت تلااا  تفسااايرات ا باااا تالف الثقاكاااات، كلربماااا  أن كماااا
معين كي الوج  ي ون ل  تفسير ما م  ثقاكاة الشاعب اليابااني، يعاراا  تفساير ثقاكاة 
ااااعب و ااار  فنلنااادا، ولماااا  اااان اذتصاااا  المبااااار ع ااار نظااارات اإلنساااان كاااي عاااين 

 ياااار     الم تمعاااي، كقاااد قاااا اإلنساااان اك ااار الاااء  يتواصااال معااا ، جااال  مااان تواصااال
Akechi Hietanen  اااامن برناااامج الدراساااات  طو ياااو كااي جامعاااةم موعتااا  و

 أن  ناااح ا تالكااات وجااد، حياا  كنلناادا، تااام ير   ماان جامعااة، للفنااون والعلااو  العليااا
حياا  عملياة اتصاا   والفنلناد  الشاعب اليابااني مان ق ال شا ل ت اذن باع كي ثقافية

 ا عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين.
 وجااو ان باعااات اااربات القلااب و كااي  قياااس معااد  الت ياارات إلااىالبحاا  الااء  عمااد 
 أو، نظااارال ت ناااباذتصاااا  باااالعين ، أو حياااا  ل المبااااار  النظااار  ا اااا ا  حياااا 

أن اذتصاا  ع ار حاساة النظار ل اا عالقاة النتا ج  وأظ رت. عيون م لقةباذتصا  ب
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عااين ماان يتحاادا يعت اار النظاار المباااار ل الشااعب الياباااني أن، و بثقاكااة  ااال الشااع ين
 (.22ل لدنيعن اعورال ضب، على ع ا الشعب الفنمع  ينم 

  ل نحن نبح  كقط كي المشاعر اذي ابية دون المشاعر السل ية؟ 
قد ي دو لنا امن تفكيرنا النم ي أن اذنسان يت ل  على الدوا  نحو المشاعر  

ير إلى أن اذي ابية، أو الم   ة، إذ أن  ءا  ير صحي ، ك  راتنا الحياتية تش
يدك  مبالغ من الما   ي   اذنسان يتعامل وبش   م  النوعين معا، ك ا  و

يتعرض لمشاعر ال وف،  مشا د  كيلم درامي مبٍ  أو ارتياد ألعا  الم امرات، كقد  
ي ون كي اجتيا   لتل  المشاعر ما يعل  كي نفس  مشاعر الثقة بالنفا، و و ما  

اإلعالنية امن سياق يبع  بمشاعر ال وف   جعل و اذت اإلعالن ت رمج رسا ل ا
ا د إي ابية على الم يعات مثل إعالن الح  على استعما   من أجل تحقي  عو 

 مع ون اذسنان لتفاد  التسوس. 

 
 ارا  تء ر  للتعرض لمشاعر ال وف
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 تسوي  مع ون  رس  لالسنان من  ال  ب  مشاعر ال وف من التسوس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مشاعرات المستوي               

 

الحواس  

 الخمس 

 االنطباع

 السلوك 

 ردة الفعل 

موائمة 

 السلوك
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ثالا مستويات لد  اذنسان حيا  المشاعر، ت دأ بتعريض حواس  عما ي الع  أوذ  
كي يقرر إن  ان يصل  أو ذ يصل  ل ، أو مد    ورت  من عدم ، و و ما يتم 
بش ل تلقا ي  مرحلة أولى بش ل سري ، وعلي  يبع  إاار  للعضالت من أجل  

 نا يصب  الدماا متحفلا،   المرحلة الثانية، ا  ما يواج  ، و يال يا  بسلوح ما حي
والمستو  الثال  من المشاعر يتكون نتي ة انع اسات ما قا  ب  من سلوح محاوذ  
موا مة سلو   تباعا بنا  على ردود ا كعا  التي تعترا  سوا  من ق ل ذات  أو من 

   23ق ل م تمع .ل
 

" حي   The cognitive theory المعركة " فيما يلي نموذج يعتمد على نظرية
يتم تحويل المشاعر إلى منتج، كت دأ بمرحلة اذ تما  كاإليضا  كاذقتنا  ثم يتب  
ذل  عمليات الموا مة والت وير للمنتج  ي يحق  ما يت ل  الي  العميل من  

   24لمشاعر.
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   25ل المشاعرالهيكل العالمي ألنواع 
 النواع المشاعر الهيكل العالمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تداعيات حدث ما 

ير سارغ\سار   

 التركيز عرى 

 تداعيات نحو اآلخرين

 في غير محل الرغبة      \محل رغبتهم         

 التداعيات حيال الذات 

مفاق  

ب   

 صرة 

مفاق  

 بصرة

 عوامل التأثير 

عدم موافقة    \ وافق    

 التركيز عري     

 عوامل أخرى عامل الذات 

جوانب من  

االجسام  \ االحداث 

 المحيطة 

الميل  

أو عدم  

الميل  

 نحوه
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 تصميم المنتج: 

إن معظم المسا ل الص بة التي يواج  ا اذنسان بما كي ا تصميم مشاريع  أيا 
كان  تل  المشاري ، ك ي بحاجة إلى تفكير إبداعي من أجل أن يسل  اإلنسان 

 دك ، وعملية الوصو  إلى ككر  م دعة تحتاج  ن تكون  أمثل ال رق ب دف تحقي 
ا يعمدون إلى جلسات العص  وك  ملاج جيد، و ءا ما يقو  ب  الممارسون عندم

الء ني، ك م كي ح يقة ا مر يرتقون بعمليات الدماا إلى مستويات ت  ل الدماا  
كي التوصل بعد ذل  إلى حل إبداعي، لءا يعمد بعض المدربين المحتركين إلى إلقا   

ق ل بد  ال رنامج التدري ي،  ما يعمد اإلداريون  المواق  المضح ة أو بعض النك 

 الشفقه\الستيائهم                الشماته سعيد 

 

 حظ االخرين

خول     \أمل   

 تأكيد  عدم تأكيد  

 خيبة أمل                    رضى 

 محور)اآلفاق( ال

 بهجة

 محنة

 معدل الرخاء

 معجب            إعتزاز 

عار     عتاب               

 ميزات          

 إمتنان                إشباع   

 غضب               ندم     

 ميزات ومكونات معدل الرخاء 

 محبة

 كراهية 

 جذب 
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 ا  ب دف دك  معدذت التوتر والقل  لد  الفري   إلى تحديد مواعيد صارمة لإلن
 من أجل تحقي  اإلن ا  الم مو . 

إن الم سات التي حبا هللا سبحان  ب ا اذنسان  حواس  ال ما، وما م ن ب  
الدماا من إم انات، يت ثر بش ل دقي  بما يتعرض إلي  من م ثرات، كالس  ية 

وبما تعرض الي  دما   سابقا من   النم ية،والمقارنة وال  رات السابقة والصور 
 إيقاع للحيا ،  ل  يت ثر باذااكة إلى م ثرات أ ر  مثل:

 الم ان: لداك ، مري     -1

 مءاقات: لحلو ، وروا     ية   -2

 درجة ألوان:ل اذا ا  المحي ة، كوات ،  وام    -3

 اذصوات: ل موسيقى  اد ة أو صا بة  -4

 وجو : لم تسمة، م ف ر    -5

 المحي ين اذا ا  درجة جاذبية -6

درجة اذنحنا ات، أو حدية اذا ا  المحي ة ب  أو  ءل  تنا م ا   -7
  ندسيا

 

 و ناح ما يبع  على ت ثيرات نفسية سالبة مثل:
 اذرتفاعات   -1

 صوت مفاج   ير متوق   -2

 ظلمة   -3

 إاا ات ساطعة بش ل ملعج -4

 م ان واس  ي لو من أ  موجودات  -5
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 م ان م تج باذا ا   -6

 باذا ا م ان ملدحم  -7

  ير صال  مم وجطعا   -8

 أا ا  حاد   ندسيا -9

 حشرات وحيوانات داكعة لالامالا  مثل العناكب والثعابين -10

 روا   مقل   -11

 ع اس اذ رين نحوح أو تقي  م  -12
كل تل  الم ثرات يستعين ب ا ويضع ا "المصممون" كي حساب م أثنا  عمليات  

 سما أو معراا،  ومراحل تصميم المنت ات سوا   ان المنتج معمارا أو م
  26لو الك .

