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ملخص البحث:
التكنولوجيا اإلحاللية وتوظيفها في عملية التصميم الصناعي ،مفهوم التكنولوجيا اإلحاللية ال يشير ببساطة إلـى تكنولوجيا
جديدة أكثر جــودة بل إلى تكنولوجيا تـحل أو تستبدل التكنـولوجيا المـوجودة بالفعل ولهذا فإنها تزيد من صعوبة األمور
بالنسبة لكثير من المنظمات الصناعية .ومن هنـا تناول البحث موضوع التكنـولجيا اإلحاللية محـاوالً توظيفه والعمل على
ربطـ ه بعملية تصـميم المنتجات الصناعية عن طريق استخدام الطاقات المتجددة كمصدر بديل للتغذية ،ودراسـة تأثير ذلك
على أدائها الوظيفي والهندسي .باإلضـافة إلى تناول مصادر الطـاقة المتجددة بأنواعهـا كشكل من أشكال التكنولوجيا اإلحاللية
ودراسـة سبل تسـخير تلك الطـاقـات لإلنتقال بعملية التصميم الهندسي إلى مستـوى آخر لمـواكبة التطور السـريع لتلك
الطاقات ومحاولة الوصول إلى أقصى منفعة هندسية بنا ًء على ما توصلنا له بعد الدراسـة الواسعـة للعديد من مصادر الطاقة
المتجددة.
وتتمثــــل أهمية البحــث في تأكيد أهميــة دمــج مصـادر الطاقة الحديثة داخل عمليـــة التصميــم وخــالل عملية تطوير
المنتج ودراسة مدى تأثير ذلك على عـــدة عوامـــل كشكـــل المنتــج وتماثلـه باإلضافة إلى العوامل الجمالية وغيرها.
توصل البحث إلي الضرورة الحتمية لعملية إحالل مصادر الطاقة التقليدية بمصادر أخرى مستدامة ،تدفع بالمنتجــات إلى
ضرورة مـواكبة تلك العملية إلعطاء أداء وظيفي أفضل وللمحافظة علي البيئة ،وبالتالي تدفع عمليـة التصميم إلى مراحـل
متقدمة وضرورية لتسير جنبا ً إلى جنب مع التطور السريع لمصادر الطاقة.

الكلمات االسترشادية:
التكنولوجيا اإلحاللية  -االبتكار -طاقة متجددة  -التصميم الصناعي
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Abstract:
Replacement technology and its use in the industrial design process. The concept of substitution
technology does not simply refer to a new, better quality technology but rather to technology
that dissolves or replaces existing technology, and for this it makes things more difficult for
many industrial organizations. From here, the research tackled the topic of substitution
technology, trying to employ it and working to link it to the process of designing industrial
products through the use of renewable energies as an alternative source of nutrition, and
studying the impact of this on their functional and engineering performance.Hiring and working
on linking it to the process of designing industrial products through the use of renewable
energies as an alternative source of nutrition, and studying the impact of this on their functional
and engineering performance. In addition to addressing renewable energy sources of all kinds
as a form of substitution technology and studying ways to harness these energies to move the
engineering design process to another level to keep pace with the rapid development of these
energies and try to reach the maximum engineering benefit based on what we reached after the
extensive study of many renewable energy sources.The importance of research is to confirm
the importance of incorporating modern energy sources into the design process and during the
product development process, and to study the extent of this impact on several factors such as
product and similarity in addition to aesthetic factors and others. The research reached the
imperative of the process of replacing traditional energy sources with other sustainable sources,
pushing the products to the necessity of accompanying that process to give better job
performance and to preserve the environment, and thus push the design process to advanced
and necessary stages to go hand in hand with the rapid development of energy sources.
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:المقدمة ومشكلة البحث
تعرف التكنولوجيــا اإلحالليـة بأنها " التكنولوجيـا التي تؤدي إلى تغييرات سوا ًء في المنتجـات أو الخدمـات لتصبـح أسهــل
( ولقدIslam, Nazrul, 2012) ،"استخدامـا ً و أكثر كفــاءة مقارنــة بالمنتجـات أو الخدمـات القائمـة بالفعـل في الســوق
 م من خالل كتـاب " معضلة المبتكر " للكاتب كاليتون1977 ظـهر مصطلــح التكنولوجيــا اإلحالليــة ألول مرة سنـة
 تكنولوجـيا:) حيث قام كاليتون من خالل كتابه بتقسيم التكنولوجيا إلى جزئينClayton Christensen( كريستنسن
 الشق الثاني.مستدامة وهي التي يكون التطوير فيها مستداما ً أي أنه تطوير إضافي يحافظ على بقاء التكنولوجيا و استمرارها
 تؤثر بشكل جذري على، التكنولوجيــا اإلحاللية وهي التـي تؤدي إلى نشوء أسواق جديدة: من التكنولوجيــا عرف باسم
 من أحدث صور.التركيبة االقتصاديـة وتغير في طبيعة األعمال واألنشطة المختلفة في المجتمع والعالم أجمع بصورة كبيرة
 كونها تتجدد باستمرار هي الطاقات المستدامة وصورهـا المتعددة التي أصبحت،التكنولوجيا اإلحاللية وأقدمها في نفس الوقت
 ٌتعتبر الطـاقة بشكـل عام أحــد أهم مدخالت عمليــة التصميم وأحد مكونـات المنتج. الحاجــة إليها ملحة يوما ً بعد يوم
 ويتم، المؤثرة فى كل ما يرتبط بها سواء عمليات التشغيل الخاصة بالمنتجات أو األجزاء أوالمكونات أو طريقة اإلستخدام
 والن تحديد مصدر الطاقة من. تحديد مصدر الطاقة واختياره ضمن تصميم المنتج فى مرحلة مبكرة من عملية التصميم
الجوانب الهامة فى مرحلــة ا لتصميـم والتـى تؤثر على كل مراحل دورة حياة المنتج فمصدر الطاقة مرتبط بالمنتج طول
 حيث زاد االهتمـام بمصـادر. فيجب تحديــد نوع الطاقـة المستخدمة لتشغيل المنتجLifetime فترة حياتـه اإلستخداميــة
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الطاقــة مع تعدد المنتجات التى تعمل بالكهرباء او بالطاقة مثل " الطائرات-السيارات-الهواتف المحمولة " ليس هذا فحســب
إنما إيجاد بدائــل للطاقــة لتشغيـل المنتـج وإيجـاد حلـــول إبتكارية فى إستخدام الطاقات المتجددة ضمن مراحل التصميم
المبكرة.
تتمثــل مشكلـــة البحــــث في عمليــــة استبدال مصـــادر الطاقـة القديمـة والمستخدمــــة حاليـــا ً بمصادر طاقـــة إحالليه
نواح سيتم تناولها بالتفصيـل على سبيل المثــال تغير شكـل
يؤثر بشكل جذري على المنتجــات وأدائهـــا الوظيفــي من عدة
ٍ
المنتج تبعا ً لتغير مصدر الطاقة وأيضا تصميمه الكلي بشكل ال يؤثر على كفاءته بل قد يحسن منها.ليســت كل انواع الطاقة
المتجددة تصلح كأحد مدخالت الطاقة فى عملية تصـــميم المنتــج نظــراً لظروف واحتياجات كل نــوع من تلك الطـاقة
المختلفـــة و ٌتعــد أفضــل انواع الطاقـــات المتجــددة فى تصميــم المنتج المستدام هــى الطاقــة الشمسيـــة  ,الطاقــة البشريــة
,خاليــا الوقـــود ،كمـــا أنهــم دائمـــا ً ما يبحثـــون عن سبـــل لزيــادة القــدرة اإلنتاجية من تلك الطاقـــات مثــل الخاليا
الشمسية ،فالتوليد طاقة لتشغيل سيارة تحتاج إلى عدد كبير من الخاليا وهذا ما يصعب على المصمم الصناعى الحفاظ على
بناء شكـل المنتج و الحفاظ على القيمة الجمالية فهم دائما ما يطورون القدرة اإلنتاجيــة للخاليـــا لتقليـــل االسطح المعرضة
للشمس وهذا االمر سوف يسهــــل علـى المصمم الصناعى مراعاة بناء الشكل بطريقة أسهل كما يبحثــــون ايضــا فى
انتــاج خاليا شمسية مرنه لكن فى الحقيقة هناك العد يد من انواع الطاقـــة التى من الممكن ان يعتمد عليها المنتج فى توليد
طاقته ذاتيا .

