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امللخص:

سمط البحث الموسوـ بعنواف مفيوـ الجودة في المنتجات الصناعية المختزلة

مظيرياُ.

إذ احتوى البحث عمى خمسة فصوؿ  ،تضمف الفصؿ األوؿ مشكمة البحث وأىميتو

وىدفو فضبل عف الكممات المفتاحية .

تجسدت مشكمة البحث مف خبلؿ التساؤؿ التالي  :ىؿ إف مستوى الوعي المعرفي

عبر عف اىمية مفيوـ الجودة في المنتجات الصناعية المختزلة مظيرياً إذ كاف ممبياً

لرغبات المستخدـ ؟

وتبرز أىمية البحث عمى :اىمية تييئة فيـ واسع وتطبيقي لممتطمبات االساسية

لتحقيؽ الجودة في المنتجات الصناعية المختزلة مظيرياً.

آما ىدؼ البحث  :أيجاد مرتكز تصميمي يعمؿ عمى تفعيؿ التفوؽ التكنموجي

لممنتجات الصناعية المختزلة مظيرياً مف خبلؿ تحقيؽ الجودة العالية لؤلداء

الوظيفي ليا .

حدود البحث  :تحدد البحث الحالي بدراسة الجودة في االجيزة المنتجة مف قبؿ

شركة كانوف لجياز( الطابعة).
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ًاجلودة يف تصنيه املنتجات الصناعية احملتزلة مظهريا
 مسًُ عبد الىِاب حمىد التكرييت. ً

: الكلنات املفتاحية

...  تعني الجيد ينقض الرديء ويقاؿ أجاد فبلف في عممو واجود واستجاد-: الجودة
عده جيداً (ووجد جيداً او طمب جيداً وايجاد الشيء يجوده أي صار جيداً( ووجد

.)1(ًجيداً أو أطمب جيداً وأجاد الشيء يجوده ( جودة) أي صار جيدا

 الجودة ىي وصوؿ المنتج الصناعي الى حالة: التعريؼ االجرائي لممفيوـ الجودة

. مف أكساب المستخدـ الرضى متوافقاً مع متطمباتو واحتياجاتو

Abstract:
The research titled "The Concept of Quality in Industrial
Products" was highlighted in a descriptive manner.
The research contains five chapters, the first chapter includes the
problem of research and its importance and purpose as well as key
words.
The problem of research is reflected in the following question: Is
the level of awareness of knowledge expressed the importance of
the concept of quality in industrial products, which reduced the
appearance of the appearance of the requirements of the user?
The importance of the research is emphasized: the importance of
creating a broad and practical understanding of the basic
requirements for quality in the products that are minimally
dematerialized.
The objective of the research is to find a design base that works to
activate the technological superiority of the industrial products,
which is minimally reduced by achieving the high quality of their
functional
performance.
Limitations of the research: The current research determines the
quality study in the equipment produced by Canon for the printer.
Keywords:
Quality: - means good, bad, bad, and said to be a scavenger in his
work and the best and find ... a good number (and found a good or a
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good request and find the thing to make him any good) and find
well or ask well and find the thing to him (quality) ).
The procedural definition of the concept Quality: Quality is the
arrival of the industrial product to the case of the user's satisfaction
Agasm in accordance with the requirements and needs.

الفصل االول
وشكمُ البحح

مما الشؾ فيو إف عالـ المنتجات الصناعية والخدمات اليوـ ىو عالـ الجودة

وارضاء المستخدـ في المقاـ األوؿ ثـ تحقيؽ الربح وزيادة اإلنتاجية فى المقاـ
التالي ولعؿ الداعي ليذا التوجو زيادة المنافسة العالمية وتوفر البدائؿ لدى المستخدـ

مما يعطيو الفرصة لبلختيار والمفاضمة بيف سمعتيف مف نفس النوع الذي يريد  ،إذ
كاف لمعمـ والتطور التقني والتكنولوجي دوره المباشر في إخراج المنتج الصناعي

بالشكؿ الذي ينسجـ مع قابميات الجودة والمتانة االدائية لممنتج الصناعي  ،لجعمو

ميداناً لمتنافس التقني الجيد متبلئما مع قابميات المستخدـ  ،ومف ىنا استخمصت
الباحثة التساؤؿ وجدتو مف الممكف أف يبرر مشكمة البحث الحالي  ،ىؿ إف

مستوى الوعي المعرفي عبر عف اىمية مفيوـ الجودة في المنتجات الصناعية

المختزلة مظيرياً إذ كاف ممبياً لرغبات المستخدـ ؟

أِىًُ البحح  - :تجسد أىمية البحث الحالي في االىتماـ الخاص في أف أي فشؿ
في عمؿ الجياز سيؤدي الى فشؿ في االداء المكرس لتحقيؽ اإلداء الوظيفي لعمؿ

الجياز بصورة عامة  ،واف تطوير المنتجات الصناعية واضافة التقنيات الحديثة ليا
تعد مف المزايا االساسية لبرنامج ادارة الجودة الشاممة وقد تؤدي الى زيادة العمميات

الوظيفية المحسنة لعمؿ الجياز والتي تعمؿ عمى تحسيف جودة المنتجات الصناعية

وذلؾ مف أجؿ مواجية التطور التقني والتكنولوجي الذي تمر بو المنتجات الصناعية
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وذلؾ مف خبلؿ  :تييئة فيـ واسع وتطبيقي لممتطمبات االساسية لتحقيؽ الجودة في

المنتجات الصناعية المختزلة مظيرياً.

ِدف البحح  :أيجاد مرتكز تصميمي يعمؿ عمى تفعيؿ التفوؽ التكنموجي لممنتجات

الصناعية المختزلة مظيرياً مف خبلؿ تحقيؽ الجودة العالية لؤلداء الوظيفي ليا .

حدود البحح  :تحدد البحث الحالي بدراسة الجودة في االجيزة المنتجة مف قبؿ

شركة كانوف لجياز( الطابعة).
الكمىات املفتاحًُ

الجودة  -:تعني الجيد ينقض الرديء ويقاؿ أجاد فبلف في عممو واجود واستجاد ...
عده جيداً (ووجد جيداً او طمب جيداً وايجاد الشيء يجوده أي صار جيداً( ووجد

جيداً أو أطمب جيداً وأجاد الشيء يجوده ( جودة) أي صار جيداً(.)1

التعريؼ االجرائي لممفيوـ الجودة  :الجودة ىي وصوؿ المنتج الصناعي الى حالة

مف أكساب المستخدـ الرضى متوافقاً مع متطمباتو واحتياجاتو .

الدراسات السابقة  -:مف خبلؿ البحث والتقصي عف الدراسات السابقة حوؿ الجودة

في تصميـ المنتجات الصناعية لـ تتوفر دراست سابقة لذا يعد ىذا البحث يعد رائداً

في ىذا االختصاص .
اجلودة
وقدوُ عَ اجلىدَ

الفصل الثاني
املبحث االول

تعد جودة المنتج بأنيا درجة وفاء المنتج الحتياجات و رغبات المستيمؾ ،

كونيا اإلتقاف األعـ واألشمؿ مف كممة الجودة أو مجرد القياـ بعمؿ جيد فاإلتقاف

يأتي نتيجة التحسيف المستمر ليصؿ العمؿ إلى أكمؿ وجو وأفضؿ صورة وىو

 . 1انفبسولٍ حذغٍُ انُبجٍ ،لبيىط مصطلحات المصارف والمال واالستثمار  ،بُشوث يكخبت نبُبٌ 2005
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اليدؼ المنشود مف تطبيؽ الجودة الشاممة

()1

ومف وجية نظر تقنية فإف الجودة ىي

عبارة عف مجموعة مف خواص مواصفات المنتج تحدد مدى مبلئمة المنتج لكي

يقوـ بأداء الوظيفة المطموبة منو بما يتوقعيا المستيمؾ وييدؼ اليو المصمـ كونيا

المحدد األساسي لمواصفات المنتج الصناعي .

ما ىي الجودة ؟ في حقيقة األمر يصعب الحديث عف الجودة بدوف توقع

الصورة النيائية وليست بالضرورة واف الصورة المثالية ) لممنتج المطموب الحصوؿ
عميو .كما يصعب الحديث عف" الجودة "أو تحديد مقوماتيا أو معاييرىا قبؿ تعييف

المعادلة التي ستحكـ النظرة إلى المنتج النيائي المطموب تقويمو أو فحص نوعيتو :
ىؿ سيبنى الحكـ عمى وظيفية المنتج) قدرتو عمى تحقيؽ ما صمـ مف اجؿ تحقيقو

في وقت مناسب وبجودة مناسبة وتكاليؼ مقبولة وفاعمية مرضية )...أو عمى

تركيبتو أو عمى عناصره المكونة أو شكمو أو قدرتو عمى إثارة إعجاب المستيمكيف

بو أو عمى تفجير بعض الحقائؽ الجديدة...؟" (اذف ىي معيار درجة تثميف

المستيمؾ أومف ينوب عنو لموضوع االستيبلؾ كونيا حكـ تقويمي لموضوع

الوصؼ ماديا كاف أـ رمزياً لمكوف النظاـ ،القانوف السمعة أو الخدمة أو أي منتج

نيائي يمخص مدى تحقيقو لمعيار أو أكثر مف المعايير التي وضعت أصبلً لحكمو

وتبيف فضائمو أو نواقصو  ،ويمكف أف تطوؿ الئحة المعايير إلى ما النياية تبعاً

لمتوظيؼ المتوقع لموضوع التقويـ ،

فمف المعايير المستخدمة نذكر السرعة ،

المقاومة عمى أنواعيا مقاومة الصدمات  ،الطقس ،الزمف ،التآكؿ  ،الوظيفية ،
اإلنتاجية  ،االقتصادية  ،الندرة ،المرموقية  ،النقاء  ،الجمالية ...وغيرىا ،ويمكف

