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 : Abstract ملخص البحث

يتسممالعصر ممحلعص مملصقلملصتلمموالاعصتيمماحلعصسممحيالتممقليلتمم لألمممللذلعص يمملىلتلعيألممحلعصمملشلكوتل صمم لت ييممحلك مموع لعص ممحيلذل

عإلنتلمي لاعصخوألي لألنلألمحولتلمي ل  تيلمملذلمألءه مللإل صم لأل لاصم لتماتيحلألسمتاتلألحتًمالمموعفلألمنلعصحتل يم لصمالت ل مالمم ل

ص حيلذلك م ذلتمتيحلع تيلملذلإلاتلواللصرألءه للألنتملذلاخوأللذل ويثم لعصم حي لياأللفل.ل ص لكنلا للعيألحلمأنلتلكلع

لاألمتيحىلت لمقل لهلعل تيلملذلعصألست وث ل.ل

اصيقلتضألنلعص حيلذلعصتقلترألللتقلنًسلعصألملللملله للاتًاقهللمل لنظيحتهللتمقلعيسماعالعصرلصأليم ليمم لكنلتتمماليمحال

ثل لألنلعصرلماالاكسلصي ل متيلحلاتيايحل ويث لقلئأل لمل لعصتيل ألللمينلعصرلاالاعصألرلح لعصألتاتحىلإلم يثلت لالعلستًلوىلعصأل 

عيسلسي لاعصتيميلي لعصألتلوأل لم يللألتيلألللألالمرضهللعصممر لتلالصمكلسمريلفلصتلمويالألنتمملذلاخموأللذلألمتيمحىللالعذلقيألم ل

لتًاالمل لنظيحعتهلل.لألحتًر لت لالأللليحماهلعصرألءهلألنلتلمي لل تيلملتهالإلاألللتسر ل صي لعص حيلذلألن

املمتممملحلتخ ممتلعصت ممأليالعص ممنلمقلك ممولك ممالعصتخ  مملذلعصألرنيمم لمتمماتيحلألنتممملذلت لمممقلع تيلممملذلعصم ممحي لتممقليلتمم ل

عصألممللذلإلاصألاعيممم للصمكلعصتلمموالعصهلئممللاعصألتء ماليممم لكنلت  مملوليمحالألأللحسمم لاتيميممالعصت مأليالعص ممنلمقلمأسمملا ل

صألختلً لم يللألتيلألللألالمرضهللعصمر ل.ليألمللي تميالعصموأليلممينلعصخممحعذلعصألختلًم لصيملل ويثإلي  لالعلستًلوىلألنلعصرلاالع

لعصألرنيينلمألاضاعلعصت أليال.ل

اصلولتا للعصم ثل ص لألنهمي لمويوىلصألأللحس لكن ي لمأللي لعصت أليالعص نلمقلترتألولمل لعصوأليلمينلعصألرلح لاعصخممحعذل

العيخللتقلعلمتملحلصيسلتليلع تيلملذلعصًئم لعصألسمتهوت لألمنلمألليم لصلتخ  لذلعصألختلً لعصألحتمي لمألاضاعلعصت أليالإلأل

عصت أليالإلا نألللكيضلفليللألللي ييلمهللألنلظحا لاماعألللقولتيانلألت يحىلإلاترتمحلألؤثحىلمل لمأللي لاظحا لعستخوعال

إلا ضملت لألرملح لمويموىللعصألنتملذلقيولعصت أليالاعصتيايحل.لتترتمحلتلكلعصألنهمي لوصيللصت مأليالعصألنتمملذلاميئم لعسمتخوعألهل

لصلألستخوالألحتمي لمألملللعصألنتيلعصألرنقل.ل يثليسل العصألنتيلامأللي لعستخوعأل لتقلحتالامقلاثللت لعصألستخوال.

اتا للعصمل ثلصتلكلعصألنهميم لألسمتخوأللفلعصألمنهيلعلسمتولصقلإلالصمكلألمنلخمءللوحعسم لات ليمللألًهماالعصت مأليالعصألتيلألمللل

ألختلًم لإلاتاضميالكسملصي لعصموأليلمينم لاممينلقاعممولألأللحسم لكن مي لمألليم لعصت مألياللاييًي لتيميل لتقلتخ  لذلكخحت

  عص نلمقل.

 :المفتاحٌةالكلمات 

ل.، الدراسات البٌنٌة العمارة المستدامةإل، التصمٌم المتكامل التصمٌم الصناعً 

Abstract: 

The current era of rapid progress and development in all areas of life, which led to change the 

objectives of the productive and service companies from just meeting the needs of their 

customers, to try to provide a very high level of luxury never dreamed of mankind until it 
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came to the fact that these companies have created the needs, Offering its customers 

innovative and innovative products and services to meet these evolving needs. 

In order to ensure that companies operating in the same field remain on top of their 

counterparts in global markets, they must follow modern methods of innovation and 

development based on the complementarity between the available science and knowledge, so 

that the best use of the basic science and applied advanced integrated with each other; 

Innovative and high-value services that deliver what customers are looking for to meet their 

needs, and what companies seek to outshine their peers. 

As industrial design is one of the most important disciplines to provide products that meet the 

needs of humanity in all fields and to keep up with that tremendous progress and follow-up 

must be formulated methods of practice and application of industrial design in a modern way, 

making use of different sciences in an integrated manner with each other. It also enables the 

integration of the different experiences of all concerned with the theme of design. 