 
 المشاعر ال ماعية كي التصميم:

الروايات ا س ورية ل ءا  المناظر ال  ي ية ال اصة بم تم  ما و ءل  و تعت ر 
الم تم  وما تحمل ا من رمو ، والتقاليد وما تحملة من طقوس، بمثابة المعين الء   

ة ت سيد متماس ة، و ي تست ل لتعليل ال يم الوطنية. و ن عملي ذاكر  جماعية ي ء 
بقصد حشد المشاعر   المااي ولكنب رمل وطني تاري ي ذ يتم بقصد اذحتفاظ 

المنا ج الدراسية،  والمتاح  و  ما يتم من  ال  المحفوظاتال ماعية، و و 
والمعالم، و و ما تم على س يل المثا  م  الشعب الكند  با تيار  لورقة ا ر  

 "السيرا "، أو كي الش صيات  الء  يست رج من  ارا  ال يقب  Maple"المي ل" 
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امن ميادين السياسية والتاري ية أو الحربية التي يعمد إلى ت سيد ا كي م سمات 

 عامة كي العديد من دو  العالم. 

 
 ورقة ا ر المي ل الكندية

 

 

 الحيوان النادر دب الباندا أضحى رمزا وطنيا لرصين
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 مجسم يعزز مشاعر االصرار واالنجاز

 

 االرض يعزز لمشاعر جماعيةمجسم رعاية 

 

 عمل معماري يعزز الريادة العرمية ويبث مشاعر الحماس والفخر
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 ومن اجل تعليل الءاكر  ال ماعية: 
فضا  الرمل ،  ما السيد   ، حيا  ال1991-1971السيد دانييلل ل

  حيا  الءاكر  ال ماعية، ي ينان من أن ال قوس تعت ر ا ل من  1991كونرتونل
ال معي، ويعل  رملية يدر  ا أكراد الم تم ، والم رجانات   أا ا  اذرا

ا بماض إس ور   ا  بثقاكة  ل اعب،  واذحتفاذت الشع ية ترتبط معظم 
كالمعالم اذثرية وال قوس واذحتفاذت أاح   ما لو  ان  ذاكر  قومية جماعية 

   27ذ تنسى.ل
 ة من المشاعر؟  ل ثمة مواصفات لمنتج ما يثير اعورا محددا ذ لم موع

و م انية لالجابة عن  ءا التساؤ ، نستعرض ذل  ع ر البح  الميداني النوعي 
التوصل إلى صور أو توجي ات تعين على استثار  المشاعر، كقد تم ت وير أساليب 
للتوصل إلى ما يعل  نبض مشاعر  موحد حيا  ما يرا  م موعة من اذا ا ،  

مشاعر، وفيما يلي نستعرض بعضا من نتا ج باست دا  صور م تلفة ل ياس نوع ال
النوعية لم موعة من ا كراد، و ي  الت ربة والتي أ ءت ا ل الدراسة المسحية

تست دف التعرف على نوع الشعور ال معي حيا  بعض الصور المنتقا ، و ءا يتم 
"، كفي  Emotional Response Model, or ERM ع ر نموذج يدعي "
الثة أعمد  من ال يانات، كالعمود اذو  ي ين نوع الصور ، ال دو  التالي ن ال  ث
ذساسي الء  اتف  علي  المستفتون، والثال  ي ين معد   والثاني ي ين الشعور ا

للم موعة  15التكرار ال ا  بشعور محدد، وي ين ال دو  عدد المستفتين و م 
  15نة أيضا من اذولى، وثمة جدو  تاٍ  للتحق  من النتي ة م  م موعة ثانية م و 

 ا صا.
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حيال صورة أرنب من  وفيما يلي اآللية التي أتبعت في التعرف على نوع الشعور 

 .   (20المرجع )   أجل رصد نتيجته الجمعية وهي كما يلي
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 بنحيال صورة االر نطباعاال

 

 

  نا حيال صورة االرنبرمشاعانعكاس الصورة على 

 

 

ال وهو السالم مع صورة االرنب،  ومعين أال شعور  الحيث نالحظ االتفاق على نوع 

ة سمك القرش، كما في النتيجة في المقابل نجد شعور الخوف والرهبة مع صور

 التالية. 
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 صورة سمك القرشاالنطباع نحو 

 

 نعكاس الصورة على مشاعرنا لصورة القرشا
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 المشاعرمدى االستفادة من أدوات قياس 

ت در اذاار  إلى أن ثمة عيادات مت صصة ل ا أدوات ا كي عالج المشاعر ع ر 
أنواع من الفنون، و و ما يشير إلى قدر  المنت ات واذدوات الفنية كي الت ثير على  

م التعرف على نوع المعانا ، ويتم الت في  من أعراض نفسيات المعانون إي ابيا كيت
والتوتر واذا  اد أو اذكتاا  التي يتعراون الي ا، بل حتى م  ما  موجات القل  

يتعرض الي  اذنسان من بعض اذمراض العص ية، وثمة جم يات نف  عا  ا ل   
 the Americanكي الدو  المتقدمة لتقنين العمل العالجي كي ذل  كي مثل ل

Art Therapy Association,  ج بالفنون نشر  ال م ية اذمري ية للعال  29ل 
وامن داسة كي مس بات المشاعر، والمراحل التي يمر ب ا من ير ب كي تحويل ا  
إلى منت ات، نستعرض الفنون المعمارية التي تعت ر مليج من العلو ، ك ي إلى حد  

ت العلمية والت  ي ية كي التصميم ذ ما علم  ما إن ا تعت ر كن، كتدريا النظريا
عية، كف م المساحات والفضا ات بحاجة الى ك م  يم ن ا أن تنتج تصاميم إبدا 

اذنسان من أجل الن ا  كي التع ير الفني الء   و بصدد ، وفيما يلي نستعرض 
لبح  نوعي قام  ب ا الباحثة لإيرينا سولوكيوكا  با تبار المرحلة التي يمر ب ا 

  ي يصل إلى تصميم م دع مع را عن مشاعر قادر  على أن تكون مصدرا المصمم
كي التواصل م  ال ير ل   ذات المشاعر، ك و نوع من أنواع تحويل المشاعر إلى  
منت ات،  ير أن منت اتنا  نا  ي التصاميم سوا   ان  ت  ء ا ل الم سمات أو 

 ي   وات ت دأ كي: النصب التء ارية أو طاب  المرك  العا ، والبح  يمضي ك
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ت وي  المشاعر والء ريات   الحوار م  م موعة من المصمين للتعرف على  يفية
كي ال روج ب ككار وتصاميم، وما إن  ان ثمة عالقة فيما بين الء ريات والمشاعر  
والتصاميم اذبداعية، حي  مرت الت ربة من  ال  م موعة من المصممين  

  ت او ت ال مسة وعشرين إلى الثالثين أناا وذ ور يتمتعو ب  ر  14وعدد م 
مصمما و رين، بقصد   14الثين وال مسين عاما، وعاما، وأعمار م ما بين الث

 التث   وا تبار ما توصل الي  الباح  من نتا ج بحثية.
اعتمد البح  على المراحل التالية كي التع ير عن المشاعر، حي  نظ ر ا  ما كي  

حلة اذولى الرجوع إلى ال  رات السابقة واجترار  الش ل التالي، حي  تت لب المر 
تي تما ج ا،  ي تلي ا مرحلة س ب ا تيار تصميم ما وأ يرا   ليط المشاعر ال

 التحليل. 

