
2021العدد الخامس والعشرون                        يناير  -المجلد السادس  -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية   

DOI:  10.21608/mjaf.2020.22494.1481                                                                                                                  255 

 دور كالً من التصميم الصناعي والتصميم الهندسي كمدخلين لتصميم المنتج

The role of industrial design and engineering design as  

approaches to the product design. 

 د/ ضياء الدين عمر داود م. أ.

 جامعة حلوان -أستاذ مساعد بقسم الخزف، كلية الفنون التطبيقية 

Assist. Prof. Dr. Diaa Eldeen Abdeldayem Omar 

 Department of Ceramics, Faculty of Applied Arts, Helwan University. 

diaadaoud@yahoo.com 

 م/ ساندي بدر راغب أقالديوس م.

 جامعة حلوان -مساعد بقسم الخزف، كلية الفنون التطبيقية مدرس 

Assist. Lect. Sandy Badr Ragheb 

Department of Ceramics, Faculty of Applied Arts, Helwan University. 

Sandy.badr@hotmail.com 

 الملخص:

، التصمیم الهندسی و التصمیم الصناعی وفی األغلب یعنی التصمیم الهندسی یحتوی تصمیم المنتج علی نوعان من التصمیم

 .الی األجزاء المیکانیکیة فی التصمیم وهو الجزء المسؤول عن األجزاء الداخلیة ونتیجتها فی الرسومات والنماذج األولیة

علی الذی یتعامل معه المستهلک اما التصمیم الصناعی فهو المسؤول عن تصمیم الشکل الخارجی للمنتج او الوجه التفا

للمنتج وألن هذان النوعان من التصمیم هما جوهر تصمیم المنتج رکزت المصانع على تعاون المصممین الهندسیین 

الصناعیین لتطویر منتجات ناجحة، وبناًء على اختالف مهام کالً من نوعا تصمیم أجد ان مدخال التصمیم من الداخل 

 و الذی یعنی بتصمیم المنتج من الداخل اوالً و مدخل من الخارج للداخل (Inside-Out Approach)للخارج

(Outside-in Approach)  والذی به یسبق تصمیم الشکل الخارجی للمنتج الذی یتعامل معه المستهلک اوالً ثم التصمیم

صناعی فی تصمیم المنتج ، وان الداخلی قد ظهرا نتیجة أهمیة الدور الذی یلعبه کال من التصمیم الهندسی و التصمیم ال

معظم المنتجات یتم تصمیمها بمدخل من الداخل الی الخارج اال انه مؤخراً أظهرت بعض الشرکات التی أثبتت ان استخدام 

مدخل من الخارج الداخلی یمکن ان یحقق نجاحاً تجاریاً وهو ما یؤید فکرة ان مدخل التصمیم له عالقة وثیقة بنوع المنتج 

احة المجال لظهور مدخل من الخارج الی الداخل یرجع الی التطور الهائل للتکنولوجیا الحالیة الذی أدى الی ظهور کما ان إت

 . منتجات اکثر إبداعاً علی الجانبین الوظیفی و الجمالی أی انها ساهمت فی تحرر عملیة تصمیم المنتج واألبداع

ت وتتطلب هذه المنطقة تصنیفاً بالرغم من وجود العدید من التصنیفات اال اننی أجد ان للمصمم عالقة وثیقة بأنواع المنتجا

 اال ان القلیل منها حاول اکتشاف هذا العامل ای مدخل التصمیم ومدی تأثیره على سمات وخصائص المنتج وتطوره.

 الكلمات الرئيسية:

 المنتج تصمیم الهندسي، التصمیم الصناعي، التصمیم

Abstract: 
The product design contains two types of design, engineering design responsible for the interior 

parts and their result in drawings and prototypes. 

industrial design, it is responsible for designing the external appearance of the product. 

based on the different tasks of both types of design, here when it comes the design approach 

Inside-Out, which means designing the product from inside first and outside-in approach. 
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Which means designing the external appearance of the product that first, then the interior design 

most of the products are designed with an entrance from the inside to the outside approach, but 

recently some companies have shown that It proved that the use of an approach from the inside 

of the interior can achieve to commercial success, which supports the idea that the design 

approach has a close relationship to the type of the product, and that the space for the emergence 

of an approach from the outside to the interior is due to the tremendous development of current 

technology that led to the emergence of more creative products on Aesthetic and functional 

aspects which it contributed to the liberation of the design process and product innovation. 

However, I find that the designer has a close relationship with the types of products and this 

region requires a classification despite the existence of many classifications, but a few of them 

tried to discover this factor, that is, the design approach and the extent of its impact on the 

features and characteristics of the product and its development. 

Keywords: 
Industrial Design, Engineering Design, Product Design 

 

 :المقدمة

یتم ذكر مصطلح "تصمیم المنتج " عند التعرض لكل ما یتعلق بتطویر المنتج فنجد على سبیل المثال في كتب التصمیم 

الهندسي والتي في األغلب یكون هدفها شرح التصمیم الهندسي انها یجب ان تتعرض لتصمیم المنتج حتى انه في األغلب 

 Product Designersمنتجات یطلق على ممارسي هذه النوع من التصمیم "بمصممي ال

(Park, H./2008)   كما یتم تعریف تطویر المنتج علي انه " تصمیم المنتج" , كما تختلف معني كلمة منتج و مفهومها

من علم الي أخر فنجد مثالً في المنتجات الهندسیة انها تحتوي علي جزئیین من المكونات منها الجزء الصناعي و الجزء 

ن هذین الجزئیین قد ال یعتبرا أساسیین في منتجات اخري ، و من ناحیة أخري یعتبر علم التصمیم الصناعي المیكانیكي و اال ا

و سبب هذا اللغط هو  ان كل ما یتم إنتاجه بید اإلنسان هو منتج اال ان هذا العامل ال یعتد به في علم التصمیم الهندسي 

اال ان هذه المداخل جمیعها تهدف الي هدف واحد و هو تطویر منتج احتواء تصمیم المنتج علي أساسیات و مداخل متداخلة 

( انطالقا من هذه النقطة یجب دراسة علم تصمیم المنتج علي انه علم او موضوع متعدد (Hasanin,M./2019 جدید .