تقرير الجودة باستخداـ معيار واحد أو أكثر ،بحسب الموقؼ وطبيعة التوقعات ،

وليست الجودة حالة وحيدة ثابتة يعمف عف وجودىا عند العثور عمييا بؿ ىي
 . 1انُؼًٍُ ،أ.د .يذًذ ػبذ انؼبل  ،جبيؼت انششق االوعظ نهذساعبث انؼهُب  ،إداسة انجىدة انًؼبصشة  ،يمذيت فٍ اداسة انجىدة انشبيهت نؤلَخبج وانؼًهُبث وانخذيبث انطبؼت انؼشبُت
2009ص 31
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حاالت متدرجة مف أدنى القيـ السالبة إلى أعمى القيـ الموجبة  ،تتبدؿ مقاييسيا

وصيغيا تبعاً لما يط أر عمى المعايير سابقة الذكر مف تحوالت وعمى التوقعات بنات

المنافسة مف تعديبلت وعمى عكس الكيفية التي تفيد التصنيؼ والفرز بدوف

تحميميما عبء المفاضمة بدوف تضمينيما حكماً قيمياً بشكؿ حتمي تحدد الجودة

الموقع الترتيبي الذي يحتمو الكياف الموصوؼ عمى مدرج تفاضمي معروفة أوزاف
مراقيو المعيارية وشحناتيا القيمية مسبقاً(.)1
اجلىدَ وفّىً وركب يكره الغىىض

ليست الجودة مفيوماً غيبياً ،ولكنيا ليست أيضا مفيوماً حسياً يمكف التقاطو

ببساطة  ،وقياسو بسيولة كما يحمو لمبعض أف يشيع فمـ يحدث أف تدلت الجودة

مف السماء مستقمة بنفسيا وىبطت في فضاء بكر لـ يدنسو فكر بشري مصمحي كما

لـ يسبؽ أف نبتت الجودة مف العدـ مقنعة بعباءة النبؿ والسمو ومنعتقة مف أي تاريخ
تنافسي ...لذلؾ وألسباب أخرى كثيرة يصعب الحديث عف الجودة الفعمية الحقيقية

خارج نطاؽ الكياف الواحد ،أي عند الخروج مف دائرة العنصر المفرد إلى فضاء

الجماعة التعددية فمع الجماعة التي ال تكوف عناصرىا في العادة نسخاً طبؽ

األصؿ عف بعضيا البعض يستحيؿ الحديث عف جودة عامة ألف منطؽ الجودة

يفرض في الحد األدنى مف شروط اتساقو الداخمي أف تكوف درجات" الجودة "موزعة
بالتعادؿ متوازنة االنتشار عمى مختمؼ مكونات الكياف الموصوؼ أو المزمع وسمو

بالجودة .ويصعب بالتالي ،عمميا وذىنيا القبوؿ بأف تتشكؿ صفة الجودة عمى طريقة

المتوسط الحسابي أي أف" تُردـ "حفرة ما(.)2
اجلىدَ كأِداف  -:ألىداؼ الجودة وجيتي نظر وىما

 . 1وهبه َخهه .يغأنت انُىػُت فٍ انخشبُت .بُشوث ،انًؤنف - ٤٦ ..هى انُبشش ،حىصَغ يؤعغت َىفم نهخىصَغ ، ٣٠٠٢ ،ص .٤٢
. 2وهبه َخهه ؛ ( جىدة انجىدة فٍ انخشبُت (  .انذاس انبُضبء ،يطبؼت انُجبح انجذَذة ، ٣٠٠٢ ، ،ص .٣٢
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اوالً  -:أىداؼ الجودة مف وجو نظر المستخدـ وتوقعاتو في المنتج الصناعي التي

يتمقاىا والتي تمثؿ في النياية ما يبتغي مف مفيوـ الجودة ومف أىدافو ووجية النظر

ىذه يمكف أف نسمييا بأىداؼ الجودة بالنسبة لممستخدـ وىي-:

 .1منتج ذو كفاءة يؤدي الغرض الذي مف أجمو اشتراه المستخدـ.
 .2منتج ذو شكؿ وتشطيب مناسب

 .3مناسبة السعر إلمكانيات المستخدـ " أقؿ سعر "
 .4انعداـ العيوب

 .5عمر افتراضي أطوؿ " تماسؾ المنتج عبر الوقت "
 .6خدمات ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار
 .7الثقة في المنتج

 .8توافر الضماف عمي المنتج " فترة ضماف "

 .9توافر المنتج في األسواؽ وسيولة الحصوؿ عميو

 .10الوفاء بمواعيد التسميـ
 .11الدعـ الفني

 .12اإلبيار في المنتج

 .13توافر قنوات اتصاؿ بيف المستخدـ والمؤسسة أو الشركة أو مقدـ الخدمة
 .14توافر شروط األمف والسبلمة في المنتج

 .15إنخفاض" أو انعداـ " تأثير المنتج عمي البيئة .

 .16رغبات خاصة ( المستخدـ ) مف الممكف أف يحددىا ىو في المنتج أو الخدمة
ممحوظة " ىذه ىي األىداؼ أو الرغبات العامة لمعميؿ وليست بالضرورة أف تكوف

كميا محققة بالنسبة لمعميؿ الواحد لكي يكوف راضياً فربما يرضي العميؿ بجزء منيا

أو يطمبيا كميا أو يزيد عمييا برغبات خاصة "
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ثاًٌا -:أِداف اجلىدَ وَ وجُّ ٌظر املصىي -:

 .1تحقيؽ رغبات المستخدـ وتمبية مطالبو وصوالً إلى مرحمة إبيارهُ.
 .2تحقيؽ أعمى المكاسب واألرباح.
 .3خفض تكاليؼ اإلنتاج وتحقيؽ سعر منافس لممنتج أو الخدمة.
 .4زيادة اإلنتاجية.

 .5تقميؿ نسب المرفوضات و المرتجعات.
 .6مواكبة التطوير التقني والتكنولوجي.

 .7التوافؽ مع القوانيف والمتطمبات الدولية والمتمثمة فى ىيئة المواصفا ( ) ISO
وكذلؾ منظمة التجارة الدولية الجات (  ) GATTوقوانيف السبلمة واالشتراطات

البيئية.

 .8التحسيف المستمر لمتصميـ المنتجات الصناعية .

 .9تحقيؽ القدرة لممؤسسة أو الشركة عمى المنافسة و البقاء.

ولتحقيؽ كؿ ذلؾ البد مف ثقافة جودة ويقصد بثقافة الجودة " نظاـ المنظمة الذي

يؤدي الى بيئة ذات قيـ وأعراؼ واجراءات وتوقعات تعزز الجودة وتتشارؾ

المنظمات بعدد مف الخصائص العامة التي تعكس ثقافة الجودة فييا بصرؼ النظر

عف المنتجات التي تقدـ
ختطًط اجلىدَ :

)(1

يمثؿ التخطيط الخطوة االولى لضماف إدارة الجودة في تنفيذ تصميـ المنتجات

الصناعية ويتضمف تخطيط الجودة القدرة عمى مواكبة التطور التقني والتكنولوجي

1. Goetsch, David, L., Davis, Stanley & Davis. B., (1997) , " Introduction to total Quality Management for Production Processing and
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Services " 2nd edition, Hall, Inc, New Jersey 136-138.
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التي تبغي النتيجة المرغوبة ويتـ تحديد خصائص الجودة المطموبة في ىذه المرحمة

فيما يتصؿ بكؿ مف الحالة الوظيفية  ،ومخرجات النظاـ  ،واالداء  ،والمعولية
ويتضمف تخطيط الجودة كبلً مف اآلتي :

()1

.

ال  :ودخالت ختطًط اجلىدَ وتشىن عمِ :
أو ً

 سياسة الجودة  :وتمثؿ النظاـ الكمي لتصميـ المنتجات الصناعية فيما يخص

الجودة الذي تعبرعنو االدائية الوظيفية لممنتج الصناعي.

 كشؼ المدى  :وىو مدخؿ أساسي لتخطيط الجودة كونو يوثؽ البنود الرئيسة
لتصميـ المنتجات الصناعية وتكوف أىدافو التي تعمؿ عمى تحديد المتطمبات الميمة

لمعممية التصميمية لممنتج الصناعي

 وصؼ المنتج :بالرغـ مف اف عناصر وصؼ المنتج الصناعي قد تكوف مجسدة

في كشؼ المدى فأف وصؼ المنتج الصناعي غالباً ما يحتوي عمى تفاصيمو الفنية

والمعوقات االخرى التي قد تؤثر في تخطيط الجودة .

 المعايير والقوانيف  :يحدد المصمـ الصناعي جميع المعايير والقوانيف ذات
الصمة بمجاؿ تطبيؽ تنفيذ تصميـ المنتج الصناعي والتي قد تؤثر فيو .

مخرجات العممية االخرى  :باإلضافة الى كشؼ المدى ووصؼ المنتج فأف

العمميات االخرى قد تولد مخرجات يجب اف تعد جزءاً مف تخطيط الجودة فعمى
سبيؿ المثاؿ قد تحدد مخرجات تنفيذ تصميـ المقترح لممنتج الصناعي متطمبات

جودة االستخداـ االفضؿ التي يجب اف تنعكس في خطة إدارة الجودة.