The research has led to a new methodology for industrial design activities based on the 

integration of knowledge and expertise into the various disciplines related to design, taking 

into account not only the needs of the target group of the design process, but also all the 

surrounding conditions and factors that may be variable. Affecting the process and conditions 

of use of products under design and development. This methodology is considered as a guide 

to product design and the environment for its use and to adding new user knowledge related to 

the domain of the product in question. The product contributes to the user's awareness and 

culture. 

The researcher came to this methodology using the explanatory method, through the study 

and analysis of the concept of integrated design and how to apply it in different disciplines, 

and to clarify the methods of integration between it and the rules of the practice of industrial 

design process. 

Keywords  :  

Industrial design, Integrated design, Sustainable architecture, Interdisciplinary studies. 

 : Introductionالمقدمة 

خءللعصن  لعياللألنلعصلحنلعصر حينليلنلعصم مثلعصرلألمقلقملئالملم لعصوحعسملذلعصتخ  مي لعصوقيلم لتلميلإل صم لكنل موثل

محلعصا مالل صم لعصرلماالعيسلسمي لاعصتيميليم لتمقليملل عصتياحلعصهلئللتقلملاالعلت للذلانلللاعصألرلاأللذلإلألألللكتمل لايسر

تقلعصموأليلممينلعصرلماالاعصألرملح لعصألتل م لإلاعلسمتًلوىلألنهمللتمقليلتم للزأللنلايللأليلنلإلاتحت لمل للصكلتتالكتلالمويوى

إلاعصمملشليؤيممولملمم للInterdisciplinary studiesتخ  مملذلعص يمملىل.لتظهممحلأل مميلالمويممولا ممالعصوحعسمملذلعصمينيمم ل

لضحاحىلعصتيلألللمينلعصتخ  لذل.

لًمم لإلانلممللخمممحعذلعإخممحينل صمم لقمموليمممولعصمممل ثانل لمماللصأل مميءذلياعمهانهممللألممنلخممءللعصمموأليلمممينلتخ  مملذلألخت

ممنظال.لألألمملليممؤوشل صمم ل ثممحعهلعصًيممحلعصرلألممقلاعصتيميلممقلتممق مماللتخ  مملتهالاتممالألممنهيلملألممقلأل  يلتمم لعصتخ  مملذلإلاألممنلث 

ل.تياح ل

  :Problem of the studyمشكلة البحث 

ألاعيم ل لعلعصتياحلسا ليسمليلك مالعصتلوالاعصتياحلعصألستألحلاعصسحيالسأل لألنلسأللذلعصر حلعص لصقلإلاألنليتخل لمنل

ألنلقيلحلعصألنلتس لايخحجلمءلماوىلألنلحي لتخ   ل.لعيألحلعصلشليًح لمل لعصمل ثينلتقليمللعصتخ  ملذلضمحاحىل
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عصم ثلاعصتيايحلتقلألمللذلوحعستهالامأللهالإلاأل لاص لعلستًلوىلألمنليمللمويمولتمقليلتم لعصرلماالعصألحتميم لاعصألمؤثحىلتمقل

لألمللذلتخ  لتهال.

ت أليالعص نلمقل الك ولك العصتخ  لذلعصألرني لمتاتيحلألنتملذلت لممقلع تيلمملذلعصم محي لعصألت يمحىلاعصألتزعيموىلتخ تلعص

ياأليلفلتقليلت لألمللذلعص يلىلإلألألمللي للمقلملم لمملتالعصأل مألالعص منلمقلألسمئاصي لت مويثليمحالاكسملصي لألأللحسم لمألليم ل

ثل لألنلعصرلاالاعصألرلح  عصألسمت وث لاعصألتل م لترليملفلتلالصمكلسمريلفلصتلمويالألنتمملذلاخموأللذللعصت أليالمألللي لالعلستًلوىلعصأل 

ألمتيحىلالعذلقيأل لألحتًر لت لالأللليحماهلعصرألءهلألنلتلمي لل تيلمملتهالعصياأليم لعصألت يمحىلإلاألمللتسمر ل صيم لعص محيلذلألمنل

لتًاالمل لنظيحعتهلل.ل

 :Significance of the study أهمٌة البحث 

ضالحؤي لاعضم  لصتيمايحلوحعسم لاتموحي ليمء لتخ متلعصت مأليالعص منلمقلإلانظحعئم لتمقلتتألثللك ألي لعصم ثلتقلا

ممهالألهملحعذلألرحتيم لامألليم لت ثلملل أل حلإلتقلألح ل لعصميلصاحياسلإلمل لعصألأللحس لعصألميحىلصألملللتخ  مهالتلألألمللي يسه

لألنلخمحعتههالايًلهتهالكثنلهلعصألأللحس لعصًرلي لصتخ  هالل للفل.لل

ألنهمي لألنل أنهللألسلموىلعصأل ألالعص نلمقلتقلعلستًلوىلألمنلعصرلماالاعصألرملح لعص ويثم لعصألتممووىلياأليملفلإليأللليلوالعصم ثل

ن لألنلتلويالت أليأللذلألمتيحىلصألنتملذللعذلقيأل لألحتًر لتخوالعصم حي لاتلممقل اوألمهللألالألمللذلمألل لعصألختلً لتلألألللي ألير

