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تـــقــديـــم
يعبر اإلنسنن عن مجمجعة من الرغبنت حسب الجضعينت التي يج د بهن :
6
أمــثــلــة
رغبنت اإلنسنن
وضعينت
الراحة ،الةجم ،االسترخنء
التعب
العالج ،أخذ الدواء
المرض
األكع
الججع
من األمالة المدر ة في الجدول ،نستةتج أن الراحة ،األكع ،الةجم ،العالج ...هي حن نت يعبر عةهن اإلنسنن
و يسع إل تحقيقهن.
 -1الـحـاجـة :
 1.1تعريفها
الحن ة هي كع رغبة أو ضرورة يعبر عةهن اإلنسنن
 2.1أنواع الحاجات :
حن نت اإلنسنن كايرة و متةجعة و يمكن تصةيفهن عل التكع التنلي :
 أسنسية  :كنألكع و اللبنس
 :كنلسفر و اللعب
 ثننجية
 :كنألكع و الةجم
 فردية
منعية  :كنإلنخراط في نندي رينضي

 :كنلتجاصع بصديق ،شراء كتنب
 حنضرة
 مستقبلية  :كنلتخطيط لتراء مةزل
كمن أن هةنك حن نت أخرى يرتبهن عنلم الةفس " "MASLOWحسب در ة
أهميتهن ماع :
حن ة فيزيجلج ية ،حن ة األمنن ،حن ة االنتمنء ،حن ة التقدير و حن ة تحقيق الذات.

وضعية
حن ة
مةفعة

Situation
Besoin
Bien

 -2تحليل الحاجة :
هي مرحلة أول أسنسية من مراحع مةهجية المتروع الصةنعي ،و تهدف إل
دراسة الحن ة التي عبر عةهن اإلنسنن و يمكن لعملية تحليع الحن ة أن تتم
قصد ابتكنر مةتجج ديد كمن يمكن أن تتم لغنية دراسة مةتجج مج جد في
السجق قصد تطجيره.
و يمكن تمايع مكجننت هذه المرحلة بنلخطنطة التنلية :

مةهجية
المتروع
الصةنعي

تحليع الحن ة
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مراحع تحليع الحن ة

أدوات التحليع الجظيفي

إدراك الحن ة

التسآل

التعبير عن الحن ة

بينني الحن ة

إقرار الحن ة

أسئلة إقرار الحن ة

مراحع أخرى

مييايينل
لتمكين المستعمع من التقنط أكبر عدد من القةيجات الفضينئية ،قمةين
بتركيب صحن هجائي مرتبط بمج ه .سةقجم إذن بتحلييع الحن ية إلي
هذا المةتجج األخير.
 1.2إدراك الحاجة :
تهدف هذه المرحلة إل التعرف عل آراء الزبةنء حجل المةتجج المراد تصةيعه و ذلك
بنستعمنل عدة أدوات مةهن التسآل
وجدة في 3300/30/03

ثانوية عبد الخالق الطريس
اإلعدادية بوجدة
تـسـآل حــول مـوجـه الـصـحــن الــهــوائــي

عزيز(تي) المستجوب (ة)،
في إطار األنشطة التعليمية لمادة التكنولوجيا الصناعية ،و للتعرف على آرائكم ،نوجه لكم نحن تالميذ السنة الثانية تسآلا حآو
موجه الصحن الهوائي .لذا نطلب منكم اإلجابة عن األسئلة المقترحة شاكرين تعاونكم.
نعم ال
 .1هل تتوفرون في المنزل على صحن هوائي ؟
نعم ال
 .2هل تشاهدون القنوات الفضائية ؟
نعم ال
 .3هل تفضلون التقاط قنوات فضائية قليلة أم كثيرة ؟
 .4هل تفضلون تغيير اتجاه الصحن الهوائي نحو قمر اصطناعي معين بدون تعب ؟ نعم ال
يدويا  بفضل جهاز التحكم
 .5هل تفضلون تغيير اتجاه الصحن الهوائي نحو قمر اصطناعي معين

تحليع
مةهجية
متروع

صةنعي
Analyse
إقرار
Démarche
Projetالتعبير عن الحاجة :تسآل
22.