خاصة كما یمكن ان االختصاصات  اكثر منه علماً منفرداً  أیاً ما كان نوع التصمیم  و بما ان لكل مدخل تصمیمي طبیعته ال

تتواجد عدة طرق لتصمیم المنتج الواحد وفقاً للظروف المختلفة لكل عملیة فعلي سبیل المثال اختالف أنواع المنتجات التي 

كما یتسنى     " Design Approachتعتبر تحت سیطرة السوق و في هذا نشیر الي ذلك بمصطلح " مدخل التصمیم " "

بین مداخل التصمیم و أنواع المنتجات المختلفة  و ذلك الكتشاف أي نوع من أنواع المداخل للباحث إیجاد عالقة متبادلة 

التصمیمة یمكن تحقیقها و لماذا تم استخدام هذا المدخل  من خالل استعراض قواعد و أساسیات  و سمات المداخل التصمیمیة 

لتعریف تصمیم المنتج بشكل عام و عالقته الوثیقة المختلفة و عند التعرض لهذا الموضوع وجدت الباحثة أهمیة و ضرورة 

" و باعتبار كالً من التصمیم الهندسي و التصمیم الصناعي هما النشاطان  Design Disciplinesبسلوك التصمیم "

األساسیان في تصمیم المنتج فیجب مقارنة العوامل المتعددة بما تتضمنها من مصطلحات ، سمات، المنتجات التي تشملها 

ك العلوم، و دورهما في تصمیم المنتج و نبني تلك المقارنة علي أساس عملیة تصمیم المنتج الحالیة و ذلك من خالل تل

 (Nepal, B./2006التعرض لمدخلین )
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- Inside Out Approach 

Outside in Approach -  

 األفكار:لمنتج في شكل نوعان من من خاللهما شرح كیفیة تقدیم أفكار تطویریة أثناء عملیة تصمیم ا واللذین یمكن

  "Product Working Functionأفكار لتطویر أداء المنتج لوظیفته " -

 Human Using Function( "Ulrich, K./2008)أفكار لتطویر كفاءة االستخدام البشري للمنتج  " -

 مشكلة البحث:

  تصمیم المنتج ولماذا یتم الخلط بینهما؟ما هو دور كالً من التصمیم الهندسي والتصمیم الصناعي في عملیة 

 ما مدي أهمیة مداخل التصمیم التي انبثقت نتیجة دور التصمیم الهندسي والتصمیم الصناعي في تصمیم المنتج؟ 

 الوصول العالقة بین التصمیم الهندسي والتصمیم الصناعي وعدم الخلط بینهما عند تصمیم المنتج هدف البحث: 

 الوصفي التحلیلي. المنهج منهجية البحث:

 " Product Designتصميم المنتج " -1

التصمیم " بشكل عام، فعندما “یسبب مصطلح تصمیم المنتج بعض االرتباك او الخلط بنفس الطریقة التي یحدثها مصطلح 

تطبیق كال نتحدث عن تصمیم المنتج بشكل او بأخر غالباً ما سنتحدث عن منتج التصمیم هندسي والصناعي للمنتج حیث یتم 

( Haik,P146,2003منهما عند تصمیم المنتج ففي الكثیر من األحیان قد تعني مصطلح تصمیم المنتج التصمیم الهندسي )

 انه هو الموضوع للتصمیم الصناعي،  علىوفي حاالت أخري یتم التعامل معه 

 لتصنیع المنتج" والخطوط الالزمة وتهیئة المساقطالمنتج علي انه " عملیة ابتكار  ویعرف تصمیم

في حین ان هاذین النوعین من التصمیم یدخالن  والتصمیم الهندسيالصناعي  بین التصمیمومن ناحیة أخري هو علم یقع  

المنطق یصبح التصمیم الصناعي و التصمیم الهندسي متداخالن مع تصمیم المنتجات الي حد كبیر  وبهذا في تصمیم المنتج 

یم الصناعي او التصمیم الهندسي ان یصف أیاً منهما عملیة تصمیم المنتج بشكل كامل و مع ذلك ال یمكن لعلم التصم

(Horváth, I./2009) 

 

منظور أخر ال یعتبر تصمیم المنتج عملیة معزولة او منفصلة لكنها جزء ال یتجزأ من عملیة تطویر المنتج حیث ان بعض 

علماء التصمیم یستخدمون مصطلح " تصمیم المنتج " لإلشارة الي "تطویر المنتج" حیث یدخل في هذه العملیة العدید من 

مؤلف ان الفریق األساسي لتطویر المنتج هو فریق التصمیم الصناعي، الهندسي، المبادئ والعلوم التصمیمة المختلفة فیذكر ال

( Ulirich&Eppinger,2008,P66اإللكتروني، متخصصو التسویق، مهندسي التصنیع وصوالً الي مسؤول التوزیع )



2021لعدد الخامس والعشرون                        يناير ا -دس المجلد السا -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية   

258 

ات التي تختص فعلي سبیل المثال نجد ان متخصصو التسویق الذین یدعمون نشاط التصمیم من خالل اإلمداد بالمعلوم

بالسوق و المستهلك اما متخصص التوزیع و التصنیع هو من یعمل بشكل أساسي في عمیلة التصنیع و یرتكز علي معرفة 

 لمصمم الهندسي و المصمم الصناعي و تحدید منتج سبق ان تم تحدید وظیفته و شكله من خالل  ا

 

 نوعان من المنتجات في علم تصميم المنتج 2-1

الجزء السابق ان التصمیم الهندسي والصناعي هما المكونان األساسیان لتصمیم المنتج ولذلك لنفهم تصمیم كما تبین من 

المنتج ونري أیاً من أنواع المداخل المختلفة تم استخدامها لعملیة التصمیم یجب استعراض سمات وخصائص هذین النوعین 

"تصمیم" فهذا یعنین وجوب وجود سمات وخصائص  من فرعي التصمیم وبما انه یجمعهما شيء مشترك وهو مصطلح

 مشتركة بین كالً منهما من حیث المبدأ والعملیة كما ان لكالً منهما هیئة ت ریفیة واضحة.