رنقل.ع تيلملتهللعصألت يحىلملستألحعحلإليألللتسلمولتقلحتال لامقلاثللت لعصألستخوالتقلألملللعصألنتيلعصأل 

 : Objective of the study هدف البحث

 ٌهدف البحث إلى :

اضالعمتمملحعذلصتيمايحلوحعسم لمألليم لعصت مأليالصيمء لقسمالعصت مأليالعص منلمقلإلانظحعئم لتمقلأل محلإلتمقلألح لم ل -1

هلحعذلعصألرحتيم لاعصرألليم لعصأليلامم للنتملجلخمحيمينلعصميلصاحياسلتلمألللي لالعصتيلألللمينلعصوحعس لاعصألأللحس لاعيتسل لعصأل

لص لتاعي لعصألأللحس لعصًرلي لصرأللي لعصت أليالتقلكساعالعصرألللعصأل لي لاعصرلصألي ل.ل  يتألتراعلملوحعذل موعمي لألتأليزىلاترر

الصمكللعستنمليلألنهمي لمويوىلصألأللحس لكن ي لمأللي لعصت أليالعص نلمقلألرتألوىلمل لألًهاالاكسملسلعصت مأليالعصألتيلألملت -2

مالعصا مالل صم ل ثلم لألنهملإلاألمنلث  سريلفلصلوأليلمينلألرلح لاخمحعذليللعصتخ  لذلعصألرني لمرأللي لعصت مأليالاعلسمتًلوىلعصأل 

لت أليأللذلألتيلألل لصلألنتملذلاميئ لعستخوعألهللامأللي لعلستخوعال.لل

 :Methodology of the studyمنهج البحث 

 يتمالعصم ثلعصألنهيلعلستولصقل.

 :Theoretical frameworkاإلطار النظري 

 : Integrated design أوالً : التصمٌم المتكامل

 ل: The concept of Integrated designمفهوم التصمٌم المتكامل  -1

 نلعصت أليالعصألتيلأللل الألنهمي لصلت أليالقلئأل لمل لعصمألالمينلتخ  لذلألختلً ليملنليمتالتنلاصهمللمملوىلم ميللألنً مللإل

ي لالعصت أليالعصألتيلألللتزعاجلنلمالتيألللمينهلل.لاعصألثلللعييثحل ياملفلتقل لعلعصألمللل العصت أليالعصألتيلألمللصلألمملنقل يثل

إل يثلي  لحكلمنول محعهلمأللي لعصت أليالتخ  لذلعصرألملحىلإلاعصهنوسم لعإلن ملئي لإلا نوسم لعصتمحيمولاعصتيييم لإلاكيضملفل

ي لتقلتلكلعصألنظاأل لإليأللليؤخللتقلعلمتملحلواحىل يملىلعصألمنم ل.للصمكلاي رمولعصهمو لعصألستخوألينلاعصلينلي رت محاعلعييثحلك أل

عيسلسممممقلألممممنلمألليمممم لعصت ممممأليالعصألتيلألممممللصلألممممملنقل ممممالعصا ممممالل صمممم ل ن مممملهلألمنمممم لألرألمممملحشلألسممممتوعالكالعصرألمممملحىل

ل. Sustainable architectureعصألستوعأل 
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 : Phases of an integrated design processمراحل عملٌة التصمٌم المتكامل  -2

لتألحلمأللي لعصت أليالعصألتيلألللمسمر لألحع للإلا قليلصتلصقل:

 : Pre – design phaseمرحلة ما قبل التصمٌم  -أ 

يتالخءلل لهلعصألح ل لوحعس لعصرءقلذلمينلعصأل حاعل"عصألمن "لاعصميئ لعصأل يي لم للستي ل ل أليلنيلذلاألأليزعذلعصألاقمالإل

ل.لالعصأل حاعلاعختيلحلتحيالعصت ألياايتالكيضلفلت ويولنياعصألستخوألينلإلاعصأللصكل.ل

ل

 : Schematic design phaseمرحلة التصمٌم التخطٌطً  -ب 

اتقل لهلعصألح ل ليتالوحعس لعصتلنيلذلاعصتيميللذلعص ويث لإلألالاضالعيسلسلي وع لاغليملذلعصأل محاعل.ليألملليمتالعممحعهل

ل.لق ت ليءذلكاصي لتيأللليترلالملصتألايللاعستهءكلعصي

ل

 :Design development phaseمرحلة تطوٌر التصمٌم   -ج 

كسلسقلصلت أليالإلاألنلق ت لألالعصرأليللاعمتألملوهلصم لإلالصمكلي مألللت ويموللConceptيتالخءلل لهلعصألح ل لت ويولألًهاال

لعينظأل لعصيهحملئي لاعصألرأللحي لاعصألييلنييي ل.

ل

 : Construction documentation phaseمرحلة إعداد مستندات التشٌٌد  -د 
لايتالتقل لهلعصألح ل ل تأللالألستنوعذلعصت أليالمألللتقللصكلعص سلملذلاعصألاع ًلذل.