Industriel
Valider
Questionnaire

بينني الحن ة
صحن هجائي
مج ه

Bête à cornes
Parabole
Positionneur
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للتعبير عن الحن ة ،نستعمع بينني الحن ة و ذلك لإل نبة عل ثالثة أسئلة
و هي :






لمن يقدم الخدمة ؟
على ماذا يؤثر ؟
ألجل أي هدف ؟

الصحن الهوائي

المستعمل

موجه آلي
للصحن الهوائي

إسم المنتوج

تمكين المستعمل من توجيه الصحن الهوائي
يطريقة آلية في اتجاه قمر اصطناعي معين2

 322إقرار الحاجة للموجه اآللي للصحون الهوائية :
بعد تحديد الحن ة و التعبير عةهن ،تأتي مرحلة إقرار الحن ة كعملية ضرورية تجيب عل
سؤال أسنسي  :ما مدى استقرار هذه الحاجة ؟
إذا تبين أن الحن ة للمةتجج عنبرة أو ظرفية ،فال دوى من االنطالق في الدراسة التقةية قصد
إيجند الحلجل التكةجلج ية .وتتم عملية التحقق عبر طرح  1أسئلة و اإل نبة عةهن كمن يبين
الجدول التنلي :
اإل نبة عةهن
أسئلة إقرار الحن ة
من الغنية من و جد المج ه اآللي للصحجن الهجائية؟
من هي أسبنب تجا د المج ه اآللي للصحجن الهجائية؟
هع يج د من يمكن أن يلغي أو يطجر المج ه اآللي ؟

االستغةنء عن الصحجن الهجائية
االقتصنر عل التج يه الانبت
التج يه اليدوي


إعفنء المستعمع من التج يه اليدوي للصحن الهجائي.
تعدد األقمنر االصطةنعية.
 االستغةنء عن الصحجن الهجائية. التج يه الانبت. -التج يه اليدوي.

 :غير ممكن ألن االنسنن بحن ة إل برامج القةجات.
 :غير مجد نظرا لتعدد األقمنر االصطةنعية و كارة القةجات.
 :عملية متعبة ألن الصحجن تابت عندة فجق السطجح.

أما إمكانية التطور فهي مرتبطة بظهور وسائل أخرى مثل التقاط القنوات الفضائية بواسطة iphone
أو  ipadالتي مازالت مكلفة و ليست في متناول الجميع.

خالصة  :بمن أن الحلجل المقترحة غير ممكةة أو متعبة أو مكلفة ،نقجل لقد تم إقرار الحن ة
إل هذا المةتجج و بنلتنلي نمر إل المرحلة المجالية من الدراسة.
يدوي
حلجل
تكةجلج ية

Manuel
Solutions
Technologiques

دراسة
تقةية
قمر اصطةنعي

Etude
Technique
Satellite

ُأقَــيِّــمُ تَعَلماتـي
 -1أرسم جدوال ثم أرتب فيه الحاجة و المنتوج المناسب لها
العالج – األكل – كتاب – بعث رسالة – األدوية –
مواد غذائية – المطالعة – خدمة البريد

 -1أقرأ الوضعية ثم أجيب عن األسئلة
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الحاجة

منتوجها المناسب

العالج

األدوية

األكل

مواد غذائية

بعث رسالة

خدمة البريد

المطالعة

كتاب

يدرس علي بجامعة محمد األول بوجدة .بمناسبة حلول رمضان الكريم ،يرغب
في تقديم تهانيه إلى عائلته التي تسكن ببركان.

 -0ما هي الحاجة التي عبر عنها علي ؟ تقديم التهاني للعائلة
 -3أذكر  2منتوجات تساعد علي على تلبية هذه الحاجة ؟ الهاتف المنزلي ،الهاتف النقال ،الفاكس،
رسالة ،خدمة األنترنيت...
 -2عبر عن الحاجة إلى الهاتف النقال بواسطة بياني الحاجة ؟
سرعة التواصل

طرفي التواصل

إسم المنتوج

الهاتف
النقال

تسهيل التواصل عن بعد

 -2أجب عن األسئلة الخاصة بإقرار الحاجة ؟
أسئلة إقرار الحاجة
ما الغاية من وجود هذه الحاجة ؟
ما هي أسباب تواجد هذه الحاجة؟
هل يوجد ما يمكن أن يلغي أو يطور هذه الحاجة ؟

اإلجابة عنها
إعفاء المستعمل من التنقل2
حاجة الناس إلى التواصل
 االستغناء عن الهاتف النقال و هذا ال يساعد الهاتف العادي  :غي متوفر داخل الجامعة -خدمة األنترنيت :مكلفة و ضرورة ارتباط الطرفين

ُأقَــيِّــمُ تعلماتـي
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 -1أختار الجواب الصحيح بوضع عالمة ) (xفي الخانة المناسبة

X
X
X
X
X
X

 -4باستعمال بياني الحاجة ،قم بالتعبير عن الحاجة ل  :آلة الغسيل المنزلية ،الدراجة العادية
الطريق

المستعمل

الدراجة العادية

التنقل بسرعة

إسم المنتوج

المالبس

المستعمل

آلة الغسيل

تنظيف المالبس

إسم المنتوج