تاریخیاً یتم اإلشارة الي التصمیم الهندسي على انه تصمیم ا لمنتج و كان أیضا یتم اإلشارة كالهما بمصطلح " التصمیم 

(، و في ضوء هذا المنظور یتم تعریف التصمیم الهندسي علي انه " العملیة التي یتقابل Haik,2003,P175المیكانیكي" )

 (Lindebeck,1995,P22بها االحتیاج الحل الذي یتم تحویله الي منتج فعلي" )

دیات و شكل و في هذه العملیة یتم إبداع نظام، عناصر او عملیة تقایل هذا االحتیاج كما ان لتلك العملیة ضوابط و حدو

نظامي میكانیكي او حتي ریاضي نسبي ، ز من النماذج  القیاسیة التي تظهر خصائص التصمیم الهندسي هي " طریقة 

  (”Quality Function Deployment Method “QFD)ترتیب و تصنیف جودة أداء الوظیفة" "

 "Axiomatic Theory"و التي ینتج عنها حویل احتیاج المستهلك الي قیمة هندسیة في المنتج   

 و التي تعني بتحویل احتیاجات المستهلك الي متطلبات وظیفیة و عوامل متغیرة في التصمیم .

(Ullman,2008,P57)    یتعامل تصمیم الهندسي للمنتج مع مدي واسع من المكونات المیكانیكیة الصغیرة وصوالً لنظام

وتشكل هذه المجموعة من المصطلحات كالً من المعدات، ” Technical Systemكبیر یسمي بالنظام التقني للمنتج "

 الماكینات والتركیبات كبیرة الحجم واألجزاء حسب درجة تعقیدها 

وتم بناء معظم هذه المنتجات على انها منتجات میكانیكیة بمعني اخر في أغلب األوقات یتم اعتبار التصمیم الهندسي ذو 

 تصمیم المیكانیكي.عالقة بتصمیم المنتج حین یركز علي ال

و بسبب ذلك المدي الواسع الذي یتعامل معه التصمیم الهندسي ال یمكن اعتبار المباني و بعض الماكینات مرتبطة او ذو 

عالقة بالتصمیم الصناعي و بشكل عام تعتبر هذه فقط المناطق التي یتقاطع بها التصمیم الهندسي دون أي تداخل من 

ملیة التصمیم و بالتالي سیعني البحث بالمنتجات التي یتداخل بها التصمیم الهندسي مع التصمیم المصممین الصناعیین اثناء ع

 الصناعي معاً أثناء عملیة التصمیم و الذي یعتبر هذا التداخل هو المحور األساسي لتصمیم المنتجات .

 (Pahl&Beitz,1997,P63) 
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الداخلیة للمنتجات الوظیفیة في عین االعتبار والتي ال تعتبر عناصر  بدأ حدیثاً التصمیم الهندسي بشكل شائع في أخذ العناصر

میكانیكیة بشكل واضح وصریح، وهذا هو النوع من المنتجات التي یتداخل بها التصمیم الهندسي مع التصمیم الصناعي 

ناعیین و الهندسیین بشكل واضح وأكبر من نوعیات اخري من المنتجات و هنا تظهر  أهمیة تعاون كالً من المصممین الص

لتصمیم المنتج و تظهر أهمیة ذلك التعاون في مجال البحث العملي التي تبحث في المنتجات االستهالكیة مثل ماكینات القهوة، 

 مشغالت األغاني المنتشرة هذه األیام 

(Nepal et al,2006,P125) ر ، فیقوم المصمم فعند تصمیم مثل هذه المنتجات یتم أخذ الطراز، و الهیئة في االعتبا

الهندسي بحل مشكلة التصمیم المتعلقة بأداء المنتج لوظیفته  و ذلك بالنظر بشكل أساسي الي األدوات التقنیة بالمنتج و النظام 

به فهو یفكر في كیف یمكن للعناصر أداء وظیفتها و كیف یمكن للعناصر المختلفة التعاون و التداخل لتحقیق هف المنتج 

فإن عمله یعدف بشكل أساسي الي التركیز علي العناصر الوظیفیة من حیث ترتیبها و تفاعلها الذي یطلق  الوظیفي، لذلك

 ( Layout  Designعلیه "نموذج التصمیم" )

(Ulrich & Eppinger,2008,P188 وفي أثناء هذه العملیة عادًة ما یتم تصمیم األجزاء الداخلیة للمنتج حیث یتم )

الوظیفیة و ترتیبهم في شكل كتل داخلیة بالمنتج و یتم وصف هذه المرحلة من عملیة التصمیم "أداء وظیفة تحدید العناصر 

(  و ذلك هذا النشاط یركز بشكل  أساسي علي وظائف المنتج. وفي Product- working functionalityالمنتج" )

و منظور عن التصمیم الهندسي في عدة نقاط والتي تم المقابل نجد أن التصمیم الصناعي في المنتج یختلف من حیث المبدأ ا

على انه "النشاط المحترف البتكار وتطویر المبادئ واألساسیات التي تجعل وظیفة وقیمة ومظهر  IDSAتعریفها من خالل 

 (IDSA 2009)المنتج في الشكل األمثل لها بما في ذلك من مصلحة مشتركة لكالً من المستهلك والُمصنع 