أهداف البحث:
يهدف البحث إلي التأكيد علي أهمية التكنولوجيا اإلحاللية في التصميم الصناعي ودورها في تطوير المنتجات واإلستفادة من
التكنولوجيا اإلحاللية في تحسين األداء الوظيفي وتحسين الشكل للمنتجات الصناعية والتأكيد علي إستخدام الطاقة المتجددة
فإنه يضيف وظائف جديدة لبعض المنتجات مما يعطي لها فرص تسويقية أفضل باإلضافة إلي إثراء المعرفة التكنولوجيا
للمصمم الصناعي.

فرض البحث:
إذ أمكـــن وضـــع إرشادات للمصمـــم الصناعـــى في إطار التنكنولوجيا االحاللية وعملية استبدال مصـادر الطاقـة التقليدية
الختيار مصدر الطاقة المتجددة بمـــا يتوافق مع معايير تصميم المنتج " الوظيفــة – الجمالية – الهندسيـة – االستخداميــة
" فإن ذلــك يؤثـــر علــى التصميم من خالل اتجاهيـــن ،األول من ناحيــة المصمم الصناعــي فهو يسهــل عليه إدراك
القيمـــة المضافـــة الستخدام الطاقـــة المتجددة فــي العمليــة التصميمــة ،ومن ناحيـــة آخــرى وضــع تصــورات لبنـــاء
الشكـــل تكــون منسجمة مع ظروف تلك الطاقة.

منهج البحث:
استخــــدم البحـــث المنهــج االستنباطـي لدراسة المشكلة وتحقيق فروض البحث.

المحور االول  :الطاقة المتجددة كأحد انواع التكنولوجيا اإلحاللية
ﺘﻤﺜل الﺘكﻨولوﺠﯿا الﺤدﯿﺜة والﻤﺘطورة ﻤﺤور الﺘقدم في القرن الﺤادى والعﺸرﯿن ،فكلﻤة الﺘكﻨولوﺠﯿا ﺘﻤﺜل لفظا ً ﺜاﺒﺘاً وﻤعﻨى
ﻤﺘﺤركاً عﺒر ﻤراﺤل الﺘطور الﺤﻀارى فلﯿس هﻨاك ﺨالف ﺤول الﺘغﯿرات الكﺒﯿرة الﺘي أوﺠدﺘها الﺘطورات الﺘكﻨولوﺠﯿة
الﺴرﯿعة والﻤﺘواﺼلة على ﺘﺼﻤﯿم وﺘطوﯿر الﻤﻨﺘﺠات الﺼﻨاعﯿة الﻤﺘﻨوعة .وﺘعرﯿف كلﻤة الﺘكﻨولوﺠﯿا كﻤا وردت في ﻤعﺠم
وﯿﺒﺴﺘر ﺒأﻨها علم ﺘطﺒﯿق الﻤعرفة ألغراض ﻤعﯿﻨة ،أى العلم الﺘطﺒﯿقي ،أﻤا األﻤم الﻤﺘﺤدة ووكاالﺘها الﻤﺘﺨﺼﺼة فﺘعرف
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الﺘكﻨولوﺠﯿا ﺒأﻨها ﻤﺠﻤوعة الﻤعارف واألﺴالﯿب العﻤلﯿة الﺘطﺒﯿقﯿة الﺘي ﺘﺘﯿح ﺘﺤقﯿق هدف ﻤﺤدد على أﺴاس الﺘﻤكن ﻤن الﻤعارف
العلﻤﯿة األﺴاﺴﯿة وﺒﺼﯿغة أﺨرى ﻤﺠﻤوعة الﻤعارف الﻤقروﻨة ﺒاألﺴالﯿب العلﻤﯿة الﺘطﺒﯿقﯿة الﺘي ﺘﺠعل ﻤن الﻤﻤكن إﻨﺠاز هدف
ﻤﺤدد على أﺴاس إﺘقان الﻤعرفة الﻤﺨﺘﺼة ﺒه ( ، ) investopedia.comفالﺘكﻨولوﺠﯿا ﺘﻨطوي على الﺒعد الﺤﻀاري الذي
ﯿﺼاﺤب إﺴﺘﺨدام األﺴالﯿب والطرق الﻤﺘﺒعة في اإلﻨﺘاج لذلك ﻨﺠد أن الﺘكﻨولوﺠﯿا ﺘﻤﺜل ﻨاﺘج الﺘطور الكﻤي و الﻨوعي عﺒر
العﺼور ،لذلك فهى ﺘﻤﺜل ظاهـرة إﺠﺘﻤاعﯿة وﻤفهوم ﺤﻀارى ﻤﺘكاﻤـل ﯿكون اإلﻨﺴان ﻤﺤوره وﻤوقع األﺴـاس فﯿه .ﺒالطﺒع
لﯿس كل الﺘكﻨولوﺠﯿا الﻨاﺸﺌة ﺴوف ﯿكون لها ﻨفس الﺘأﺜﯿر على ﺘغﯿر الﻤﺸهد اإلﺠﺘﻤاعى واإلقﺘﺼادى ،إال أن هﻨاك ﺘكﻨولوﺠﯿات
ﺴﯿكون لدﯿها القدرة على ﺘغﯿﯿر ﻤالﻤح وﻨﻤط الﻤﺠﺘﻤعات كلﯿة  ،وﺘغﯿﯿر ﻨﻤط ﺤﯿاة الﻨاس وعﻤلهم ٕواعادة ﺘرﺘﯿب الﻤﻨﺘﺠات
داﺨل األﺴواق ،لذلك فﻤن األهﻤﯿة فهم الﻤﺼﻤﻤﯿن الﺼﻨاعﯿﯿن لهذه الﺘكﻨولوﺠﯿات الﺘي ﺘﻤﺜل ﻤﺤور أﺴاﺴى في عﻤلﯿة ﺘﺼﻤﯿم
وﺘطوﯿر ﻤﻨﺘﺠات الﺘﺼﻤﯿم الﺼﻨاعى ،فﻤع إزدﯿاد الﺘفاعل ﺒﯿن الﺘكﻨولوﺠﯿا والﻤﻨﺘج ﻨالﺤظ ﺘقلص الفﺠوة ﺒﯿن الﺴﺒق العلﻤى
والﺘطور الﺘقﻨى ﺒدرﺠة كﺒﯿرة .وﺒالﺘعﻤق أكﺜر ﻨالﺤظ ﻤدى ﺘأﺜﯿر الﺘكﻨولوﺠﯿا على دورة ﺤﯿاة الﻤﻨﺘج ﻤﻤا ﯿظهر أن الﺘكﻨولوﺠﯿا
لﯿس فقط لها ﺘأﺜﯿر كﺒﯿر على دورة ﺤﯿاة الﻤﻨﺘج فقط ﺒل على عﻤلﯿة ﺘﺼﻤﯿم وﺘطوﯿر الﻤﻨﺘج أﯿﻀاً(صفاء.)2004 ،