 
  ي ل مراحل عملية التصميم

 
كس ب اذ تيار    تصميم ين ل  من قاعد  معرفية ت تلط كي ا ال  ر  

اتية والء ريات، ك ثنا  عملية بالمشا دات السابقة بالمشاعر وبال يم الء

مولد 
إبتدائي 

الخبرات 
السابقة

مرحلة 
التصميم

بنك 
المشاعر 
في الذاكرة

الحدس التحليل
التصميم 
بشكله 
النهائي
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التصميم يعمد المصمم إلى استحضار ذ ريات تم ت لين ا كي ذاكر  المصمم 
وصور، ك و يعمل  ما لو  ان بنكا للمعلومات م ونا من ذ ريات ومشا د 

جميع ا يعمل لركد ا ل ومف و  التصميم الوليد الء  سيتم ت لق ، وعلي  
 ك ما مرحلتان:

 
ت السابقة م  الموق  أو مواق   م ان سينفء في  ال  رات والء ريا -1

 المشروع، كالء ريات م  ما يما ج ا من مشاعر م لن  كي ذاكرتنا

الل  تفاعل اجترار المشاعر ع ر تل  الء ريات  و أسلو  يتم من   -2
 الحواس كي ذل  الم ان م  حواسنا كس ل   

% 80ما كسن  كسذا طل نا من أ  أحد أن يستء ر لنا م انا قصد  كي سفرية
   30من وصف  سي ون عبار  عن مشاعر م لنة كي ذاكرت .ل

 ر  ماسلو والمصممون:   
بالنسبة للمصممين  وم  اعتبار  ر  ماسلو كي تل ية الحاجات ودور ا كي المشاعر 

   31ل
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ذحج اذحتياج الفسيولوجي أن  كي قاعد  اذحتياجات، ك و ي ب أن ُيل َّى أوذ،  

ال عا  والنو ، يلي  الحاجة لالمان، يلي  الحاجة لالنتما ،  ء   كالحاجة للتنفا و 
الحاجات ي ب أن يضع ا المصممون كي حساب م عندما يشرعون كي تصميم 
منت ات م"، أذ ر تماما عندما صدرت م لة لودأيج  اذمري ية عنوانا كي تابلويد 

ذعالن ، حي  وج   ار ات ا 11م لت ا الش رية بعد ا ر من حادثة س تم ر 
ب ن و ار ات اذنتاج الت ارية ب ن ي ون التر يل فيما سوف ت يع  لل ما ير بما  

مان أاح  محورية بعد تل   يعل  مشاعر لاذمان ، ذل  أن الحاجة إلى اذ
 اذحداا التي أقلق  العالم أجم . 

 
 أربعة اعتبارت كي عملية التحويل حيا  الشعور الء  يتم ا تيار :

رت كي ولية تحويل الشعور إلى منتج، ولما  نا قد بينا فيما س    ثمة أربعة اعتبا
 اذعتبارين اذو  والثاني و ما:

 . للملاجأوذ: أن ا عملية علمية وذ ت ض   
 ثانيا: أن ا ت ض  لمراحل ت دأ بس تيار نوع الشعور لتنت ي إلى منتج.

اعد  معلوماتية  و و يعتمد على قثالثا أما اكن كسننا سنضي  إلى ما س   اعتبارا 
 اصة بالشعور ذات ، و ء  القاعد  تتش ل مضامين ا بنا  على نوع الشعور محل  

عتبارت ت تل  عن التعامل كي تحويل  عملية التحويل، كتحويل اعور الثقة ل  ا 
اعور  الحنين، وللتعرف على  ءا اذعتبار كسن ذل  يت لب م  ودا بحثيا  اصا  

 بالشعور ذات .  
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بانتاج منت ات تعل  مشاعر الثقة، وجد أن مشاعر الثقة تتعل    كفي حا  الرغبة
ة ما  حا   ان الش   متيقنا بش ل   ير حيا  ما ترد  من معلومات،  ما إن ثم

 ي ثر كي مشاعر الثقة كي مثل: 
 . الملاج، كالملاج اذي ابي يعل  من مستو  الثقة و و ع ا السل ي -1

  .التفاؤ  بتداعيات اي ابية أو مستق ل واعد -2

 .   رات الش   الءاتية السابقة عن مواق  مماثلة -3

   .مشاعر اذمتنان والعواط  -4

   .الشعور بالءنب أو الف ر -5

 . بالءاتمعدذت قدر  التح م  -6

 .اليقين والقناعة -7
ك و ذو عالقة بم ا  اذنتاج، ك و إن  ان منت ا ت اريا ك و  الراب أما اذعتبار 

  ح  الشعور الم تمعي  ي ض  لمعايير ت تل  عما إذا  ان م سما يقصد من
   32لوي تل  إن  ان إعاد  برم ة إلدراح ساب ، و  ءا.
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 الثالث فصلال
 

 المشاعرمع عالن شركات ال كيف تعاملت  
 

عنصاااااااااااارا ر يساااااااااااايا تعتمااااااااااااد علياااااااااااا  ااااااااااااار ات اذعااااااااااااالن كااااااااااااي المشاااااااااااااعر  دتعاااااااااااا 
تسااااااااااويق ا للساااااااااال  وكااااااااااي بنااااااااااا  ساااااااااامعة وصااااااااااور  العالمااااااااااات الت اريااااااااااة، ويااااااااااتم 

م اااااااااااا  الصااااااااااناعة اذعالنياااااااااااة يااااااااااادعى ذلاااااااااا  ع ااااااااااار صااااااااااناعة احترافياااااااااااة كااااااااااي 
اااااااااااا"اسم الاااااااااااارواج الت ااااااااااااار "  إن  اااااااااااادف اساااااااااااام الاااااااااااارواج الااااااااااااء  ، Brandingبا

عر كاااااااااي عملياااااااااة التساااااااااوي   اااااااااو بناااااااااا  صاااااااااور  يعتماااااااااد علاااااااااى العاطفاااااااااة والمشاااااااااا
العالماااااااااااااة الت ارياااااااااااااة أو السااااااااااااالعة بشااااااااااااا ل عااااااااااااااطفي فيماااااااااااااا باااااااااااااين المسااااااااااااات ل  
والسااااااااااااالعة، حيااااااااااااا  ياااااااااااااتم ذلااااااااااااا  باساااااااااااااتثار  المشااااااااااااااعر، كااااااااااااااإلعالن الت اااااااااااااار  

اصاااااااال مباااااااااار  ماااااااا  مشاااااااااعر العمياااااااال  ااااااااي يسااااااااتميل قلباااااااا  بناااااااابض يتعاااااااارف يتو 
ن، عليااااااااا  عقلااااااااا  البااااااااااطن مااااااااان  اااااااااال  الرساااااااااا ل التاااااااااي بااااااااارمج علي اااااااااا اإلعاااااااااال

وعناصاااااااااااااااااار ا الصااااااااااااااااااور  والكلمااااااااااااااااااة والسااااااااااااااااااياق، وأن اساااااااااااااااااام رواج العالمااااااااااااااااااة 
 الت ارية يت ل  بقدر استحواذ  على مشاعر العميل.

ية العالمااااااااااااااة إن الفااااااااااااارق فيماااااااااااااا باااااااااااااين  وياااااااااااااة العالماااااااااااااة الت ارياااااااااااااة وا صااااااااااااا 
الت اريااااااااااة، ذلاااااااااا  أن ال ويااااااااااة تاااااااااانم  عاااااااااان وقاااااااااا  قاباااااااااال للتعاااااااااارف علياااااااااا  بشاااااااااا ل 

بمواصااااااااااااافات  اااااااااااااء  الش صاااااااااااااية مبااااااااااااااار، أماااااااااااااا الش صاااااااااااااية ك اااااااااااااي معنياااااااااااااة 
وسااااااااااامات ا الكار مياااااااااااة، واسااااااااااام رواج العالماااااااااااة الت ارياااااااااااة يع ااااااااااار عااااااااااان نق اااااااااااة 
اذ اااااااااااااتالف أو التفااااااااااااارد كاااااااااااااي ظاااااااااااااال مناكساااااااااااااة الساااااااااااااوق، ذحاااااااااااااج  ياااااااااااااا  أن 
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متااااااااا  ب وياااااااااة قوياااااااااة، و اااااااااءل    اااااااااوط كيااااااااارجن ال  اااااااااوط ال وياااااااااة اذمري ياااااااااة تت
 لل يران تتمت  بش صية قوية أيضا.

