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 ملخص البحث:

أدوات وطرق التصميم األكثر فاعلية والمستخدمة في توقع مناطق النجاا  والشلاف فاي تصاميم المنات    يعتبر السيناريو من

حيث يعطي السيناريو توقعات عن دورة حياة المنت   ومساره خالف كاف مرحلاة  ولماا كاان السايناريو أداة مساتتبلية تعطاي 

اة المنت   لذا ظهرت أهمياة اساتخدام السايناريو فاي مؤلرات عن األحداث المستتبلية خالف كف مرحلة من مراحف دورة حي

تصميم المنت  وخاصة المنتجاات األكثار مالةماة للبي اة  بحياث يصاب  هناا  نوعااي مان السايناريو يسام  السايناريو البي اي  

ية  بحياث والذي يتناوف تتييم األثر البي ي في كف مرحلة من مراحف عمر المنت  وتوقاع النتاا   ساواة كانات بيجابياة أو سالب

يصااب  أداة ماان أدوات تحتيااق اةسااتدامة فااي تصااميم المناات   فعاان طريااق رساام خريطااة عماار المناات  يصااب  هنااا مراعااات 

اةعتبارات والمتطلبات البي ية لتحتيق اةستدامة من األدوات المطلوبة والتي تساعد عل  ذل   فالسيناريو البي ي قادر علا  

كف مرحلة من مراحف دورة حياة المنت  وما التأثير النات  عن تل  المراحف وكيف وصف كيف سيتم التعامف مع المنت  في 

 يمكن التحكم في ذل   فعملية تحليف وتتييم التأثير البي ي للمنت  يمكن توقعها باستخدام السيناريو البي ي.

 :فتاحٌةالكلمات الم

   التصميم للبي ة.   دورة حياة المنت   تصميم المنت   اةستدامةالسيناريو البي ي   

Abstract: 

Scenario is one of the most effective design tools and methods used to predict areas of success 

and failure in product design, it gives predictions about the life cycle and trajectory of the 

product during each stage, as the scenario is a futuristic tool that gives indications of future 

events during each stage of the product lifecycle, So the importance of using scenario in 

product design and especially the most environmentally friendly products appeared, So that 

there is a kind of scenario called Environmental scenario, which deals with environmental 

impact assessment at each stage of the product life and the expectation of results whether 

positive or negative; So that it becomes a tool for achieving sustainability in product design, 

By charting the life of the product, taking into account environmental considerations and 

requirements to achieve sustainability is one of the tools needed and helps, where the 

environmental scenario is capable of describing how the product will be treated at every stage 

of the product life cycle, what the impact of those phases is and how this can be controlled, 

and the process of analyzing and evaluating the environmental impact of the product can be 

predicted using the environmental scenario. 
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The environmental scenario is one of the relatively modern design methods that is important 

in predicting the future of the product and the stages of its life cycle; Where the 

environmental analysis is carried out  

And thus the expected environmental impact assessment of the product is evaluated during 

each stage of its life cycle. Subsequently, many negative environmental problems resulting 

from the design of the product can be avoided at any stage of its life, thus demonstrating the 

importance of integrating the environmental scenario into the product design process. 

In the previous research study, the importance of the environmental scenario was emphasized 

in achieving sustainability in product design and the importance of integrating the 

environmental scenario in product design processes to develop a future perspective on the 

environmental impacts of the product during its life cycle. The results of the research are as 

follows: 

The importance of design using the scenario in general and the environmental scenario 

especially to deal with environmental problems and finding solutions in designing the product 

during his life cycle. 

The importance of taking into account the environmental scenario as one of the tools of 

sustainability in product design. 

Emphasize the importance of the environmental scenario in the processes of analyzing and 

evaluating the environmental impact of the product during all phases of its life cycle. 

The importance of studying the environmental scenario and its components and types and 

how to use it and integrate it in the product design processes. 

Building a new trend in design is a scenario-based design. 

The role of the environmental scenario in the development of sustainable products is clarified 

by integrating the environmental scenario in achieving environmental suitability during the 

product life cycle of the different stages, which raises awareness among industrial designers 

of the importance of using the environmental scenario as one of the modern methods used in 

product design and development. 

Keywords: Environmental scenario, Sustainability, Product design, Product lifecycle, 

Eco-design. 

 أوالً: مدخل البحث

 مقدمة وموضوع البحث: -1

للمنتجات الصناعية تأثير كبير عل  البي ة بكافة جوانبها  حيث يحتاج بنتاجها وتوزيعها واستخدامها وكذل  التخلص منها 

% من 80بل  الكثير من العمليات والموارد  الخ  والتي تؤثر عل  توازن النظم الطبيعية  حيث تلير الدراسات أن 

التأثيرات البي ية للمنت  خالف دورة حياته يتم تحديدها من خالف الترارات التي يتم اتخاذها أثناة عملية التصميم  وبناة عل  

 (13)ظات الواعدة للمنت  للتغلب عل  الملكالت البي ية.ذل   فإن مرحلة التصميم هي أكثر اللح

حيث يعتبر موضوع اةستدامة من الموضوعات الهامة في عملية تصميم المنت   حيث يؤثر المنت  بلكف كبير علا  البي اة 

بتصااميم والعكاا   وكااذل  تااتحكم بااه الجوانااب اةقتصااادية واةجتماعيااة  ولااذل  تصااب  جوانااب اةسااتدامة الااثالث مرتبطااة 

المنت   ومؤثرة عليه بلكف كبير  لذا كان هنا  أهمية لدراسة طرق وأساليب تحتيق اةستدامة في تصاميم المنات  مان كافاة 

الجوانب حيث يعتبر موضوع السيناريو البي ي من تل  الطرق الهامة  حيث أنها تعطي توقعات مستتبلية وتجنبنا الكثير من 

 ف دورة حياة المنت .الملكالت التي ستظهر ةحتاي خال
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بل  دم  التأثيرات البي ية في دورة حياة المنت  أثناة التصميم من أجف التنبؤ  Eco-designحيث يهدف التصميم للبي ة 

باألضرار البي ية وتتليلها بحيث يمكن تتييم المنت  من حيث التأثير البي ي  ويمثف ذل  تحدياي كبيراي عل  المصممين في 

اة بمتطلبات التصميم الذي يركز عل  المستخدم والتصميم البي ي. ويعتبر السيناريو أداة فعالة لتصور التدرة عل  الوف

 (4)دورة حياة المنت  بأكملها سواة مرحلة اإلنتاج  أو التوزيع  أو اةستخدام وكذل  نهاية عمر المنت .

المثيف المحتمف في المستتبف  خاصة فيما  كما أن هنا  تطبيق آخر للسيناريو يتمثف في جمع وتوحيد المعلومات حوف

يتعلق باةستدامة  وهو ما يستخدم في الدراسات البي ية مثف التغيرات البي ية المحتملة  حيث يمكن استخدام السيناريو كأداة 

ة بناة السيناريو للتتييم البي ي للمنتجات وتتييم دورة حياة المنت  بأكملها واةحتماةت المستتبلية بحيث يتم دمجها في عملي

 ويتم تتييمه وفتاي للعديد من التأثيرات البي ية.