• ﻋﺎم 1997م ظﻬر ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻹﺤﻼﻟﯿﺔ ﻷول ﻤرة ﻤن ﺨﻼل ﻛﺘﺎب ﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﻤﺒﺘﻛر) The Innovator's
(Dilemmaﻟﻠﻛﺎﺘب ﻛﻼﯿﺘون ﻛرﯿﺴﺘﻨﺴن ) Clayton Christensen(.
• ﻋﺎم 1992م ﻗﺎم ﻛل ﻤن ﻛرﯿﺴﺘﯿﺎﻨو أﻨﺘوﻨﯿﻠﻰ )(Cristiano Antonelli؛ وﺒﺎﺴﻛﺎل ﺒﯿﺘﻰ )(Pascal Petit؛ وﻏﺎﺒرﯿﯿل
اﻟطﺎﻫر) (Gabriel Taharﺒﺎﻟﻘﺎء اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ أﺼرار ﺸوﻤﺒﯿﺘر ﻓﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ دور رﺠﺎل اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻰ أﻏﺘﻨﺎم
واﻹﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻹﺒﺘﻛﺎر.

• ﻋﺎم 1982م ﻗدم دوﺴﻰ ) (Dosiﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم ﻟﻨﻤوذح اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ وﻤﺴﺎراﺘﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻔﺴﯿر
اﻟﺘﻐﯿر اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻤر واﻟﻤﺘﻘطﻊ.
• ﻋﺎم 1976م ﻗﺎم ﻛل ﻤن ﻛوﺒر وﺸﻨدﯿل ) (Cooper and Schendelﺒﺘﺤوﯿل اﻟﻤﺴﺎر ﻓﻰ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﻌﺎﻛس ﻓﻰ
ﺘﺤﻠﯿﻠﻬم ﻟﻺﺒﺘﻛﺎرات اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻛﺒرى ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺘﻰ أﻨﺸﺌت وﻤﻬددة ﻤن ﻗﺒل اﻹﺒﺘﻛﺎرات.
• ﻋﺎم 1972م ﻗﺎم ﻛل ﻤن ﻤﺎﯿرز وﻤﺎرﻛﯿز ) (Myers and Marquisﺒﺘﻘدﯿم ﻤﺸروع ﺴﺎﻓو) (Project Sappho

واﻟﺘﻰ ﻛﺎﻨت أول دراﺴﺔ واﺴﻌﺔ ﺤول اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن اﻹﺒﺘﻛﺎرات اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ وﻏﯿر اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ.

• ﻋﺎم 1939م ﻗﺎم اﻟﻌﺎﻟم ﺠوزﯿف ﺸوﻤﺒﯿﺘر ) (Joseph Schumpeterﺒﺈﻋﺘﺒﺎر اﻹﺒﺘﻛﺎر ﻗد ﯿﻛون وﺴﯿﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء أو
اﻟﺘدﻤﯿر ﻟﻠﻤﻨظﻤﺎت أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺒﺄﻛﻤﻠﻬﺎ

