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 15/07/2018:القبول  تاريخ     14/03/2018:االستالم تاريخ

  لخص: امل

تهدف هذه الورقة إلى إبراز دور الوجدان في عمليات تصميم املنتوجات، وذلك من خالل 

( النماذج التنظيرية 2هوم التصميم الوجداني للمنتوجات )( مف1ثالث محاور أساسية هي: )

 ( طرق قياس الوجدان. 3للتصميم الوجداني )

ناقشنا في املحور األول مفهوم التصميم الوجداني للمنتوجات من خالل إبراز التعاريف 

ة األساسية من وجهة نظر املصممين واملسوقين واملطورين، إضافة إلى التطرق للداللة الوجداني

أثناء عملية تصميم املنتوجات. حيث يقتض ي التصميم الوجداني للمنتوجات ردود أفعال 

 املستهلكين املستهدفين التي تدفعهم إلى استرجاع خبرات سابقة تجاه منتوجات معينة.  

أما في املحور الثاني، فقد وقفنا على شرح مجموعة من النظريات املفسرة للوجدان كالنظرية 

ية مستويات التصميم  ونظرية املزاج ونظرية التقييم ونظرية االجتماع، حيث ركزت التطورية ونظر 

هذه النظريات على تفسير العالقة املوجودة بين التصميم الوجداني للمنتوجات وردود أفعال 

 املستهلكين. 

كما ناقشنا في املحور الثالث واألخير طرق قياس الوجدان، حيث تطرقنا إلى بعض نماذج 

كعجلة الوجدان وعجلة جنيفا ومقياس املشاعر االيجابية والسلبية وأخيرا مقياس حالة  القياس

 املزاج. 

 طرق قياس الوجدان.  ؛نظريات الوجدان التصميم الوجداني؛ الكلمات املفتاحية:

 

 

 ،(4)محمد عرقوب ،(3)ليلى حمدادة ،(2)بوحفص مباركي ،(1)خيرة بلمجاهد

 (5)الزهراء فاطمة دوار
 (2مخبر االرغونوميا والوقاية من االخطار )جامعة وهران (5.4.3.2.1)

 (تيارت-جامعة ابن خلدون كلية العلوم االنسانية واالجتماعية )( 4.3)
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Abstract:  

The present paper aims to highlight the role of emotion in the design of products, 

throughout three main axes: (1) introducing the concept of emotional design of products (2) 

describing the theoretical models of emotional design, and (3) the methods of measuring 

emotions. 

In the first axe, we discussed the concept of emotional design of products by highlighting 

the basic definitions from the designers’, marketers’ and developers’ perspective. In addition, 

we highlighted the emotional significance during the product of process design, where the 

emotional design of products requires the reactions of the target consumers that drive them to 

retrieve previous experiences with certain products.  

In the second place, some interpretation theories of emotions were explained; such as, 

Evolutionary Theory, Theory of Design Levels, Mood Theory, Theory of Evaluation, and the 

Theory of Sociology. These theories; in fact, focused on the interpretation of the relationship 

between emotional design of products and consumers’ reactions. 

Lastly, we discussed some methods of emotions measuring; such as, the Wheel of 

Emotions, the Geneva Wheel, the Scale Measurement of Positive and Negative Emotions, and the 

Scale Measurement for measuring State’s Mood. 
Keywords: emotional design, theories of emotions, measurement methods.   

 مقدمة:  -1

منتوجات تثير مشاعر املستهلك، من خالل  ز إنجايسعى التصميم الوجداني إلى 

، اإليجابية مع منتوج معين أو منتوج مشابه لهتجارب الاسترجاع  العمل على

 فهم العالقة بين املنتوج فالعملية التصميمية من هذا املنظور تدفع املصمم إلى

هاية هذا األخير الذي يطمح في نثر على تصورات ؤ املستهلك وتحليل املشاعر التي قد تو 

، ألن املستويات العالية من السعادةو  املنفعة والراحة قدر منأكبر تحقيق املطاف إلى 

املشاعر اإليجابية أو السلبية تبقى عالقة في ذاكرة الفرد، كخبرات إيجابية نحو 
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املنتوج مما يزيد من رغبة اقتناءه، أو كخبرات سلبية تزيد من سلوك النفور من 

 املنتوج لدى املستهلك.