لمشاااااااااااااعر ماااااااااااا  المنت ااااااااااااات، وثمااااااااااااة أساااااااااااااليب متعاااااااااااادد  كااااااااااااي م ااااااااااااا  إدراج ا
وربماااااااااااا أكثر اااااااااااا اعتماااااااااااادا  اااااااااااي تلااااااااااا  التاااااااااااي تعتماااااااااااد علاااااااااااى رباااااااااااط العالماااااااااااة 
الت ارياااااااااااااة أو السااااااااااااالعة ب ااااااااااااايم اااااااااااااامن محاااااااااااااور عقا اااااااااااااد  أو معتماااااااااااااد علاااااااااااااى 

و اااااااو ماااااااا لااااااا  ماااااااردود إي اااااااابي بعاااااااد قياااااااا  قسااااااام العاااااااادات والتقالياااااااد "أيااااااادولوجي" 
التصاااااااااااميم كاااااااااااي و الااااااااااااة اذعاااااااااااالن بااااااااااااواج  م البحثاااااااااااي كااااااااااااي التعااااااااااارف علااااااااااااى 

قااااااااااايم وعاااااااااااادات وتقالياااااااااااد الشاااااااااااريحة الثقافياااااااااااة المسااااااااااات دكة، حيااااااااااا  معتقااااااااااادات و 
إن تلااااااااااا  ال ااااااااااايم ساااااااااااوف تقاااااااااااد  تلااااااااااا  المشااااااااااااعر بشااااااااااا ل تلقاااااااااااا ي وترب  اااااااااااا 

لرماااااااااااو ، بشااااااااااا ل تلقاااااااااااا ي بالعالماااااااااااة الت ارياااااااااااة، ع ااااااااااار الصاااااااااااور والكلماااااااااااات وا
ومثاااااااا  نااااااااج  علااااااااى ذلااااااا  مااااااااا ت رحاااااااة ااااااااار ة والااااااا  ديلنااااااااي ع ااااااار حمالت ااااااااا 

  33لالتروي ية.
د بما يعل  اذقناع ع ر عناصر م فية، ويشير إلى تل   يشير السيد كانا باكار 

 العناصر مثل: 
 العاطفي  ا من .1
 تعليل ال يمة . 2
  ا نا.إاباع 3
 ب ار . اذ4
 معل ات الحب . 5
 الشعور بالقو . 6
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 اس  بال ءورإحس. 7
كتل  العناصر  امنة كي العقل الباطن وت د  تعليل المشاعر م  ما يت ل  الي  

 . حاجاتالعميل من 
ما لعالقة    سلو  و ر كي تضمين المشاعر م  العالمة الت ارية ي من فيو 

المنتج بما يرب   من عالقات م  المشاعر، ذحج على س يل المثا  سي ار  
وما  ال  عندما تستعرض  1966نية التي أطلق  عا   امل  امن حملت  اذعال

 امل " ك و أسلو  يربط المنتج بعنوان عريض ال بار "السعاد   ي سي ار  تدعى 
 مباار  بشعور محدد.

وأسلو  ثال  يعتمد على التواصل م  العميل ع ر مق وعة موسي ية   لفية امن 
  م م  المنتج.مت ر أو إعالن تلفا   م  صور  ناس يستمتعون بتعامل

إن عملية تفعيل المشاعر ع ر صور  العالمة الت ارية تت لب عامل اللمن مثل "أنا  
أح  ا" م  عالمة م دونالد  والء  ذ يتم اذ ع ر أساليب التكرار للرسا ل  

 اذعالنية  ء .
 

وثمة دواك  تست ل ا السل  الت ارية لدك  العمال  ذقتنا  ا، حي  تنقسم تل  الدواك   
لى قسمين، من ا ما  و مدكوع بالعواط  وأ ر  ما  و مدكوع بالمن  ، كتل   إ

برسا ل من  ية تعتمد اذرقا  والحقا   العلمية وتستعرض   المدكوعة بالمن   تبع  
اذسبا  الموجبة لالقتنا ، وتعتمد على استثار  الحاجة.  ءا ب ض النظر عن  

ذل  بما ي  د علي  من سبقنا  مواصفات المنتج أو وظيفت  أو كوا د ، بل يعل 
ذل ، وبيان باذقتنا  بالنتا ج اذي ابية التي عادت علي   نتي ة ط ي ية عن 

 بضمان استرداد النقود حا  عد  تحقي  الراا لد  العميل. 
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بينما الدواك  العاطفية تدور حو  مس لة تقدير معدذت اذع ا  بالمنتج، وتعتمد 

رف علي ا بش ل كيليا ي ع ر حواس اذنسان، أو  على اذحاسيا التى يم ن التع
لش   أو على الءات، و و مشاعر ال   ة واذب ار ومردود ا اذجتماعي على ا

ما يعتمد على جوانب  ير ملموسة،  شعورح القل ي نحو المنتج و و ما يصعب 
 .قياس  من أجل الح م،   وانب التقدير ال مالي مثال، والمءاق،والء ريات اذي ابية

وثمة أسلو  تعمد إلي  ار ات اذعالن عندما تستعرض الموق  المس   حيا   
المواصفات التي يتمت  ب ا المنتج كي مسار اذ تيار العاطفي،  المنتج مقابل 

كتحاو  حمالت اذعالن جعل مواق  العمال  مست يب  عاطفيا بقدر اذم ان حيا  
منتج من مواصفات، وثمة ما  ما ت رح  من منت ات ب ض النظر عما يتمت  ب  ال

نواع أ ر  نستعرض  يعل  مشاعر الءنب أو ال ل  أو اذب اج أو ال يم وفيما يلي أ
 من ا:

 
ما يعل  رغبات اذنسان: مثل ت ني اذطفا  لحيوانات أليفة سا بة كي ال رار    -1

 كت من ل ا الم و  وس ل ال ي . 
ت ل  اذنسان   ما يعل  مشاعر رك  اذلم: كي مثل بعض المنت ات التي -2

 من اذلم   دوية رك  حرقة المعد  أو الصداع.
سان  المءاق الم  ج: و و ما يتم تعليل  ع ر مشاعر م ثر  على حواس اذن -3

   .ح م   ير من ق   الشو وذتة مثال والحلويات
مشااااااااااااااااعر الاااااااااااااااء ريات:  تلااااااااااااااا  التاااااااااااااااي تحااااااااااااااادا تاااااااااااااااداعيات لاااااااااااااااء ريات  -4
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 .المااي الممتعة
 اااااااار تقليااااااااد ماااااااااا يقااااااااو  باااااااا  جماااااااااوع مشاااااااااعر جماعيااااااااة: و ااااااااو ماااااااااا يااااااااتم ع -5

 .الناس من حول 
التااااااااااي  كااااااااااي تعلياااااااااال مشاااااااااااعر المفاجاااااااااااة ن ااااااااااد بعااااااااااض لعااااااااااب اذطفااااااااااا  -6

تحااااااااادا صاااااااااوتا أو حاااااااااديثا  يااااااااار متوقااااااااا  عنااااااااادما ي  اااااااااء ال فااااااااال باللعاااااااااب 
 ب ا. 

كااااااااااي تعلياااااااااال مشاااااااااااعر ال ااااااااااوف ن ااااااااااد معاااااااااااجين اذساااااااااانان عناااااااااادما تساااااااااات دم  
ال  كاااااااااي احتمالياااااااااة تعااااااااارض اذسااااااااانان للتساااااااااوس وبالتاااااااااالي اذلااااااااام لحااااااااا  العمااااااااا 

علااااااااااااى تعاااااااااااااطي المع ااااااااااااون،  ااااااااااااءل  ااااااااااااار ات التاااااااااااا مين التااااااااااااي ت ااااااااااااين لاااااااااااا  
  تاااااااااا  حااااااااااا  عااااااااااد  اساااااااااات ال  وثااااااااااا   تااااااااااداعيات مااااااااااا قااااااااااد تتعاااااااااارض الياااااااااا  مر 

 الت مين.
دواك  تست ل من ق ل ار ات اذعالن كي الح    7أنواع من المشاعر معل   با - 7

 على بي  المنت ات أو برم ة المنت ات وكق ا و ي  ما يلي:  
 

a. والف ر  عتلااذ  Pride  
ُج   ل اذنسان على أن ير ب كي أن ي ون محل اعتلا  واكت ار اك رين ل ،  

كاإلنسان ير ب كي أن ي ون محترما أما  اك رين، ويظ ر ذل  من  ال  تفرد  
اذنش ة التي يلاول ا أو كي راتب مرتف  أو وذد  أو سل ة يمنى ب ا، لءا تعمد  

 .اذعتلا   ء ثل مشاعر الف ر و الشر ات ذنتاج منت ات تعل  م
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b.  التفا رVanity 
ال رور والتفا ر تكون م  المرأ  وحتي الرجل ت د  يعمد إلى ارا  ما قد ذ يحتاج 