 

 :  Bidding, Construction, and Commissioning phaseمرحلة إتمام عملٌات البناء  -ه 

صرألمللألمنلت مييولعصألمنم لخءلل لهلعصألح ل ليتالتنًيللخييلعصت أليالعصسلمل لعإلموعولإلم يمثلتنتهمقلعصألح لم لملنتهملهلتحيمالع

ل.للإلاعصلشلي لاليللألرلييحلعصت أليالعصأليلا 

 

 : Building operation phaseمرحلة تفعٌل المبنى استعداداً لالستخدام  -و 

ممللل اتممقل مملهلعصألح لمم ليممتالتسممليالعصألمنمم لصلًحيممالعصألسممئاللمممنلت مم يل لإلاتمموحي ل مملعلعصًحيممالملمم ل مممحعهعذلعصت مم يللعصًرر

 عستروعوعفلإل  لص ل.ل

 : Post – occupancy phaseمرحلة ما بعد اإلشغال  -ز 

مالعصأل لتظم لاعصتأ يمللمرول   لللعصألمن لملصألستخوألينلتستألحلعصمهاولتقلعصليلسلاعصألحعقم لاعصت لالاعصتلييالعصأل ستألحلإلاألنلث 

لاعص يلن لاعصت سينلصضأللنلعستألحعحي ليًلهىلعصألمن لعثنلهلعستخوعأل ل.ل

 

 :Integrated design principleالمبادئ العامة للتصمٌم المتكامل  -3

األهنوسقلليرتألولعصت أليالعصألتيلألللمل لعصترلانلعصتلالمينلكمضلهلتحياليميحليضالتخ  لذلمويوىلألنهللعصألرأللحيينلإل-كل

عصألييلنييللإلاعصيهحملهلإلاكيضلفلكخ لئيينلتقلألملللعصيلق لإلاعصألنلخلإلايلصكلعست لحيينلإلاغيحللصكلألنلتخ  لذل

 ألحتمي لمألملللعصأل حاعل.ل

هولعصمأللمقلعصأل  ت حكلصلا الليتضللعصنتلئيل.  ايضألنللصكلتاعتحلعصخمحعذلعصتقلي تلمهللعصأل حاعلإليأللليستثألحلعصم 

 ي وع لعصحئيسي لماضا لاعصتحييزل.لألأللليضألنلعلست ءللعيألثللصلاقذلاعصمهولعصألملاصينل.يتالت ويولعلل- ل

لتقلل-جل لعإلموعع ل ص  ليؤوش لألألل لإ لعصًحيا لكمضله لمين لل لاعصًرر لعصألًتا  لعصتاع ل لكسلا  لمل  لعصألتيلألل لعصت أليا يرتألو

 عصت أليأللذلاعص لاللعصأليحا  ل.

 ألأللليضألنلكتضليلتهلل.للتتالمأللي ل تخلللعصلحعحعذلم يللألنهمقلألنظال.ل-ول

امرو للتتالألتلمر لعصنتلئيلاعصت لي لعصألحتوىل.لألألللي تيالتح  لعصتيايحلاعصت سينليوعهلعصألمن لاصرألحهلعلتتحعضقلإلاملصتملصقل

لصت ليالعلستوعأل ل.
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 : Industrial design : التصمٌم الصناعًثانٌاً 

 :The concept of industrial design processمفهوم عملٌة التصمٌم الصناعً  -1

ألم لألنل الت أليالألنتيلألللإلاتتيانل لهلعصرأللي لعصهو لعيسلسقلألنلمأللي لعصت أليالعص نلمقل ألمألام لألنلعين ي لعصأل نظ 

لألنلتاصيولعيتيلحلاا الفل ص لتسايالعصألنتيل.لي اصرولأل مألألاعلعصألنتمملذلعيتيملحلاي ليرألانهملل اعصتقلتتمالألنهمي لأل ووىلإلموهف

صانهلل ص لعختحعملذلاألنتملذلأللألاس ل.ل لإلاي  ار

ن مملهلألنتمملذلمويمموىلتلمممقلع تيلممملذلعصم ممحي ليتألثمللواحلعصأل ممألالعص ممنلمقلتممقلعصمألممالممينلعصًممنلاعصرلمماالاعصتيناصاميممللإل

ايسمهللملم لعإلنسملنلعسمتخوعألهلل.لاصلمولسمل العصتيماحلعصتلنمقلتمقلألسملموىلعصأل مألالتمقلكوعهلمأللم لإل يمثلاترمحلصم لعصاقممذل

اعصمهمولالصمكلينمم ليسمألالصلأل ممألألينلمللت ملللإلاعصت مماحلإلاعصت ليمللإلاكيضمملفل نتملجلكتيمملحلأللألاسم لمأسمملا لكيثمحلوقمم ل

لمنلسلمللفل.اكسحعل

ل

 :Phases of an industrial design processمراحل عملٌة التصمٌم الصناعً  -2

 نلكلنألللجلمويوىلتاضالألحع لل محعهلمأللي لعصت أليالعص نلمقلإلاكيثح لل ياملفلاعستخوعأللفلمينلعصأل ألألينلعص منلميينل

ل(.1تقلأل حل النألالجلكستلللويتاحلأل ألولمزذلسرولاعصلشلاض  لموالل)

 ( مراحل عملٌة التصمٌم الصناعً وأهدافها ونتائجها1)جدول 

 النتائج األهداف المراحل م

1 
 التصور

Conception 

  تكوٌن أفكار جٌدة وأساسٌة لألهداف

 الرئٌسٌة لعملٌة التصمٌم القائمة .