ن العالقة الوجدانية التي يشكلها املستهلك مع املنتوج هي في الواقع عالقة إ

معقدة، تثير مستويات سلوكية عديدة، تتداخل من خاللها ردود األفعال الداخلية 

والخارجية، الواعية والآلواعية، كما تخضع عمليات تقييم املنتوج من قبل املستهلك 

ج لوظائفه وسهولة أو صعوبة إستخذامه لألحكام املنطقية كطريقة أداء املنتو 

وضرورة إمتالكه أو إستعماله وغيرها، ولألحكام الذاتية كعدم وجود مسوغات 

 منطقية إلقتناءه رغم وجود رغبة جامحة لدى املستهلك إلمتالكه أو إستخدامه.  

القى التصميم الوجداني للمنتوجات والخدمات اهتماما من قبل العديد من 

وتخصصات  Designمية والتطبيقية، مثل تخصصات التصميم التخصصات العل

 Development of و تخصص تطوير املنتوجات و الخدمات    Marketing التسويق

Products and services  غير أن تعقد املفهوم وإرتباطه العضوي بالحالة الوجدانية .

، أبرزها للفرد جعل هذه التخصصات الثالثة ال تستغني عن خدمات علوم أخرى 

علم النفس الذي تطور من خالله فرع "علم النفس االقتصادي" أو "علم النفس 

التسويق". وتخصص األرغونوميا الذي تطور من خالله تصميم كافة املنتوجات 

والخدمات التي غزت الحياة اليومية لألفراد واملجتمعات، مما دفع باملصممين إلى 

والوجدانية أثناء عمليات تصميم وتطوير مراعاة متطلبات األفراد الفسيولوجية 

وتسويق املنتوج، ألن عدم مراعاة هذه الجوانب يؤدي حتما إلى فقدان حصة املنتج 

في السوق لصالح املنافسين، وبالتالي فاإلهتمام باألبعاد الوجدانية للمستهلك جاء 

 بدافع اقتصادي بالدرجة األولى.
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يخلق في الغالب تعددا في تعريف غير أن التداخل بين مختلف فروع املعرفة 

املفهوم الواحد حسب خلفية التخصص، فكل تخصص ينظر للمفهوم انطالقا من 

مشاربه العلمية األصلية، بشقيها املعرفي واملنهجي. مما يضفي غموضا على املفهوم، 

وهو ما نالحظه عند التطرق ملفهوم التصميم الوجداني للمنتوجات، فالبعض يؤكد 

عال املستهلكين املستهدفين كتناول تسويقي، والبعض األخر يركز على على ردود أف

الخبرات السابقة للمستهلك اتجاه منتوجات معينة سواء كانت هذه الخبرات إيجابية 

أم سلبية كتناول نفساني، وغيرها من التناوالت لنفس املفهوم، غير أنها كلها تجمع 

بعين االعتبار إذا ما أراد املنتج   consumer’s attitudesعلى أخذ "اتجاهات املستهلك" 

 أن يكون ملنتوجه حصة في السوق.