ثاًٌا :أدوات وتقًٍات ختطًط اجلىدَ  :وتسيـ ىذه االدوات في توقع مشكبلت

الجودة ومف ثـ تطوير طرائؽ التعامؿ معيا  ،ومنيا أشكاؿ التدفؽ  ،واشكاؿ السبب
1. Schwalbe, Kathy, (2007) ," Information Technology Project Management ", 5th edition, Thomson Course Technology A division of
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Thomson Learning , Inc, America:308 – 313 .
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والنتيجة  ،واالشكاؿ الخاصة بتدفؽ النظاـ او العممية  ،كذلؾ تقنية تصميـ التجارب

وىي تقنية تحميمية تيدؼ الى تحديد المتغيرات التي ليا التأثير االكبر في النتيجة

الكمية  ،وتستخدـ في جميع مجاالت تنفيذ تصميـ المنتج الصناعي بما في ذلؾ

مقايضات التكمفة والجداوؿ اليجاد حموؿ مثمى لممشكبلت .

ثالجا :خمرجات ختطًط اجلىدَ  :ينبغي اف تصؼ خطة الجودة كيفية تنفيذ المصمـ

الصناعي لسياسة الجودة فيو  .ويجب اف تحدد الييكؿ التنظيمي  ،واألدوات

والمسؤوليات  ،والموارد المطموبة لتنفيذ الجودة  .ويحدد في خطة الجودة كذلؾ  ،كؿ

مف الرقابة عمى الجودة  ،وضماف الجودة  ،وتحسيف الجودة .
املبحث الثاني /االختزال والتصنيه الصناعي
دور االختزاه املظّرٍ يف التصىًي

يسعى المصمـ الصناعي لتحقيؽ االختزاؿ المظيري كيدؼ بحد ذاتو كونو

مؤش اًر لجودة المنتجات وديمومتيا  ،إذ اف استحضار عدة مستويات لممعنى يجعؿ
باالمكاف قراءة المنتجات الصناعية وعناصرىا بطرؽ شتى في ٍ
آف واحد ىو مؤشر

لجودة التصميـ

()1

 ،وأف المنتجات الصناعية ذات قيمة اكبر وذات ديمومة اكثر

عندما يعاد تفسيرىا مرة بعد اخرى مف قبؿ المستخدميف جدد

()2

 ،فضبل عف

أىداؼ اخرى
اعتبار االختزاؿ ىدفاً بحد ذاتو  ،فاف تحقيقو في المنتج الصناعي لو
ٌ
إذ اف زيادة تشفير المنتج يحقؽ االتصاؿ مع المستخدـ كما ىو مقرر لو وتنقذ تحوؿ

الشفرات سريعة التغيير ويمكف زيادة تشفير المنتج بمزج الطرز المختمفة وصوالً

 . 1فُخىسٌ  ،سوبشث  ( :انخؼمُذ وانخُبلض فٍ انؼًبسة )  ،حشجًت  :عؼبد ػبذ ػهٍ يهذٌ  ،داس انشؤوٌ ا نثمبفُت انؼبيت ،ص 31بغذاد  ،ط.1987/1
2 Jencks , Charles “ The Architecture of the Jumping Universe ” AD Academy Editions, 1997pp35.
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لمنتج معقد يساعد في االتصاؿ  ،كما اف الخمط بيف التوجيات التقميدية والحديثة
()1

يخمؽ حقبلً مف التوترات ويحقؽ انعاشاً وتعزي اًز لكؿ المعاني

.

واف ىدفاً اخر ىو اقناع الناس بتبني قيـ الجودة والمثالية لفائدة المجتمع ،

فااإلختزاؿ يبمور سمسمة االدراكات المعقدة والمشتتة مما يكثؼ التأثير المباشر

ويمكف المستخدـ مف تكويف عبلقة بيف ما يراه وما يكتشفو بنفسو ( ،(2وغالباً ما يمجأ

المصمـ إلى االختزاؿ لمتعبير عف مضاميف فكرتو المتعمقة بضرورات وحاجات

تصميمية تكوف مف األىمية لتحقيؽ وظيفة محددة يتبمور دورىا مف خبلؿ ىيئة
الشكؿ الذي (يتبع الوظيفة  ،يؤكدىا  ،يبمورىا  ،ويوضحيا يجعميا واقعية فيو

يستخدمو ويحدث عميو الكثير مف المتغيرات لتحقيؽ تنويعات شكمية مظيرية السيما

وأف (ىيئة التصميـ مكونة مف تنويع باألشكاؿ) وذلؾ التنوع إنما يحدثو المصمـ
بفعؿ المتغيرات التي يظيرىا عمى الشكؿ بفعؿ االختزاؿ الذي يكوف لو األثر الفاعؿ

في تجسيد الفكرة وتحقيؽ ىدفيا مف خبلؿ المعالجات االختزالية التي أُحدثت عميو
وبالتالي الكؿ التصميمي  .إف االختزاؿ يتـ بصورة تعبر عف صفة الشكؿ  .ومف

خبلؿ إختزاؿ المفردات ذات اإلظيارات المتنوعة عمى مجموعة مف االشكاؿ

الخارجية الخالية مف أي تفاصيؿ متجاو اًز كؿ التفاصيؿ (أي يستعيف بالبدائؿ إليجاد

نظير الشيء الطبيعي فربما يستخدـ الخط  ..أو يستعمؿ الموف  ..أو المممس)

والنظير ىنا يكوف اخت ازالً لممفردة أو ىيئة الشكؿ الواقعية  ،و(االختزاؿ ال يتـ عمى
الشكؿ لذاتو بؿ يتعدى ذلؾ إلى الصفات المظيرية  ،كونو يرينا أي شيء بدوف

كممات  ..وكيؼ تكوف األشياء وكيؼ تشبييا وكيؼ ىي مختمفة عف األشياء
األخرى ويرينا اإلحساس بيا  ،وكذلؾ مف األعتبارات الوظيفيو ىي العوامؿ التي ليا
تأثير كبير في مظير المنتجات الصناعية وىو الشكؿ والنسب والمقياس اذ يجب
1 Jencks , Charles “ The Language of Post Modern Architecture” Academy Edition, London ,1991p19..
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اف يحقؽ الجودة المرتبطو بطبيعة الفعاليو التي تؤدى في المنتج الصناعي فضبلً

عف وصؼ الفيمسوؼ (برادلي)* ىذه الفكرة ((بأف الحركة مستحيمة عمى الشيء إذا

كممت حقيقتو))

()1

برادلي  .ؼ .ىػ)1924-1846( .

() 2

التنوع في الفكرة التصميمية

تعد الفكرة التصميمية البدء االشتراطي وىي المستحصؿ الذىني الذي يتأسس

بفعمو الفعؿ األوؿ لماديتيا  ،أي أنيا كي تتحوؿ مف الذىني إلى المادي البد أف
تكوف بدافع يكوف ىو الناتج التقني لمفكرة إذ يتأثر المصمـ بفعؿ موضوعات تكوف
ىي المثير ة لحواسو لمتفكير بيا والتي تدخؿ مف ضمف الروط الضاغطة عميو

وبالتالي عمى الناتج المنجز إذ تعد تمؾ الموضوعات مغذيات تحفز صيرورة الفكرة
فيي تثير الحواس وتوقظ وتحرؾ الممكات العقميػة مف أجؿ أف تقارف أو تربط أو

تفصؿ

()3

وما تمؾ المقارنات والروابط والفصؿ إالّ مادخؿ يأخذ بيا المصمـ لتكوف الفكرة

وتكوف مصد اًر مف مصادر تنوعيا  .ولكي تصبح الفكرة ناتجاً مييأً لبلنتقاؿ مف
حاؿ ذىني إلى حاؿ آخر مادي فيي بحاجة لحالة مف االستعداد والوعي فتماميتيا

البد أف يييئ ليا الوعي واالستعداد فبدونيما ال يكوف الناتج متكامبلً ذلؾ ألنيما
يعمبلف لبلرتقاء بالفكر فيييئ المصمـ الصور الذىنية ويستبدليا بأُخر أو يضيؼ

عمييا ويحرؾ بيا فتكوف (شاممة ومستحوذة عمى التفصيبلت إلى جانب القدرة

الكافية عمى اإلقناع واثارة االنتباه)

()4

وعندما يتـ لو ذلؾ فإنو ينتقؿ إلى مرحمة

أخرى وىي مرحمة (تحديد النقطة الفاصمة بيف ماديات الفكرة والفكرة) فتتحوؿ

 . 1انًىعىػت انؼشبُت انًُغشة  .يصش  :انذاس انمىيُت نهطببػت  1960 ،ص. 336
 . 2فُهغىف إَكهُضٌ يثبنٍ فٍ انمشٌ انؼششٍَ  .اخز انفهغفت انهُغهُت فٍ انًطهك  ،نكُت َشي أٌ انذك كبيم ثببج ال َخغُش واٌ انًخغُشاث وهى  .ونه يؤنفبث (انًظهش وانذمُمت) و
(يببدي انًُطك)ػبو .1883
 . 3يىفىسد  ،نىَظ  :االعخُؼبة انجًبنٍ نآلنت  ،حشجًت  :فالح سدُى  ،يجهت انثمبفت األجُبُت  ،انؼذد ، 13/انغُت1984 ، 4/
َ . 4مطٍُ  ،عؼُذ ( حذهُم انخطبة انشوائٍ  ،انضيٍ  ،انغشد ) انطبؼت انثبنثت  ،انًشكض انثمبفٍ انؼشبٍ  ،بُشوث  ، 1997 ،ص.)31
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المخططات الذىنية إلى أفعاؿ مادية باألداء التنفيذي وبيذا يصؿ إلى بدء التنوع

التقني لكؿ العممية التصميمية وليذا الحد يبدأ بوضع الممسات األولى لمادية فكرتو
مف خبلؿ وضع المخططات األولية التي يجسد بيا وتكوف المخططات بمثابة
خطوات مكممة والحقة ليا ولتنوعيا التقني فيضع نوع التقنيات التي تستخدـ أثناء

التصميـ وتبقى الفكرة األساسية لتمؾ العممية حاضرة في ذىنو .
ٌشق االختزاه والتكىيَ املتداخن يف املٍتج الصٍاعٌ

يكوف التقديـ في ىذا النوع مف التكويف مف خبلؿ تداخؿ مجموعة مف األفكار

والصور (األحداث) بعضيا ببعض  ،دوف األىتماـ بتتابعيا الزمني  .اذ يغدو األمر

في ىذه الحالو أشبو بوقوع األحداث في الواقع  ،لكنيا تجري في الحكاية عمى نحو
منظـ  ،بمعنى اف ثمة ما يؤدي الى ترابط بيف احداثيا وتشكؿ لحمتيا األساسية .