  معلومات عن المشاكل واألهداف من

وجهة نظر من ٌهمه المنتج المطلوب 

 تصمٌمه .

2 
 االستقصاء

Investigation 

  جمع معلومات عن المنتج موضوع

 عملٌة التصمٌم .

  كمٌة ضخمة من المعلومات عن متطلبات

 التصمٌم .

3 
 تحلٌل المعلومات
Information 

analysis 

  تحلٌل المعلومات وتصنٌفها لوضع

 مواصفات التصمٌم .

  مواصفات التصمٌم التً هً أساس أفكار

 التصمٌم الجدٌدة .

 اقتراح مقبول للتصمٌم .  تولٌد األفكار وتقٌٌمها وتطوٌرها . Design  التصمٌم 4

5 
 العرض

Presentation 

  عرض أفكار التصمٌم لمن ٌهمه

 األمر.

  معلومات تفصٌلٌة عن فكرة التصمٌم

 على هٌئة مستندات مبدئٌة .

 Testing االختبار 6
  التأكد من قٌمة االقتراح الذي تم

 تطوٌره

  قٌمة المنتج المصمم معلومات مرتدة عن

. 

 اقتراح معتمد ومستندات تصمٌم نهائٌة .  إنجاز التحسٌنات الضرورٌة . Flow – up  المتابعة 7

8 
 اإلنتاج

Manufacturing 
 . إنتاج المنتج المصمم  . طرح المنتج الجدٌد فً األسواق 

 : Statement of the studyموضوع البحث 

 التصمٌم المتكامل للوصول إلى كٌفٌة االستفادة منها فً مجال التصمٌم الصناعً : أوالً : تحلٌل أنشطة مراحل عملٌة

( أنشططة مراحطل التصطمٌم المتكامطل بصطورة أكثطر تفصطٌالً . حٌطث ٌتضطح أنهطا تأخطذ فطً 3( و )2( و )1توضح األشكال )

اعً تطم اسططتخالص مجموعططة االعتبطار عططدة نقططاط هامطة ، وبدراسططتها وتحلٌلهططا والطربط بٌنهططا وبططٌن مجطال التصططمٌم الصططن

 :  الصناعً وأنشطتها ، وهً كما ٌلًمتطلبات واعتبارات ٌجب مراعاتها عند اجراء عملٌة التصمٌم 
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عصتأيولألنلموالاماولكشلألراقلذلأللوي لكالألهلحي لكالتلني لكالثللتي لكال ضلحي لكالكخءقي لكالميئي لتألنالعتأللالمأللي ل -1

 عصت أليالتقلكشلألح ل لألنلألحع لهلل.ل

لاعصًئ ل -2 لإ لعص لصق لعصاقذ لتق تمر  لعصأل  لاعص لال لإ لاكسملمهل لإ ل لهل لعصألحعو لعصأل يل  لعصألرلاأللذلمن لألن لقوح لكيمح مألا

 عصألستهوت لألنل للعصأل يل لإلاسأللتهللاثللتتهللاع تيلملتهللإلاعصميئ لعصأل يي لمهللاألاع ًلتهللاضاعميهلل.

لاعصألاعحول -3 لعصأليزعني  لاتازيا لإ لعصزألنقللنملز ل لعصموال لات ويو لم يللاعضالإ لاعصألح لي  لعي وع لعيسلسي  ت ويو

 لموىلعصأليلام للنملزلمأللي لعصت أليالاتاتيح لل.عصألتل  لاعصألنلسم لمليهللإلات ويولعيواعذلاعصاسلئللعصألس

 ت ويولتخ  لذلكمضلهلتحيالعصت أليالعصألت يحىلتهمرللصأل وع لعصألح لي لإلاكواعح الإلاتازيالعصألهلالمليهال. -4

 (1( أنشطة مراحل عملٌة التصمٌم المتكامل)1شكل )
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تمأليالألرلاأللذلمنلك وثلعصرلاالعصألرحتي لاعصتلني لتقلألملللعصألنتيلعصألرنقلمرأللي لعصت أليالاوحعس لييًي لعلستًلوىل -5

لألنهللتقل للعصأل يل لعصأليحا  لاتيايحلعصألنتيل.لل

لمأللي ل -6 لاصسينلحيا لإ لعلستخوعا لصميئ  لكيضلف لاصين لإ لعصت أليا لمأللي  لقيو لصلألنتي لألتيلملذلاألاع ًلذلصيسلتلي ت ويو

لصرأللي ل لااعضا لأل وو لاسينلحيا لعستخوعأل  لاميئ  ل"عصألنتي لألن لتتيان لألتيلألل  لألنظاأل  لت أليا ليتا ل يث ل. علستخوعا

ألأللليؤوشل ص لياللمألحلعصألنتيلإلاا اللعصألستخوال ص للعلستخوعا"ل.لالصكلمهو لت ليالكتضللمأللي لعستخوعالألألين 

 كمل لوحملذلعصحضللعصاظيًقلاعلستخوعألقلإلاكيضلفلقوحىلعصألنظاأل لمل لعصتيي  لألالكشلظحا لميئي لاعستخوعألي لألت يحىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2( أنشطة مراحل عملٌة التصمٌم المتكامل)2شكل )
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 ألستألحىلصلتأيولألنل نملزلعي وع لعصألح لي لمنمل ل.يم ل محعهلمألليلذلتلييالألح لي ل -7

لتقل -8 لاعلمتأللو لإ لعلسلسي  لمألتيلملذلاألاع ًلذلعصت أليا لعصضحح لوان لاعلستخوعا لتخًي لتيلصي لعلنتلج ألحعملى

 عختيلحلعصخلأللذلامألليلذلعلنتلجللايلقلذلعصت  يللمل لعصخلأللذلاعصيلقلذلعص ويل لصلميئ ل.