إلي  مدكوعا بالتفا ر، وقد ي ون بس ب تعليل م انة م تم ية أو ما يعل  درجة  
   المشاعر. م تم ية بين أقران، كترا  يقتني لو   يتية وأح ار  ريمة ما يعل  تل

c.   ير  الJealousy 
وتعت ر م مة  داك  كي الح  على تمل  المنت ات، ك ناح من الناس من يشتر  

ليا لحاجة بقدر ما  و استعراض لءل  أما أصحاب  أو جيران ، و و ما يدك  
 النسا  ذقتنا  حقا ب وم و رات مرتفعة ا ثمان. 

d.   الريادInitiation  
سوا   انوا عظما  أو  لرواد كي ما يلبسون ويستعملون و و اعور ب ن تكون مثل ا

ساسة أو ممثلين، و و ما ي عل اريحة السيدات يفضلن الصابون الفوا  الء  
 يستعمل  ممثالت ذا عات الصي ، أو   ن تكون ملكة جما . 

e.    اذست وا  واإلثارSex and Romance 
ل ديد  من المواة  و و ما ي عل الشبا  بنوعي  يعمد إلى ارتدا  الصرعات ا

 بش ل أني  بل ربما من أجل أن ي ون محل جء  لل نا اك ر.  بقصد أن يظ ر
 

 
 إستخدام الكرمات الموحية م  االلوان والتصميم جميعها يعزز مشاعر االستهواء
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جميعها موجه لشريحة و القوة والعنل  الرجولة، مشاعر في التصميم يراعى الرون الداكن الذي يبث 

 الذكور
 

f.   اعور الراحةComfort 
اعور الراحة  و اعور  امن يقصد  ال مي ، كمن منا ذ يود أن يقتني معل ات  
الراحة من أج ل  تكيي   وا  أو س انات إلكترونية أو  ير ا الكثير مما ي تل   

 اللمن ويوكر س ل الراحة. 
g.   مشاعر المحبةLove and Affection 

 ا ن اجتماعي، كمشاعر الحب والمحبة  نسان بح م أن  و و اعور ي الج اذ   
 ي التي تدك  ب ءا اإلنسان  ن يتعاط  ويتباد  اعور القر  من اإلنسان اك ر  

ع ر اإل دا ات، والتع ير يتباين  ير أن الشعور موحد، سوا  من  ال  ق عة  
 حلو  للص ار، أو قلم كا ر من  وجة للوج ا.
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اذعااااااااااااالن، بااااااااااال إن الصااااااااااااناعات ت واذمااااااااااار ذ يقتصااااااااااار علااااااااااااى اااااااااااار ا
كاااااااااااااليو  مصااااااااااااممو  ب نواع ااااااااااااا باااااااااااادأت تت اااااااااااا  نحااااااااااااو إ نااااااااااااا   المشاااااااااااااعر

المر باااااااااااات أصااااااااااابحوا يتناكساااااااااااون كاااااااااااي تقاااااااااااديم تصااااااااااااميم تبعااااااااااا  علاااااااااااى 
الر ااااااااا ، مااااااااا جعاااااااال العمااااااااال  يشااااااااعرون ماااااااان أن تلاااااااا  المر بااااااااات بحاااااااا  
بااااااااادأت تل اااااااااي ماااااااااا يلياااااااااد عااااااااان الحاجاااااااااات والشااااااااا    اااااااااي تااااااااا ثر حتاااااااااى 

لعالقاااااااااااة العاطفياااااااااااة مع ااااااااااام، ا بمشااااااااااااعر م نحو اااااااااااا وتكاااااااااااون ااااااااااااياا مااااااااااان
ويم ااااااااااااااااان مالحظاااااااااااااااااة ذلااااااااااااااااا  مااااااااااااااااان  اااااااااااااااااال  أنظماااااااااااااااااة اذستكشااااااااااااااااااف 

Navigation systems   التااااااااي  ودت ب ااااااااا المر بااااااااات و ااااااااءل
اذصااااااااوات اذلكترونيااااااااة التااااااااي تبعاااااااا  علااااااااى الثقااااااااة عنااااااااد  لاااااااا  اذبااااااااوا  
أو كاااااااااااي عاااااااااااد  السااااااااااا ون التاااااااااااا  الماااااااااااري  عناااااااااااد ال يااااااااااااد ، كضاااااااااااال عااااااااااان 

اعاااااااااااد والمقاااااااااااود أو عصاااااااااااا المقالماااااااااااواد المنتقاااااااااااا  بعناياااااااااااة كاااااااااااي صاااااااااااناعة 
الاااااااااااااتح م باذت ا اااااااااااااات وماااااااااااااا ت ثااااااااااااا  مااااااااااااان رساااااااااااااا ل ع ااااااااااااار مالمسااااااااااااات ا 
وألوان ااااااااااااا وأدا  ااااااااااااا، جميع ااااااااااااا يعاااااااااااال  تواصااااااااااااال مشاااااااااااااعريا ماااااااااااا  قا ااااااااااااد 
المر باااااااااااة، معاااااااااااال ا فياااااااااااا  اااااااااااااعور ا مااااااااااااان والراااااااااااااى، وعاااااااااااان اذرااااااااااااااد 
والنصااااااااا  الاااااااااء  أااااااااااح  المر باااااااااة توج ااااااااا  إليااااااااا  حياااااااااا  نقااااااااا   اااااااااوا  

عااااااااااني مناااااااا  المر باااااااااة، بااااااااال ماااااااااا تأو  ياااااااا  أو علاااااااااو حااااااااارار  أو أ   لاااااااال 
حتااااااااااى اذ تمااااااااااا  بماااااااااان  ااااااااااو  ااااااااااارج ن اااااااااااق المر بااااااااااة كااااااااااي الت فياااااااااا  
التلقاااااااااااا ي لسااااااااااارعة المر باااااااااااة حاااااااااااا  ظ اااااااااااور ماااااااااااا يشاااااااااااير إلاااااااااااى إقتااااااااااارا  
مر باااااااااااة أ ااااااااااار  من اااااااااااا أو المساااااااااااا مة كاااااااااااي الت فيااااااااااا  مااااااااااان الملوثاااااااااااات 
الساااااااامية التااااااااي تبعاااااااا  ب اااااااااا كااااااااي ال ااااااااو  ناااااااااوع ماااااااان أنااااااااواع المساااااااااا مات 
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عاياااااااااة الم تم ياااااااااة التاااااااااي تن ااااااااار  الر  الم تم ياااااااااة، معااااااااال   باااااااااءل  مف اااااااااو 
 ل ا.

إن م اااااااااااا  الصاااااااااااناعة الدوا ياااااااااااة أدر ااااااااااا  ذلااااااااااا  مب ااااااااااارا عنااااااااااادما بااااااااااادأت 
ت ااااااااااااار  مستحضااااااااااااارات ا العالجياااااااااااااة ع ااااااااااااار  بساااااااااااااوذت أ اااااااااااااءت ألاااااااااااااوان 
مح بااااااااااااة، وع ااااااااااااوات وت لياااااااااااا  جاااااااااااااذ  تعاااااااااااال  مشاااااااااااااعر التااااااااااااودد إلااااااااااااى 

 المريض.
ومعظااااااااام الصاااااااااناعات أصااااااااابح  تراعاااااااااي مسااااااااا لة المشااااااااااعر، ك اااااااااا  اااااااااي 

باااااااااادأت تتشاااااااااا ل سااااااااااوا  كااااااااااي مضااااااااااامين ا أو  فااااااااااا ،باااااااااارامج مح ااااااااااات التل
عملياااااااااااااااات اذ اااااااااااااااراج والمونتاااااااااااااااااج واذساااااااااااااااتعانة بماااااااااااااااءيعين ومااااااااااااااااءيعات 
كضاااااااااال عااااااااان الت  يااااااااالات التاااااااااي  يااااااااا ت ل اااااااااا كاااااااااي الااااااااادي ورات وتناااااااااا م 
ألوان ااااااااااااا واذب ااااااااااااار الااااااااااااء  تبعاااااااااااا  باااااااااااا  للمشااااااااااااا د، أو حتااااااااااااى مواعيااااااااااااد 
ال ااااااااااااا ، جميع اااااااااااااا ارتااااااااااااابط بمشااااااااااااااعر وتفضااااااااااااايالت المشاااااااااااااا دين بماااااااااااااا 