شكل ( )1تطور تعريف التكنولوجيا االحاللية

تطور تعريف التكنولوجيا اإلحالليه منذ عام  1939إلي عام  ) robohub.org( 1997كما هو بالشكل ( )1ﺘكﻨولوﺠﯿات
ﻨاﺸﺌة ﻤﺤل ﺘكﻨولوﺠﯿات قاﺌﻤة وﻤﺴﯿطرة على الﺴوق ﻤع إﺒراز الدور اإلقﺘﺼادى الذى ﺘلعﺒه ﺘلك الﺘكﻨولوﺠﯿات فى الﺴوق و
ﺘُعرف أﯿﻀاً الﺘكﻨولوﺠﯿا اإلﺤاللﯿه كﻤا ورد في كﺘاب إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿة اإلﺒﺘكار اإلﺤاللى للﻤﻨﺘج للكاﺘﺒان ﻨذر اإلﺴالم وﺸركان
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اوزكان ﺒأﻨها الﺘكﻨولوﺠﯿا الﺘي ﺘؤدى إلى ﺘغﯿﯿرات ﺴواء في الﻤﻨﺘﺠات أو الﺨدﻤات لﺘﺼﺒح أﺴهل إﺴﺘﺨداﻤاً وأكﺜر كفاءة ﻤقارﻨة
ﺒالﻤﻨﺘﺠات أو الﺨدﻤات القاﺌﻤة ﺒالفعل في الﺴوق(كريم صابر.)2017 ،
أ -ﺨﺼاﺌص الﺘكﻨولوﺠﯿا اإلﺤاللﯿة
غالﺒاً ﻤا ﯿكون ﻤن الﺼعب على الﺒاﺤﺜﯿن والﻤﺼﻤﻤﯿن الﺼﻨاعﯿﯿن إكﺘﺸاف كافة ﺘطﺒﯿقات وﺼور الﺘكﻨولوﺠﯿا اإلﺤاللﯿة ،ﺨاﺼة
إذا ﺘعلق األﻤر ﺒالﻤﺠال اإلقﺘﺼادى واإلﺠﺘﻤاعى الﺤالى لكﺜرة ﺘغﯿراﺘها وﺴرعة ﺤركﺘها ،لذلك قام الﺒاﺤﺜﯿن ﺒالﻤؤﺴﺴات العلﻤﯿة
الﻤﺨﺘلفة وعلى رأﺴهم ﻤعهد ﻤاكﯿﻨزى فى الﺒﺤث وفرز العدﯿد ﻤن الﻤعطﯿات للوﺼول إلى الﺨﺼاﺌص الﺘى ﺘُﻤكن الﺒاﺤﺜﯿن
والﻤﺼﻤﻤﯿن الﺼﻨاعﯿﯿن ﻤن ﺘﺤدﯿد الﺘقﻨﯿات الﺘى لدﯿها أكﺒر إﻤكاﻨﯿة للﺘأﺜﯿر على اإلقﺘﺼاد ﺴواء ﺒدفعه أو ﺒﺘعطﯿله ﺒﺤلول عام
٢٠٢٥م ،كذلك ﺘﺤدﯿد االَﺜار الﻤﺤﺘﻤلة لها الﺘى ﯿﺠب على أﺼﺤاب الﻤﻨظﻤات وﻤﺼﻤﻤى الﻤﻨﺘﺠات الﺼﻨاعﯿة الﺘعرف علﯿها،
وﻤن ﺨالل الﺒﺤث والﺘﺤلﯿل لﻤﺠﻤوعة الﺘكﻨولوﺠﯿات الﺘى ظهرت أو الﺘى ﺒدأت ﺘﺘﺨذ ﺨطوات وقفزات واﺴعة ﻨﺤو الﺘﺼدر
والهﯿﻤﻨة داﺨل األﺴواق وﺠد الﺒاﺤﺜﯿن أن الﺘكﻨولوﺠﯿا اإلﺤاللﯿة ﺒﺠﻤﯿع ﺼورها ﺘﺸﺘرك فى ﺜالث ﺨﺼاﺌص ﻤﻤﯿزة(صفاء،
. )2004
الخصائص هي:
 قاﺒلﯿة الﺘغﯿﯿر الﺴرﯿع.
 الﺘأﺜﯿر على الﻤﺠﺘﻤع.
 عدم الﺜﺒات اإلقﺘﺼادى لﻸﺴواق.
ب -تطبيقات التكنولوجيا اإلحاللية
للتكنولوجيا اإلحاللية صور عديدة كما هو موضح بالشكل رقم ( )slideshare.net( )2ولكن أهم االنواع هي :
-1الهواتف والحواسيب :تعتبر الهواتف والحواسيب من أكثر أنواع التكنولوجيا استخدامًا وشهر ًة في وقتنا الحالي ،وذلك
بسبب دخولها في جميع نواحي الحياة ،فال يقتصر استخدامها على األفراد فقط لكنها تدخل في المجال الطبي والعسكري
والصناعي ،كما تدخل بشكل أساسي في مجال البحث العلمي الذي يؤدي إلى تطور التكنولوجيا(.)vapulus.com
 -2اإلنترنت :يعتبر اإلنترنت من أهم المظاهر وأنواع التكنولوجيا في وقتنا الحالي ،وهي بحد ذاتها تعبر عن الثورة
التكنولوجية ،وذلك بسبب دخول اإلنترنت في جميع المجاالت ،وقد ساهم اإلنترنت كثيرً ا في تطوير العلم
وانتشاره(.)vapulus.com
 -3وسائل النقل :تطورت وسائل النقل على مر العصور حتى وصلت إلى ما نراه في وقتنا الحالي ،وتتنوع وسائل النقل من
حيث الجوية والبحرية والبرية وجميعها تحتوي تقنيات حديثة وتدل على تطور تكنولوجي كبير(.)vapulus.com
 -4األجهزة الطبية :يشهد المجال الطبي تطورً ا كبيرً ا في وقتنا الحالي ،حيث يتم استخدام أحدث التقنيات في صناعة المعدات
الطبية مثل أجهزة التنفس وأجهزة القياس المختلفة ،حيث ساهمت التكنولوجيا في في عالج العديد من األمراض وإجراء
العديد من العمليات الجراحية الدقيقة (.)vapulus.com
ً
 -5األسلحة :أي ً
بداية من المسدسات وانتهاء
ضا يتم استخدام التكنولوجيا وتطويرها بشكل كبير في تصنيع األسلحة المختلفة،
بالصواريخ والقنابل النفاثة ،وتساهم التكنولوجيا في حفظ األمن في الدول المختلفة (. )vapulus.com
 -6الط اقات المتجددة :تعتبر بديل للطاقة التقليدية وهي طاقة غير قابلة للنفاذ وبدأ العالم مؤخرا بإحالل الطاقة التقليدية بطاقة
متجددة في االستخدام(( )vapulus.comكريم صابر.)2017 ،
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شكل ( )2تطبيقات التكنولوجيا اإلحاللية