لعلأليلني -9 لعست ءل لتيح لاميئ لوما ل"عصألنتي لألنظاأل  لتق لاكيضلف لإ لعلنتلج لمألليلذ لتق ليألاعحو لعصألتل   لعصيميري  لذ

لعصيلق لعص ألسي لتقلتخًي لعصيلق لعصأليلام ل لعصمللمي لعلحضي لكال حعحى عستخوعأل لامأللي لعلستخوعا"لإليلست ءللقاى

 صلت  يللإلكالصءستخوعال.

لعصاظلئ  -11 لاتمويو لإ لعلستخوعا ل ملوى لتهيح مَّنق لعصأل يءذلاعوعهللت  لص ل لعيتيلح لتاصيو لألح ل  لكثنله لعصتوايح لا ملوى إ

 عصاظلئ لاتيايحلعصألنتيلعصألرنقل.لالصكلملصنسم لصلألنتيلإلاكمزعههلإلامماعذلعصت لي لمل ل ولساعهل.

احليم لألتلمر لعصألنتيلمرولعستخوعأل لاتسميللعصت لي لعصألحتوىلألنلعصألستهليينلاعصألستخوألينلإلصيسلتليلصتوعحكلعصل  -11

  نلامولإلا نألللكيضلفلصلألسلموىلتقلاضالخي لتيايحلألنظاأل ل"عصألنتيلاميئ لعستخوعأل لامأللي لعلستخوعا"ل.

 

 ثانٌاً : تحلٌل موقف دراسة عملٌة التصمٌم الصناعً وفقاً لمفهوم التصمٌم المتكامل : 

صت أليالإلاصلا اللصتيميال لعلعصمنهيليرتألولعصت أليالعصألتيلألللمل لتيحىلعصتيلأللي لمينليللعصتخ  لذلعصألرني لمألاضاعلع

التيايحهل.ل ثل لألن لإلاألنلث  ليم لعصتوحي لملي لميوعفلاألأللحست لم يللوعئال.لألأللليؤوشل ص لعتللن لاعلستًلوىلعصأل 

وحعس لاألأللحس لكن ي لمأللي لعصت أليالعص نلمقلخءللتتحىلعصوحعس لعصملألري لترتألولملم لعصألأللحسم لوعخمللعصلسمالعصرلألمقإل

لملح لعصًحوي لصلوأليلمينلمر لتخ  لذليليلذلعصًنانلعصتيميلي لألنلخءللأل حاعلت أليألقلأل تحك.امر لعصت

 (3( أنشطة مراحل عملٌة التصمٌم المتكامل)3شكل )
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اينتيلصوينللأل ألال نلمقلخحييليتألتالمألهلحعذلألرحتي لامأللي لمويوىلتؤ لم لصلرألمللضمألنلتمحالعصت مأليالصموتلعص محيلذل

لألحاحلعيماعال.عص نلمي لعصيمحتلإلاخءللمألل لييتس لخمحعذلمأللي لت ثلللألنلألهلحعت لألال

اصينلألأللللل كلتي ل لعلتالتهيئ لاتوحي ليء لتخ تلعصت أليالعص نلمقلخءللتتحىلوحعسمتهالملصلسمالعصرلألمقلتمقليلتم ل

يليلذلعصًنمانلعصتيميليم لعصألنت محىلملم لألسمتاتلعصمألهاحيم لتمقلعصاقمذلعص ملصقلإلملم لعصًيمحلعصتيملأللقلتمقلعصت مأليالاتمملولل

ين لامينلألأللحسقلعصرأللي لعصت أليألي لتقلساالعصرألللتلسييانلعصخحييلكيثمحليًملهىلاألهملحىلعصخمحعذلمين لامينلنظحعئ لإلام

لتقلألأللحس لمألل لتاحلتخحم ل.ل

 

 : Results of the studyنتائج البحث 

 توصل البحث إلى النتائج التالٌة :  

لأل ح -1 لتق لانظحعئ  لإ لعص نلمق لعصت أليا لقسا لصيء  لعصت أليا لمأللي  لوحعس  لتيايح لألح ل للعمتملحعذ لتق إ

 :عصميلصاحياس

يم لكنليألحليلص لعصت أليالعص نلمقلخءللتتحىلوحعست لصرأللي لعصت أليالمتمحم لعصرألللضألنلتحياليمألالمين لامينل -أ 

زألءئ لألنلنًسلعصتخ تلتقليليلذلعصًنانلعصتيميلي لعصألختلً لاعصألنت حىلمل لألستاتلعصمألهاحي لإلالصكلألنلخءللملول

 عصيليلذل.محاتاياللترلانلمينل

لألمنلعختيملحلعصأل محاعل ايتالتيمياللصكلعصترلانلت ذل  حع لكسلتلىلأللححلعصت أليالإل يثليتالعصتنسيالألسمللفلتيألللمينهالمموهف

ل ص لت ويولعمحعهعذلعصتنًيللاتازيالعصألهلالإلاا الفل ص لألح ل لمح لعصنتلئيلاتلييألهلل.