بناء على ذلك، برزت في أدبيات موضوع التصميم الوجداني عناوين للبحث و 

و ردود   الحس ي وجدانيال و التصميم السلوكي الوجداني التصميمالتطبيق على غرار 

السلوكي إلى قابلية استخدام  الوجداني يشير التصميماالفعال العاكسة. حيث 

 في لكيفية أدائه للوظائف املطلوبة والسهولة  املستهلك تقييممن خالل ، وجاملنت

فيقصد به  ،الحس ي وجدانيال .  أما التصميماستخدامهطريقة وكيفية تعلم 

تعامل للمستهلك أثناء مواجهته للمنتوج، حيث ي ل األولىافعاأل لردود  اإلستجابة

وفي هذا املستوى تتدخل ، املنتوج وجودة تصميمهجماليات بشكل أساس ي مع 

. أما  ردود  االفعال العاكسة ويةنعم حسية أو داخليةويصدر عنها مشاعر   الحواس

أثناء شعر به يما  وتحديدبعد استخدامه  املستهلك ةج على حياو تأثير املنتفيقصد بها 

 ذلك، تخليه عنه. ل

أو ردود  االفعال العاكسة،  الحس يأو  السلوكيوسواء تعلق األمر بالجانب 

إثارة يات بغرض ستو املفي كل إدراك املستهلك للمنتوج  لعمليةفاملصمم أمام معالجة 
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 أو سلبية كالخوف والقلق. كاملتعة والثقة،، سواء كانت إيجابية املناسبة مشاعره

التي  فسهانهي  هلكن املنتوجات التي يحبها املستفإ(Spillers, 2006) لذلك كما يرى 

منتوجات ه، يتم استبدالها بتزول من عقل، وبمجرد ما ا مرارا وتكراراهيستخدم

 أكثر. محببة ومرغوب فيها

من خالل هذه الورقة، سنحاول إبراز دور الوجدان في عمليات تصميم 

املنتوجات على ضوء بعض النماذج التنظيرية، إضافة إلى تحديد بعض طرق قياس 

ي املحور األول مفهوم التصميم الوجداني للمنتوجات من الوجدان. حيث نناقش ف

خالل إبراز التعاريف األساسية من وجهة نظر املصممين واملسوقين واملطورين، 

إضافة إلى التطرق للداللة الوجدانية أثناء عملية تصميم املنتوجات. كما نقف في 

لنظرية التطورية املحور الثاني على شرح مجموعة من النظريات املفسرة للوجدان كا

ونظرية مستويات التصميم ونظرية املزاج ونظرية التقييم   ونظرية االجتماع، حيث 

ركزت هذه النظريات على تفسير العالقة املوجودة بين التصميم الوجداني 

للمنتوجات وردود أفعال املستهلكين. ونتطرق من خالل املحور الثالث إلى بعض 

 وجدان ومقاييس املشاعر االيجابية والسلبية.  نماذج قياس الوجدان كعجالت ال

 التصميم الوجداني: املحور األول:  -2

التطرق للمفهوم الشامل للتصميم الوجداني، ، من خالل هذا املحور  سنحاول 

املسوقين واملطورين. إضافة إلى تحديد و وإبراز مفهومه من وجهة نظر املصممين 

 الداللة الوجدانية لتصميم املنتوجات. 

 وم التصميم الوجداني: مفه -2-1

الذي يلعبه الوجدان في  أصبح التوجه الحالي في تصميم املنتوجات يهتم بالدور 

ال يمكن تجاهله  ذين إلى أهمية الجانب النفس ي الو يشير املصممف التصميم،عملية 
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تخطيط وتصميم  ا أساسيا في عمليةما جعل الوجدان جزءوهذا أو التخلي عنه، 

التي  هرت مؤخرا حركة التصميم والوجدانظ(. Straker et al., 2015, p 13) املنتوجات

  ج وطريقة تفاعله معه، والهدف منو باملنت هلك وجدانياكيفية ارتباط املست رحتش

هذه الحركة هو توسيع وتحسين األساليب واألدوات التي تمكن املصممين من تطوير 

إلى ارتباط  التصميم الوجدانييشير ف بين املنتوج واملستهلك. عميقةعالقات وجدانية 

والتي تتضمن الجوانب العقالنية فضال عن الجوانب  ،ملستهلكالوجدان بخبرة ا

أن تحديد مفهوم  Spillers, 2006)"سبيلرز" ) يرى  (Morris, 2013, p22). الوجدانية

التصميم الوجداني يتم من خالل وجهات نظر مختلفة حددها في ثالث وجهات. 

مشاعر  التركيز علىهو  (Designer) وجهة نظر املصممين ني منفالتصميم الوجدا

الفرح )االرتياح، الرضا، املتعة( من أجل الحصول على التفاعل بين تصميم املنتوج 

هو ف (Marketer)املسوقين  وجهة نظربينما يرى أصحاب  ووجدان املستهلك.