ج -الطاقة المتجددة كأحد أنواع التكنولوجيا اإلحاللية:
ﺘعﺘﺒر ﻤﺼادر الطاقة الﻤﺘﺠددة ﻤﺜل الطاقة الﺸﻤﺴﯿة ؛ وطاقة الرﯿاح؛ والطاقة الكهروﻤاﺌﯿة ؛ و أﻤواج الﻤﺤﯿط ﺘﻤﺜل القوة
والﺴلطة الﻤقﺒلة ﻤن الطاقة والﺘى ﺘفرض هﯿﻤﻨﺘها على العالم دون ﺘﺠرﯿد الﻤوارد الﺘقلﯿدﯿة ،أو الﻤﺴاهﻤة فى ﺘغﯿﯿر الﻤﻨاخ
والﺘأﺜﯿر الﺴلﺒى علﯿه ؛ أو القلق ﺒﺸأن الﻤﻨافﺴة على الوقود االﺤفورى ،فعلى ﺴﺒﯿل الﻤﺜال ﺘكﻨولوﺠﯿا الﺨالﯿا الﺸﻤﺴﯿة ﺘﺴﯿر
ﺒﺴرعة كﺒﯿرة ﻨﺤو الﺘطور ﻤﻤا ﺴاهم فى ﺘزاﯿد إﺴﺘﺨداﻤها فى الكﺜﯿر ﻤن الﺒلدان وكذلك فى العدﯿد ﻤن الﺘطﺒﯿقات ،ففى ﺨالل
الﺴﻨوات الﻤاﻀﯿة ﺘراﺠعت ﺘكلفة الطاقة الﺘى ﺘﻨﺘﺠها الﺨالﯿا الﺸﻤﺴﯿة ﻤن  ٨دوالر لكل وات إلى  ٠،٨دوالر ﻤﻤا ﯿعد ﺘطوراً
كﺒﯿرا فى كﯿفﯿة اإلﺴﺘفادة ﻤن ﻤﺠال ﺘكﻨولوﺠﯿا الطاقة الﺸﻤﺴﯿة وﺘوظﯿفها فى الﻤﻨﺘﺠات الﺼﻨاعﯿة الﻤﺨﺘلفة ،وﻤع ﺘزاﯿد إﺴﺘهالك
الطاقة على الﻤﺴﺘوى العالﻤى ﯿﺼﺒح اإلعﺘﻤاد على ﻤﺼادر الطاقة الﺸﻤﺴﯿة وطاقة الرﯿاح فى ﺘزاﯿد وعلى ﻨطاق واﺴع
وﺨﺼوﺼاً فى الﺒلدان ذات اإلقﺘﺼادﯿات الﻤﺘقدﻤة ﻤﺜل االﺘﺤاد االورﺒى والوالﯿات الﻤﺘﺤدة االﻤرﯿكﯿة ،لﯿس ذلك فﺤﺴب ﺒل أن
الﺼﯿن والهﻨد وغﯿرها ﻤن اإلقﺘﺼادﯿات الﻨاﺸﺌة لدﯿها ﺨطط ﻤﺤددة إلعﺘﻤاد الطاقة الﺸﻤﺴﯿة وطاقة الرﯿاح كﻤﺼادر أﺴاﺴﯿة
للطاقة ﻤﻤا ﯿؤدى إلى زﯿادة الﻨﻤو الﺴرﯿع فى إقﺘﺼادﯿات ﺘلك الدول ﻤع ﺘﺨفﯿف الﻤﺨاوف الﻤﺘزاﯿدة ﺒﺸأن الﺘلوث .وﻤع ﺘزاﯿد
ﺘﺒﻨي طرق ﺘولﯿد الطاقة الﻨظﯿفة عﺒر الﻤوارد الﻤﺘﺠددة ﺴﺘﺼﺒح هﻨاك ﻤؤﺴﺴات ﻤﺘﺨﺼﺼة في هذا الﻤﺠال كالﺘولﯿد والﺘوزﯿع
لكى ﺘقوم ﺒﺒﯿع الفاﺌض وﺘوزﯿعه على الﻤﺴﺘهلكﯿن عﺒر ﺸﺒكاﺘها ،وهذا ﯿفﺘح الﻤﺠال ألن ﯿﺴﺘﺜﻤر كل ﺸﺨص ﺴطح ﻤﻨزله لﺘولﯿد
الكهرﺒاء وﺒﯿعها للﺤكوﻤة .و ال ﯿﺘوقف إﺴﺘﺨدام الطاقات الﺠدﯿدة على الطاقة الﺸﻤﺴﯿة فقط ﺒل ﯿﻤﺘد على ﺼور ﻤﺨﺘلفه ﻤن
الطاقات الﻤﺘﺠددة ،ﺤﯿث ﯿُﻤكن كل ﺒلد على ﺤﺴب طﺒﯿعﺘها ﻤن إﺴﺘﺨدام ﻤﺼدر أو أكﺜر ﻤن ﻤﺼادر الطاقة الﻤﺘﺠددة ،فالدول
الﺘي لدﯿها ﺴواﺤل ﺒﺤرﯿة ﯿﻤكن إﺴﺘغالل ﺤركة الﻤﯿاه ﺘﺤت الﺴطح و ﺒﻨاء الﻤزارع الرﯿﺤﯿة داﺨل الﻤﺤﯿط ،والدول الﺤارة
ﯿﻤكﻨها إﺴﺘغالل الﺸﻤس وﺨاﺼة في الﺼﺤارى ﺤﯿث ﯿﻤكن إﻨﺸاء ﻤزارع ﺸﻤﺴﯿة ،والدول الﺘي ﺘﺤو ى عدد كﺒﯿر ﻤن الﺴﯿارات
ﯿﻤكن إﺴﺘغالل قوة الﻀغط الﺘي ﺘولدها ﺨاﺼة عﻨد إﺸارات الﻤرور وهكذا ﻤﻤا ﯿﺠعل ﺘكﻨولوﺠﯿا الطاقات الﻤﺘﺠددة ﻀرورة
هاﻤة للﻤﺴﺘقﺒل لﺘأﻤﯿن الﺤﯿاة وﺘقلﯿل اإلﻨﺒعاﺜات الﻤﺨﺘلفة للﺤفاظ على الﺒﯿﺌة(( )catamountsolar.comكريم صابر،
.)2017
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المحور الثاني :دور الطاقة المتجددة في تطوير المنتجات
يمكن استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة إما بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة  ،فالطريقة الغير المباشرة هي عن
طريق استبدال مصدر الطاقة من محطات الكهرباء بمصدر طاقة شمسية مثبته أعلي المنازل ويتم تغذية االجهزه المنزلية
بالكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية مباشر ويتم اضافة وحدات تخزين الطاقة الالزمة لتشغيل االجهزه ليالً  .كما أن هناك
منتجات يمكن اضافة بها مصدر الطاقة نفسه مباشر مثل المركبات المزودة بالطاقة الشمسية او خاليا الوقود ومثل شواحن
الهواتف المحمولة التي تعمل باستخدام طاقة االنسان الحركية  ،ومثل المنتجات التي تعتمد علي نفسها في ايجاد طاقتها وفي
هذه الحالة تكون طريقة استخدام الطاقة بشكل مباشر  .مصدر الطاقة او طريقة تخزينها يؤثران علي شكل المنتج من عدده
جوانب  ،فعناصر بناء الشكل هي (الخط ،الشكل  ،االتجاه  ،الحجم  ،الملمس  ،اللون  ،القيمة اللونية ) فاذا بحثنا في التغيرات
علي الخط فإن من المؤكد انه سوف يحدث تغير في خطوط المنتج واتجاهها ولكل نوع من أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة
لها طبيعتها الخاصة التي تفرض علي المنتج خطوط معينه مثل الطاقة الشمسية  ،فخطوط الطاقة الشمسية تعتبر خطوط
مستقيمة بسبب ألواح الطاقة الشم سية الغير قابلة للتشكيل مما ال يدع مجال للمصمم الصناعي في عمل خطوط منحية في
التصميم وحتي ان وجدت الخطوط المنحنية فسوف تكون علي شكل  segmentمجموعة من الخطوط المستقيمه المنكسرة.
قد يكون الشكل أكثر الكلمات غموضا ً في لغة التصميم "فقدرة الشكل على القيام بوظائف متعددة ( وظائف هندسية ،وظائف
جمإلىة ،وظائف أرجنوميكية ،وظائف اقتصادية) في التصميم ،وكونه مصدرا لقيم متباينة ،هو نفسه الذي يجعل هذا اللفظ
مستعصيا على التعرف" .
يذكر روبرت فنتوري  robert venturiفي كتابه التعقيد والتناقض في العمارة ”أننا لم نعد نتجادل حول أولوية كل من
الشكل والوظيفة أحدهما على اآلخر أيهما تتبع الثانية فأنه ليس بمقدورنا تجاهل اعتماد كل منهما على اآلخر“ ،في حين جاء
تعريف سوليفان للوظيفة على إنها قوة ُتريد أن تعٌبر عن نفسها وهي الحياة والروح وأن الوظائف تبحث عن اشكالها وأن
األشكال هي المظهر الخارجي للقوى واألحتياجات الداخلية ،والوظائف واألشكال كل مترابط ومتداخل وممزوج ومندمج.
فهناك عالقة أبدية بين األشياء والمعارف والعلوم والمكتسبات من ناحية وبين الوظيفة من ناحية أخرى وهذا يؤكد على
وجود عالقة بين بيئة اإلنسان في كل ما يراه ويسمعه وبين العالقات والمهمات والوظائف التي يقدمها أو يؤديها لمجتمعه.
فمن خالل إدراكه للجانب الوظيفي في التصميم فأنه سيعمل على تصنيف األعمال الفنية وكافة أشكالها المرئية على وفق
منفعة خاصة تتغير تبعا ً لموادها األولية الخامات وتقنيات إنتاجها المكننة وطرق تشكيلها النهائية
الشكل أحد عناصر التصميم السبعة ( الخط ،الشكل ،االتجاه ،الحجم ،الملمس ،اللون ،القيمة اللونية ) ،كلما تغير عُنصر تغير
هيئة المنتج ،وهناك العديد من النظريات المستخدمه في التصميم من حيث االهمية هناك مدارس تصميمة تعطي أهمية
كبرى للوظيفة الجمالية والبعض اآلخر يرى أن الوظيفة اإلستخدامية هي األجدر باالهتمام .
التصميم يجب أن يكون وظيفيا ً ويجب ان تترجم الوظائف إلى جماليات بصريه ،دون االعتماد علي حيل لشرحها فرديناندا
بورشه
“Design must be functional and functionality must be translated into visual aesthetics, without
FERDINAND A. PORSCHE