فاألحداث يمكف اف تقدـ ( مف خبلؿ تداخؿ مجموعة مف الصور واألفكار التي تقدـ

بحيث يسير القارئ في مسارب عديدة متداخمة ...مع تداخؿ اكثر مف صوت

وامتزاجيا الشريدة )(.)1

ولـ يقتصر أستثمار الحدث عمى المجاالت المسانية كالقصص والرواية والشعر

وغيرىا مف مواطف القمـ والمساف في األدب  ،بؿ أستثمر الحدث في عدة أنظمة غير

لسانية كالفنوف التشكيمية والمسرح والتصميـ

()2

.

يبلحظ مما تقدـ  ،اف فكرة الحدث كداؿ في التصميـ تظير مف خبلؿ مفردات ذات

خصوصية معينة  ،ليا اثرىا في الذاكرة  ،وىذه المفردات تؤشر الى حدث ما مف

خبلؿ تداعي األفكار واألحداث المرتبطة بتمؾ المفردات(األشارات المجسدة لمحدث)

وطبيعة التأشير ىذه تتحدد بنوعيف :

 1يصذس انغببك  ، 2002 ،ص85
َ . 2مطٍُ  ،عؼُذ "حذهُم انخطبة انشوائٍ  ،انضيٍ  ،انغشد  ،انخبئُش " انطبؼت انثبنثت  ،انًشكض انثمبفٍ انؼشبٍ  ،بُشوث  ، 1997 ،ص31
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-1

العممية التصميمية متزامنة مع الحدث وبالتالي متأثرة بو ،فيكوف الفعؿ

-2

العمة التصميمية مفترقة عف الحدث  ،وانما تدؿ عميو (اي الفعؿ التصميمي)

المعماري بييأة داؿ لذلؾ الحدث .

مف خبلؿ تضميف ذلؾ الفعؿ لمفردات ما تؤشر الى حدث متميز .

جملة كلية الرتبية االساسية

- 722 -

وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

اجلودة يف تصنيه املنتجات الصناعية احملتزلة مظهرياً
ً  .مسًُ عبد الىِاب حمىد التكرييت

إال أف ما ىو ميـ في السرد القصصي المقدـ مف خبلؿ المنتجات ىو النظاـ

االحداث في المنتج الصناعي مستخدماً فييا نظاماً سردياً بييئة شريط سينمائي
منظـ في المنتج ال يكوف مبعث اًر لتسمسؿ الوظائؼ "المعبر عنيا بالحماقات أىمية
نسبية الى النظاـ اليندسي الذي أراد تمثيمو عبر الحقيقة" وىكذا ومف خبلؿ ىذه

المناظر تكشؼ الرواية عف نفسيا ويتـ فض مكنونيا ( . )1
املبحث الثالث /النظرة اإلدراكية جلودة املنتجات الصناعية املختزلة
اإلدراك البشـــرٍ:

إف اإلدراؾ اعظـ عامؿ لتكويف المفاىيـ في الوجود وليس لمعيف البشرية

منافس في كونيا اوؿ عضو لتكويف المفاىيـ االدراكية الحسية .وا َّف الصور البصرية
التي نكونيا يتـ تركيبيا مف انطباعات حسية متناثرة عمى اساس إثارة مايزيد عمى
()1

مائة مميوف خمية حساسة لمضوء موجودة في شبكية العيف.

وا َّف إثارة شبكية العيف

ترتبط ارتباطا غير مباشر فقط بالشيء الذي نراه فعبل وىناؾ عممية وسطية طويمة
يتـ خبلليا تفسير االنطباعات الحسية عمى اساس الخبرة  .فاالدراؾ عممية عممية

تشتمؿ عمى انشطة عديدة منيا االنتباه واالحساس والوعي والذاكرة وتجييز

المعمومات كما يرتبط بالتعميـ  ،وتتداخؿ البيئة المحيطة بو او غير المألوفو بالنسبة

لو ،كما اف المعرفة الفراغية تمعب دو ار ميماً في التذكر  ،فالعناصر المسيطرة تمعب
دو ار بار اًز مف حيث التعرؼ عف وعي العناصر الغير مألوفة داخؿ التصميـ.

()2

ويمكف تعريؼ االدراؾ ( بانو اختبار المحيط مباشرة عف طريؽ الحواس أي انو

العممية التي يختبر بيا المرء محيطو المباشر وتكوف نتيجة ىذه العممية تمييز الواف
مثبل او روائح أو أصوات أو أشكاؿ ثابتة أو متحركة في المكاف  .ومف الممكف
القوؿ اف االدراؾ يشير الى العممية التي تترجـ بيا االثارة الحسية التي تتعرض ليا

 . 1انكشَضة ،د .ػببط ػهٍ دًضة ،وآنجببسٌ ،د .ػًبد ػبذ انذًُذ  ،آنُت األعطشة  ،لشاءة فٍ حىظُف األعطىسة فٍ انؼًبسة انًؼبصشة
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الحواس الى خبرة منظمة  ،او ىو ،كما يرد في تعابير عمـ النفس التجريبي
()3

استجابة الفرد الثارة خارجية

.

وا َّف االدراؾ عممية تؤدي الى اف يصبح الفرد واعياً لشيء مافي محيطو ،
ٍ
الغالب بشكؿ فوري ومفاجئ(( .)4وتحاوؿ عدة نظريات
وتحدث ىذه العممية في

إدراكية ربط وتفسير العبلقة بيف المتمقي والصورة وتنحصر بثبلث نظريات أساسية

ىي (الكشتالتية ) والتي يفترض أف الفرد يمكف أف يدرؾ الصورة ككؿ مف عناصر

وأجزاء ترتبط مع بعضيا ضمف مجموعة قوانيف خاصة والنظرية (التعاممية ) والتي

تيتـ بدراسة العبلقة بيف المستخدـ واألشياء المحيطة بو والتركيز يكوف عمى

الخبرة في اإلدراؾ والنظرية (االيكولوجية أو التبوئية)التي تعد األحاسيس عبارة عف

منظومات إدراكية دوف تدخؿ العمميات الذىنية العقمية.

النظرية الجشتالتية لئلدراؾ الجشتالت ) (Gestaltكممة ألمانية تعني الصيغة

) ، (Configurationالييئة ) ، (Figureالبنية) ، (structureالنمط )(pattern
 ،والشكؿ

)(formوقد ركزت اىتماميا عمى اإلدراؾ الحسي )(perception

واستنتجت إف اإلدراؾ ليس إدراكا لجزيئات أو عناصر تجمع بعضيا إلى بعض

لتكويف الحس إنما ىو إدراكا لكميات وتشير إلى مدرسة سيكولوجية ظيرت في

ألمانيا وتعتمد ىذه النظرية عمى أساس اإلدراؾ الحسي لمصور المتباينة والعناصر

التي تحوييا ضمف ما يحيط بيا مف خمفية وتميز العناصر بصورة محددة يعتمد
عمى تأثير القوى الموجودة في حقؿ النظر لمصورة وخمفيتيا وتفترض وجود تشكؿ

بيف القوانيف الخاصة بيا وبيف العمميات الكامنة في الجياز العصبي وتقسـ أفكار

ىذه النظرية إلى ( الييئة ،التشاكؿ  ،قوى الحقؿ البصري ،قوانيف التجميع)

()1

.