 وجهة نظرمن أما .  اتجاههملنتوج من خالل خبرات املستهلك اقيمة تحديد 

اهتمامات املساعدة في تطوير املنتوجات حسب يعني هو ف (Devoloper)املطورين 

املنتوجات من خالل معالجة األخطاء الواردة في يتم إعادة تصميم ، حيث املستهلك

 املنتوجات السابقة. 

 تصميم املنتوجات: لالوجدانية  ةداللال-2-2

نها دراسة الصفات الرمزية أاملنتوجات بالوجدانية لتصميم  لةدالالتعرف 

بالعالقة القائمة بين املستهلك  رتبطتفهي  من حيث استخدامها. املنتوجات ألشكال

 املنتوجات في السياق العملي من جهة أخرى.  تطلبهاواملنتوج من جهة، واألهمية التي ت
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يقوم املصمم بنقل الرسائل عبر املنتوجات من خالل الوظائف الداللية، وذلك 

م. ومن بين هذه الوظائف، تصميعملية ال أثناءيجب نقله أو العكس  ح مابتوضي

 نذكر ما يلي: 

ضافة إلى تحديد إاملنتوج والغرض منه،  وذلك من خالل وصف: الوصف -

 الوظيفة التي صمم من أجلها وكيفية استخدامه.

 شرح صورة املنتوج والقيم والصفات املوجودة فيه.من خالل التعبير:  -

ير إلى استجابة املستهلك بطريقة محددة، مثل توخي الحذر أثناء تش اإلشارة: -

  ج.و استخدام املنت

                                         من خالل تحديد املنشأ، الوظيفة، املميزات التحديد: -

(Bahar, Dimirbilik, 2003, p 5) . 

من خالل هذا  سنحاول النماذج التنظيرية للتصميم الوجداني: املحور الثاني:  -3

مجموعة من النظريات التي فسرت التصميم الوجداني للمنتوجات حور توضيح امل

في االنتقاء واإلقبال على  هذا األخير وأثره على املستهلك، ومساهمته في تحديد سلوك 

  املنتوجات.

 Robert Plutchik" روبرت بلوتشيك"وضع : النفسية التطورية للوجدان النظرية-3-1

التي تساعد على تصنيف املشاعر  التطورية للوجدان-نظرية النفسيةلا1980سنة 

تطورية، وأن هي املشاعر األولية  أن حيث أشار إلى األولية واالستجابات لها.

وقد حدد  .االستجابة لها تحقق أعلى مستوى من إمكانية البقاء على قيد الحياة

زاز، الخوف، الحزن، الغضب، االشمئ: عواطف أساسية هي( 8)ثمانية " بلوتشيك"

  (Interaction design foundation,2017)..  التوقع، الفرح، املفاجأة، الثقة
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 جاءت نظرية مستويات التصميم ألصحابها   مستويات التصميم: نظرية -3-2

كيفية تحديد الوجدان والسلوكات  تشرحل (Norman et al., 2004)"نورمان وزمالئه" 

ح نورمان النظام الوجداني املتكون من ثالثة مستويات على مستوى املخ. حيث اقتر 

بطريقة معينة كما هو موضح في الشكل  ة املستهلكمختلفة، كل منها يؤثر على تجرب

 التالي: 

 

 (Norman, Ortony, Revelle, 2004)(: نموذج التصميم الوجداني1شكل )

ألبعاد ارتباطا ( كيفية ارتباط كل املستويات أو ا1) رقم نالحظ من خالل الشكل

، والذي يؤثر على  التصميم بطريقته الخاصة وجدانيوثيقا ومتشابكا في النظام ال

 حيث تتمثل املستويات الثالثة في ما يلي : 