حيث يمكن للسيناريو التنبؤ بالملكالت التي قد تطرأ عل  المنت  خالف دورة حياته من خالف وصف الخيارات المختلشة 

تحديد التأثيرات البي ية  للسيناريو ومن ثم تحديد األحداث التي تحدث عل  مدار السيناريو لدورة حياة المنت  وبالتالي

 المستتبلية للمنت  خالف دورة الحياة بأكملها مروراي بمرحلة التصنيع والتوزيع واةستخدام حت  نهاية عمر المنت .

 مشكلة البحث: -2

ت  يعتبر التصور المستتبلي للمنت  أحد التحديات الر يسية التي تواجه مصممي المنتجاات لدراساة وتتيايم التاأثير البي اي للمنا

خالف دورة الحياة الكاملة بداية من مرحلة التصميم فاإلنتاج والتوزيع ثم اةساتخدام  وحتا  نهاياة عمار المنات   لاذا  تتمثاف 

كأداة لتتييم التأثير البي ي للمنتجاات ودعام المصاممين فاي تحدياد أفضاف دم  السيناريو البي ي ملكلة البحث في الحاجة بل  

دورة حياة المنت  في خشض التأثير البي ي السلبي والوصوف لمستوى أعل  من التوافاق البي اي اةستراتيجيات للتعامف خالف 

من خالف وصف سيناريوهات دورة الحياة في مرحلاة مبكارة مان مراحاف عملياة التصاميم  مماا يسام  للمصاممين بدراساة 

 اةحتماةت المختلشة ةستراتيجية دورة الحياة.

 أهمٌة البحث: -3

 البحث فيما يلي:تتمثف أهمية 

  . تأكيد أهمية دم  استخدام السيناريو البي ي وتطبيتاته خالف مراحف عملية تصميم المنت 

 .تحتيق اةستدامة في تصميم المنتجات عن طريق استخدام السيناريو البي ي لتتييم التأثير البي ي للمنتجات 

 السيناريو كأداة لتتييم األثر البي ي المحتمف. المساهمة في معالجة الملكالت البي ية للمنت  عن طريق استخدام 

  تصور التغيرات الحاسمة في التطور المستتبلي للمنتجات.اةهتمام بدراسة وتحليف السيناريو البي ي لتأكيد دوره في 

 هدف البحث: -4

ياف وتتيايم التاأثير يهدف البحث بل  تحتيق اةستدامة في تصميم المنتجاات عان طرياق اساتخدام السايناريو البي اي كاأداة لتحل

دورة حياة المنت  بأكملها واةحتماةت المستتبلية مروراي بمرحلة التصنيع والتوزيع واةستخدام حتا   البي ي للمنتجات خالف

 والمساهمة في معالجة الملكالت البي ية.نهاية عمر المنت  وبالتالي 

 منهجٌة البحث: -5

 يتبع البحث المنه  اةستترا ي.
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 السٌنارٌو )النشأة، المفهوم، التصنٌف(ثانٌاً: 

 نشأة وتارٌخ السٌنارٌو: -1

ظهر مشهوم السيناريو ألوف مرة في أعتاب الحرب العالمية الثانية كطريتة للتخطيط العسكري  حيث حاولت التوات 

كأداة تنظيمية لتوضي  الجوية تصور ما قد يشعله خصومها وبعداد استراتيجيات بديلة  ويعود اةتجاه الكبير للسيناريوهات 

 (9)األفكار المستتبلية بل  وزارة الدفاع األلمانية في الخمسينات.

  أصب  هنا  خبرة كبيرة في تحليف العناصر المعتدة وسردها في لكف قصة وتطوير الحرب بل  لعبة 1960وفي عام 

تخدامه لتشسير تأثير أزمة النشط في عام سينيما ية  وفي أوا ف السبعينات  بدأ السيناريو يتخذ ألكاف أخرى  فتد تم اس

والذي ساعد في لشت اةنتباه بل  حدوث تغييرات كبيرة غير متوقعة في النظام اةقتصادي الدولي وترجع بداية  1973

  حيث 1980( عام ITاستخدام السيناريوهات لغرض التصميم بل  تطبيتات الكمبيوتر مع تطور تكنولوجيا المعلومات )

ممي النظم السيناريوهات كأداة لوصف العمليات  ومن ثم بدأ استخدام السيناريو في عملية تصميم المنتجات استخدمه مص

لتحديد اةحتياجات والرغبات الشعلية  Story boardواعتماد عملية التصميم عل  السيناريو من خالف رواية التصص 

 (9) .للمستخدمين واقترا  حلوف التصميم

"  أي "الملهد"  والذي يدف عل  أصغر وحدة من Scenaالسيناريو من المصطل  اليوناني " وقد تم التتاق مشهوم

تخطيط المنتجات يمكن أن يعني تسلسف ألحداث افتراضية  حيث  مسرحية )الدراما  واألفالم  أو األوبرا(  وفي مجافال

ويمكن أن مرحلة معينة من دورة حياته   تصف السيناريوهات وصشاي صريحاي لألحداث اةفتراضية المتعلتة بالمنت  خالف

تكون هذه األحداث اةفتراضية بتصد من الممثف)العميف اةفتراضي( في السيناريو مثف استخدام الُمنَت   أو بغير قصد مثف 

ملتر  وبذل  يمكن اعتبار التصميم التا م عل  السيناريو هو العامف الاآلثار الجانبية للتشاعف بين المستخدم والُمنَت   

 .بينهمللتتنيات التي ُتطبق السيناريوهات للتوفيق بين المنتجات والبي ات والتشاعالت التي تحدث 

أو حت   Storyboardويمكن تتديم هذه السيناريوهات من خالف استخدام النصوص العادية أو التصص المصورة 

داخف السيناريو  من أجف توجيه الوضع  Personasألرطة الشيديو  ومن أجف تتديم ثتة أكثر  يمكن بدراج لخصيات 

 محف الدراسة حوف لخصية محددة. 