تالف الك ياااااااااااااااااار ذماااااااااااااااااالجت م. وقااااااااااااااااااد  ودت اذ اااااااااااااااااا يراعااااااااااااااااااي التنااااااااااااااااااوع و 
الشاااااااااااار ات عمليااااااااااااة مراقبااااااااااااة أدا  مح ات ااااااااااااا ومااااااااااااا ت ثاااااااااااا  ماااااااااااان باااااااااااارامج 
بم ساااااااااات تعمااااااااال علاااااااااى مااااااااادار السااااااااااعة تتعااااااااارف مااااااااان  الل اااااااااا علاااااااااى 
تفضاااااااااايالت م وساااااااااالو يات م حيااااااااااا  عمليااااااااااات انتقااااااااااا  ال اااااااااارامج وماااااااااادد مااااااااااا 
يمنحونااااااااا  مااااااااان أوقاااااااااات مااااااااا   ااااااااال مح اااااااااة أو برناااااااااامج أو حتاااااااااى م ااااااااارد 

ا، دراساااااااااااات إحصاااااااااااا ية وأدوات مساااااااااااتحدثة عة مااااااااااا إعاااااااااااالن ت اااااااااااار  لسااااااااااال
كااااااااااااي قياااااااااااااس تلاااااااااااا  الساااااااااااالو يات المدكوعااااااااااااة بالمشاااااااااااااعر ان اااااااااااارت ل ااااااااااااا 

 ار ات المسو  الميدانية.
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كثماااااااااااة عملياااااااااااات م تلفاااااااااااة تسااااااااااات دف التعااااااااااارف علاااااااااااى تلااااااااااا  المشااااااااااااعر 
   تضمن :34و ي عديد  ل

 
 . التعرف على مدر ات العمال    -1

ت دا  منتج ي اسالتعرف على مشاعر العميل حيا    رت  التراكمية ك -2
 ما.

التعرف على ما تش ل كي ذاكر  العميل من   رات سابقة قديمة أو   -3
 حديثة.

 التعرف على ما تش ل من مشاعر بشقي ا اإلي ابي أو السل ي. -4

 التعرف على سلو يات العمال  وردود أكعال م حيا  تل  ال  رات.  -5

ية  لنفسالتعرف على الت يرات التي ت رأ على جسد العميل من الناحية ا  -6
والتي تكشف ا أدوات الض ط وقياس معدذت ما تس ل  اذج ل  الكاافة  

 من موجات كي ارتفاع أو إن فاض.

التعرف على ما ي رأ على جسد اإلنسان من ت يرات نات ة عن  -7
 التحوذت النفسية الضا  ة أو الم ثر  علي .

 
 ع بات تواج نا أثنا  عملية التحويل: 

  ا تعتمد على المشاعر كسن:  إن ذل  أن عملية التحويل وحي
لكل منا مشاعر  و ي تعتمد بش ل   ير على   رات وت ار     -1

 ا صية ك ي ت تل  من ا   إلى ا  .
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المنتج قد يبع  بت ثيرات متنوعة من المشاعر كي نفا الوق  اعتمادا  -2
 على ما يستثير  من ذ ريات م تلفة م   ل ا  .

 مستويات منت ات المشاعر  مسة  ي: 
 دراسات من أن ثمة  مسة مستويات من المشاعر  ي:تء ر ال

ولااي: و ااو ي ااون ماادكوعا كااي ال الااب بساا ب، وثمااة داكاا  ذقتنا ااة، ذلاا   -1
أنناااا نكاااون باقتنا ااا  مقتنعاااين ب نااا  سااايحق  لناااا  اياااة ماااا، كال اياااات والحاجاااات 
والرغباات تتناوع، من اا ماا  او م ارد  تحقيا  ساعاد ، ومن اا ماا  او محادد كاي 

طعا ، ك  داكنا  ي محاور مرجعيتناا، والمناتج  ناا ي اون  حصل علىمثل أن أ
س با كي إطالق تل  المشاعر ونحن نقتنية لتحقي  الراى الاء  نت لا  اليا . 
كشرا  حءا  قد ي ون داكع  الت ل  لالناقة و و ي ء  مشااعر الساعاد ، أو قاد 

 لسااعاد ،ي اون داكعاة ارتادا  ماا يحقا  الراحاة للقاد  ك او أيضاا ي اء  مشااعر ا
كالحاجة أو الش    نا ي ون مدكوعا لتحقي   اية ت لب مشاعر يت ل  إلي ا 

 اإلنسان.

ال ماااا : حيااا  إن المنت اااات تعت ااار كاااي ال الاااب ااااياا كيليا ياااا يم اااان  -2
معاينت اااااا، واذحساااااااس ب ااااااا، ماااااان ااااااام ومااااااءاق ولمااااااا و ير ااااااا، ككاااااال تلاااااا  

لادينا ، ونحان المواصفات يم ن أن تعال  التوقا  ح ماا ونوعاا وتداعياتا  أيضاا
مواق  مسبقة حيا  ما نقتني  من ألوان و و ما ي ثر على ا تيار لاون المناتج 
و ااءل  نمااط وماااد  صااان  المنااتج، كااالمنتج يتاا ثر نتي اااة مواقفنااا المساابقة  اااء  
ك ي تعتمد على توقعاتناا للتاداعيات النات اة عان اذقتناا   ماا أن ماد  روقاان 
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نتابناااا كاااي مثااال ال اذبياااة أو التاااي ت المناااتج ي اااون سااا با كاااي اساااتثار  مشااااعرنا
 اذند ا .

م تمعاااي: فبعاااد لال ااادف والموقااا  يااا تي الم ياااار  كماااا ي ااا  عنصااار  -3
لا  عالقااة بالمشااعر، ومعاييرنااا وماا نا من باا  يحادد مااا  Concernاذ تماا  

يفتااارض أن تكاااون عليااا  المنت اااات مااان مواصااافات، كاااي مثااال تنااااو  اذطعماااة 
 ال ضرا .

تابنااااا عنااادما نكااااون أماااا  منااااتج  ياااار التااااي تنالمفاجااا  : مثاااال المشااااعر  -4
 مس وق  م العة ج ا   م يوتر يعمل بال اقة الك ربا ية ذسلكيا!

العاطفياااة: منت اااات ل اااا قااادر  التحفيااال و د اااا  ال   اااة أو تحثناااا علاااى  -5
 المليد من البح  واذستكشاف ك ي بالا  تدك  بالمشاعر.

 مراحل التحويل السليم للمشاعر:
 للمشاعر نحو المنت ات ننص  بما يلي من   وات: تحقي  تحو  سليممن أجل 

 أن يل ي ما ستصل إلي  من منتج لحاجة أو ا   يت ل  الي  العميل. -1

أن ي ون للمنتج دور أساسي كي حيا  العميل، وأن ي ون استعمال  مستمرا ماا  -2
 أم ن.

 أن تحق  للعميل ا تلاذ كي الوق . -3

 
محال ال ارس، وال ايم ي اب أن تكاون ون معل   لل يم إن عالقة المشاعر ي ب أن تك

 منس مة م  المفا يم.
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يل   بش ل م تل  عالقة لالمشاعر وال يم   ا  وال دو  التالي يمنحنا تصور 
 والمفا يم م  المنت ات  : 

 ط يعت  المنتج   مثا  للم ا   النوع  
قابل للمعاينة  يد صناعية السعاد \ الثقة\ ا مل المشاعر

 لكيليا ي 
 ي ل كوذذ   العد \المس ولية ال يم

يحمي راك ي  
 المر بة

قابل للممارسة  
 لسلو ي  

الموت  \ اللمن المفا يم
 والحيا 

 قابل لإلدراح ساعة يد

 
 تحويل المشاعر إلى منتجات: قخارطة طري

المشاعر

القيم

المفاهيم
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 إعتبارات التصميم : 

 بهجة فيزيائية )مثال :جاكيت الثقة(  -1

 بهجة نفسية )العائد على صورتي(  -2

 بهجة مجتمعية ) تواصلي عبر جوالي(  -3

 بهجة مثالية ) منتجات خضراء وهجينة( -4

 

 من خ ل مسح ميداني يحدد أولويات المشاعر 

 نوع المعانة  

عصف ذهني -1  

بح  إنترنت -2  

االلفاظ -3  

الذكريات  -4  

الرموز  -5  

3-   
 المراد تحقيقة  

-رموز

-مشاهير

 مفهوم  -تقاليد

 مخطط

 ألوان )مسح ميداني(

 وسيلة تعبير 

مستحدثةزاوية   

 تعديل إدراك 

 منتج جديد

 إختبار المنتج عبر مسح ميداني نوعي 

 
 

سلبي  

 أو

 إيجابي
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 المنتج ونوعه:
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 الرابع فصل
 الكريم مع المشاعر والعواطفكيف تعامل القرآن 

 
ن د است داما دقيقا ل لفاظ والصور التش ي ية ما يقر  للقارئ   كي القرون الكريم

تفاصيل دقيقة كي اذحاسيا والمشاعر، وم  مرور بعض تل  اذلفاظ والصور  
 يمن  ككر  سريعة عما عنينا ، كالحج معي مثال ا لفاظ وال بارات القرونية التالية: 

لي نستعرض بش ل عا  ما ذحظنا عد  أنواع كي التع ير عن المشاعر، فيما يحي  
 عنينا  بما ينم عن المشاعر كي القرون الكريم.