"The professional service of creating and developing concepts and specifications that optimize 

the function, value, and appearance of product and systems for the mutual benefit of both user 

and manufacturer” (IDSA 2009) 

والمتعارف علیه هو ان المصممین الصناعیین هم المسولین ” Industrial Artیبدأ التصمیم الصناعي على انه فن صناعي "

عن تحقیق القیم الجمالیة للمنتجات التجاریة المبنیة على احتیاجات المستهلك، فهم من یصقلوا الهیئة، الشكل، اللون، و لذلك 

جذاب جمالیاً للمستهلك و هذا یعني ان فیجب انن تكون خلفیتهم بشكل أساسي خلفیة فنیة ترتبط و بشكل كبیر بجعل المنتج 

هدفهم األساسي یعني بفهم كیف یشعر المستهلك كما انه و مع نطور التكنولوجیا ظهر االحتیاج الي تطویر المنتجات و 

بالتالي توسع دور المصمم الصناعي الي ما هو ابعد من المظهر الجمالي و الذي یأتي بنا الي لعب دور كبیر و هام لیس 

شكل الجمالي بل لتوفیر نفقات اإلنتاج و زیادة سهولة االستخدام ما یستدعي المصمم اللجوء لعلم األرجونومكس فقط لل

"Ergonomics(  "Lőbach,B./2000/P33 لجعل المنتج سهل االستخدام، كما یتم تطبیق العلوم و المهارات الفنیة ،)

مصممین الصناعیین یصبح لهم تأثیر إیجابي و واضح علي أداء و الصناعیة لتخفیض تكلفة اإلنتاج و بهذه الطریقة فإن ال

الشركات و تطویر المنتجات وفي هذه األونة توسع دور المصمم الصناعي فأصبحت تستخدمهم الشركات كأداة هامة لكالً 

ن شكل و من إرضاء احتیاجات المستهلك و تمییز منتجاتهم عن الشركات األخرى و ذلك النهم و بشكل أساسي مسؤولین ع

مظهر المنتج بخبرة و رأي المستهلك بل في الواقع المصمم الصناعي في األغلب هو العنصر المرتبط بخبر المستهلك للمنتج 

وبشكل بدءاً من لحظة الشراء و  وصوالً الي اللحظة التي یتم فیها التخلص من المنتج او عدم استخدامه و لیس فقط المظهر 

صورته، اداءه، رائحته، و كیف یشعر به المستهلك و ما هو معني المنتج و لذلك لجأ المصممون الجمالي بل ایضاً كیف تبدو 

 (Phal,G./1997/P21الي علوم حدیثة متعددة مثل )

- Ethnography Study 

- Contextual Inquiry 
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- Emotional Design 

- Interaction Design 

یتوجه بها المصمم لصناعة منتج أكثر جاذباً وأكثر سهولة لالستخدام فنقاط اندماجهم والتقاء تلك العلوم تعتبر األدوات التي 

 Human Usingكما تزود المصمم بالخبرات المتطورة للمستهلك وبالتالي فأن نشاط المصمم یمكن ان یفهم على انه "

Functionality   الصغیرة مثل  " كما یعمل المصمم مع جمیع أنواع المنتجات الُمصنعة بدءاً من المنتجات الحرفیة

 .والماكینات الكبیرة واألدوات المنزلیةاأللعاب الخشبیة وصوالً الي األجهزة 

ویركز بعض المصممین على المنتجات الحرفیة الیدویة كاألثاث الخشبي والخوف وهي منتجات ال تحتاج في أغلب األحیان 

صناعي في عملیة التصمیم اما عند تصمیم الي مصممون هندوسیون وهذه هي المناطق التي یظهر بها نشاط المصمم ال

الماكینات الكبیرة یكون دوره هو تصمیم الشكل الخارجي او الجرافیك لسطح األلة، فعند المقارنة بین دور المصمم الهندسي 

ن ان والمصمم الصناعي في تصمیم المنتج یمكننا االستنتاج ان التصمیم الهندسي یلعب دوراً كبیراً في تشغیل المنتج في حی

 (Lorenz,C./1986/P15المصمم الصناعي هو المسؤول عن الشكل اإلنشائي للمنتج. )

- Human Working Functionality 

- Product Working Functionality 

 

بمعني أخر فإن المصممین الهندسیین هم المعنیین بالتصمیم الداخلي للمنتج وتحقیقه لوظیفته، اما المصمم الصناعي هو من 

یهتم بالمظهر الخارجي او الواجهة الخارجیة المقابلة للمستهلك من حیث الناحیة الفنیة، الجمالیة، األرجونومیة والشكل 

ت الي یغطیها كالً من توعا التصمیم یتم الجدال علي ایهما األقرب واألكثر ارتباطاً الخارجي وبناًء على ذلك فإن المنتجا

 بالتصمیم الصناعي.
 

 عملية تصميم المنتج  1-3

تتعدد نماذج تصمیم المنتج منها ما هو صناعي و منها ما هو و هندسي و غیرهم من مجاالت التصمیم المختلفة اال انه في 

عملیة حل مشكلة بشرة" لذلك نجد انه في جمیع علیات التصمیم هناك “ف التصمیم علي انه جمیع تلك الحاالت یتم تعری

عوامل مشتركة و تعد تلك العوامل هي نقطة البدایة التي تنتهي بحلول لها عالقة وثیقة بالمشكلة فیتم تحول المشكلة الي حل 

المصمم الهندسي یقوم بحساب الجهد لبناء أمن اما  من خالل عملیة التصمیم و من خالل نظام محدد  علي سبیل المثال فإن

المصمم الصناعي یجمع العدید من الصور المختلفة لدراسة ذوق المستخدم و طراز المنتج  و یوضح الشكل التالي احد أسهل 

ًة من الخطوط و أبسط عملیات التصمیم التي تم خطوات تكراریة و هذه العملیة یقوم بها المصمم من العام الي الخاص أي بدای