”any reliance on gimmicks that have to be explained.

أما لويجي كوالس يميل إلى أن الطبيعة أصل كل شيء حتي التصميم ويعتمد علي الطبيعة تصميم المنتجات ،وهناك من
يتخذ نظرية تصميم المنتج من الداخل إلى الخارج لتحقيق القواعد األرجنموكية مثل هنري دريفوس ،تلك النظريات المختلفة
في تصميم المنتجات ما هي إال مدارس مختلفة إلدارة خطوات التصميم وترتيبها حسب األهمية فهناك من يأخذ العامل
الجمالي ومنهم من يأخذ الوظيفة ومنهم من يأخذ الجانب االرجنوميكي ودائما ما يطغي اعتبار عن االخر ولكن هناك دائما ً
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اربع اعتبارات اساسية لتصميم وبناء المنتج وهم ( االرجنومكس ،الوظيفة ،الجمإلى ،الجانب االقتصادي ) وهناك اعتبارات
اخري تؤثر علي شكل المنتج مثل مصدر الطاقة هل هو مصدر خارجي ام مصدر داخلي ام المنتج معتمد علي نفسه في
توليد الطاقة الالزمة له ومثل البيئة ألن بالتبعية مصدر الطاقة سوف يؤثر علي الشكل الجمالي وعلي الجانب االقتصادي
وعلي االداء الوظيفي حقيبة تعمل بالطاقة البشرية فوجود اطارات لتحويل الحركة الحركية للحقيبة إلي طاقة كهربائية أثرت
علي الشكل في اتجاه المصمم إلي استخدام الخطوط الدائرية واالجزاء من الدائرة في التصميم حتي يكون التصميم متناغم
ومتناسق مع بعضه البعض كما انه نتيجة وجود مصدر للطاقة ومصدر لتخزين الطاقة فإن الحجم الحقيبة تأثر وزاد في
االتجاه العرضي واالتجاه الطولي والجانب االستخدامي تأثر لزيادة مهام للحقيبة بدل من حمل االغراض فأصبحت مصدر
للطاقة لشحن الهو اتف المحمولة واالجهزة الكهربائية والقيمة االقتصادية تأثرت بالطبع لحدوث زيادة في تكاليف تصنيع
الحقيبة نتيجية وجود تعدد وظيفي للحقيبة ولكن بسبب التعدد الوظيفي للحقيبة فإن القيمة االقتصادية زادت ولكن تعدد الوظيفي
يعادل الزيادة االقتصادية.

تطبيقات لمنتجات تعمل بالطاقة المتجددة:
أ-تصميم المركبات
سيارة اليت ير وان شكل () inhabitat.com( )3تمثل إنطالقة جديدة في عالم السيارة وذلك النها جمعت بين التصميم
األنيق وبين األداء الوظيفي الجيد حيث أنها مغطاه بالكامل بالخاليا الشمسية وتم صنع عينات اولية من السيارة إلي أن يتم
طرحها باألسواق في عام  2021وبذلك لتكون أول سيارة تعتمد علي الخاليا الشمسية في تشغيلها باالضافة إلي الحفاظ علي
القيم الجمالية لمنتج السيارات سواء من الداخل أم من الخارج وسوف يتم شحن السيارة طوال فتره النهار إلي أن تعمل بالليل
مستخدمة الشحن الكهربائي الناتج طوال فترة النهار ،وقام بتصميم السيارة فريق عمل خبرة بمجال تصميم المركبات بالخاليا
الشمسية وتم تزويد السيارة بخاليا شمسية بمساحة  5أمتار مربعه وهي مساحة كافية لشحن السيارة كل ساعه بطاقة تكفي
للسير  12كيلو متر كمصدر طاقة إضافة سوف يتم طرح السيارة في عام  2021بتكلفة 135,000دوالر امريكي.

شكل ( )3لسيارة اليت وان

القيمة الجمالية  :لم تؤثر الخاليا الشمسية على المظهر األنيق للسيارة باإلضافة الى المميزات االضافية التي أتاحتها له.
القيمة الهندسية  :ليس هنالك أي تأثير على الجوانب الهندسية للقارب مقارنة بغيره من السيارات.
القيمة الوظيفية  :يمكننا االجماع على أن أداء السيارة في الشحن قد تحسن بشكل كلي .
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القيمة االستخدامية  :احتفظ السيارة بتصميم جيد ومريح للمستخدم من الداخل مع زيادة في خصائص السيارة مما أتاح له
قيمة استخدامية شبيهه بالسيارات العادية.
ب-الدراجات
دراجة تعمل بالهيدروجين شكل ( )climatenewsnetwork.net( )4وصف الدراجه  :دراجة كهربائية مع وقود
هيدروجيني خلية وقود  250وات اسطوانة تخزين هيدروجين في حالته الصلبة بسعة نخزين  Sl 900عند  12بار سرعتها
القصوى تصل ل  100كم/س بتكلفة حوالي  2600دوالر امريكي.