 . 1خُبط  ،يذًىد ادًذ بكش "،اثش انًؼشفت انًؼًبسَت ػهً انؼاللت بٍُ نغت انمصذ وإدسان انًؼًُ "سعبنت يبجغخُش ،انهُذعت انًؼًبسَت ،انجبيؼت انخكُىنىجُت  ،1995،ص 34.
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الييئة  :ىو الشيء المؤلؼ لمييكؿ المغمؽ في العالـ المرئي فالعناصر الصمدة
تظير كجزء ظاىر عمى الخمفية التي تتجانس مع الكؿ وتكوف مسيطرة ومرتبطة

بمستوى وىي تخضع لقوانيف الكؿ يزيد عمى مجموع األجزاء المؤلفة لو والشكؿ

الناتج مف تجميع األجزاء .فالصورة ككؿ ناتجة مف تجميع العناصر المكونة ليا
والعبلقات الرابطة بينيا فصفات الصورة النيائية ىي مكتسبة مف صفات أجزائيا

(فصورة الطبيعة ال تتكوف إال بوجود العناصر التي توحي لمطبيعة والعكس صحيح)
 ،اكتساب األجزاء صفات إضافية إلى صفاتيا األصمية كنتيجة النتمائيا إلى كؿ

الصورة المسيطر (فالبحر في صورة الطبيعة ىو جزء مكمؿ لمصورة ويحوي صفات

إضافية لكونو جزء مف الصورة  .وأف المعنى يتـ بسيطرة الكؿ عمى أجزائو بحيث إف
كؿ جزء يضيؼ صفاتو إلى الكؿ والمعاني التي يكتسبيا مف الصورة ككؿ وبذلؾ يتـ

اإلدراؾ لكؿ متكامؿ ومترابط األجزاء(.)1

التشاكؿ :عممية مماثمة بصرية بيف العناصر المتشابية مع اختبلؼ األصؿ وتكوف
ىذه العممية في الجياز العصبي الذي يحكـ وجود العناصر في إشكاؿ متكاممة مع

حدوث عممية مماثمة في الصور المخزونة جراء الخبرة والتجارب السابقة وىي تكوف

األساس الذي يبنى عميو اإلدراؾ الحاصؿ لو

((2

قوى الحقؿ البصري  :ىنالؾ قوى جاذبة بيف كؿ عنصريف أو أكثر وحسب طبيعة
العبلقة بيف العنصريف التي تحمؿ طابع الجاذبية مف توازف أو استقرار أو تناظر أو

انسجاـ وغيرىا في اإلدراؾ البصري

()3

1 .Lang ,Jon "Creating architecture theory the role of the behavioral science in environmental design ", van Nostrand Reinhold comp.
inc. 1987 ,p.87
2 bid,P.89
 . 3صبنخ،لبعى "اإلبذاع فٍ انفٍ " ،داس انششُذ نهُشش ،وصاسة انثمبفت واإلػالو،بغذاد،1981ص22.
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وتكوف جميع القوى في التجربة البصرية تظير في إدراؾ الصورة مف قبؿ المتمقي

وىي تخضع لقوانيف الطبيعة.

قوانيف التجميع  :تتجمى القوانيف الكشتالتية الخاصة باإلدراؾ عمى وفؽ قوانيف

التجميع ) (Groupingإذ إف النظاـ البصري ينظـ األجزاء في الكميات مستندة عمى
()1

قوانيف التجميع .

وتتكوف قوانيف النظرية الجشتالتية مف

 التقاربية ) : (Proximityفالعناصر المتقاربة تكوف كميات خاصة وتتجمى أىمية
ىذا القانوف في الفنوف التشكيمية بالنسبة لممسافات المكانية بيف الخطوط وفي

اإلعماؿ الموسيقية بالنسبة لممسافات الزمنية بيف األنغاـ  1فمذلؾ فاف التقارب يعد
قانوف ميـ في التجميع والتعبير عف التنظيـ ذو األىمية بالنسبة لممتمقي في كيفية

اإلدراؾ (.)2

 التشابو ) : (Similarityإف االستدعاء والتعرؼ وأية عممية تتضمف استرجاع

المعمومات مف الذاكرة بصورة حاسمة تنطوي عمى اإلفادة مف التشابو فالعبلقات ما
بيف األجزاء تعتمد عمى بنية أو تركيب الكؿ واف مبدأ التشابو يؤكد عمى الدرجة

التي فييا األجزاء الخاصة بالنمط تتجمع الوحدة تمو األخرى ضمف قيمة إدراكية
تساعد عمى تحديد الدرجة التي مف خبلليا تظير ذات انتماء كمي ولمتشابو أصناؼ
()3

فينالؾ التشابو بالحجـ أو في الييئة أو القيمة أو الشفافية ...الخ

.

 االنغبلقية ) :(closedينص قانوف الغمؽ عمى ميؿ العيف البشرية إلى إكماؿ
اإلشكاؿ الناقصة بحيث توحي بأنيا كاممة وتامة .

 . 1انًصذس انغببك،ص12.
2 . Rock ,Irvin & Palmer ,Stephen ,". legacy of Gestalt psychology " ,scientific American 1990,p.90
 . 3صبنخ،لبعى "اإلبذاع فٍ انفٍ " ،داس انششُذ نهُشش ،وصاسة انثمبفت واإلػالو،بغذاد،1981ص131.
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 االستم اررية ( )continuityيعني إف األشياء المرتبة تأخذ أسموبا معينا في
االستم اررية بحيث تطغي عمى تمؾ األشياء التي يحدث تبدؿ في اتجاىيا.

 قاعدة العنصر الخمفية )  : ( figure back groundوىي تميز بروز
االشكاؿ بوصفيا كميات منفصمة عف األرضية أو الخمفية التي تظير ىذه االشكاؿ
عمييا أو قبميا فالشيء المدرؾ أو الصورة المدركة ىي الشكؿ الكمي الذي يبرز إما

الخمفية فيي األرضية غير المتمأيزة التي يبرز منيا الشكؿ فنحف ندرؾ الشيء

(الصورة ) ككؿ وقد يدرؾ لمشيء الواحد أكثر مف شكؿ واحد ولكف ندرؾ شكبل
يسمى (الشكؿ المسيطر) مف بيف االشكاؿ األخرى وىذا الشكؿ الذي يتميز بأنو

يخضع لمجميع ويفرض طابعو الخاص عمى سائر االشكاؿ المحتممة ،والصورة نرى

جزءا منيا بييئة شكؿ والباقي خمفية فالمنطقة المشاىدة تكوف ىي المؤثرة والحاوية

لمعناصر التي تشكؿ الموضوع كذلؾ تثير اىتماـ أكثر تجسيما مف الخمفية إف أي
منطقة يمكف إف تدرؾ شكبل أو تشير إلى ىذه الظاىرة الى التنظيـ .كما أف

االختبلفات ما بيف الشكؿ والخمفية دو ار في اإلدراؾ وفي التعمـ والتذكير إذ إف كؿ
تنظيـ إدراكي ىو تنظيـ شكؿ عمى خمفية فعندما يبدو جزء مف المجاؿ شكبل فانو
يصبح متماسكا قويا في حيف تبدو األرضية وراءه مائعة مطردة فالخمفية ىي اإلطار

وىو الحيز الذي توجو فيو الموضوعات المدركة فيو حاو عمى االشكاؿ التي تزود

بيذه القوة الديناميكية التي تشير إلى عممية اإلدراؾ.

()1

النظرية التفاعمية لئلدراؾ

تركز ىذه النظرية عمى دور التجربة والخبرة في اإلدراؾ وىو يعد حالة تعاممية

) (transactionalيتـ فييا التفاعؿ التبادلي بيف الصورة المشاىدة والمتمقي وفعؿ
اإلدراؾ بينيما الذي يشترؾ باالعتماد عمى بعضيا البعض

 . 1انًؼًىسٌ ،دًضة"،انطبلت انخًفصهُت نخشكُم انكخهت وانفضبء"،أطشودت يبجغخُش غُش يُشىسة ،انهُذعت انًؼًبسَت جبيؼت بغذاد ،1999ص.83.
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وتعتمد ىذه النظرية عمى بعض االفتراضات المتعمقة بتفسير اإلدراؾ منيا
اإلدراؾ متعدد األشكاؿ وىي فعالة وايجابية.

أ.
ب.
ت.
ث.

ال يمكف تفسير اإلدراؾ بمصطمحات االستجابات تظافرية لممحفزات.
ال يمكف تفسير اإلدراؾ بالفصؿ بيف سموؾ المتمقيوالمدرؾ.

تييمف عمى فعؿ اإلدراؾ التوقعات والتفصيبلت التي يمتمكيا اإلفراد وتكوف ذات

طبيعة احتمالية يتـ التحقؽ مف شرعيتيا مف خبلؿ الخبرة السابقة بعممية تفاعمية

تشترؾ بيا الصورة المشاىدة والمتمقي واإلدراؾ.
ج.

تعتمد الصورة الذىنية التي يمتمكيا المتمقي عف الصورة المشاىدة عمى تجاربو

الماضية ومحفزاتو اآلنية ومواقفو

()1

.

وتركز ىذه النظرية عمى دور التجربة في اإلدراؾ وعمى العبلقة بيف المتمقي

واألشياء المشاىدة وىي عممية تفاعؿ بيف المتمقي واالشياء المشاىدة وعممية
اإلدراؾ .كما تشكؿ الخبرة السابقة األساس في فيـ المشاىد الجديدة بالنسبة لممتمقي

()2

.

ويمكف تعريؼ العممية االدراكية أنيا جزء مف الحياة االعتيادية لكؿ شخص

خبلؿ نقطة النظر الخاصة بو والتي تنتج صور ذىنية لممتمقي تحدد االستجابة

المناسبة

()3

.