 (Kim,J/2009)( Detailed Design) ( الي التصمیم النهائي المفصل Outline Proposalاو الرسومات الولیة)

 ویصف هذا النموذج الشكل المشترك لكل عملیات التصمیم أي الفكرة العامة للتصمیم، 
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 لك العملية في ثمان خطوات ويقال ان التصميم الصناعي هو عملية تصميم شمولية بشكل نسبي ويمكن محاكاة ت

 ((Design initiateمستهل التصمیم                                     -1

                                      (Design Research) بحث التصمیم -2

                                     (Design Analysis) تحلیل التصمیم -3

                                      (Design Concept) فكرة التصمیم -4

                          (Design Development) تطویر التصمیم -5

                                (Design Finalization) إنهاء التصمیم -6

                                  (Design Evaluation) تقییم التصمیم -7

                                (Design Communication) اتصال التصمیم -8

اما في المرحلة الثالثة یقوم المصمم  (Styling) في هذه الخطوات یتم التركیز على مهمة المصمم الصناعي كصانع للهیئة

والتي  (Image Mappingبتحلیل السوق المنافس والمستهلك معاً لذلك یعمل المصمم بأكثر من صورة والتي تسمي )

طي صورة شمولیة لموقف السوق الحالي و صورة مرئیة عن المنتج الذي سیتم تصمیمه وفي الونه األخیرة یلجأ المصممین تع

الي إجراء أبحاث عن المستهلكین  و احتیاجاتهم لیراقبوا سلوكیات المستهلك في سیاق تحلیل االحتیاجات التي لم یتم تلبیتها 

و الثقافیة المرتبطة  بالسلوك اإلنساني ألنه في بعض األحیان یكونوا هم المؤثرون بشكل كما یتعاملوا مع القضایا االجتماعیة 

كبیر علي طریقة استخدام المستهلك او معني التصمیم  فهذه العملیة بشكل ما هي عملیة شمولیة یتبعها تفسیرات للنتائج ومن 

ملیة التصمیم یولد المصمم األفكار في شكل رسوم أولیة طرق التحلیل المنظم المنهجي في المرحلة الرابعة والخامسة من الع

من خاللها یتم تطویر سیناریوهات تصف كیف یمكن للمنتج الجدي ان یستخدم في المواقف المختلفة، في هذه المرحلة یتم 

الشكل الخارجي و ذلك یتم عمل نموذج ثالثي األبعاد للتصمیم لتحدید  \تحدید هیئة المنتج و طریقة تفاعله مع المستهلك و بع

الهیئة و طریقة التعامل البشري مع المنتج من خالل المراحل التالیة یتم تقییم المنتج  و یتم وضع بعض المحددات الخاصة 

 ، ورسومات جرافیكیة كما یتم تعریف طریقة التعامل مع المنتج و نقلها لفریق التصنیع .CAD dataفي صورة 

Phal,G./1997/P45)تطویر المنتج فهي تعتبر جزء من عملیة التصمیم الصناعي ولها ستة مراحل ( اما عن عملیة 

 (Investigation of customer needs)                      البحث عن حاجات المستهلك -1

 (conceptualization)                             تشكیل -2

                     (Preliminary refinement)                                     التنقیة األولیة  -3

 (Further refinement and final concept selection)       تنقیة الختیار فكرة نهائیة  -4

                (Control Models or drawings)                                     رسومات و نماذج -5

 (Coordination with engineering manufacturing)           التنسیق مع التصنیع    -6
 

 

وتعتبر هذه العملیة مشابهه مع العملیة المذكورة سابقاً فیما عدا المراحل التالیة والتي تصف عمل المصمم الصناعي مع 

الفرق األخرى إلنتاج منتج حقیقي حتى بعد تصمیم هیئة المنتج وشكله الخارجي حیث یجب ان یتعاون المصمم مع 

المهندس الي ان یتم أطالق المنتج وذلك الرتباط الشكل الخارجي للمنتج مع أجزاءه الداخلیة وهذا النموذج لعملیة التصمیم 
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الهندسي لتطویر المنتج من مرحلة وضع الفكرة حیث یتم تعرف المشاكل وبناء الوظائف والبحث عن حلول تصمیمیة 

 (Lorenz,C./1986/P28ظیفیة)مناسبة وعند تحدید الفكرة وترتیب العناصر الو

و یرجع بعض المصممین عملیة تصمیم المنتج الي عملیة تطویر المنتج كمدخل تصمیمي و في هذا المدخل ال یتم تقسیم كالً 

( اال انه یتم Ulirich&Eppinger,2008,P178) من التصمیم الهندسي و التصمیم الصناعي في عملیة تصمیم المنتج

ع ذكر تطبیق التصمیم الصناعي و قد حدث الكثیر من الجدل حول ارتباط او عالقة المصممین تقدیم عملیة التصمیم م

الصناعیین بعد مرحلة تطویر جمیع عناصر التصمیمات الهندسیة في حالة المنتجات التي تسوقها التكنولوجیا لتطویرها و 

ا یعني ان تدخل التصمیم الصناعي یتوقف علي في خالل عملیة تطویر المنتج في حالة المنتجات التي یطورها المستهلك م

نوع المنتج و من هنا یمكننا اإلشارة الي وجود مداخل تصمیمیة مختلفة وفقاً للطراز علي سبیل المثال یمكن للتصمیم 

الصناعي ان یكون هو مستهل عملیة التصمیم ثم یتبعه التصمیم الهندسي او ان یحدد التصمیم الهندسي جمیع العناصر 

یفیة اوالً قبل التصمیم الخارجي، فعلي الرغم من ارتباط التصمیم الصناعي و الهندسي داخل عملیة تصمیم المنتج اال الوظ

انه یوجد اختالف بین مهم كال منها حیث تهتم عملیة التصمیم الصناعي بتصمیم الشكل الخارجي للمنتج في حین ان التصمیم 