 مفهوم السٌنارٌو:  -2

يغطي السيناريو األساليب التي تلتر  في التدرة عل  استكلاف التصميم المستتبلي من خالف مرحلة مبكرة من عملية 

مكتوبة بلغة طبيعية أو نماذج من المستخدمين  التصميم  ويمكن كتابة السيناريوهات أو تمثيلها  ويمكن أن تكون روايات 

مثف استخدام الرسومات للخصيات مرتبطة بنلاط معين  ويمكن أن تركز عل  مهمة المستخدم أو أداة النظام أو المنت   

 والتي تعني أوصافاي افتراضية للمستخدمين   Personasفي حين يمكن تتديمها مع لخصيات 

شاي لألوضاع الحالية والمستتبلية  حيث يمكن لبناة السيناريو أن ُيحسن أساليب العوامف وتعرف السيناريوهات بأنها وص

اةنسانية التتليدية في تصميم المنتجات  وبمكانية اةكتلاف والتواصف مع الجوانب النوعية من تجربة المستخدم في وقت 

بل  أي لخص  وبالتالي تدعم فرق التصميم متعدد مبكر من عملية التصميم  ولكونها جذابة ومتنعة  فإنه يمكنها الوصوف 

التخصصات  وبذل  يمكن للسيناريوهات أن تكلف اةحتماةت المستتبلية لكيشية اندماج المنت  في السياقات المادية 

 واةجتماعية المختلشة  واستخدامها خالف عملية التصميم.

 تعرٌف السٌنارٌو: -3

السيناريو البي ي  وفيما يلي عرض لبعض منها  حيث يمكن تعريف  هنا  العديد من اةتجاهات لتعريف مصطل 

 السيناريو البي ي بأنه:
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  قصص أو سرد لوصف األلخاص خالف التيام ببعض األنلطة في سياق معين  حيث يعبر الكثير من النا  عن

 (2)وتتييمها .أفكارهم ومتطلباتهم في لكف سيناريوهات  والتي تشيد المصممين في تتديم أفكار التصميم 

   قصص عن التشاعالت بين النا   واألنلطة  والسياقات والتكنولوجيا  وتتدم وسيلة فعالة ةستكلاف وتمثيف األنلطة

مما يتي  للمصمم توليد األفكار والنظر في الحلوف والتواصف مع اآلخرين  ويتم استخدامها في جميع مراحف عملية 

 (2)التصميم .

  ُرسف من خالف السرد  وهي وصف لسلسة من األحداث المحتمف حدوثها في المستتبف  وهي رؤية وصشية للمستتبف ت

نه  يشيد نلاط التصميم من أجف هدف محدد حيث تتي  تصور المستتبف البسيط أو المعتد  ويتم تطوير السيناريو من خالف 

لحدوث هذا التطور وتسلسف األحداث  دراسة حتيتة الوضع واختيار لئ من الممكن حدوثه ومن ثم تخيف الطرق المختلشة

 (5) التي قد تتبعها ما يساعد عل  التواصف مع جوهر فكرة التصميم ضمن السياق المحتمف لالستخدام .

 تصنٌف السٌنارٌو: -4

بالرغم من أنه ة يوجد بجماع حوف كيشية تصنيف السيناريوهات  بة أن بعض محللي السيناريو وجدوا أنه من المشيد 

ين أنواع مختلشة من السيناريوهات خاصة في مرحلة التخطيط لتحليف السيناريو  حيث أن مطابتة األهداف التمييز ب

المختلشة لتحليف السيناريو مع أنواع مختلشة من السيناريوهات يمكن أن يساعد مخططي السيناريو عل  اختيار أفضف 

 تخدامها ووفتاي للهدف المصممه من أجله.سيناريو  وهنا  اتجاهين لتصنيف السيناريوهات  وفتاي لحالة اس

 تصنٌف السٌنارٌوهات وفقاً للحالة المستخدمة: 4-1

( الحد 1يمكن تصنيف السيناريوهات وفتاي للطريتة أو الوضع أو الحالة حيث يتم استخدام السيناريو  ويوض  جدوف) 

 األدن  للسيناريوهات المتاحة.

االستخدام(: أنواع السٌنارٌوهات وفقاً لحالة 1جدول)
(10)

 

 الوصف أنواع السٌنارٌو

 سيناريوهات قا مة عل  المهارات

Skills-based Scenarios 

هي السيناريوهات التي تتي  للمصمم/المستخدم الملار  بظهار المهارات التي 

يعرفها بالشعف  بحيث يتم تطبيق المعرفة ضمن خطوات وبجراةات محددة 

 بوضو .

 الملكلةسيناريوهات قا مة عل  

Problem-Based 

Scenarios 

سيناريوهات توفر بطاراي وبي ة يمكن للطالب من خاللها التحتيق في ملكلة 

 محددة  وقد يتطلب ذل  تحديد الملكلة والسبب وكذل  التوصيات.

 

 سيناريوهات قا مة عل  التضايا

Issues -Based Scenarios 

سيناريوهات تلتمف عل  بطار ةستكلاف الموقف اإلنساني في قضية معينة  

وعادة ما يكون لهذه السيناريوهات وجهات نظر مختلشة بلأن أفضف 

اإلجراةات التي يجب اتخاذها  وقد تتطلب تحديد التضايا المعنية ووضعها في 

 اةعتبار عند التوصية بمسار العمف. 

 قعسيناريوهات قا مة عل  التو

Speculative-Based 

Scenarios 

سيناريوهات يتم جمعها أو عرضها مع المعرفة الحالية ويكون عل  المصمم 

 النظر فيما يحدث في المستتبف

 سيناريوهات قا مة عل  األلعاب

Gaming-based scenarios 

سيناريوهات توفر متعة الملاركة في التصميم التشاعلي بدةي من التصميم التا م 

 نظرية  بحيث يتم تحشيز الملاركين وغمرهم بلكف أكثر فاعلية.عل  
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 تصنٌف السٌنارٌوهات وفقاً للهدف/الغرض: 4-2

هنا  اتجاه آخر لتصنيف آخر ألنواع السيناريوهات يساعد في عملية التخطيط للسيناريو حسب الغرض أو الهدف المراد 

 (1)الوصوف بليه  كما هو موض  فيما يلي:

 :Exploratory scenariosالسٌنارٌوهات االستكشافٌة  4-2-1

تبدا السيناريوهات اةستكلافية في الوقت الحاضر )وضع أولي( ومجموعة من اةفتراضات بلأن السياسات والتدابير 

والمحر  الر يسي ةستكلاف التطورات المستتبلية الظاهرة  حيث يعتمد هذا النوع من السيناريوهات عل  سلسلة من 

حداث المستجدة  فهي سيناريوهات وصشية مشيدة جداي عندما يكون الهدف من السيناريو هو استكلاف العواقب المستتبلية األ

 المحددة في التوى الدافعة.

 :Anticipatory scenariosالسٌنارٌوهات التوقعٌة  4-2-2

المناسب لتصور كيف يمكن أن يظهر التوقعية برؤية مستتبلية محددة  ومن ثم الرجوع للوراة للوقت  السيناريوهات تبدأ

ذل  في المستتبف  فهي بمثابة سيناريوهات بلزامية ومعيارية وتكون هف اةختيار األنسب عندما يكون الهدف هو فحص 

 الخطوات المؤدية بل  نهاية محددة مسبتاي مثف هدف بي ي محدد.