شكل ( ( )4دراجة تعمل بالهيدروجين )

القيمة الجمالية  :ال يختلف المنتج في الشكل كثيراً عن الدراجات النقليدية مما قد يسهل من انتشاره قريباً.
القيمة الهندسية  :بحكم التصميم البسيط للمنتج فإن تغيير مصدر الطاقة لم يؤثر بشكل كبير على هيكل الدراجة مع األخذ في
االعتبار صغر حجم االسطوانات مما يعطيها ميزة السرعة مع غياب المعوقات لتصل سرعتها ل  100كم/س.
القيمة الوظيفية  :كان إلضافة خلية الهيدروجين أثر إيجابي على أداء الدراجة من حيث سرعتها وخفة وزنها مقارنة بمثيالتها
من ذوات المحركات البترولية.
القيمة االستخدامية  :نظراً لعدم تغير شكلها العام مقارنة بمثيالتها فإن قيمتها االستخدامية لم تتغير بالكاد.
ج -كاميرات المراقبة
كاميرا مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية شكل ( ) www.lazada.com( )5هي كاميرا مراقبة بدقة  2ميجا بكسل بدقة
 1080بكسل مع  8مصابيح  LEDو تصور لمسافة  10متر باألشعة تحت الحمراء  ،تحتوي الكاميرا أيضً ا على مسجل
صوت ثنائي االتجاه ومقاومة للماء والغبار ( ) IP Rating 67يعمل كل هذا عن طريق خلية شمسية أعالها مع بطارية
داخلية تستمر طوال الليل ويتم شحنها أثناء النهار بتكلفة  40دوالر امريكي.
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شكل ( )5كاميرا مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية

القيمة الجمالية  :ال يختلف المنتج في الشكل كثيراً عن كاميرات المراقبة التقليدية لذلك فهو يستوفي القيمة الجمالية للكاميرات
التقليدية.
القيمة الهندسية  :الخلية الشمسية لم تؤثر على متانة وقوة المنتج فهو أيضا مقاوم للماء والغبار.
القيمة الوظيفية  :الخلية الشمسية يمكنها أن تعمل بشكل مستمر دون الحاجة لمصدر طاقة إضافي لما يزيد عن السنتين
والنصف.
القيمة االستخدامية  :نظراً لعدم تغير شكلها العام مقارنة بمثيالتها فإن قيمتها االستخدامية لم تتغير بالكاد.
د-القوارب
قارب هجين شكل ( )ynfpublishers.com( )6مع محرك الديزل المدعوم من الخاليا الشمسية أعلى القارب يقدم هذا
القارب ادا ًء مذهالً جعله من أفضل القوارب التي يمكن اقتناؤها حصد هذا القارب العديد من الجوائز منها (قارب العام لسنة
 ) 2018وفي عام  2020من المتوقع أن يصنف هذا القارب األكثر انتشاراً على سواحل الواليات المتحدة وكندا بتكلفة 5
مليون دوالر امريكي.

شكل ( )6قارب هجين
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القيمة الجمالية  :لم تؤثر الخاليا الشمسية على المظهر األنيق لليخت باإلضافة الى المميزات االضافية التي أتاحتها له.
القيمة الهندسية  :ليس هنالك أي تأثير على الجوانب الهندسية للقارب مقارنة بغيره من قوارب الديزل التقليدية.
القيمة الوظيفية  :يمكننا االجماع على أن أداء القارب قد تحسن بشكل كلي مما أدى به ألن يصنف من أفضل الالنشات
البحرية في فئة ال  10متر في العلم كله.
القيمة االستخدامية  :احتفظ القارب بتصميمه التقليدي مما أتاح له قيمة استخدامية شبيهه بالقوارب العادية.
هـ  -شواحن الدرجات
شاحن يعمل بطاقة الرياح شكل ( ) gizmodo.com( )7يثبت أعلي الدراجة ويستخدم طاقة الرياح في شحن الهواتف
المحموله يحتوي هذا الشاحن الصغير على توربين يولد طاقة لشحن بطاريته الداخلية  ،مع دعم توصيلية كامل لكل األدوات
المستخدمة بشكل شائع .ال يتطلب سوى سرعة رياح تصل ل  9ميل/س ليبدأ في الشحن .إذا كانت الرياح أشد أشد قليالً ،
فإن الشحن لمدة  20دقيقة (بسرعة الرياح  19ميالً في الساعة) يجب أن يمنح وقت تشغيل لمدة  30دقيقة على جهاز iPod
 ،أو وقت للتحدث لمدة  4دقائق على جهاز محمول ،أو  20لقطة على كاميرا رقمية.
القيمة الجمالية :الحجم الصغير مع شكله المقبول للجهاز مقارنة بالقيمة المعطاه يجعله مناسبا لالقتناء أثناء رحالت السفر
العديدة .

شكل ( )7شاحن يعمل بطاقة الرياح

القيمة الهندسية  :ال يوجد مثيل للجهاز للمقارنة به مع ذلك فإنه من الناحية االنتاجية فهو يعطي قيمة عالية مقابل تغذية
بسيطة.
القيمة الوظيفية  :قد يفيد هذا الجهاز في حاالت ميئوس منها للحصول على مصدر سهل ومجاني للطاقة .
القيمة االستخدامية  :بشكله الذي يناسب قبطة اليد فهو مناسب لالستخدام الشخصي معظم األوقات.
ز-شواحن الطاقة البشرية
حذاء يشحن بطاقة الحركة شمل ( ) yafa-news.net( )8ابتكرت شركة سول باور للتكنولوجيا في بيتسبيرغ حذاءًا
مزو ًدا بحزمة بطاريات يمكنها شحن اإللكترونيات الصغيرة مثل البطاريات وأجهزة الراديو والهواتف المحمولة .في الوقت
الحالي ،يمكنه أن يعطي كمتوسط وقتا للتحدث حوالي  30دقيقة على  iPhone 6مقابل ساعة من المشي بهذا الحذاء بتكلفة
 60دوالر امريكي.
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شكل ( )8حذاء يشحن بطاقة حركة االنسان