كوف العممية اإلدراكية متغيرة وغير ثابتة بتغير العوامؿ المكونة ليا أو

المساعدة وال يوجد عوامؿ أساسية وثانوية ألنيا تعتمد عمى المتمقي والخبرات

والتجارب السابقة لو فيي ال تحدد الظاىرة وانما تتعامؿ معيا بتغيير مستمر وأدركيا
 . 1صبنخ،لبعى دغٍُ "،عُكىنىجُت إدسان انهىٌ وانشكم "،يُشىساث وصاسة انثمبفت واإلػالو ،داس انششُذ نهُشش بغذاد،1982،ص.127-120.
 . 2انًصذس انغببك ،ص .130

3. Lang ,Jon "Creating architecture theory the role of the behavioral science in environmental design ", van Nostrand Reinhold comp.
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يختمؼ أنيا فالصور الذىنية تكوف متطورة تدريجياُ ال يمكف إدراؾ الصور الذىنية

الجديدة مباشرة وانما حسب الخبرات لدى المتمقي الذي يكوف قاعدة يتـ التفسير عمى
أساسيا ويتـ تحويمو إلى اقرب ما يماثمو في ذىف المتمقي ويتـ تفسيره عمى أساس

ىذا القرب(.)1

النظرية االيكولوجية لئلدراؾ  -:تركز ىذه النظرية عمى إف بعض العناصر في
الصورة تخفي ورائيا عناصر أخرى وتشير إلى دور المشاىدة والترقب في اكتشاؼ
الصورة كاممة فالعناصر غير المنظورة تتغير وتظير بصورة كاممة تبعا لتغير
الترقب والمشاىدة لممتمقي فيذه النظرية تؤمف باف المتمقي لو القابمية عمى تحسس
()2

بعض الصور والمشاىد فطريا بينما يكتسب األخرى جراء التعمـ والتجارب

 ،وتعد

الحواس أنظمة إدراكية وليس فقط قنوات لئلحساس واستبلـ المعمومات ،وتمثؿ

األنظمة اإلدراكية بنظـ توجيو والسمع و ألممس والتذوؽ -ألشـ والرؤية والتأكيد
عمييا في التمييز وتصنيؼ وتحميؿ المعمومات وتنظيميا دوف الحاجة إلى إعادة

ىيكمتيا في الدماغ لذلؾ فيي تيمؿ اثر التجربة والخبرة السابقة في اإلدراؾ

()3

وقد حددت النظرية ( االيكولوجية لؤلدراؾ افتراضات ارتبطت بالصورة ومنيا:

.

 التطابؽ -:المشاىد ذات الجوانب المستمرة يتـ تحسسيا وكأنيا اقرب مف نظيراتيا
ذات الجوانب المقطعة.

 الحجـ  - :إسقاط الصور عمى الشبكية يتناقص كمما كانت المسافة بيف المتمقي
والمشاىد ابعد.

 . 1صبنخ،لبعى دغٍُ "،عُكىنىجُت إدسان انهىٌ وانشكم "،يُشىساث وصاسة انثمبفت واإلػالو ،داس انششُذ نهُشش بغذاد،1982،ص.127-120.
 . 2انًؼًىسٌ ،دًضة"،انطبلت انخًفصهُت نخشكُم انكخهت وانفضبء"،أطشودت يبجغخُش غُش يُشىسة ،انهُذعت انًؼًبسَت جبيؼت بغذاد ،1999ص.75.
 . 3انًصذس انغببك  ،ص83.
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 تشوه الشكؿ  - :الصورة المشاىدة ومسقطيا عمى العيف تختمؼ عف الحقيقة
ناتج عف انحراؼ السطوح نسبة لممشاىد.

 المممس

 -:مممس المشاىد يكوف مسقطا عمى عيف المتمقي حسب قواعد

المنظور واإلسقاط ألمممسي ناتج عف االنحراؼ فالمممس الخشف ىو بعد والناعـ
ىو قرب .

 منظور -:التمايز بيف الموف لمموضوع المرئي ولوف خمفيتو يكوف اقؿ عندما
يكوف بعيدا.

 اإلنارة  - :السطوح ذات اإلنارة القوية يتـ إدراكيا أسرع مف المظممة ولكف
بحدود معقولة.
تىضًح الٍظريات اإلدراكًُ

 ركزت النظرية الجشتالتية إلى إف اإلنساف يميؿ عمى وفؽ قوانينيا إلى إدراؾ
العبلقة بيف إدراؾ األجزاء المختمفة ووضعيا ضمف كمية أو كؿ واحد مف خبلؿ
قوانيف التجميع ومف ثـ يميز أو يدرؾ األجزاء المتمايزة بعد إدراؾ الكميات إذ يتـ ىنا

اعتماد المخططات الذىنية المخزونة في ذاكرة المتمقي يتـ دمجيا مع ما تحس بو
ليتـ تقييميا واتخاذ الفعؿ الواجب تجاه الصورة المشاىدة.



تكوف العممية اإلدراكية في النظرية التعاممية لئلدراؾ عامة وال تعطي الصفات

المميزة لممتمقي وقدراتو اإلدراكية وأيضا الصفات الخاصة بالعناصر المكونة لمصورة

المشاىدة وانما تعطي الفكرة بصورة عامة عف االثنيف ،حيث تؤكد ىذه النظرية عمى

إف الصورة المدركة أو ما يدرؾ منيا ىو المرجع في التفاعؿ بيف المتمقي والصورة

وليس حقيقة الصورة وال يمكف الفصؿ بيف (صانع الصورة ومتمقييا) والتأكيد عمى

الخبرة في الحكـ اإلدراكي والذي يختمؼ مف متمقي إلى آخر فالتأكيد ىنا ىو عمى

الخبرة السابقة لكؿ متمؽ.
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تركز النظرية االيكولوجية عمى الحركة والمظير الخارجي لمصور المشاىدة

إذ تتناوليما العممية اإلدراكية وال تركز عمى المتمقي وما يحممو مف خبرات وتجارب

سابقة وال تأخذ المعاني المرتبطة بالعناصر المكونة لمموضوع وىي تركز عمى
المشاىد بصورة عامة دوف المعاني المرتبطة بو كما أف اإلدراؾ عممية تعاقبية
والمشاىد أو الترقب الجديد تكمؿ المشاىد السابقة فالصورة المدركة ال تختص بزمف

أو مشيد معيف وانما ىي حصيمة ىذه الصور المشاىدة
الفصل الثالث

وٍّج البحح :ينطمؽ البحث في بناء إطار نظري يحدد مف خبللو مفردات يتـ في
ضوئيا التحميؿ مف خبلؿ مناقشة موضوعية  ،إذ أعتمد البحث المنيج الوصفي في

التحميؿ لتحقيؽ اليدؼ.

جمتىع البحح  :شمؿ مجتمع البحث الحالي منتج صناعي (طابعة) لشركات متعدده
وىي كاألتي كانوف (  ) HP ، CANONوالمتوفرة في االسواؽ المحمية لمدينة

بغداد ،الرصافة لمعاـ 2012ـ ،ومف خبلؿ المسح الميداني لمباحثة لممراكز الرئيسة
لبيع أجيزة الكيربائية المنزلية  ،قامت الباحثة باستبعاد األجيزة الكيربائية واألجيزة

المتشابية التصميـ واألجيزة ذات المناشئ غير المعروفة (التجارية)  ،لذا تضمف

المجتمع ( )2جيازا ،قامت الباحثة بتقسيميا حسب الجدوؿ أدناه .
ت

نوع التصميـ

الشركة

المنشأ

سنة الصنع عدد

الوظائؼ

.1

جياز طابعة

Canon

كوريا

2011

3

.2

جياز طابعة

HP

صيني

2011

4
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عًٍُ البحح  :لقد اختارت الباحثة عينة قصديو يمكف اف يمثؿ بيا مجتمع البحث
وأعتماد الباحثة عمى أختيار النماذج المستخدمة خبلؿ ىذه المدة الزمنية المحددة

لمبحث أي بنسبة  ، %60إذ بمغ عدد النماذج ( )2فقط  ،والتي اختيرت عمى وفؽ

األسباب اآلتية:

 .1عدد الوظائؼ التي يتضمنيا الجياز .

 .2تـ اختيارىا كاف عمى أساس اإلعتماد عمى أراء الخبراء في مجاؿ األختصاص .
 .3إنتاجيا كاف مف شركات عالمية  ،تصدر منتجاتيا إلى مختمؼ دوؿ العالـ

وفي المرحمة الثانية قامت الباحثة بتقسيـ النماذج حسب نوع التصميـ إلى أربعة

أقساـ  ،وىي كاآلتي:
نوع التصميـ

عدد الوظائؼ

النسبة حسب نوع التصميـ

جياز طابعة

2

%50

جياز طابعة

2

%50

يتكوف مجتمع البحث الحالي مف عينات تحدد البحث الحالي بدراسة الجودة في

االجيزة المنتجة مف قبؿ شركة كانوف لجياز( الطابعة) اكثر مف  4عينات تـ

اختيار  2منيا .