 :Reference scenariosالسٌنارٌوهات المرجعٌة  4-2-3

التي تصف الحالة المستتبلية للمجتمع والبي ة في غياب سياسات بي ية معينة  حيث تتدم السيناريوهات هي السيناريوهات 

المرجعية نتطة مرجعية لتتدير فوا د السياسات أو العك   فهي سيناريوهات مرجعية الهدف منها تتييم عواقب السياسات 

 ون مشيدة في حالة عدم التيتن من التوى الدافعة.الحالية أو لتوفير خط أسا  للتدخالت السياسية الجديدة  وتك

 :Policy scenariosالسٌنارٌوهات السٌاسٌة  4-2-4

هي السيناريوهات التي تأخذ في اةعتبار السياسات أو التدابير الجديدة اإلضافية بل  تل  المعتمدة بالشعف أو المتشق عليها  

دم لتتييم السياسات البي ية لتحتيق أهداف معينة  أو تتييم اآلثار ويطلق عليها اسم "سيناريوهات مكافحة التلوث" والتي تستخ

 البي ية واةقتصادية لسياسات معينة  أو عدم اليتين بالتغيرات البي ية المستتبلية.

 :Qualitative scenariosالسٌنارٌوهات النوعٌة  4-2-5

المخططات التشصيلية  والعبارات أو  هي السيناريوهات التي تصف اةحتماةت المستتبلية في ألكاف غير رقمية  مثف

النص الكامف  أو بصرياي مثف الرسوم البيانية أو الصور  واللكف األكثر ليوعاي في هذا النوع هو النص السردي 

narrative text  أو التصةstoryline وتكون مشيدة عندما يكون الهدف هو تحشيز أفكار معينة من خالف العصف  

 نظر متعددة.الذهني أو وجود وجهات 

 :Quantitative scenariosالسٌنارٌوهات الكمٌة  4-2-6

هي سيناريوهات تصف اةحتماةت المستتبلية في لكف عددي مثف الرسوم البيانية أو جداوف األرقام  وتستخدم للتتييمات 

ريو وتكون مشيدة التي تتطلب صراحة بيانات أو أرقام أو عندما يكون هنا  حاجة بل  نظرية كمية أو نموذج لدعم السينا

 جداي عندما تكون الملكلة معتدة.
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 ثالثاً: مدخل للسٌنارٌو البٌئً

 بناء وتحلٌل السٌنارٌو البٌئً: -1

تتمثف الخطوة األول  في ممارسة السيناريو البي ي عادة في بناة السيناريو أو عل  األرج  مجموعة من السيناريوهات  

المنطتي الذي يتم من خالله تصور ووضع سيناريو أو مجموعة من السيناريوهات حيث أن تطوير السيناريو هو اإلجراة 

 (1) وصياغتها وتشصيلها.

ويعرف تخطيط السيناريو البي ي بأنه الطريتة المنهجية للتشكير اإلبداعي حوف مستتبالت ديناميكية ومعتدة وغير مؤكدة  

 (6)ة. وتحضير استراتيجيات للتحضير لمجموعة من النتا   المحتمل

ويعتبر بناة وتحليف السيناريو اإلجراة الذي يغطي تطوير السيناريوهات ومتارنة وتتييم نتا جها ةستكلاف التطورات 

المستتبلية البديلة  والهدف من تحليف السيناريو البي ي هو توقع التطورات المستتبلية للطبيعة والمجتمع  وتتييم 

 ت.اةستراتيجيات لالستجابة لهذه التطورا

والسيناريو البي ي هو نوع من السيناريوهات المصمم خصيصاي لتحليف الملكالت والتضايا البي ية  في حين أنه يتداخف مع 

أنواع أخرى من السيناريوهات التا مة عل  المنهجيات  فإن السيناريو البي ي له أهداف مختلشة بل  حد ما  حيث يستند 

ي ة ويتالةم مع فهم وتطبيق هذه العلوم  فهو يعك  الطبيعة متعددة التخصصات تحليف السيناريو البي ي بل  علوم الب

للملكالت البي ية  بما في ذل  العلوم الطبيعية واةجتماعية عل  حد سواة  وفي العديد من الحاةت  يجب أن يكون قادراي 

هات البي ية مجموعة واسعة من عل  مراعاة الشترات الزمنية الطويلة لبعض الملكالت البي ية  وتغطي السيناريو

بل  سيناريوهات تركز عل   global sustainabilityالموضوعات والمتايي  من سيناريوهات اةستدامة العالمية 

 (1) قضايا بي ية معينة.

 العناصر األساسٌة لتحلٌل السٌنارٌو البٌئً: -2

 تمثٌل الوضع األولً: 2-1

العنصر األساسي في أي سيناريو بي ي هو تمثيف الحالة األولية التي يبدأ فيها السيناريو  بما في ذل  فهم كيشية تلكيف 

  يرجع الوضع األولي بل  quantitative scenariosاةتجاهات السابتة للوضع التا م  وبالنسبة للسيناريوهات الكمية 

  حدث التي تتوافر فيها بيانات مال مة لوصف نتطة البداية للسيناريوهات.وهي عادة السنة األ base yearسنة أساسية 

 وصف القوى الدافعة: 2-2

التوى الدافعة هي العوامف الر يسية أو العوامف المحددة التي تؤثر عل  التطورات المستتبلية للنظام الذي تم وصشه في  

السيناريو  كما أن هنا  قوى دافعة مبالرة تؤثر بلكف مبالر عل  النظام وقوى دافعة غير مبالرة تغير مستوى أو معدف 

لمبالرة  وتلمف الش ات الر يسية للتوى الدافعة في السيناريوهات البي ية العوامف التغيير في واحد أو أكثر من المحركات ا

 (1) الديموغرافية واةقتصادية واةجتماعية والثتافية والسياسية والتكنولوجية.

 الخطوات(: -وصف التغٌٌرات )الوقت   2-3

ي التطور المستتبلي للمجتمع والبي ة  يتمثف أحد العناصر الر يسية للسيناريو البي ي في تصور التغيرات الحاسمة ف

باإلضافة بل  وصف الكيشية التي يشترض بها أن تتطور وتتشاعف التوى الدافعة  وكيف يؤثر ذل  عل  حالة النظام عبر 

هذه التغييرات في رسم بياني أو جدوف أو مجموعة من العبارات أو  depictedخطوات زمنية مختلشة  ويمكن تصوير 

  وعادة ما يتم اةحتشاظ بعدد الخطوات الزمنية في السيناريو بل  الحد األدن  detailed storyline التصص المشصلة

 بسبب الجهد الكبير المطلوب لوصف كف خطوة.
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 وصف لصورة المستقبل: 2-4

وصف صورة للمستتبف عادة ما يكون وصشاي سردياي لنهاية التغييرات التي تطرأ عل  السيناريوهات والتي تنت  عن 

ةفتراضات التي تم تتديمها حوف كيشية تطور التوى المحركة والتشاعف معها  ويعتمد اختيار األفق الزمني للسيناريو بل  ا

حد كبير عل  أهداف تحليف السيناريو الشردية  كما هو الحاف مع وصف التغييرات التدريجية  ويمكن تطوير صور 

  وغالباي ما detailed storylineمن العبارات أو التصص المشصلة  المستتبف باستخدام رسم بياني أو جدوف أو مجموعة

 تكون األوصاف المصورة والسردية للمستتبف مشيدة لتوضي  وتوصيف نتا   افتراضات السيناريو بل  جمهور أوسع.