أللي لعصت أليالمتمحم لمح لاألنلق  لكتيلحهلألالنظحعئ ليم لكنليألحليلص لعصت أليالعص نلمقلخءللتتحىلوحعست لصر -ب 

ألنلنًسلعصتخ تلتقلعصملألرلذلعصرلصألي لإلالصكلألنلخءللعلت لللعصألمل حلتيألللمينهالممحلاسلئللعصتاع للعلمتأللمقلإل

 اتاثيالتلكلعصألنلق لذلامحضهللمل لزألءئ لإلثحعهلكتيلح الاخمحعتهال.

لعص نلمقلمل -ج  لصييتس لخمحىليم لكنلي تكليلص لعصت أليا لوحعست  لتتحى لمل لكح لعصاعقالخءل لعصت أليألي  صأل ليل

عصألأللحس لعصاعقري لصتخ   لقمللعصتخحجلإلايتاللصكلألنلخءللملولمحاتاياللترلانلمينلعصيلي لألتألثل لتقلعصلسالعصرلألقلإل

 هلل.امينلاع وىلكالكيثحلألنلعص حيلذلعص نلمي لعصتقلتلوالألنتملذلأل  ألأل  لمًيحلتحيالت أليالخلتلم

 يثليرح لتحيالت أليالعص حي لمل لعصيء لألمألام لأل يءذلأليحا  لصل للاعصتيايحلإلصيتمنم لعصيمء لمألليم ل ملل

عصأل يءذلاتيايحلعصألنتملذلعصأليحا  لإلاألنلث الممح لكتيملح الملم لتحيمالت مأليالعص محي لإلاعصملشلممواحهليأخمللتلمكل

للإلايلماالمألنلق متهللتيألمللمرمولألمالعصيمء لصتاضميالكامم لعصل ماحلعيتيلحلمرينلعلمتملحلاأل لاص لعلستًلوىلألنهللاتيايح 

لاكيضلفلعصألأليزعذل.لايتاللصكلمإ حع لكسلتلىلأللححلعصت أليالامتاميهلتهالعصألستألحىل.

ل

يألللتا للعصم ثل ص لألنهمي لمويوىلصألأللحس لكن ي لمأللي لعصت أليالعص نلمقلألرتألوىلمل لألًهاالاكسلسلعصت أليال -2

تهو ل ص لت أليالألتيلألللصألنتيلاكسلا لاظحا لاميئ لعستخوعأل لعصتقلقولتيانلألت يحىللإلألالألحعملىلعص ولألنل عصألتيلألللإ

لعيضحعحلعصميئي لعصتقلقولتنتيلمنلت أليالاعنتلجلاعستخوعالعصألنتيل.لل

للياضم هل Integrated Industrial Design processصي ممالصموينللألنهميم لصرألليم لعصت مأليالعص منلمقلعصألتيلألملل

ل(ل.4 يللحقال)
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 أحد األنشطة لم ٌتم بالكفاءة المطلوبة 

 

 أحد األنشطة لم ٌتم بالكفاءة المطلوبة 

 

  Project Planning Stageمرحلة التخطٌط للمشروع 

. تحدٌد األهداف المرحلٌة لعملٌة التصمٌم 

 . وضع جدول زمنً التمام مراحل عملٌة التصمٌم 

المساعدة إلنجاز مراحل عملٌة التصمٌم وتوفٌرها  تحدٌد األسالٌب واألدوات

. 

. تحدٌد تخصصات أعضاء فرٌق التصمٌم المتغٌرة تِبعا لألهداف المرحلٌة 

. تحدٌد أدوار أعضاء الفرٌق ، وتوزٌع المهام علٌهم ، كل حسب تخصصه 

. توزٌع المٌزانٌة المتاحة على مراحل عملٌة التصمٌم 

  Project Description Stageمرحلة تقدٌم المشروع 

. تعرٌف مشروع التصمٌم المطلوب إنجازه 

. تحدٌد المشكلة المراد حلها ، أو التطوٌر المطلوب 

. توضٌح الفئة المستهدفة والمعنٌة باستخدام المنتج 

. توضٌح بٌئة استخدام المنتج المعنً بعملٌة التصمٌم ، وظروف االستخدام 

ٌل الخاصة .توضٌح احتٌاجات وضوابط العم 

. توضٌح مٌزانٌة المشروع المتاحة 

. توضٌح المدة الزمنٌة المتاحة التمام عملٌة التصمٌم 

  

 تقٌٌم مرحلً

 

 تقٌٌم مرحلً

 

 اعادة األنشطة المعنٌة لضمان اتمامها بكفاءة 
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 أحد األنشطة لم ٌتم بالكفاءة المطلوبة 
 

 Investigation Stageمرحلة االستقصاء 

  تجمٌع معلومات عن المنتجات المنافسة والمشابهة للمنتج

 المعنً بعملٌة التصمٌم .

 معلومات عن أسلوب ومشاكل االستخدام ، وبٌئة االستخدام .تجمٌع 

 تجمٌع معلومات عن أحدث العلوم االساسٌة والتطبٌقٌة فً مجال

 المنتج المعنً بعملٌة التصمٌم .