 (Park, H/2008 تي تعني بقیام المنتج بوظیفته.)الهندسي یعني بتصمیم األجزاء الداخلیة ال

 

 

 مداخل تصميم المنتجات -1

معظم نماذج عملیة تصمیم المنتجات ترجع الي نماذج عملیة التصمیم الهندسي حیث تشرح تطور النماذج والرسوم األولیة 

وكیفیة تحویلها لتصمیم، یطبق العدید من المصممین هذه النماذج قبل مرحلة الوصول الي شكل واضح لهیئة المنتج أي یعني 

م تحدیده مسبقاً وبالتالي یتم تحدید الشكل الخارجي، اال انه من وجهة نظر التصمیم ذلك ان التصمیم الداخلي للمنتج یكون قد ت

الصناعي یمكن عكس تلك العملیة بمعني انه یمكن تصمیم الشكل الخارجي في البدایة ثم یتم تصمیم األجزاء الداخلیة للمنتج 

مكن اعتبار التصمیم الداخلي انه نشاط تصمیمي من خالل الصممین الهندسیین وذلك من أجل تحقیق مالءمة أكبر للتصمیم وی

لتحدید و ترتیب األجزاء الوظیفیة المبنیة علي األساس الوظیفي و هذا یعتبر نوع من أنواع النشاط التصمیم المبني علي مبدأ 
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سیین، كما یتم ان األداء الوظیفي للمنتج و المكافئ للرسوم األولیة للتصمیم التي تم وضع تصورها من قبل المصممین الهند

تعریف التصمیم الخارجي علي انه تصمیم المنتج من الخارج بما یتضمنه من هیئة، شكل ولون وطریقة تفاعل مع المستهلك 

هذا ما یغطیه التصمیم الصناعي ، اال اننا نجد أنفسنا عند هذه النقطة اما مبدأ او منظور تصمیم أخر و هو مبدأ أداء االستخدام 

( كما هو موضح في الشكل  Human Using Functionality Human Using Functionalityالبشري للمنتج )

 التالي 

(Hong, S./2007/P105) 

 

 وانطالقا من هذين المبدأين نجد أنفسنا أمام مدخلين من مداخل تصميم المنتجات

 (Inside-out Approachمدخل من الداخل الي الخارج ) 2-1

بسبب التفاعل التي تنتج وبه یتم تحدید تصمیم األجزاء الداخلیة للمنتج قبل الهیئة او الشكل الخارجي له، بهدف تقلیل األخطاء 

 المستهلك مع المنتج، ولتوضیح ذلك سنأخذ المثال نفسه وكیفیة تطبیق المدخلین علیه وذلك باستخدام تطویر السیارات كمثال

 السیارة، علىتور یؤثر المو علىالذي یحدث  فالتغیر

 (Ohno,T./1998 )قد یؤثر المحرك المعدل على خصائص السیارة بأكملها، مثل االهتزاز، الضوضاء، وغیرها یمكن ف

ال تركز على اإلتمام عملیة السریع  Toyota أن وبالتالي تكلمت شركة "تویوتا" لصناعة السیارات عن تصمیماتها "

للتصامیم الخارجیة في عزلة المصممین الهندسیین والمیكانیكیین وذلك ألنها تبحث عن كیفیة تفاعل التصمیم الخارجي داخل 

من  اكتمال، أي أنها تركز على توافق النظام المیكانیكي بالكامل قبل االنتهاء النظام المیكانیكي في مرحلة ما قبل التصمیم

 (Morgan, J./2006 التصمیم.)
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 (Outside-In Approachمدخل من الخارج الي الداخل ) 2-2

وبه یتم تصمیم األجزاء الخارجیة او الهیئة الخارجیة للمنتج قبل الجزاء الداخلیة منه وقد استخدام هذین المصطلحین من قبل 

وذلك لشرح دور المصمم الصناعي وعمله وقد أصروا على استخدام مصطلح  Deryfuss and Lorenzعلماء التصمیم 

من الداخل الي لتأكید وجوب تحدید الشكل الخارجي للمنتج بعد ما یتم تحدید األجزاء الداخلیة وأصبح هذا المدخل من المداخل 

یین الذین سیقومون یدورهم باستكمال التقلیدیة للتصمیم الصناعي حیث یتم فیه إعطاء المكونات الداخلیة للمصممین الصناع

( Form Follows Functionالشكل الخارجي وهذا بشكل ما یتسق مع مبدأ الشكل یتبع الوظیفة )

(Lindbeck,J./1995/P32) 

لمدخل من الداخل للخارج ال یختلف كثیرا في هذه  Lorenz and Dreyfussوتجد الباحثة انه ال االختالف في تعریف 

الخارجي للتصمیم أصبح أكثر تأثیراً وقوة ویحتوي على أنشطة كثیرة أكثر مما وضعوه قدیما مشیرین الي  األیام فالشكل

شكل التصمیم وحسب فهیئة التصمیم ترتبط أیضاً بخبرة استخدام المستهلك للمنتج والذي ال یتضمن الشكل الخارجي له فقط 

لنواحي العاطفیة منها، ولذلك فهناك وظائف هامة یتم تصمیمها بل أیضاً نواحي كثیرة لتعامل المستهلك مع المنتج حتى ا

 بهیئة المنتج الخارجیة تتعلق بخبرة المستهلك.

ونادراً ما یتم استخدام مدخل التصمیم من الخارج للداخل حیث ان داخل التصمیم نادراً ما یكون مكتمل التصور وذلك ألن 

ددة لترتیبها وطریقة محددة للتفاعل فینا بینهم لتؤدي بذلك وظیفة محددة العناصر الوظیفیة دائماً ما تحتاج الي مساحو مح

 لذلك یعتبر هذا المدخل غیر عملي وغیر قابل للتطبیق بشكل كبیر.