 مشاعر اللفج أو ال بار  القرونية
"وأ ء برأس أ ي  ي ر  

 إلي " 
  عن موسى ولما س  "

  "ال ضب 
 

 ال ضب 

 قال   ي  ل  
 

 مشاعر الرغبة ال نسية  

وابيض  عينا  من 
 الحلن 

 مشاعر الحلن 
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ن   ا و م  ق ل  ء نيليت يا

 نسيا منسيا
 

 مشاعر الحسر  والض ر 

 نا ع و  ألد و أأ
 

 مشاعر الد شة 

 وتي قارون ألي  لنا مثل ما  يا
 

 مشاعر الرغبة بالتمل 

 رجلكم أيدي م و أق عن  
 

 ال ضب 

 ما لم تس   علي  ص را
 

 عد  الص ر

ولما جن علي  الليل قا   ءا  
 ربي
 

 الترقب والحير  

ْد َسَرَق َأٌخ لَُّ   َقاُلوْا إ ن َيْسر ْق َكقَ 
م ن َقْ ُل َكَ َسرََّ ا ُيوُسُ  ك ي َنْفس    

َ ا َلُ ْم َقاَ  َأنُتْم َارٌّ   َوَلْم ُيْ د 

 مشاعر ال ضب 
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ُفونَ   مََّكان ا َوَّللاَُّ أَْعَلْم ب َما َتص 
َقاُلوْا َأإ نََّ  َ َنَ  ُيوُسُ  َقاَ  َأَنْا  

  َوَ َءا َأ  ي َقْد َمنَّ َّللاَُّ ُيوُسُ  
َعَلْيَنا إ نَُّ  َمنَّ َيتَّ   َوَيْص  ْر َكس نَّ 

ن ينَ  يُ  َأْجَر اْلُمْحس   َّللاََّ َذ ُيض 

 مشاعر المفاج    

 
 ثم ذحج الوص  الء  ينم  عن معدذت عالية من المشاعر  ما كي: 

 
 

 معدذت عم  المشاعر اللفج أو ال بار  القرونية
 الحب وال يا  إن عءاب ا  ان  راما
 حب الما   وان  لحب ال ير لشديد 

لن تنالوا ال ر حتى تنفقوا مما  
 تح ون 

ي لغ العم  ليت  ى مس لة م رد اذنفاق  
 إلى اذنفاق مما تحب و و درجة أعلى.

 منسياا و ن  نسيا م  ق ل  ء نيليت يا
 

 يشير إلى عم  اذلم 
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 ون اعورح وك   وذحج فيما يلي إعاد  برم ة المشاعر، بمعنى أن  م الب ب ن ي
 ما يلي، والي  نماذج عن ذل :

  
 برم ة المشاعر   اللفج أو ال بار  القرونية 

لَم تحرُ  ما أحل هللا ل  ت ت ي مراات  
 أ واج  

عملية است دا  اعور الن ء بشعور  
 الرغبة

قل إن  ان وباؤ م وأبناؤ م...وت ار  
ت شون  ساد ا..أحب الي م من  

  ب مر ..هللا..كتربصواحتى ي تي هللا

عملية است دا  للمشاعر واست دال ا من  
 أن توج  لصن   ي توج  لصن  و ر 
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 خاتمة
 ناح عالقات فيما بين ال يم والمفا يم  معادلة من العالقات، ك ب تقد ما منل   و 

  .واإليقاعات
 وجميع ا مرتبط م  بعض  بعضا  

 
ن  إلى إدراح ال يمة التي يدعونا إلي ا هللا كسدراح اإليقاع ي د  إلى إدراح المف و  وم

سبحان  لالمتثا  إلى ا، ونحن كي  ءا الم ل  بينا أن ممارسة ال يم من المم ن أن  
 : ع رالسلو ي  ي تضحى منت ات قابلة للمعاينة والتش يل وذل  تتعد  ال انب  

 المالحظة   -1

 إدراح اإليقاع   -2

 لتي تمضي وك  قاعد .الربط فيما بين لالمتشاب ات  ا  -3

 المف و .   ىويبق

عمليتي لالت ريد و دراح  كنحن نحتاج لمسار، وعناصر  ءا المسار ي من كي
 اذيقاع  

االيقاع

القيم

نواميس 
الكون
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 أربعة كي اذنتاج  ي: و ءا يتم ع ر مستويات
   . التحويل مباارالتع ير المباار من  ال  الرسم، ك نا ي ون مستو   -1

درات  على الت ريد والربط للمعاني"  مل م  "م يلة المتلقي وقمستو  يتعا -2
 فيحول ا إلى تصاميم.

  للمنتج. مستو  نفعل في  لاإلدراح واإلافا  كال نا   -3
 مستو  تحليل مسار ال يمة.   - 4  

 م   ل مستو  ساب .    ناح ”أدوات“ تعيننا على عملية التحويل أنكما 
 دك ا، وأ يرا ما يميل  كما بينا  ي  أن اذنتاج يت قلم م   ل مرحلة عمرية نست

صناعة الحال   ق اع بدأ يظ ر كي اذسواق العالمية كي عمليات تحويل ال يم 
 إلى منت ات.  

 يرا تناولنا مس لة تحويل المشاعر إلى منت ات،  ون أن المشاعر عنصر ذ نى وأ
عن  كي منظومة ال يم والمفا يم، ك ي من يت ثر أوذ ق ل أن يحرح اذنسان ساكنا 

يمضي نحو سلوح، و و ما جعلنا نستعرض ما جا  كي القرون الكريم من ويات   أو
ن لس ر أ وار  ذست راج ما ان و  علي   تعل  لنا ما يش ل مبحثا ندعو إلي  الباحثي

 من ُدرر، لربما تنير لنا مسارا و ر ي د  نحو عمليات التحويل. 

 
 هذا، وهللَا نشكُر على ما هدانا َوَمنَّ علينا.. 

 آخُر دعوانا أِن الحمُد هلِل رِب العالميَن  و 
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 المراج :
 

 كتاب هللا الكريم  -1
 منصور المزيدي ( :مؤلفات )د.زهير  -2
 تفعيل القيم وممارستها  -3

 تها ومعالجتها أنستكشال القيم ، صيإ -4

 محفزات القيم  -5

 والقيم  اإلدراك -6

 التعبير عن القيم من خ ل الفنون التعبيرية والمشري   -7

 إقرأ بعينك وسمعك وباقي حواسك  -8

 والقيم  ماط الحياةأن -9

 تفعيل القيم المجتمعية  -10

 الكترونية أخرى:مراج  ومواق   -11

 وكيبيديا  -12

 برامج ونشاطات  المؤسسة العربية لرقيم المجتمعية عرى نطاق دولي. -13

 

 المراج  االجنبية :

 

1- 2009 B.L. Bayus, UNC , See Magrab (1997), Integrated Product and Process1-  

 Design and Development  

2- Ideation , stephane angoulvant , 11-  Adabted from Stevenson, 

Hojati,(2007),p122 

3- www.zumord.net 

4- The origin and nature of emotions , by:George W.Crile,M.D  

5- Emotion:what it takes to be a product leader ,by:Peter Boatwright,Jonathancagan 

.Ivey ,the university of western Ontario  

6- Design and emotion ,by:Deana mc donagh Paul hekkert 2005, Taylor&frances 

7- Design for emotion ,by:Jeffrey Zelldman 2011 , Arronwalter 

8- The expression of the emotions in man and animals.by:CharlesDarwin m.a. 