 وصف مسارات بدٌلة للمستقبل )صور بدٌلة(: 2-5

من ذل  عادة ما يكون واحد من مجموعة من السيناريوهات  نادراي ما يتم تطوير سيناريو واحد ككا ن مستتف  ولكن بدةي 

 التي تضع معاي مجموعة من المسارات البديلة للمستتبف.

 أهمٌة تحلٌل السٌنارٌو البٌئً: -3

يمكن تطوير السيناريوهات البي ية وتحليلها لالستشادة منها ألغراض مختلشة  ويمكن تجميعها في ثالث ف ات  موضحة في 

 (.4)(  3(  )2جدوف)

 

 ( أهمٌة تحلٌل السٌنارٌو البٌئً للدارسٌن:2جدول)

 الهدف الفئة

لتعليم الطالب أو المواطنين حوف ديناميات الملاكف البي ية والحلوف الممكنة  يمكن أن تدم  بعض  التعلٌم والتعلم

 المدار  والجامعات السيناريوهات البي ية في مناهجها الدراسية.

المعلومات 

 العامة

مستوى الوعي والتلاور بين صناع الترار والمستشيدين أو المواطنين حوف ملاكف وحلوف لرفع 

 بي ية جديدة أو مكثشة  للتنبيه بالملكالت المستتبلية.

 

 ( أهداف تحلٌل السٌنارٌو البٌئً لفئة البحث العلمً:3جدول)

 الهدف الفئة

البي ية  والجمع بين المعلومات النوعية والكمية حوف التطور تتييم التطورات المستتبلية للتضايا  التقٌٌم العلمً

المستتبلي لملكلة بي ية  كذل  تساعد السيناريوهات عل  ربط العلم والسياسة من خالف توفير 

 أرضية ملتركة للتعبير عن الجوانب السياسية والعلمية لتضايا البي ة واةستدامة في المستتبف.

مختلف التخصصات العلمية بهدف تسليط الضوة عل  التعتيد والتلاب  لملكلة جمع معلومات من  االستكشاف

 بي ية  وفي الوقت نشسه  التحتيق في العالقات بين الملكالت المستتبلية.

الفضول 

 والمالحظة

إلرضاة الشضوف العلمي حوف العواقب المحتملة للتطورات التي يمكن تخيلها  واستخدام أسلوب 

ذي غالباي ما يبني سيناريوهات متتنة جداي  والعديد منها يلتمف عل  قصص بي ية "ماذا يحدث لو" وال

 صريحة أو ضمنية.
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 ( أهداف تحلٌل السٌنارٌو البٌئً لفئة دعم القرار والتخطٌط االستراتٌجً:4جدول)

 الهدف الفئة

السياسات بلأن التطورات لجمع وجهات النظر واآلراة والتوقعات من الخبراة أو صناع  التحقٌق الجماعً

 المحتملة واآلثار البي ية.

ةستنتاج التغييرات في سلو  النا   عل  سبيف المثاف  استخدام السيناريوهات لتوضي   التقٌٌم األخالقً

 تدابير الحشاظ عل  الطاقة.

التخطٌط طوٌل 

 المدي

المثاف  استخدام السيناريوهات  لتتييم اآلثار التانونية والتتنية لسياسة أو ة حة بي ية  عل  سبيف

 لتتييم عواقب اللوا   البي ية الجديدة عل  تلغيف وربحية اللركات.

مساعدة واضعي السياسات وغيرهم عل  التشكير بلكف كبير في قضية بي ية  حيث يمكن  صنع السٌاسات

ة بل  سياسات استخدام السيناريوهات كأداة لتوضي  تأثير المجتمع عل  البي ة الطبيعية والحاج

بي ية لتجنب هذه اآلثار  كما يمكن أن توض  كيف يمكن للمسارات البديلة أن تحتق األهداف 

البي ية  أو المساعدة في ذل  وتحديد متانة قدرة السياسات المستتبلية في ظف ظروف مستتبلية 

 مختلشة.

 

 رابعاً: استخدام السٌنارٌو البٌئً فً عملٌات تصمٌم المنتج

 استخدام السٌنارٌو البٌئً خالل مراحل عملٌة التصمٌم:أهمٌة  -1

السيناريو البي ي هو السايناريو الاذي يركاز علا  اةهتماماات والتحاديات والتغيارات البي ياة  علا  سابيف المثااف  خصاا ص 

عملياة صانع  النظام البي ي ونوعية الهواة وما بل  ذل   والتي لها أهمياة علا  نطااق عاالمي  حياث يادعم السايناريو البي اي

الترار  والتأكيد عل  بمكانية تعزيز المعرفة بالمستتبف  بحيث يتم حف الشجوات في المعرفة من خالف بنااة الارأي حاوف ماا 

هو مؤكد وغير مؤكد  حيث يستخدم السيناريو البي ي في عملية التصميم لوصف لألنلطة التي يتوم بها المستخدمين والتاي 

 ةت المستتبلية.يمكن تعديلها لتصور اةحتما

عناصر تميز استخدام السيناريو في عملية التصميم  حياث تجعاف هاذه العناصار السايناريو  4وقد اتشق الباحثين عل  وجود 

مثاليااي لالمتثااف بمتطلباات التصاميم حياث ياتم تنشياذه مان خاالف ملااركة المساتشيدين مان عملياة التصاميم وتاوفير تصاورات 

 (12) دام وكذل  ممثليها  وهذه العناصر موضحة فيما يلي:متعددة للمنت  ومرحلة اةستخ

 الجمع بٌن مشاهد متعددة: 1-1

يمكن السيناريو من الجمع بين عناصر مختلشة جميعها تدعم المستخدم والسياق  وكذل  تسهيف عرضها  حيث يمكن 

 ام التي يتم تشعيلها.للسيناريو أن يلتمف عل  المنت   ومن يستخدم المنت  وسياق استخدام المنت  وكذل  المه

 تصور عملٌة التصمٌم بأكملها: 1-2

يمكن استخدام السيناريو خالف عملية التصميم بأكملها  بما في ذل  المراحف المبكرة من التصميم  حيث يمكن تمرير 

 المنت . السيناريو عل  أي لكف من أنواع النماذج المختلشة  لذل  يمكن استخدامه بمجرد تحديد متطلبات المنت  في تخطيط

 تمثٌل مشاهد متعددة: 1-3

يمكن أن يمثف السيناريو العديد من الملاهد حوف اةستخدام  فهو أداة فعالة للتعاون مع المستخدمين والخبراة اآلخرين 

خالف عمليات التصميم التلاركي  كما أنه يعزز عملية نتف المعلومات حيث انه يوثق جميع البدا ف من ردود فعف 

 في بي ة محددة. المستخدم والمنت 
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 دعم وتوجٌه قرارات التصمٌم: 1-4

يمكن للسيناريو دعم الترارات التي تتخذ العمليات من خالف زيادة الوعي بالعوامف المؤثرة عل  اةستخدام الشعلي لبدا ف 

 المنت  من ردود فعف المستخدم والمنت  في بي ة محددة.