( Lőbach,B/2000/P26( فقام المصممون الصناعیون بإعالن منتجات مفهومیة ،)Conceptual products أي  )

منتجات لها أداء وظیفي بسیط جداً یكاد یكون خیالي بهدف التجارب و المنافسة التصمیمیة المفاهیمیة و عادًة ما تكون هذه 

التصمیمات خالقة و مبتكرة اذ ما تم تحقیقیها، و في األغلب تحتوي هذه التصمیمات علي عملیة جدیدة متمیزة او تكنولوجیا 

ات مؤخراً علي اته یجب الهتمام بالشكل الخارجي للمنتج اوالً ثم االنتقال للداخل لتحقیق نجاح متطورة، و بذلك أكدت الشرك

أكبر في السوق التنافسي العالمي و أصبح هذا اتجاه عاملي في الصناعة فهم یبدؤا بالشكل الخارجي دون وضع أي بناء 

 وظیفي داخلي.

عن مبدأ او فكرة تصمیم السیارة  2015د للفن و التصمیم في العام وكنموذج تصمیمي علي ذلك المدخل تذكر مؤسسة كلیفالن

الكادیالك األشهر والتي  تعتبر نموذج یثبت كیف تتجه األن الشركات الكبیرة في تصمیماتها الي هذا المدخل لما له من تأثیر 

تي في أكثر المنتجات تعقیداً میكانیكا كبیر علي قیمة المنتج  الجمالیة و التي بدورها تؤثر علي القیمة الشرائیة في السوق ح

و هندسیاً كالسیارات وفي الشكل التالي نموذج للرسوم األولیة المعلن عن طریق الشركة و الذي یتضح به كیف بدأ فریق 

 ( Net2التصمیم بوضع تصورات الشكل الخارجي للسیارة في عزل تام عن األجزاء الداخلیة لها )

 
 ل من الخارج للداخل في تصميم سيارة الكاديالك( يوضح استخدام مدخ7)شكل 
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تم تصمیمه بمدخل من الخارج للمدخل یتضح لنا تالءم هذا   Mp3وفي نموذج أخر لمنتج بسیط جدا وهو مشغل الموسیقي 

 المدخل من أبسط المنتجات الي أعقدها

 
 Mp3( يوضح تصميم مشغل الموسيقي 8)شكل 

 

 المنتجالعالقة بين مدخل التصميم ونوع  -2

تعتبر المنتجات التي یتعاون بها التصمیم الهندسي والتصمیم الصناعي عملیة التصمیم هي الشاغل الرئیسي لتصمیم المنتج، 

وكما ذكرنا الوقت الحاضر یعتني التصمیم الهندسي عادة العناصر بالداخلیة للمنتجات االستهالكیة التي لیس لها مكونات 

فئة التي یكون بها التصمیم الهندسي والتصمیم الصناعي أكثر تداخالُ على نطاق واسع عن المیكانیكیة بحتة، وهذه هي ال

 .الفئات األخرى، هذا هو السبب في حاجة المصممین من هذین التخصصین للتعاون مع بعضهم البعض في تصمیم المنتج

(Kim,J./2009) 

باستخدام مدخل من الداخل للخارج قد یكون ذلك بسبب ان وتعتبر المنتجات التي لها أجزاء میكانیكیة أسهل لیتم تصمیمها 

بعض المكونات المیكانیكیة بشكل عام لها مساحة محددة لتقوم بوظیفتها وفي وقتنا الحاضر تستخدم الشركات الرائدة في 

تبعاً لنوع السوق مدخل من الخارج للداخل كما اوضحنا سابقاً وبناًء على هذا یمكن تطبیق مداخل التصمیم بشكل مختلف 

المنتج لذلك المنتج ولذلك فإنه من الضروري ان یتم تقسیم او تصنیف المنتجات حتى یمكننا اكتشاف هذین المدخلین بشكل 

الذي صنفها  Doren( ویوجد العدید من أنماط تصنیف المنتجات مثل تصنیف Lindbeck,J.1995/P45 أكبر وأعمق.)

 ( Hong,2007,P94میم الصناعي )الي أربعة أجزاء لتعریف تحدید مجال التص

  المنتجات المستهلكة                      (Consumer Products) 

  منتجات المعدات المستهلكة              (Commercial equipment) 

         المعدات المتینة او الرأسمالیة    (Capital or Durable goods) 

  المواصالت                                  (Transportations) 

  ( Lobach,2000,P66)  ونجد تصنيف أخر ل 

 (consumable products)                    منتجات قابلة لالستهالك -

 (Products of personal use)              منتجات االستخدام الشخصي - 

 (Products for used by group pf people)               منتجات االستخدام الجماعي  -

 ( products having no connection with normal peopleمنتجات ال صلة لها بالبشر الطبعیین ) -

تصف هذا التصنیفات كیفیة ارتباط المستهلك او الناس بالمنتج ولكنها أیضا ال تذكر أي شيء عن عملیة التصمیم فقام 

(Ulirch & Eppinger,2008,P154 بتقدیم نموذج أخر یشرح كیف لنوع المنتج ان یتطور كما انهم صنفوا المنتجات )

   بشكل كبیر الي
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 منتجات تقودها التكنولوجیا -

 منتجات یقودها المستهلك -

موا بتقسیم المنتجات اال ان هذا التصنیف أیضاً لم یخبرنا بعالقة المنتح بمدخل التصمیم، ونجد ان المصممین الهندسیین قا

 (Eder,2006,22الي )

 أعمال فنیة -

 منتجات قابلة لالستهالك -

 منتجات متینة قابلة لالستهالك -

 منتجات هندسیة ضخمة -

 منتجات صناعیة -

 منتجات ومعدات صناعیة -

 برمجیات -

في انه یفرق عملیة التصمیم والتسلیم حسب المنتج اال انه أیضا ال یذكر شيء عن مداحل التصمیم  ویختلف هذا التصنیف