)الحشوية(: هو املسؤول عن الصفات  ردود الفعل الداخليةاملستوى األول:  -

حيث  ا خارج سيطرتنا، والتي هي تقريب)غريزة األمعاء( التلقائية للمشاعر اإلنسانية

 ظهر املنتوج.ملاملسح الحس ي األولي  من خاللتكون ردة الفعل على مستوى البطن 

ردود الفعل السلوكية: يشير هذا املستوى إلى الجوانب التي  املستوى الثاني: -

  .جو في استخدام املنت متعة املستهلكتسيطر عليها 
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براز إ والتفكير الواعي والتعلم  ياملتمثلة فردود الفعل العاكسة:  املستوى الثالث: -

 .  (Norman et al, 2004) الرضا الشخص ي واسترجاع الذكرياتو الصورة الذاتية 

في  (Norman et al, 2004)"وآخرون أشار "نورمان: "وزمالئه املزاج "نورماننظرية -3-3

اهتمامات يجب على املصمم مراعاة ، حيث املزاج عديلت هذه النظرية إلى أهمية

 ه،ج إيجابيا على مزاجو املستهلك وذلك من خالل دراسة كيفية تأثير املنت تجاهاتوا

 . (Norman et al, 2004)  هتجاهاشاعر السلبية ظهور املوالعمل على منع 

نظرية التقييم  (Desmet, 2002) "ديسمت" صمم  :نظرية التقييم "ديسمت"-3-4

صور التفاعل القائم بين شرح كيفية إثارة املنتوجات للوجدان، حيث تتبغرض 

)املواقف...( التي تؤدي بدورها إلى إثارة  هج من خالل تحليل مخاوفو املستهلك واملنت

( عناصر رئيسية وهي:   عالقة املنتوج 4. تقوم هذه النظرية على أربعة )هوجدان

. حداثة املنتوجو املنتوج،  ووظيفةجاذبية املنتوج الحسية، و بأهداف املستهلك، 

للمنتوجات على استحضار إثارة  النظرية يقوم التصميم الوجداني وحسب هذه

ج الفسيولوجية، و بعض املشاعر أو منع البعض منها للتحقيق في مصادر ملذات املنت

 النفسية واالجتماعية، حيث تنطوي هذه امللذات على: 

 .(األحاسيس الجسدية)امللذات الفسيولوجية  -

 .(انجازات الذات)امللذات النفسية  -

 .(التفاعل االجتماعي)مللذات االجتماعية ا -

 .(Desmet et al., 2009, p41)( التحفيز الفكري )امللذات االيديولوجية  -

 أن "Fenechn et al, 2007ورد في "فنشن وآخرون : نظرية االجتماع "أولسن"-3-5

على محاولة فهم املنتوج وإثارته  ركز من خالل هذه النظرية (Olesen 1995"أولسن" )

من خالل التفاعل الذي يقوم بين املستهلك واملنتوج، ويتم هذا االجتماع  وجدانلل
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، نظام مرحلة تصميم املنتوج (Product)من خالل العالقة القائمة بين املنتوج

(system)واملشارك ، (participant) (Fenechn et al., 2007, p7) . 

 
 (Olesen 1995) (: نموذج االجتماع حسب أولسن2شكل )

( نالحظ كيفية تأثير الخطط، األهداف، الدوافع 2ومن خالل الشكل رقم )  

)املنتوج، النظام  (3واالستراتيجيات )العناصر املؤثرة( على العناصر الثالثة )

                في تحولها من املرحلة األولى )املدخالت( إلى املرحلة النهائية )املخرجات( واملشارك(

(Fenechn et al., 2007, p7). 

 طرق قياس الوجدان: املحور الثالث: -4

بابتكار طرق لقياس  قاموا نيبعض املسوق" أن 2016السبيعي، ورد في "

لوجدان فلجات، و الوجدان ألسباب متعددة تتعلق بتحسين املبيعات وتطوير املنت

حسب العديد من األبحاث السلوكية أثر مباشر على سلوك املستهلك  وآلية اتخاذ 

 ر لديه. القرا

من خالل هذ املحور، سنتطرق إلى مجموعة من الطرق النموذجية التي تقيس و 

 مقياس حالة املزاج.و مقياس باناس، و عجلة جنيفا، و كعجلة بلوتشيك،  الوجدان
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فهم من أجل   يمكن استخدام العجلة من قبل املصممين :عجلة بلوتشيك-4-1