 طرق تقدٌم السٌنارٌو خالل مراحل عملٌة التصمٌم: -2

  وألرطة الشيديو  Story boardsيمكن تمثيف السيناريوهات بطرق مختلشة  ومن أمثلة ذل  التصص المصورة 

والروايات  والرسوم المتحركة واألفالم وأدوات النماذج األولية السريعة  ويعتمد اةختيار لتمثيف معين عل  الغرض من 

تلمف الكثير من التشاصيف في حين أن التصة المصورة تكون أكثر السيناريو  عل  سبيف المثاف  يوفر السرد فرصاي جيدة ل

 مالةمة للحصوف عل  وصف سريع عن وضع اةستخدام .

 : Written storiesالقصص المكتوبة  2-1

لكتابة السيناريو أو التصة  يجب فهم المستخدمين وسياق اةستخدام  حيث تستمد السيناريوهات من البيانات التي تم جمعها 

المتابالت السياقية  وبلغة بسيطة تصف التشاعف الذي يجب أن يحدث  ومن ثم اختبارها في العالم الحتيتي  للتأكد  من خالف

من أن جميع الملاركين قد قاموا بشهم وموافتة معايير التصميم  ويمكن استخدام هذه الطريتة في جميع مراحف عملية 

ت   وتتديم األفكار والمشاهيم  وأيضاي تتييم مشهوم المنت  وسهولة التصميم  لتطوير أفكار حوف التشاعف مع فكرة المن

 (8)( طريتة كتابة السيناريو .1اةستخدام  ويوض  لكف)

 
 ( كتابة السٌنارٌو1شكل)

 : Story boardالقصص المصورة 2-2

خطوة بدةي تستخدم التصص المصورة عل  نطاق واسع في صناعة السينما لوضع خطة لملهد الشيلم  من خالف رسم كف 

(  ويمكن استخدام مزي  من الرسم والكلمات ةستكلاف السيناريو  حيث يكون من األسهف 2من كتابتها كما في لكف)

لبناة التصص المصورة تحديد نتطة انطالق  وبذل  تدم  الموضوعات عل  الشور في بناة التصص المصورة سريعاي  

 للكتابة أيضاي. بتمثيف التصة الخاصة بالموضوع مع تتديم مساحة

 
 ( شكل القصص المصورة2شكل)
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 : Role playلعب األدوار 2-3

بعض الجهات الشعالة  عينات من المستخدمين أو المصممين أنشسهم يتوموا بتجربة استخدام افتراضية  واختبار بعض 

ملهد من أجف فهم الوظا ف  ويمكن تطوير هذه األداة وأداة نش  الملهد عدة مرات  وتغيير مالم  اللخصية في كف 

 (11)كيف سيتصرف مختلف المستخدمين في نش  الوضع .

 ":"Personasالشخصٌة  2-4

اللخصية هو لخص افتراضي يستخدم لتمثيف نوع المستخدم في السيناريو   ويمكن أن تستند اللخصية عل  لخص 

بلكف صحي  عنهم كمستخدمين حتيتي أو عل  مجموعة ألخاص حتيتيين  والشكرة هي استخدام تل  اللخصيات للتحدث 

 (7)للمنت  أو النظام.

وتعتبر اللخصيات طريتة لتعزيز الملاركة والواقعية  وهي األسا  لبناة السيناريوهات وجمع البيانات  فهي وسيلة 

لتوصيف البيانات التي يتم جمعها باستخدام أساليب بحوث المستخدم األخرى  فهي لخصيات خيالية تمتل  مجموعة من 

 شات والتشاصيف المختلشة والمتنوعة.الص

 ":Scenario scriptsمخطوطة السٌنارٌو "  2-5

مخطوطة السيناريو هو وصف سردي  في لكف كتابة  لوصف التشاعف بين المستخدم والمنت   من خالف وصف قصة 

المستخدم )المادية العمف )المهمة(  أو حوار )بين المستخدم والمنت (  أو البي ة التي تحدث فيها التصة  أو خصا ص 

 (3) والعاطشية( التي قد تؤثر عل  واجهة المستخدم .

 ":storytellingسرد القصص "   2-6

سرد التصص يدعم استكلاف الملكالت  من خالف استخدام كلمات بسيطة وسرد الحلوف كتصة  وهذا يسم  بتوصيف 

مع تر  بعض الشراغات ليتم مل ها باقتراحات الشكرة داخف المجموعة وأيضا بعداد الرسومات األولية للتصص المصورة  

 (11) من المستشيدين والمستخدمين اآلخرين .

 ":use casesحاالت االستخدام " 2-7

هي أداة تستخدم بلكف تتليدي في ملروعات التصميم التشاعلي لتطوير التشاعالت  فهي وسيلة للتحسين من وظيشة المنت   

لوصف الحاةت الصعبة من خالف سيناريو دورة حياة المنت   وتصف تدفق (  وهي تستخدم 3كما هو موض  في لكف)

 األحداث والجهات الشعالة المعنية والعناصر األخرى ذات الصلة والتأكيد عل  تسلسف األحداث  .

 
 ( حالة استخدام لتوضٌح غرض التصمٌم3شكل)
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 استخدام السٌنارٌو لدراسة دورة حٌاة المنتج:  -3

المنتجات هو أداة مجموعة من الوظا ف التي ُتلبي احتياجات معينة  ومع زيادة التعتيدات والملكالت  الهدف من تصميم

وترابطها مع بعضها البعض  ومع التوقعات العالية للمستهلكين بأن المنتجات سوف ُتلبي احتياجاتهم  فإن العديد من 

ضافة مميزات عن غيرها من المنتجات المماثلة  وللحشاظ الُمنتجين يعتبرون منتجاتهم تنافسية لمجرد وجود اختالف أو ب

عل  التدرة التنافسية للمنت   يحتاج مصممي المنتجات بل  التأكد من كشاةة أداة المنت   فالمستخدمين لديهم درجات متشاوتة 

تخدام(  والمظهر  ومتعة من التلق بلأن الراحة في استخدام المنت   وسهولة اةستخدام والتعلم والحشاظ عليه )قابلية اةس

تجربة استخدام المنت  والسعر  وتعتبر دورة حياة المنت  هي النموذج الذي يحتوي ويصف جميع العمليات الالزمة 

