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“nm¤ùA : πªBø ¬Bø‚A “ÕÃ√BQ   ‘ÃNnùA:–eAfßG –Ã√BQ “Œ√BRªA  

 —eBùA :“ŒßBƒvªA BŒUÃªÃƒ∏NªA  áA ΩŒºÑ____“UB   eAfßG:”nŒ®ƒI f¿ä gBNmfiA  

  

I –<<<<íé‰^‰_<Üéâ^ËÚíé‰^‰_<Üéâ^ËÚíé‰^‰_<Üéâ^ËÚíé‰^‰_<Üéâ^ËÚ  

1- “UBáA ¬Ã»∞ø :   
  : تعريف الحاجة  1.1

  

Ô×ãjŠ¹]<Í†�<àÚ<^ãßÂ<�Ã¹]<ì…æ†–Ö]<æ_<ífÆ†Ö]<êâ<íq^£]J< <

<^–è_<êâæt^éjuý^e<…çÃ�^ãjéf×i<á^ŠÞý]<‚è†Łè<íÚ‚}<æ]<tçjßÚ<å^Ÿ<J< <

< <
  :أمثلة 
 الحاجة للنوم - الحاجة للغذاء والماء -
 الحاجة لشراء حاسوب - الحاجة للنجاح -
 الحاجة للتواصل والتعبير - الحاجة لثالجة -
 الحاجة للقراءة و التعلم -
  

 : أنواع الحاجات  2.1
  

  :صنيفها على الشكل التالي كثيرة و متنوعة يمكن تحاجات إلنسان ل  
   :أساسية أو ثانوية

  ...شرب والتنفس كاألكل و ال :أساسية  
  ... كالسفر و ممارسة الرياضة  :ثانوية  

   :فردية أو جماعية
  ...كاألكل و النوم  : فردية  
  النوادي كاالنخراط في :جماعية  

   :حاضرة أو مستقبلية
  ...شاءعتناول وجبة كالتواصل بصديق،  : حاضـرة  
                       ... قياسي ،تحطيم رقمكالتخطيط لشراء منزل : مستقبلية  
  
  

 حـسب درجـة     "MASLOW" عالم النفس      من طرف   حاجات  تم  ترتيب ال    وبصفة عامة   
   : وهيأهميتها  

  
حاجة - 1

  فيزيولوجية
حاجة - 2

  األمان
 حاجة  -3

  االنتماء
حاجة -4

  التقدير
حاجة - 5
  لذاتايق تحق

  
  

 

https://moutamadris.ma/


 2 

 2-XÃNƒùA ¬Ã»∞ø :   

  

<ØÒ<çâ<tçjß¹]<^ÚÔ×ãjŠ¹]<ï‚Ö<íßéÃÚ<íq^u<�×è <
 
 

  ...انترنيتالتواصل بالهاتف،خدمة ،تأمين ، تلفاز، دفتر ،طاولة ،حليب ،حاسوب  : أمثلة
  

  :مالحظة 
  :نوعين هما  إلى ات صنف المنتوجت

M ئيةاألشياء التقنية، المواد الغذا هي    :ةمادي الالمنتوجات...  
M الخدمات بصفة عامة هي :ةمادي الالالمنتوجات.   

  
ÐéfŞi<1:   

   :مما يلي ات  المنتوجحدد في جدول نوع   
   خدمة– دراجة – مواد غذائية – األدوية – محفظة دراسية – قلم حبر جاف – لمكواتا  
  . اإلنترنيت- و اإلتصال البريد  

3-“∞Œ£ÃªA ¬Ã»∞ø  :   
   :مثال

  
  

    
    
  . التي تقدمها المكواة تعبر عن وظيفتهاالخدمةنقول إن . اة المستعمل من كي الثيابتمكن المكو

  
  :أمثلة لوظائف بعض المنتوجات 

  الوظيفة  المنتوج
hç‰^£]hç‰^£]hç‰^£]hç‰^£]< << << <<   معالجة المعلوماتتحليل و>

Ö]Ö]Ö]Ö]íqøníqøníqøníqøn< << << <<   الحفاظ على األطعمة و األدوية>
ì…^éŠÖ]ì…^éŠÖ]ì…^éŠÖ]ì…^éŠÖ]< << << <<   نقل األشخاص و األمتعة>
|^f’Ú|^f’Ú|^f’Ú|^f’Ú< << << <<   إنارة محيط>
]<�£]<Ü×Î]<�£]<Ü×Î]<�£]<Ü×Î]<�£]<Ü×ÎÍ^¢Í^¢Í^¢Í^¢< << << <<   الكتابة على الورق>

ÚÚÚÚîË�jŠîË�jŠîË�jŠîË�jŠ< << << <<   تقديم خدمات طبية>
    

  