 تجمٌع معلومات عن المستخدم وثقافته وسماته واحتٌاجاته

 وما ٌتوقعه من المنتج قٌد عملٌة التصمٌم .

 متطلبات  السابقة لوضع قائمة المعلومات تحلٌل كافة

 تصمٌم المنتج وبٌئة استخدامه .

  

  Ideas Generation Stageمرحلة وضع األفكار 

. تولٌد مجموعة من األفكار فً اتجاهات متعددة لتصمٌم المنتج المنشود 

 . تقٌٌم األفكار وترشٌح أفضلها للتطوٌر والتنقٌح 

 ( ٌراعً دعم المستخدم تصمٌم سٌنارٌو الستخدام المنتج )لألفكار الُمختارة

بمعارف جدٌدة مرتبطة بتقنٌة عمل المنتج وخامات تصنٌعه ، وتأثٌرها 

 وتأثرها بالبٌئة المحٌطة وبالمستخدم .

 وضع توصٌف وتصمٌم لبٌئة استخدام األفكار الُمختارة ، مع مراعاة إمكانٌة

 تعدٌلها تِبعاً للظروف .

دة فً ضوء عملٌة وبٌئة االستخدام  الُمقترحٌن .إعادة تقٌٌم األفكار الواع 

. تنفٌذ نموذج أولً ٌوضح األفكار الُمختارة وكل تفاصٌلها 

 

 قوائم متطلبات )التصمٌم ، وعملٌة وظروف االستخدام ، وبٌئة االستخدام(

 مرحلًتقييم 
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 الفكرة النهائٌة

تحتاج لمزٌد  

 من التنقٌح

 

 تقٌٌم األفكارمرحلة 
Ideas Evaluation Stage 

            ٌتم تقٌٌم األفكار الواعدة واختٌار أفضلها ، وٌكون التقٌٌم لٌس

فقط للفكرة وإنما أٌضاً لسٌنارٌو عملٌة االستخدام الُمقترح ومدى 

 كفاءته ، وما ٌقدمه المنتج من معارف جدٌدة للمستخدم ، 

   وأٌضاً بٌئة االستخدام الُمقترحة وقدرتها على                          

 التوافق مع المتغٌرات المستمرة ،                                            

 وإمكانٌة إنتاج المنتج .                 

 Experimental Production Stageاالنتاج التجرٌبً مرحلة 

  ٌتم إنتاج عدد محدود من المنتج وفقاً للمواصفات المحددة ؛ وذلك لتجربة

المنتج واستخدامه فً بٌئة االستخدام المقررة ، ومن قِبل الفئة الُمستهدفة ، 

 وتسجٌل ردود األفعال والمالحظات الناتجة عن تجربة االستخدام . 

 

 فكرة معتمدة ومستندات تصمٌم وانتاج كاملة
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 تغذٌة

 مرتدة 

  أحد األنشطة لم ٌتم بالكفاءة المطلوبة

 

 Implementation Stageالتنفٌذ مرحلة 

 ٌجاته وضوابطه .اٌتم خالل مرحلة التنفٌذ التجهٌز لالنتاج الكمً بكل احت 

. ٌتم االنتهاء من تصمٌم وطباعة دلٌل التعرٌف بالمنتج واستخدامه 

. ٌتم االنتهاء من تصمٌم وانتاج عبوات تغلٌف المنتج وأجزاءه 

. ٌتم إنتاج المنتج وطرحه فً األسواق المستهدفة 

 

منتج نهائً صالح لالستخدام وٌحقق كافة 

 متطلبات التصمٌم المنشودة

 Follow-Up Stageالمتابعة  مرحلة 

 المنتج بعد استخدامـه وتسجٌـل تعلٌقـات المستخدمٌن وآراءهم ابعة ـٌتم مت

 وردود أفعالهم اإلٌجابٌة والسلبٌة .

 . تصنٌف اآلراء وكتابة تقارٌر ٌتم توجٌهها إلى المختصٌن كٍل تبعاً لتخصصه 

. ٌتم معالجة نقاط القصور إن وجدت فً عملٌات اإلنتاج الالحقة 

. ٌتم وضع خطة تطوٌر مستقبلٌة للمنتج لضمان استمرارٌة التنافسٌة 

 عٌنات ُمعتمدة من المنتج وظٌفٌاً واستخدامٌاً وانتاجٌاً 

 مرحلً تقٌٌم
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(4شكل رقم )
4 

منهجٌة عملٌة التصمٌم الصناعً المتكامل
4

 Integrated 

Industrial Design process 

المنتج ، و/أو 

عملٌة االستخدام، 

 و/أو بٌئة 

االستخدام بهم 

بعض أوجه 

 القصور

 اختبار المنتجمرحلة 
 Product Testing Stage 

تحقٌقه للوظائف ٌتم تقٌٌم المنتج التجرٌبً من حٌث  

سبقاً ، وذلك حددة مُ وتحقٌقه لكافة متطلبات التصمٌم المُ  طلوبة ،الم

 االستخدام  ، وعملٌة بٌئة استخدامه الُمقترحة إلى تقٌٌم باإلضافة

  المعرفٌة واإلضافة االستفادة وتقٌٌم مدى ، وخطواتها

  لمستخدما على عادت لتًا والمهارٌة

 للمنتج استخدامه من
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