 (.4ةستخراج وتصنيع المواد الخام  واإلنتاج والتوزيع واةستهال  والتخلص من المنت   كما هو موض  في لكف)

 
 ة حٌاة المنتجنموذج مبسط لمراحل دور( 4شكل)

حيث ُتمثف سيناريوهات دورة حياة المنت  جميع الملاهد خالف دورة حياة المنت   مما ُيَمكن المصمم بسهولة من تحديد 

استراتيجية دورة الحياة  من خالف وصف سيناريو دورة الحياة  ويمكن أن يلتق منها متطلبات التصميم للعمليات  ومن ثم 

اعد المصممين عل  توضي  الحتا ق واةفتراضات  والحف المتتر  والترارات ومتطلبات تصميم دورة الحياة  مما يس

 (.5التصميم  كما هو موض  في لكف)

 
 ( السٌنارٌو خالل دورة حٌاة المنتج5شكل)
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 التصمٌم القائم على السٌنارٌو: -4

المستشيدين  والمصممين  والتي تبدأ بتحديد في عملية التصميم  يمكن أن تلمف السيناريوهات كف من المستخدمين وجميع 

واكتلاف جميع المستشيدين المحتملين واحتياجاتهم ورغباتهم  من أجف وضع األفكار اإلبداعية  ومن ثم تحديد متطلبات 

الممارسة من خالف بنلاة سيناريوهات لكف من الممارسة الشعلية والمستتبلية للمستخدمين  وتحديد مشهوم تصميم المنت  

الجديد من خالف سيناريوهات لوصف الملكلة وسيناريوهات للر  التشاعالت  ومن الضروري ربط هذه السيناريوهات 

(  وفي أي مرحلة من 6ببعضها البعض  واةنتتاف بل  سيناريوهات تتييم واختبار المنت   كما هو موض  في لكف)

 ة لتحسين العملية.مراحف عملية التصميم التكرارية يمكن الرجوع خطوة بل  الورا

 
 ( السٌنارٌو خالل مراحل عملٌة التصمٌم6شكل)

 مرحلة اكتشاف المشكلة: 4-1

غالباي ما تكون ملاكف التصميم في أي ملروع تصميم غير محددة  وبالتالي يكون من الضروري لشريق التصميم بيجاد 

المبكرة  يحتاج فريق التصميم بل  البحث الحلوف وفهم حدود الملكلة  ومن أجف اتخاذ قرارات سليمة في هذه المرحلة 

واةكتلاف في الموضوعات المتعلتة بملكلة التصميم  وكثيراي ما تكلف التصص من المستشيدين المحتملين جوانب مهمة 

من حياتهم المهنية أو اللخصية واألجزاة التي قد يتأثر بها التصميم  واعتماد تخطيط السيناريوهات لعمليات صنع الترار  

ي المعرفة من الُمستشيدين وبعض المصادر األخرى  والتي يمكن دمجها بل  عدد قليف من السيناريوهات اةستكلافية ه

المركزة  حيث تصف هذه السيناريوهات اةستكلافية بعض العناصر المستتبلية التي يمكن التنبؤ بها  ونتيجة لذل   فإن 

 للتصميم الخاص بهم في المستتبف المتوقع.فريق التصميم يكتسب الوعي من النتا   الممكنة 

وتعتبر قصص المستشدين المحتملين في هذه المرحلة ه  بمثابة دراسة أولية ف  نطاق استخدام المنت   حيث تكلف هذه 

التصص ما يهم الجهات المعنية المحتملة  وأي الجوانب من الحياة أو العمف يحتاجون ال  تحسينها  ويمكن استخدام بعض 

نيات مثف المتابالت  اةستطالعات واإلثنوجراف  كمدخالت  وتعمف السيناريوهات اةستكلافية عل  مساعدة فريق التت

التصميم للتشكير ف  استراتيجية التصميم الخاص بهم  وخلق الوع  بالشرص خالف عمليات اتخاذ الترار  ويتطلب انلاة 

سات  اةستطالعات والخبراة من المجاةت ذات الصلة  وف  السيناريوهات اةستكلافية المعرفة الموثتة من الدرا

 الممارسة العملية  قد ة يلار  المصممين ف  انلاة هذه السيناريوهات.
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 مرحلة تحدٌد المتطلبات: 4-2

هنا  مجموعة من المتطلبات لوضع تعريشات الملكلة والحلوف  حيث تتطور الملاكف والحلوف معا خالف مراحف عملية 

حف متتر   يؤثر عل  الملكالت  ف  حين أن بعادة تعريف الملكلة يكلف عن الحلوف الممكنة الت  تتع  التصميم  وكف

 ف  حدود ماتم ثصوره  وبالتال   يمكن للمنه  أن يبدأ من الحالة الشعلية لتحديد المتطلبات.

الص المتطلبات  حيث تصف ملاكف ويمكن لسيناريوهات الممارسة الشعلية تشسير األوضاع الحالية واةستناد بليها ةستخ

المستخدمين  من حيث عدم الرضا  اةحتياجات والرغبات ف  ممارساتهم الحالية بطريتة ملموسة  ويمكن تحتيق ذل  من 

خالف استكماف كف سيناريو بجميع المعلومات ذات الصلة  حت  ة يكون هنا  أى مجاف لسوة الشهم  ويمكن استخدام 

 ف  والتحتيتات السياقية مع المستخدمين )وربما غيرهم من المستشيدين( في بنلاة هذه السيناريوهات.المتابالت  اةثنوجرا

ويمكن للمصممين بعد ذل  تصور متطلبات أكثر من الممارسة المستتبلية  حيث يمكن لسيناريوهات الممارسة المستتبلية 

ية تغيير األفكار المبكرة للمنت  ف  ممارسة اةستخدام  أن تصف  السمات المتترحة مع أفكار الحلوف  فه  التوقعات لكيش

وتوجيه األفكار لتلبية احتياجات المستخدم  وباستخدام السيناريوهات المستتبلية بدةي من بناة النماذج األولية حيث يكون 

لكيف الحلوف ألن هنا  حد أدن  لألخطاة ف  حالة عدم مالةمة األفكار  ويمكن للمستشيدين الملاركة بلكف فعاف ف  ت

 السيناريوهات المستتبلية يمكن تلكيلها بسهولة من خالف الرؤى المستتبلية الخاصة بهم.