شاعر املختلفة التي تخلق مع فكرة مزج امل، تناقض العواطف مع بعضها البعض

تركز العجلة على العواطف األساسية .مستويات مختلفة من االستجابة الوجدانية 

تتكون من مجموعة األزواج الوجدانية و أن تثير وجدان املستهلك.  التي من املرجح

حيث  املفاجأة والتوقع. الخوف والغضب، واالشمئزاز، الثقة  الفرح والحزن، هي:و 

 :وجدان على عجلة بلوتشيك كما يلييمكن جمع ال

 التوقع + الفرح    = التفاؤل  -

 الفرح + الثقة    = الحب -

 الثقة + الخوف    = الخضوع -

 الخوف + مفاجأة =  هلعال -

 مفاجأة + الحزن = الرفض -

 الحزن + االشمئزاز    = الندم -

 االشمئزاز + الغضب   = االزدراء -

 . (Interaction design foundation,2017)الغضب + التوقع    = العدوانية -
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 (: عجلة الوجدان3شكل )

يتم تقييم الوجدان باستخدام عجلة جنيفا )أي استجابات  عجلة جنيفا: -4-2

األفراد الوجدانية تجاه املنتوجات وغيرها(. تتكون العجلة من عشرين عاطفة 

عجاب، االرتياح، )االهتمام، التسلية، االعتزاز، الفرحة، املتعة، االطمئنان، الحب، اال

الشفقة، الحزن، اإلثم، الندم، العار، خيبة األمل، الخوف، االشمئزاز، االزدراء، 

الكراهية، الغضب(. تقاس العواطف بخمس دوائر تعبر عن شدة العاطفة. فإذا كانت 

( في الدائرة الكبيرة. وإذا كانت √العاطفة شديدة، فإن املستجيب يضع إشارة )

ع اإلشارة في الدائرة الصغيرة. وإذا كانت العاطفة بين العاطفة ضعيفة، توض

الشديدة والضعيفة، فإن اإلشارة توضع في الدائرة املناسبة بين الدائرتين الكبيرة 

والصغيرة. وإذا كان املستجيب ال يشعر بأية عاطفة، يضع اإلشارة في مكان "ال ش يء". 

لة، يضع اإلشارة في املكان وإذا كان يشعر بعاطفة أخرى غير ما هو موجود في العج

 . (Mokdad et al., 2017)املناسب )أخرى(، ويبين نوعها 
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 (Mokdad et al., 2017)(: عجلة جنيفا4شكل )

:  (PANAS : Positive and Negative Affect Schedule)مقياس باناس: -4-3

 أساليبلتصنيف هذا املقياس   ,.Watson et al)1988 ("واتسون وآخرون" وضع

القياس الصريحة اللفظية، حيث يعرض قائمة من العواطف املتناقضة ويطلب من 

القياس من خالل سلم خماس ي يتم عملية تم ت حالة شعوره. نع التعبير املجيب 

 النتائج النهائية.  الحصول على جمع نتائج املشاعر االيجابية وكذا السلبية من أجل 

 
لمات التي تصف املشاعر املختلفة، يتكون هذا املقياس من مجموعة من الك

حيث يقوم املستهلك بقراءة كل بند، ثم يقوم بإدراج الرقم املناسب من سلم التقييم 

  الحاضر(.الكلمات إلى املشاعر الحالية )الوقت  تشير هذهحيث بجانب كل كلمة. 
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 (irritable)سريع الغضب 11 (interested)   مهتم  1

 (alert)نتبهم 12 (distressed)حزين  2

 (ashamed)خجول  13 (excited)فرح 3

 (inspired)ملهم 14 (upset)مضطرب 4

 (nervous)متوتر 15 (strong)قوي  5

 (determined)عازم  16 (guilty)مذنب 6

 (attentive)حرص 17 (scared)مذعور  7

 (jittey)عصبي 18 (hostile)عدائي 8

 (active)نشيط  19 (enthusiastic)متحمس 9

 (afraid)خائف 20 (proud)فخور  10

-1يتم حساب مجموع املشاعر االيجابية بإضافة الدرجات إلى العناصر التالية: 

، ومع ارتفاع الدرجات 50-10حيث تتراوح الدرجات بين  3-5-9-10-12-14-16-17-19

  يرتفع مستوى املشاعر االيجابية .