9- Emotional branding From Wikipedia, the free encyclopedia 

10-  (ON ENGINEERING DESIGN, ICED’07 
AUGUST 2007, CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, PARIS, FRANCE 

DESIGN FOR EMOTIONS 

http://www.zumord.net/
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 المؤلف في سطور

 

 

 زهير منصور المز يدي  د.        
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 المواق  االلكترونية:

 www.zumord.net 

 www.qeam.org 

 :APPSتطبيقات 

 زهير المزيدي )زمرد( -1
 برامجنا التدريبية -2

 

 الخبرة:سنوات 

الترفزيوني  والتسويق واإلنتاجعاما في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحم ت اإلع نية واإلع مية  30أكثر من 

 والتأسيس لرهيكرة اإلع مية والع قات العامة في المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة. 

 العمرية:الخبرات 

 .1984مؤسس إدارة الع قات العامة واإلع م في الهيئة العامة لرتعريم التطبيقي والتدريب  .1
 (. 1985لردعاية واإلع ن ) T.Cمؤسس ورئيس مجرس إدارة شركة  .2
 .1986مؤسس إدارة اإلع م في بيت التمويل الكويتي  .3
 1991مؤسس لشركة الرؤية والكرمة المتخصصة في إنتاج األف م الدعائية الترفزيونية. .4
 1994 الكويت.تصدر في  أكاديمية(تسويقية  أسواق. )إع نيهرئيس تحرير مجرة  .5
، القنوات الترفزيونية (1995)الكويت سبوت إلدارة اإلع ن التجاري في ترفزيون دولة  عام شركةمؤسس ومدير  .6

 .الث ث، العامة والرياضية واالجنبية
 2000العرب " ل ستشارات اإلع مية والتسويقية  “اإلع ميونمؤسسة عام مؤسس ومدير  .7
 2008 –العربية لرقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةمجرس إدارة  رئيس .8
 .2001خبير إع مي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .9 

 :الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996عام  I.A.Aاالمريكية الدولية اإلع ن  جائزةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن. – 1999عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلع ن عام  .2
 جامعة الكويت. اإلع ني،عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع  .3
 الربنانية  Arab ADلمجرة أراب مد االع نية  عضو لجنة تحكيم جائزة )كريا( .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائز )سوبر براند( البريطانية  .5
 -جمعية التسوق الخريجية  -اإلع ن الدولية  الدولية: جمعيةيتمت  بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلع مية  .6

 جمعية التسوق األمريكية.
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

http://www.zumord.net/
http://www.qeam.org/
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من الجوائز الدولية في مجال اإلع ن أبرزها الجائزة العالمية لإلع ن عن الشرق األوسط  عرى عددحائز  .1
 . 1992برشرونة  -وروبا وأ

 إع نيةمنظمة  ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرشح لمنصب نائب رئيس مجرس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلع ن  .2
   1996-امريكية

 1999عضو مؤسس ل تحاد الكويتي لإلع ن   .3
 2013االع نية في الكويت قرد جائزة منتدى االع م العربي، لرجامعة العربية، كمؤسس لرصناعة  .4
 

 المؤلفات:

اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهيئة  ، دار ذات الس سل لرنشر، تم1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .1
 اآلسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات 1985العامة لرتعريم التطبيقي والتدريب 

مؤسسة الكويت   -الخريجي انشاء جامعة مفتوحة لدول مجرس التعاون  عرى وأضواءالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .2
   1985العرمي، لرتقدم 

 . 1994 -إنشاء بنك النصوص  .3
 . 1995-المكتب اإلع مي لرتنمية  .4
 .1994القوانين االحترازية في مجاالت اإلع م واإلع ن في العالم  .5
 2006التسويق بالعاطفة  .6
 2006 االطفال(التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة  .7
 2006تسويق أنماط الحياة  .8
  2006التسويق بالحواس الخمس  .9

  2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .10
 ، دار إنجاز لرنشر، ومكتبة جرير2010قوة الع مات التجارية  .11
، وجامعة دار الحكمة في مفتوحة في ماليزيا )برنامج معتمد في الجامعة اآلسيوية ال 2010تفعيل القيم وممارستها  .12

 تعريمية دوليا( . المؤسسة ال(، ومعتمفففففففد في )عشرات اجدة
 2010استكشال القيم  .13
 2010محفز القيم  .14
 )بالرغة التركية( 2010حركة الكامرة في القصص القرمني  .15
 2012تفعيل الحواس  .16
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .17
 2014منتجات تحويل المشاعر إلى  .18
 2014في استنساخ فكر العظماء  .19

 

 البرامج االذاعية والترفزيونية:

 ساعة إذاعية م  إذاعة دولة الكويت، سرسرة توثق صناعات اإلع ن والتسويق والع قات العامة. 600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا  - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وترفزيوني -2

 

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاري  االجتماعية 

مشروع "غراس" لروقاية من مفة المخدرات، عبر تشكيل مجرس بعضوية وزارات الدولة وجمعيات المجتم   -1
، أشادت مركة السويد بنتائج المشروع 2005-1999المدني ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاري  مماثرة عرى نطاق أوروبا.ضمن جولتها في معرض 
مشروع " وقل األرشيل اإلع ني" لرجامعة االفريقية العالمية في السودان، لنقل خبراتنا في تدشين وإدارة  -2

 2017جوائز اإلع ن الدولية عبر طربة كرية اإلدارة والتسويق.
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تام، مقدم لبيت الزكاة الكويتي، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام مشروع "سما" سوق منتجات االي -3
 2016وجعرها مراكز لموارد ماليه عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.

مشروع "سمر" سوق منتجات القرمن، م  مجموعة من القرى اليمنية، عبر حرقات تحفيظ القرمن، ل رتقاء  -4
ومفاهيمه، ال حافظا فقط، عبر برنامج أدرناه دوليا بعنوان "تحويل القيم  بالحافظ كي يكون مشغ  لقيم القرمن

 2017لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسوق لرمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى.
مشروع "أسوار" لشبكة بسواعد شبابية من مخترل دول العالم، لدعم قضايا العمل اإلنساني والحث عريه  -5

 2017بشكل تطوعي.
جزء، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنسانية عبر وسائل التواصل  100إط ق مشروع )تأمرت(، عبر موسوعة من  -6

 االجتماعي بشكل أسبوعي.
 مؤسسة الكويت لرتقدم العرمي 1986مشروع الجامعة الخريجية المفتوحة،  -7
م  المدني توقي  عشرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشترك م  جامعات ومؤسسات المجت -8

ومؤسسات تعريمية عرى نطاق دولي، بهدل تفعيل عمريات التشبيك واعتماد برامج المؤسسة العربية لرقيم 
 المجتمعية.

 2020-2019المشرل عرى تقديم دبرومين لرقيم في جامعة دار الحكمة في الممركة العربية السعودية  -9
 
 االستشارات:في مجال 

 الكويت.  -مكتب الشهيد ان األميري " مستشار إع مي لبعض مكاتب " الديو .1
 2000مستشار الشركة الكويتية لرحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة "حرل" إحدى شركات "صخر" الكويت  .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االع م والتسويق  .4
 1987، التركي الكويتيلبيت التمويل  إع ميمستشار  .5
 في قطر، وقناة الرسالة في السعودية.  1997لقنوات ترفزيونية دولية كقناة الجزيرة قدم االستشارات  .6
 2004-2002القابضة  ةالمواسا مستشار شركة مستشفى  .7
 ، إحدى شركات مؤسسة الكويت لرتقدم العرمي.2003"  العرميمستشار "المركز  .8
 2005لشركة الشرقية ل ستثمار  التجاريالرواج  اسممستشار  .9

 2005)عربية وأجنبية وثنائية الرغة(  IPEموعة مدارس مستشار مج  .10
 2006لشركة االمتياز ل ستثمار  التجاريالرواج  اسممستشار  .11
 2009، 2007العرمية  لألبحاثالكويت  لدى معهدمستشار التسويق  .12
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