عًٍُ البحح :تـ تناوؿ العينة القصدية في اختيار العينات وقد جاء اختيار العينات
تبعاً لما يخدـ ىدؼ البحث المذكور أنفاً ووفقاً لممبررات التالية-:

أ -انتقاء عينتيف مف المجتمع بوصفيا مف المعارض التي تستمر تقع ضمف المدة

البحث

ب – السماح لمباحثة إلمكانية الحصوؿ عمى كافة المعمومات والبيانات المتعمقة
بميداف البحث
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ادوات البحح :تـ اعتماد اسموب المبلحظة في جمع المعمومات عف الفضاءات
الداخمية الخاصة بعرض االزياء

الفصل الرابع

يتضمف ىذا الفصؿ وصفا وتحميبل لمعينة التي تـ اختيارىا وفؽ متطمبات

البحث  ،لموصوؿ إلى األىداؼ والنتائج التي مف شأنيا التوصؿ الى أساليب تتبنى

مفيوـ الجودة في المنتجات الصناعية المختزلة مظيرياً  ،وقد تضمنت تمؾ العينة
كؿ مف النماذج التالية -:

تحميؿ األنموذج األوؿ أنموذج رقـ ( )1طابعو كانوف  ،الوصؼ العاـ األبع ػ ػ ػػاد ( :

) . 359mm x 249mm x198mmالشركػ ػػة . canon :الػ ػػمنشأ :الصيف
.الخامػػات :ب ػػبلستؾ  .نظاـ التشغيؿ  :التيار الكيربائي

. 2011

.1

 .سنة الصنع :

االختزاؿ المظيري ومدى تأثير مفيوـ الجودة في المنتجات الصناعية

وارتباطيا بالييئة -:مثمت الييئة العامة في مظيرية المنتجات الصناعية المختزلة

مظيرياً مف حيث الخصائص واالسس والتي يتـ التوضيح مف خبلليا الخطوات
التي أتخذىا المصمـ وذلؾ مف أجؿ تحقيقو عممية التحسيف المظيري المستمر

لممنتج الصناعي المختزؿ اال وىو ( الطابعو ) بمعنى

أنو أف

سعى الى تحسيف كؿ العوامؿ المرتبطة

والمؤثرة بالعمميات واألنشطة التي تحوؿ المدخبلت
الى مخرجات عمى أساس مستمر يطمؽ عميو التحسيف

المستمر لممنتج الصناعي مف خبلؿ استخدامو
االختزاؿ المظيري

شكم (َ )1ىضخ اإلًَىرج االول

وحدد المصمـ المعمومات المتصمة بالمنتج الصناعي والتي

أستخدميا لمتعمـ منو  ،ويجب اف ينشأ نظاـ معيف لتحديد وجمع وتخزيف وتحديث
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واسترجاع المعمومات المرتبطة بالمنتجات الصناعية المختزلة  ،مع ضماف تقويـ

نظاـ الجودة وذلؾ مف أجؿ تحسيف عمؿ المنتج الصناعي  ،وعمى المصمـ

االحتفاظ بقائمة بجميع المخاطر المحددة وتتضمف المعمومات ذات االىمية

والخاصة بالمنتج الصناعي المختزؿ مظيرياً متضمنة التغذية العكسية مف المستخدـ

 .وتقترف نسبية الجودة في ىذا المنتج  ،بمحاولة المصمـ إظيار ما ال يمكف رؤيتو

في حدود المنطؽ ،إذ إف الترابط القائـ بيف مظيرية المنتج المختزؿ و مفيوـ الجودة

مف خبلؿ االستخداـ العنيؼ والرقيؽ مف قبؿ المستخدـ تفسي ار لمحورية إداء الجودة

لممنتج الصناعي .
.2

تمثيؿ الجوانب االدراكية لبلختزاؿ المظيري لممنتجات الصناعية-:

مثؿ

المنتج الصناعي نموذج لؤلدراؾ اإلظياري مف خبلؿ استخدامو لممفردات المظيرية

وذلؾ مف خبلؿ أزرار التشغيؿ والمواقع

التي تمثؿ في معظميا جزًء مدركا
المخصصة لوضع كيبؿ موصؿ ( التيار الكيربائي) ووظفيا بطريقة تمكف المستخدـ

اء منيا وبقيـ لونية متعددة  .وكذلؾ يمكف مف
مف ادراكيا حيث أظير وحذؼ أجز ً
خبللو أف يقدـ تمثيبلً مدركا لجميع األبعاد ويكوف حصيمة تمؾ المفردات ورموزىا

حيث ُنظمت بشكؿ يمكف المسنخدـ مف ادراكيا بصورة صحيحة وىو محاولة لتعزيز
االدراؾ الموجو أمبلً بالحصوؿ عمى قيمة عالية مف الجودة الشاممة ذات األثرالفعاؿ
في إدراؾ المستخدـ لممنتج الصناعي مع التأكيد عمى سيادة المضموف الذي

أظيره في العديد مف الرموز ذات الدالالت االدراكية  .واف محاولة الدخوؿ إلى

تكوينات ىذا المنتج أثمر عف قيمة الجودة لتصميـ المنتج الصناعي .
.3

التخطيط والتصميـ لممنتجات الصناعية المختزلة مظيرياً بالتوافؽ مع مفيوـ

الجودة  -:تعد المخططات والتصاميـ

وسيمة المصمـ االسياسية لمتحاور مع

المنتجات الصناعية بصورة عامة والمختزلة بصورة خاصو .وتتـ تنمية الجوانب
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االبداعية بوجود مثيرات وىي عبارة عف حاالت فيزيائية "مادية تنشط اعضاء

الحواس وتوقظ بالتالي اإلدراؾ الكأمف في العقؿ .ومف اجؿ تحقيؽ الرفاىية والجودة

العالية والشاممة لممنتجات الصناعية المختزلة ال بد مف تصميـ المنتجات وخمؽ تنوع

بالمثيرات الحسية االدراكية في المنتج مف الناحية الداخمية لممنتج التي تساعد

المستخدـ عمى إدراكو لممنتج وتنمي لديو احساساً قوياً ببلستعماؿ وذلؾ مف خبلؿ

مواصفات الخاضعة لمفيوـ الجودة  ..والتي تعد قاعدة أساسية في سعادة المستخدـ

لممنتج ،فالحصمية النيائية التماـ العممية االنتاجية ىو التصميـ المدرؾ لبلحاسيس

والمثيرات الحسية المؤثرة عمى المستخدـ .

 .4توضيح العبلقة الترابطية ما بيف مفيوـ الجودة واالختزاؿ لممنتجات الصناعية

المختزلة مظيرياً -:مف الميـ مبلحظة

العبلقة التي وظفيا المصمـ ىنا في

تصميمة وذلؾ مف خبلؿ استخدامو اسموب اإلختزاؿ وقد كانت العبلقة متوافقة مع

شكؿ ىيئة المنتج ( المستطيؿ ) .فالمساحة العميا والتي شكمت جزءاً ميما مف ىيئة

الجياز بأستخدامو السكنر مضيفاً لو وظيفة األستنساخ

في نفس الحيز مف

المساحة العميا لمجياز و توافقت مع المساحة السفمى الكبيرة حيث مكاف الطبع،

وبيذه الحالة فانو وضح اإلختزاؿ الجزئي مظيرياً في ىذه المنطقة شكؿ منتجاً
مختزالً مف المساحة الكمية وىي مترابطة في ضمف آلية تثبيت العبلقة الترابطية
بيف مفيموـ الجودة وأسموب لممنتجات .

تحميؿ األنموذج رقـ ( )2طابعة HP

الوصؼ العاـ :األبع ػ ػ ػػاد 494 × 479 × 331) :مـ )  ،الشركػ ػػة :

.HP

الػ ػػمنشأ :الصيف الخامػػات ب ػػبلستؾ  .نظاـ التشغيؿ  :التيار الكيربائي  ،وايرلس.

سنة الصنع . 2011:
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 .1االختزاؿ المظيري ومدى تأثير مفيوـ الجودة في المنتجات الصناعية وارتباطيا

بالييئة -:يتصؼ ىذا النوع مف المنتجات الصناعية بشكؿ عاـ بالمرونة والقابمية
عمى تحقيؽ اإلداء الوظيفي مف خبلؿ تفعيؿ مفيوـ الجودة كأساس منيجي في عمؿ

ىذا النوع مف المنتجات الصناعية ونمط وأسموب معيف وىو االختزاؿ المظيري

وتحققت ىذة األزدواجية في واقع األمر تعطي لممستخدـ تنوعاً في منتج واحد مف
دوف المجوء إلى منتجات صناعية أخرى  .واف تحديد قوى الجودة جاء وفقا عمى

ذلؾ الدمج  ..فاإلختزاؿ عزز ذلؾ وتحددت جودة الجياز ضمف الييئة الكمية لو

 .وكثي ار ما ساىمت خاصية المرونة والطواعية في تحديد جودة المنتج لتزيد مف

إمكانية الجودة في مظيرية المنتجات الصناعية المختزلة  ،ليذا فقد استخدـ
االختزاؿ بأعتباره قابؿ الداء العمؿ بشكؿ افضؿ متحقؽ مف خبلؿ المتانة النوعية

وكانت مقبولة نوعا ما لدى المستخدـ ومنسجمة مع تذوقو الخاص .
 . 2تمثيؿ الجوانب األدراكية لبلختزاؿ المظيري لممنتجات الصناعية -:اف األدراؾ
اعظـ عامؿ لتكويف المفاىيـ في الوجود وليس لمعيف البشرية منافس في كونيا اوؿ

عضو لتكويف المفاىيـ االدراكية الحسية .وا َّف الصور البصرية التي نكونيا يتـ
تركيبيا مف انطباعات حسية متناثرة عمى اساس إثارة مايزيد عمى مائة مميوف خمية

حساسة لمضوء موجودة في شبكية العيف ،فاالدراؾ عممية عممية تشتمؿ عمى انشطة
عديدة منيا االنتباه واالحساس والوعي والذاكرة وتجييز المعمومات كما يرتبط بالتعميـ

 ،وقد وظفت ىنا بشكؿ مألوؼ ومتقبؿ بالنسبة لممستخدـ ،كما اف المصمـ حرص

عمى تمثيؿ دور بار اًز عمى العناصر غير المألوفة في المنتج الصناعي مف خبلؿ

العمميات التصميمية إذ أف الشكؿ

العاـ لمييئة يفي بالمتطمبات الجودة  ..إذ

أتصفت بالبساطة والمرونة في االستخداـ  .وال ينبغي في ىذا النوع أف يكوف ىناؾ

صيغ معقدة قد تعيؽ االداء الوظيفي لممنتج الصناعي .
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 . 3التخطيط والتصميـ لممنتجات الصناعية المختزلة مظيرياً بالتوافؽ مع مفيوـ