ونجد انه بالتعرض لدراسة العدید من التصنیفات نجد ان بعض الدراسات صنفت المنتجات في محاولة منها لشرح مداخل 

كتشاف كیف یمكن لمدخل التصمیم مثل من الخارج تصممي المنتج حیث تعاون كالً من المصممین الهندسیین و الصناعیین ال

للداخل او من الداخل للخارج ان تؤثر علي التصمیم لذلك یجب وضع تصنیف منتجات یلیق و یكون نقطة البدایة لهذا 

التصنیف بوضع تعریف عناصر التصمیم للمنتجات التي یتعامل معها المصمم في مراحل التصمیم المختلفة علي سبیل المثال 

ن تصمیم هاتف محمول یختلف عن تصمیم دراجة  فالهاتف له مكونات تفاعلیة منفصلة ألداء وظیفي محدد في حین ان فإ

 (Horváth,I/2009 الدراجة یتم التحكم بها من خالل عناصر وظیفیة أخري. )

 

والتصمیم الصناعي وفي  وبالتالي تخلص الباحثة الي ان تصمیم المنتج یحتوي علي نوعان من التصمیم، التصمیم الهندسي

األغلب یعني التصمیم الهندسي الي األجزاء المیكانیكیة في التصمیم وهي المسؤولة عن األجزاء الداخلیة ونتیجتها في 

الرسومات األولیة، اما التصمیم الصناعي فهو المسؤول عن تصمیم الشكل الخارجي للمنتج او الوجه التفاعلي الذي یتعامل 

نتج وألن نوعان التصمیم هما لب تصمیم المنتج ركزت المصانع على تعاون المصممین الهندسیین معه المستهلك للم

الصناعیین لتطویر منتجات ناجحة وبناًء على اختالف مهام كالً من نوعا تصمیم أجد ان مدخالن من الداخل للخارج والذي 

والذي به یسبق تصمیم الشكل الخارجي للمنتج الذي  یعني بتصمیم المنتج من الداخل اوالً وهناك مدخل من الخارج للداخل

یتعامل معه المستهلك اوالً ثم التصمیم الداخلي و ان معظم المنتجات یتم تصمیمها بمدخل من الداخلي الي الخارج اال انه 

یؤید فكرة مؤخراً أظهرت بعض ا لشركات تان استخدام مدخل من الخارج الداخلي یمكن ان یحقق نجاحاً تجاریاً و هو ما 

ام مدخل التصمیم له عالقة وثیقة بنوع المنتج ألن معظم هذه الشركات هم صناع األجهزة اإللكترونیة كما ان إتاحة المجال 
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لظهور مدخل من الخارج الي الداخل یرجع الي التطور الهائل للتكنولوجیا الحالیة فأدي هذا التحول لظهور منتجات اكثر 

( اال انني أجد ان للمصمم عالقة وثیقة Hong, S./2007 حرر عملیة تصمیم المنتج و األبداع .)إبداعاً علي الجانبین أي ت

بأنواع المنتجات وتتطلب هذه المنطقة تصنیفاً بالرغم من وجود العدید من التصنیفات اال ان القلیل منها حاول اكتشاف هذا 

 وتطوره. العامل اي مدخل التصمیم ومدي تأثیره على سمات وخصائص المنتج

 النتائج: -3

یمكننا القول ان تصمیم المنتج ناتج من فرعین التصمیم الهندسي و التصمیم الصناعي وغالباً ما یتم اإلشارة الي التصمیم 

الهندسي في بعض  المنتجات بالتصمیم المیكانیكي، ویعد التصمیم الهندسي في تصمم المنتجات هو الجزء المسؤول عن 

، اما التصمیم الصناعي فهو  Layout Design  األجزاء الداخلیة بالمنتج و ینتج عنه التصمیم األوليالتصمیم الداخلي او 

الجزء المسؤول عن تصمیم الشكل الخارجي للمنتج الذي ینتج عنه الهیئة الخارجیة التي یتفاعل معها المستخدم، وألن هذان 

األن جمیع الشركات تحرص علي تعاون كالً من المصممین النوعان من التصمیم هما أساس وجوهر تصمیم المنتج أصبحت 

الصناعیین و المصممین الهندسیین لتطویر منتجات ناجحة و بناًء علي اختالف أهداف المنتج یتم اختیار نوع التصمیم 

زاء و الذي فیه یتم التعامل مع األج Inside-Out approachالمناسب كمدخل تصمیمي من مدخلین الداخل الي الخارج  

والذي فیه یتم تخطیط الجزء   Outside-in approachالداخلیة أوالً قبل الهیئة الخارجیة او مدخلین الخارج الي الداخل 

 الخارجي الذي یتعامل معه المستخدم قبل األجزاء الداخلیة .

امت بعض الشركات معظم عملیات تصمیم المنتج تم تصمیمها من خالل مدخل من الداخل الي الخارج اال انه مؤخراً ق

بإثبات ان استخدام مدخل من الخارج الي الداخلي یؤدي الي تحقیق نجاح تسویقي كبیر وهو ما یثبت ان مدخل التصمیم له 

عالقة وثیقة بنوع المنتج وهو ما ساهم فیه ایضاً التطور التكنولوجي السریع الذي ساهم في تسهیل عملیات اإلنتاج والتصور 

تصنیفات ألنواع المنتجات والتي أري انها تحتاج اختبار مداخل التصمیم علیها وإعادة تصنیفها مرة  وبالرغم من وجود عدة

 أخري.

یتم تحدید مدخل التصمیم المستخدم من قبل فریق التصمیم وهو ما بدوره سیؤثر على عملیة التصمیم ونتائج التصمیم المختلفة 

 ستراتیجیة تطویر المنتج المتبعة.كما ان هذه العوامل ستتحدد أیضا بنوع المنتج وا
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