-6-4-2ت إلى العناصر التالية: أما مجموع املشاعر السلبية، يتم بإضافة الدرجا

، ومع انخفاض الدرجات 50-10حيث تتراوح الدرجات بين  7-8-11-13-15-18-20

 السلبية.ينخفض مستوى املشاعر 

صمم :   (POMS : Profile Of  Mood State)حالة املزاج: ملمح قياس م-4-4

من قائمة من يتكون مقياس حالة املزاج، حيث  (Grove et al., 1999)"جروف وأخرون"

املصطلحات التي تصف الحالة املزاجية للمستهلك، يتم القياس عن طريق سلم 

وضع العالمة املناسبة أمام املصطلح الذي يصف الحالة املزاجية من خالل خماس ي 

 للمستهلك.
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 يتم تصنيف املصطلحات ضمن األبعاد التالية:أبعاد املقياس: 

 التوتر

Tension 

 الغضب

Anger 

 التعب

Fatigue 

 االكتئاب

Depression 

 التقدير

Esteem Related Affect 

 القوة

Vigour 

 االرتباك

Confusion 

 متوتر-

 منفعل-

 غير مستقر-

 أرق -

 عصبي-

 قلق-

 غاضب-

 متذمر-

 منزعج-

 مختنق-

 لدود-

 صاخب-

 منهك-

 متعب-

 مرهق-

 سأم-

 مجهد-

 تعيس-

 حزين-

 ميؤوس منه-

 محبط-

 بائس-

 عاجز-

 القيمة عديم-

 ر فخو -

 خجول -

 كفؤ-

 موثوق به-

 راض-

 محرج-

 حيوي -

 نشيط-

 طاقوي -

-

 متحمس

 قوي -

 مشوش-

غير قادر  -

 على التركيز

 متحير-

 كثير النسيان-

 متردد-

 املجموع املجموع املجموع املجموع املجموع املجموع املجموع

 معادلة حساب املزاج: 

نقوم  (Total Mood Disturbance) مجموع درجات املزاج املضطرب من أجل معرفة

مجموع املجاميع مع مجموع املجاميع االيجابية  تتمثل في طرحبتطبيق املعادلة التي 

 السلبية وتتمثل فيما يلي: 

مجموع املزاج املضطرب = )مجموع التوتر+ مجموع الغضب+ مجموع التعب+ 

 )مجموع القوة+ مجموع التقدير(  –مجموع االكتئاب+ مجموع االرتباك( 

 خاتمة:-5

ا، ي ا وممتعا املصّمم حيث يفسح املجال أمام عتَبر تصميم املنتوجات مجاال واسعا

فيتم تصميم املنتوجات  ،املستهلك إلى منتوجات تحّسن جودة حياة أفكارهل يحو تل

التي تقوم على التفاعل بين املنتوج واملستهلك،  ملحاولة معالجة التجربة الوجدانية

ية مؤثرة. ولذلك، يجب أن تستحضر عملية خلق تجربة عاطف من خالل السعي إلى

تجاه اشعور اليدفعهم إلى استحضار  الذيتصميم املنتوجات رد الفعل البشري 

 . ةمعين اتمنتوج
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ومع ذلك، يجب أن تحظى عملية التخطيط للتصميم باهتمام كبير حتى يثير 

تجين وجب على املنلذلك .املنتوج النهائي رد فعل وجداني لدى املستهلك املستهدف

ملنتوجاتهم، كونها تعد التذكرة  وجدانيةواملصممين أن يعيروا اهتماما أكبر للقيم ال

السوق، األساسية التي من خاللها يستطيع املنتوج الدخول الى مجال التنافس في 

 حد العناصر األساسية واملهمة في عمليات تقبل املستهلك للمنتوجات.من أ فهو
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