^Ú<tçjßÚ<åˆrßè<^Ú<êâ<íËé¾çÖ]^Ú<tçjßÚ<åˆrßè<^Ú<êâ<íËé¾çÖ]^Ú<tçjßÚ<åˆrßè<^Ú<êâ<íËé¾çÖ]^Ú<tçjßÚ<åˆrßè<^Ú<êâ<íËé¾çÖ]<<<<°ÃÚ<Í‚â<ÐéÏ�<íè^Çe<äi^ÞçÓÚ<‚u_<æ_<°ÃÚ<Í‚â<ÐéÏ�<íè^Çe<äi^ÞçÓÚ<‚u_<æ_<°ÃÚ<Í‚â<ÐéÏ�<íè^Çe<äi^ÞçÓÚ<‚u_<æ_<°ÃÚ<Í‚â<ÐéÏ�<íè^Çe<äi^ÞçÓÚ<‚u_<æ_<JJJJ< << << << <
  
  
  

���	
  ؟�� ه� ا����� ا�	� ������ ا����اة ���
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  :مالحظة 
  . تقنية وأخرىخدماتيةوظائف : تنقسم الوظائف إلى نوعين          

  
  

I I –íq^£]<Øé×�<íq^£]<Øé×�<íq^£]<Øé×�<íq^£]<Øé×�<V<<V<<V<<V<<< << << << <

  

  . منهجية المشروع الصناعين مراحل أساسية مومرحلة أولى هي تحليل الحاجة   
  

  و يمكن. منتوج يالئم انتظارات المستهلك ) ابتكار او تطوير (تهدف إلى تقديم       هذه المنهجية 
  
  : بالخطاطة التالية  مرحلة تحليل الحاجة تمثيل   
  
  
  
  
  

    :مالحظة
   منتوج جديد كما يمكنابتكاريمكن لعملية تحليل الحاجة أن تتم قصد                  

  . ليالئم احتياجات المستهلكتطويره في السوق قصد دراسة منتوج موجودأن تتم لغاية        
  
  

  : التعبير عن الحاجة 1.2
  

  يرغب اإلنسان يوما بعد يوم في التقاط أكبر عدد من القنوات الفضائية :  مسألة–وضعية   
  

  .  وما تُوفره تكنولوجيا اإلتصالاالصطناعيةعدد األقمار  نظرا لت                              
 

  

@@@@@@@@@@óÜÇ@‡ànÈã@Lòub¨a@åÇ@�jÈnÜÛ@óà�Ží@ïãbîi@@òub¨a@ïãbîiòub¨a@ïãbîiòub¨a@ïãbîiòub¨a@ïãbîi@NæìØí@Þbr¾a@a‰�@òj�äÛbi@ïãbîjÛa@ïmŁb×@Z@@ @
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 الصحون الهوائية
 المستعمل

  موجه آلي
 للصحون الهوائية

تمكين المستعمل من توجيه الصحن الهوائي 
 .يطريقة آلية في اتجاه قمر اصطناعي معين
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     :  إقرار الحاجة2.2
  

   كعملية ضروريةإقرار الحاجةة د الحاجة و التعبير عنها، تأتي مرحلديبعد تح  
  

  :هو جيب على سؤال أساسي  تُ                
  

   ما مدى استقرار هذه الحاجة ؟  
  

  إذا تبين أن الحاجة للمنتوج عابرة أو ظرفية، فال جدوى من االنطالق   
  
  ثالثوتتم عملية التحقق عبر طرح  . في الدراسة التقنية قصد إيجاد الحلول التكنولوجية 
  
  :أسئلة و اإلجابة عنها كما يبين الجدول التالي  
  

  اإلجابة عنها  أسئلة إقرار الحاجة

إعفاء المستعمل من التوجيه اليدوي للصحن    الموجه اآللي للصحون الهوائية؟ما الغاية من وجود
  .الهوائي

  .تعدد األقمار االصطناعية   الموجه اآللي للصحون الهوائية؟ما هي أسباب تواجد

  
   الموجه اآللي ؟وجد ما يمكن أن يلغي أو يطورهل ي

M االستغناء عن الصحون الهوائية.  
M التوجيه الثابت. 
M التوجيه اليدوي.  

M  بحاجة إلى برامج القنواتاإلنسانغير ممكن ألن : االستغناء عن الصحون الهوائية .  
M    ثرة القنواتغير مجد نظرا لتعدد األقمار االصطناعية و ك: االقتصار على التوجيه الثابت.  
M عملية متعبة ألن الصحون تثبت عادة فوق السطوح  :     التوجيه اليدوي.  

    
   : خالصة

  :إذن  موجه آلي للصحون الهوائية، نقول إلى هناك حاجة إذن          
   

  .لقد تم إقرار الحاجة إلى هذا المنتوج        
  
 

 
_____________//_____________ 

 

   

mbenaissa@gmail.com <ƒ^j‰ù]V<îŠéÃße<‚Û¦  
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