الجودة  -:حاوؿ المصمـ ىنا ومف خبلؿ تخطيطو الخطوط الخارجية لمظيرية
المنتج وذلؾ مف خبلؿ الخط واالتجاه معا أثمر عف توافقية ذات تركيز وظيفي جاء

ليخدـ الييئة العامة لممنتج وذلؾ مف خبلؿ االختزاؿ المظيري لممنتج مما شكؿ

تفعيبلً عالياً لقوى مفيوـ الجودة بحيث تركزت في عمؿ الجياز .وكانت مترابطة
بالعبلقات مع اليئية العاـ لمجياز مف ىذا نستنتج بأف تمؾ التصاميـ إنما جاءت

لتثبيت اإلختزاؿ مع الجودة مف أجؿ توحيد الييئة في ضمف توازف وترابط عضوي

ينطوي ضمف قانوف الجودة النوعية .
 . 4توضيح العبلقة الترابطية ما بيف مفيوـ الجودة واالختزاؿ لممنتجات الصناعية

المختزلة مظيرياً -:وضح ىنا المصمـ العبلقة مابيف االختزاؿ المظيري ومفيوـ
الجودة مف اجؿ تشكيؿ نقاط إستقطاب مؤثر في المنتج الصناعي ( الطابعة ) ،

واف االختزاؿ المظيري وقع ما بيف جودة اإلداء الوظيفي وبالتالي تنمية الحواس
لممستخدـ ومف ثـ أعطى لييئة المنتج انسيابية في أثناء العمؿ مع بريؽ ولمعاف

كثي اًر ما يستيوي مستخدمي ىذا النوع  ،وىي استخدامات باتت تشكؿ عنص ار ميما
في الحمقة التصميمية الصناعية  .فضبلً عف ذلؾ فاف اإلختزاؿ عموما حمؿ مف
اإلمكانيات المظيرية والجمالية ما تساعد في تنمية الذوؽ الفني مف خبلؿ الديمومة

واالستم اررية تحقيقا لمغرض االستخدامي قبؿ كؿ شئ  ،واف ىيئة المنتج والتي

يفعؿ القيـ
اتصفت بمزايا أساسيا اإلختزاؿ المظيري لكف المصمـ حاوؿ أف ّ
الوظيفية مف خبلؿ الجودة وصوالً لتحقيؽ منتج أىـ خصوصية فيو ىو تحقيؽ جذب
المستخدـ بالنسبة مف خبلؿ الجودة بالعمؿ واضافة إلى الييئة العامة كؿ ىذه
مواضيع محددة مف أجؿ عمؿ منتج ذو قيمة إدائية لممنتج بصورة عامة.
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النتائج

الفصل اخلامس /نتائج البحث واستنتاجاته

 -1ظيور إمكانات اإلختزاؿ مف خبلؿ توظيؼ التقنيات المستحدثة في بعض
الجوانب ألنظمة التشغيؿ ،لبعض النماذج والتي كاف ليا اثر ومف خبلليا تـ تحقيؽ

توازف فعمي ما بيف المنتج والجودة المطموبة وكانت بنسبة  %70في كؿ مف

األنموذجيف (. )2,1

 -2كاف تحقيؽ مفيوـ الجودة شاىد عمى تطو اًر تكنولوجياً في إمكانية إضافة أنظمة
مختمفة ضمف الجياز الواحد بما حقؽ مف جودة مف الناحية االدائية لمجياز أضافة
عما وفرتو مف الرغبة والتحفيز لدى المستخدـ وقد كانت بنسبة  %75كما في

اإلنموذج (. )1

 -3لـ يؤخذ باالعتبار األستخداـ حسب الجودة المطموبة لعمؿ األنموذج ( ، )2مما
أثر في إمكانية عمؿ الجياز ،بينما جاء متوافقا مع متطمبات الجودة مف خبلؿ

االستخداـ المناسب في األنموذج (. )1
اإلستنتاجات
 -1ساىـ مفيوـ اإلختزاؿ المظيري

مساىمة فاعمة في

استغبللو في جميع

مستويات التصميـ واإلنتاج إذ استطاع المصمـ الصناعي التعبير عف إمكاناتو

والتي شكمت عنص اًر حاسما وميماً في نجاح المنتج الصناعي.

إف التصاميـ المستخدمو في البحث الحالي أرتكزت وبشكؿ فاعؿ عمى مفيوـ
ّ -2
الجودة في المنتجات الصناعية المختزلة مظيرياً  ،وذلؾ مف خبلؿ إبراز الفعاليات
االدائية كمتحقؽ تصميمي ناجح في معظـ مكونات الجياز  ،وبالتالي اتضح أف

أغمبية النماذج أكدت أساليب متباينة أظيرت نتائج االرتكاز عمى جودة األجيزة و

نجاح التصاميـ المتجددة.
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إف عدـ فاعمية التكويف الوظيفي والشكمي لبعض االجزاء جاء نتيجة عدـ إتباع
ّ -3
األساليب العممية عند التصميـ بسبب عدـ دراسة متطمباتيا الجودة األدائية
والمديات التقنية ليا .

 -4كاف تمثيؿ االختبلؼ المتبايف في مفيوـ الجودة االدائية بيف

المنتجات

الصناعية والذي نتج عنو اختبلؼ بمفيوـ الجودة مما أكد دو اًر فاعبل ومتميز في
إضافة أنظمة تصميمية جديدة لتحقؽ الجودة وبالتالي اإلثارة والتحفيز عبر رؤية

تصميمية ناتجة مف اختبلؼ وتنوع األداء الوظيفي في بعض التصاميـ .

المرتكزات التصميمية

 .1اإلستفادة القصوى مف التقنيات الحديثة فػي

إيجػاد أساليب عمؿ لممنتجات

الصناعية مستحدثة البد وأف تكوف عمى مبنية عمى أساس منيج تصميمي أساسو

القواعد والنظريات العممية والتجارب العممية وذلؾ مف اجؿ وصوؿ بالمنتج

الصناعي الى حالة متميزة ومتفوقة مف خبلؿ تحقيؽ الجودة األدائية العالية
والتوافقية ما بيف المنتج الصناعي والمستخدـ بما يوفره مف وظائؼ تمبي اقصى

متطمبات المستخدـ مستقبمياً .

 .2اف اليدؼ األساسي في الوقت الحاضر وفي مجمؿ نواحي الحياة بصورة عامة
وفي التصميـ خاصة  ،وعمى وجو التأكيد التصميـ الصناعي وذلؾ في إمكانية

المصمـ األختزاؿ والتقميص في اعمالو التصميمة مف ناحية التكمفة المادية وكذلؾ

االستخداـ االفضؿ ذو الجودة األدائية العالية بأستخداـ الطاقات التشغيمية لكؿ

عناصر ووحدات المنتج الصناعي .

 .3مراعاة المواصفات العالمية وفؽ مفيوـ الجودة في تصميـ المنتجات الصناعية
بما تمكف االجيزة مف العمؿ عمى أدائية أفضؿ لممستخدـ وفؽ مواصفات تكوف

معنوية ومادية ممموسو مف قبمو .
جملة كلية الرتبية االساسية

- 739 -

وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

اجلودة يف تصنيه املنتجات الصناعية احملتزلة مظهرياً
ً  .مسًُ عبد الىِاب حمىد التكرييت

املقرتحات

تقترح الباحثة إجراء ما يمي-:

 .1دراسة مفيوـ الجودة في تصاميـ المنتجات الصناعية ذات اإلختزاؿ المظيري
وتفعيميا مف خبلؿ اليئية المظيرية والجمالية ليذه المنتجات الصناعية .

 .2دراسة استخداـ التقنيات الحديثة والتقنيات التكنموجيا في تصاميـ المنتجات
الصناعية ذات اإلختزاؿ المظيري بما يواكب العصر التكنولوجي مف متطمبات

وكذلؾ النظرة المستقبمية في تفاعمية تصميـ المنتج الصناعي والمستخدـ .
التوصيات

 .1مف الضروري اف تخضع المنتجات الصناعية بصورة عامة المستوردة والمحمية
لمفحص مف قبؿ مختصيف وخبراء وذلؾ لضماف الجودة في االستعماؿ وكذلؾ

لتحقيؽ التوافؽ مابيف المستخدـ والمنتج .

 .2اإلستفادة قدر االمكاف مف مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة
والبرمجة االلكترونية في تصميـ االجيزة الكيربائية .

 .3ضرورة االطبلع عمى التقنيات التكنولوجيا الحديثة المتنوعة عالمياً وتوضيفيا في
تصاميـ المنتجات الصناعية
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Abstract:
The research titled "The Concept of Quality in Industrial
Products" was highlighted in a descriptive manner.
The research contains five chapters, the first chapter includes the
problem of research and its importance and purpose as well as key
words.
The problem of research is reflected in the following question:
Is the level of awareness of knowledge expressed the importance of
the concept of quality in industrial products, which reduced the
appearance of the appearance of the requirements of the user?
The importance of the research is emphasized: the importance of
creating a broad and practical understanding of the basic
requirements for quality in the products that are minimally
dematerialized.
The objective of the research is to find a design base that works to
activate the technological superiority of the industrial products,
which is minimally reduced by achieving the high quality of their
functional
performance.
Limitations of the research: The current research determines the
quality study in the equipment produced by Canon for the printer.

Keywords:
Quality: - means good, bad, bad, and said to be a scavenger in his
work and the best and find ... a good number (and found a good or a
good request and find the thing to make him any good) and find
well or ask well and find the thing to him (quality) ).
The procedural definition of the concept Quality: Quality is the
arrival of the industrial product to the case of the user's satisfaction
Agasm in accordance with the requirements and needs.
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