القيمة الجمالية  :الحذاء على اليسار هو حذاء عادي تقليدي وعلى اليمين هو الحذاء الذي نتحدث عنه ويمكن مالحظة أنها
متماثلين في الشكل تقريبا ً باستثناء البطارية المدمجة أعلى الحذاء والتي يتيم اخفؤها طبقا للمصمم تحت البنطال وال تظهر
تقريباً.
القيمة الهندسية  :لم تؤثر خاليا الحركة المدمجة أسفل الحذاء على متانته أو عمره االفتراضي فقد تمت مراعاة ان يقدم على
األقل نفس القيمة السعرية التي يقدمها الحذاء التقليدي.
القيمة الوظيفية  :الحذاء مريح كأي حذاء تقليدي باإلضافة إلى الوظيفة االضافية التي تميزه عن غيره فهو يصلح للمشي
بغض النظر عن كونه يشحن أم ال.
القيمة االستخدامية  :مالءمته للقدم هي نفسها مالءمة أي حذاء آخر فهو ال يقدم أي تغييرات في التصميم من تلك الناحية.
ح -الحقائب
حقيبة تعمل بالطاقة الشمسية شكل ( )inhabitat.com( )9هناك الكثير من حقائب الطاقة الشمسية في هذه األيام  ،ولكن
ال توجد أي منها أنيقة مثل هذه التصميمات المتآكلة من نون سوالر.
القيمة الجمالية  :وهي األهم في هذا المنتج حيث حرصت الشركة على أناقة المنتج وجعله مثيراً لالهتمام قدر اإلمكان.

شكل ( )9حقيبة الطاقة الشمسية من ( نون سوالر )

القيمة الهندسية  :أجزاء الحقيبة صديقة للبيئة وأي ً
ضا متينة للغاية ،فهي مصنوعة من مواد شبه مستدامة (ال تتلف بسرعة )
تم حصادها مثل عشبة الراوند ،والجلد المدبوغ من الخضروات  ،وأقمشة القنب  /القطن المصبوغة يدويًا بتكلفة  330دوالر
امريكي.
القيمة الوظيفية  :كل حقيبة تدمج بلوحة شمسية مرنة قادرة على شحن الهواتف المحمولة وأجهزة أي بود وأجهزة المساعد
الرقمي الشخصية.
القيمة االستخدامية  :يمكن استخدامها كأي حقيبة أخرى فهي مناسبة لجميع األغراض بجانب وظيفتها االستثنائية.
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نتائج البحث:
 علي المصمم الصناعي تحديد مصدر الطاقة كأحد عناصر التصميم في مرحله وضع االفكار
 علي المصمم الصناعي اإللمام بأنواع ومصادر الطاقات المتجددة كونها من العناصر الرئيسية للتصميم حيث ان الطاقة
المتجددة تعطي للمنتج قيمه تنافسية عالية.
 ضرورة التأكيد علي التواصل بين المصمم الصناعي وبين مطوري التكنولوجيا إللمام بجديد التكنولوجيا الجديدة
 معرفة وتحديد التغير في تكلفة المنتج عند استخدام الطاقة المتجددة كأحد انواع التكنولوجيا اإلحاللية.
 التأكيد علي دمج الطاقات المتجددة وتوظيفها بالمنتج ساعد في الحفاظ علي البيئة.
 ضرورة دمــج الطــاقــات المتجـددة وتوظيفها بالمنتج منحها ميزات تنافسية مضــافة وزاد مــن قــدرتها علــى منافســة
المنتجـات المشابهة في األسواق بجانب قدرتها على جذب قطاعات كبيرة ومتنوعة وجديدة من المستهلكين.
 ﺘوظﯿف وإدخال الطاقات المتجددة ﺒﻤراﺤل عﻤلﯿة الﺘﺼﻤﯿم أدى إلى فهم أفﻀــل إلﺤﺘﯿـاﺠـات العﻤﯿـل وﺒﯿﺌﺘـه ﻤع القدرة
على ﺘﺤدﯿد ﻨقاط الﺘطوﯿــر والﺘﺤدﯿــث ﺒالﻤﻨـﺘج ﺒﺼـورة دقﯿقــة و إﻀفــاء اإلﺒﺘكارﯿة واإلﺒداعﯿــة و الـدقــة والﺴرعــة علــى
العــﻤلﯿـــة ﻤﻤــا أدى إلـــى الوﺼــول لﻤﻨﺘــج ﯿلﺒــى رغﺒــات الﻤﺴــﺘﺨدم وقـادر علـى الﻤﻨافﺴة ﺒاألﺴواق في وقت قصير.
 ﺘوظﯿــف الطــاقات المتجددة ﺒﻤراﺤل عﻤلﯿة الﺘﺼﻤﯿم زاد ﻤن القﯿﻤة الﺘفاعلﯿــة داﺨل العﻤلﯿة الﺘﺼﻤﯿﻤﯿة ﺒﺠاﻨب أﻨها وفرت
ﻤﺠﻤوعة ﻤن الﺠواﻨــب الﻤعلوﻤاﺘﯿــة واإلﺒﺘكارﯿـة للﻤﺼﻤم ﯿﺠد فﯿها ﻤا ﯿﻨاﺴﺒه ﻤن أدوات ٕواﻤكاﻨﯿــات عززت ﻤن قدرﺘه على
ﺘطوﯿر وﺘﺤدﯿث وﺘعدﯿل األفكار ﺒكل ﺴهولة وﯿﺴر.

الخالصة:
التكنولوجيا اإلحاللية تؤدي إلى تغييرات سوا ًء في المنتجـات أو الخدمـات لتصبـح أسهــل استخدامـا ً و أكثر كفــاءة مقارنــة
بالمنتجـات أو الخدمـات القائمـة بالفعـل في الســوق وهذه أحد متطلبات التصميم التي يجب علي المصمم الصناعي آخذها
في االعتبار وذلك إلضافة قيم جديدة للمنتجات تسهل علي المستخدم االستخدام وتزيد من رغبته الشرائية ومصدر الطاقة
وخاصة المتجددة أحد عناصر التكنولوجيا اإلحاللية الهامة وذلك لتوفير الطاقة وهذا متطلب اقتصادي هام للمستخدم باإلضافة
إلي سهوله أكثر في االستخدام واضافة قيمة جديدة في التصميم وظهور وظائف جديدة للمنتجات مثل تصميم الحقائب المزودة
بالطاقة الشمسية وذلك لشحن الهواتف المحمولة بالتأكيد التكنولوجيا االحالية أضافة قيما ُ مضافة للتصميم وقد تناولت الدراسة
بالتحليل أهمية الطاقة المتجددة في تصميم المنتجات ذات الطبيعة الحركية وذلك إلضافة قيم جديدة للمنتج قيم اقتصادية وقيم
استخدامية وإيجاد وظائف جديدة للمنتج ليصبح المنتج متعدد الوظائف التي هي بدورها زيادة الرغبة الشرائية للمستخدم
وذلك لوجود تطوير في االداء للمنتجات.
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