 مرحلة التصمٌم: 4-3

يبدأ فريق التصميم بالتشكير ف  مشهاوم المنات  باساتخدام المعلوماات مان المساتشيدين  وتتييمهاا فا  أوضااع اساتخدام مختلشاة 

المرحلااة  يتااوم المصااممين بعمااف اسكتلااات تصااور افكااارهم للحلااوف  يمكاان وعمااف تعااديالت علاا  المشهااوم  وفاا  هااذه 

لساايناريوهات التشاعااف أن تاانظم هااذا النلاااط  حيااث يااتم تشسااير ساايناريوهات الممارسااة المسااتتبلية ومعرفااة كيشيااة تشاعااف 

أفكاار المنات (  وقاد المستخدم مع المنت   وبالتال   فإن سايناريوهات التشاعاف جازة ة يتجازأ مان الرساومات )أى مشااهيم و

تنتمي سيناريوهات التشاعف بل  مستويات مختلشة من التشاعالت  وفي البداية عندما يتاوم المصاممين بتحدياد مشهاوم المنات   

يمكن اعتبار سيناريوهات التشاعف بأنها تمثياف سالوكيات لمجموعاة مان السايناريوهات  وعناد وجاود سايناريوهات ملموساة 

هف للمصممين مالةمة المشهاوم فاي أوضااع اساتخدام مختلشاة بلاكف تكارارى  مماا يعطا  اللاعور للعمف بها  يكون من الس

 للحف المتتر  ف  الحياة الحتيتية.

ويمكاان لساايناريوهات توقااع الملااكلة أن تكلااف الضااعف فاا  مشهااوم المناات   وخاصااة فاا  األوضاااع التااي قااد ة تكتلااشها 

اتصاف وثيق ومستمر مع المستخدمين والمستشيدين  ويمكن لسيناريوهات المتطلبات األولية  والتي يمكن عالجها من خالف 

الملكلة أيضاي أن تصف الملاكف الغير متوقعة التي قد تزداد بسبب الحلوف المتترحة  مثف األثر البي ي للمنت   مماا يتطلاب 

اريوهات الملاكلة أن تسااعد فاي النتد الذي يكون أقف تحيازاي عنادما ياأتي مان المساتشيدين  وخاالف هاذه المرحلاة يمكان لساين

وصف األحداث أو األوضاع المضادة حياث يجاب اختباار المشهاوم  هاذه األحاداث أو األوضااع قاد ة يالحظهاا أحاد خاالف 

تحديد متطلباات اةساتخدام مان اإلثناوجرافي أو المتاابالت  ويمكان للمصاممين والمساتشيدين بجاراة جلساة العصاف الاذهني 

  البعيدة والخطرة أو األوضاع التي قد تحدث أثنااة اساتخدام المنات   ويمكان أيضااي اساتخدام تتنياة لتحديد األحداث األساسية

 التحتيق لدعوة المستخدمين لتبادف الخبرات اللخصية التي تتعلق بالمنت  المراد تصميمه .

تشعياااف الميااازات فاااي بينمااا يمكااان اساااتخدام سااايناريوهات التشاعاااف لوصاااف التشااااعالت باااين المساااتخدمين ومشهاااوم المنااات  ل

سيناريوهات الممارسة المستتبلية  حيث تعمف علا  التحوياف مان الملخاص بلا  التشاصايف  وفاي النهاياة تاؤدي وظيشاة وفتااي 

 لمواصشات التصميم النات   ويكون آلراة المستخدمين أهمية  وبالتالي ملاركتهم من خالف التصميم التلاركي هام جداي .
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 مرحلة التقٌٌم: 4-4

لة التصميم بل  ابتكاار الحلاوف التاي تلباي متطلباات التصاميم ماع الحاد األدنا  مان اةتشاقياات الممكناة  ولتجناب تهدف مرح

بهماااف أياااي ماان المتطلبااات أو المعااايير األكثاار دقااة  يحتاااج فريااق التصااميم بلاا  تتياايم الحااف أو الحلااوف ماان خااالف أساااليب 

يم مان السايناريوهات الساابتة األخارى  وعملياة التتيايم نشساها يمكان أن سيناريوهات التتييم  ويتم استلهام سايناريوهات التتيا

تلمف عدة جوانب للتصميم  مثف الوظيشية  اةساتخدامية واألماان  وكاذل  تتيايم األثار البي اي للمنات   ولكاف جاناب مان تلا  

 الجوانب التصميمية أو األجزاة المعينة من المنت .

ن خالف الجمع بين عناصر السايناريو الموجاودة فاي السايناريوهات الحالياة إلعطااة ويمكن أن تتكون سيناريوهات التتييم م

تغطية جيدة لجميع حاةت اةستخدام الممكنة  وحت  بعد نهاية العمر اةستخدامي  ويحتاوي السايناريو علا  ماا ة يتاف عان 

ماع المنات   كماا هاو موضا  فاي  مستخدم لديه هدف  ومنت   ضمن بعداد وبجراةات وأحداث تحدث كما يتشاعف المستخدم

 ( .7لكف)

 
 ( عناصر سٌنارٌو تقٌٌم األثر البٌئ7ًشكل)

 النتائج:

من خالف الدراسة البحثية السابتة تأكد أهمية السيناريو البي ي في تحتيق اةستدامة في تصميم المنت  وأهمية دم  السيناريو 

التأثيرات البي ية الناتجة عن المنت  خالف دورة حياته وقد البي ي في عمليات تصميم المنت  لوضع تصور مستتبلي عن 

 جاةت نتا   البحث كالتالي:

  أهمية التصميم باستخدام السيناريو عامة والسيناريو البي ي خاصة للتعامف مع الملكالت البي ية وبيجاد الحلوف لها في

 تصميم المنت  خالف دورة حياته.

  البي ي كأحد ادوات تحتيق اةستدامة في تصميم المنت .أهمية األخذ في اةعتبار السيناريو 

 .تأكيد أهمية السيناريو البي ي في عمليات تحليف وتتييم التأثير البي ي للمنت  خالف كف مراحف دورة حياته 

 . أهمية دراسة السيناريو البي ي وعناصره وأنواعه وكيشية استخدامه ودمجه في عمليات تصميم المنت 

  جديد في التصميم وهو التصميم التا م عل  السيناريو.بناة اتجاه 
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  وضو  دور السيناريو البي ي في تطوير المنتجات المستدامة من خالف دم  السيناريو البي ي في تحتيق المالةمة البي ية

تخدام خالف دورة حياة المنت  بمراحلها المختلشة والتي تؤدى ال  رفع الوع  لدى المصممين الصناعيين بأهمية اس

 السيناريو البي ي كأحد الطرق الحديثة المستخدمة في تصميم وتطوير المنتجات. 

 الخالصة:

يعتبر السيناريو البي ي من أساليب التصميم الحديثة نسبياي والتي تأكد أهميتها في التنبؤ بمستتبف المنت  ومراحاف دورة حياتاه 

يم التاأثير البي اي المتوقاع الناات  عان المنات  خاالف كاف مرحلاة مان حيث يتم عان طريتاه بجاراة التحلياف البي اي وبالتاالي تتيا

مراحف دورة حياته وبالتالي يمكن تالف  العديد من الملكالت البي ية السلبية التي تنت  عن تصميم المنت  في أي مرحلة من 

 مراحف حياته وبذل  تظهر اهمية دم  السيناريو البي ي في عملية تصميم المنت .
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