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 ملخص البحث:

 جديدة،التنافسية من خالل ابتكار منتجات  وزيادة القدرة التقدم،والمؤسسات االنتاجية لمواكبة ركب  الشركات،تسعى 

 وعالميا. محليا،وتقديم الحلول التصميمية التى تجعلها تحتفظ بكيانها فى االسواق  القائمة،والتطوير للمنتجات 

تكر كل ماهو جديد ويب الصناعى،ونبع الينضب من األفكار التى يمكن أن يستلهم منها المصمم  معين،ولما كانت الطبيعة 

وسد احتياجاتها من المنتجات الضرورية جاء البيوميمكرى كفرع من فروع المعرفة يسعى  البشرية،بما يحقق رفاهية 

فى من هنا جاءت مشكلة البحث حيث التطور السريع  والتكاليف، الخامات،وتقليل  المنتج،ورفع كفاءة  االستدامة،لتحقيق 

وترتب أوضاعها حتى  حساباتها،على الشركات أن تعيد  التى فرضتكذلك الضعوط البيئية و المنتجات،وعالم  االقتصاد،

 الضغوط.وتلك  التطور،تتماشى مع تلك 

والتطوير بالشركات الى أهمية تطبيق  البحوث،والقائمين على  الصناعيين،يهدف البحث الى توجيه المصممين 

  جات.المنتالبيوميمكرى كأداة لالبتكار فى مجال تصميم 

حيث يتم تجميع المعلومات عن البيوميمكرى مفهومه وتعريفه ومبادئه وكذلك  التحليلى:ولقد انتهج البحث المنهج الوصفى 

وتعريفه ومستوياته كما يتم التعرف على مفهوم التصميم المستدام وتحديد العالقة التفاعلية  مفهوم االبتكاريتم التعرف على 

 الصناعى.ر واالستدامة فى تصميم المنتج مابين البيوميمكرى واالبتكا

ومنهجية فى التصميم يحقق  كايدولوجية،البيوميمكرى  أن تطبيقلقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج أهمها 

كما توصل الى مجموعة من التوصيات اهمها التأكيد على ضرورة تطبيق البيوميمكرى فى مجال  واالستدامة، التنافسية،

  ت،المنتجاتصميم 

 .من الطبيعة االبتكار، االستلهام، التنافسية، ، االستدامةالبيوميمكرى ،تصميم المنتج :المفتاحيةالكلمات 

Abstract: 

Companies and productive institutions seeking to keep pace with proceed progress, increase 

competitiveness through innovation of new products, the development of existing products, 

and provide design solutions that retains its entity in the local markets, and globally.  

As the nature was the source, and the permanent fount  of ideas that industrial designer can be 

inspired and innovated everything new by them in order to achieve the welfare of humanity 

and meet the needs of the necessary products, Biomimicry came as a branch of knowledge 

seeks to achieve sustainability, raise the efficiency of the product, and reduce raw materials 

and costs, from here came the problem of research, where the rapid development of the 

economy, and the world of products, as well as environmental pressures that imposed on 
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companies to rethink its policies and arrange their positions even in line with those of 

development and pressures 

 The research aims to guide the Industrial Designers, and those in charge of research and 

development in companies to the importance of applying Biomimicry as a tool for innovation 

in product design. 

 The research is based on the analytical descriptive approach: the information about the 

Biomimcry is collected in terms of its concept, definition and principles, as well as the 

concept, definition and levels of innovation. The concept of sustainable design is identified 

and the interaction between Biomimicry, innovation and sustainability is determined in the 

design of the industrial product.  

The research reached a set of results which the most important application is that Biomimicry 

as Ideology, and design methodology due to achieve competitiveness and sustainability, and 

reached also to a set of recommendations, the most important that emphasis on the need to 

apply Biomimicry in the field of product design, and has pursued a descriptive analytical 

method 

Keywords: product design, Biomimicry, Sustainability, Competitiveness, Innovation, 

Inspiration from Nature.  

 مقدمة:

ان المصممين ، والمهندسين يبحثون دائما ، وبشكل مستمر عن االلهام لحل مشاكلهم ، وأحد مصادر االلهام المستخدمة 

على مدى قرون هو الطبيعة ، والتى ساهمت فى حل العديد من المشاكل االنسانية من خالل االشكال الحيوية ، واالنظمة ، 

يم الصناعى هو طوق النجاة للبشرية لتحقيق االبتكارية ، والتنافسية ، واالستدامة واآلليات المختلفة ، ولما كان التصم

للمنتجات الصناعية كان البد من البحث عن وسيلة لتحقيق تلك االهداف التى تسعى اليها الشركات ، والمؤسسات االنتاجية 

لالبتكار التكنولوجى الذى يستمد أفكاره من ، وتبلورت تلك الوسيلة فى البيوميمكرى للوصول الى حلول قيمة، انها منهج 

  الطبيعة لمواجهة التحديات فى التكنولوجيا ، والتصميم .

تنطوي على إيجاد  بيولوجياً،أو تصاميم مستوحاة  biomimetic عملية تقليد الطبيعة أو محاكاتها التي تعرف أيضا باسم

 بالطبيعة،تم ذلك من خالل عمليات تقليد لألشكال الموجودة حلول لمشاكل تصميمية عن طريق محاكاة العالم الطبيعي، وي

 .وبفعالية أكثر باستدامة،ووظائفها ونظمها البيئية على نحو يواجه تحديات التصميم 

والهدف هو انتاج  الطبيعة،البيوميمكرى وسيلة يسعى من خاللها الي حلول مستدامة عن طريق تقليد أنماط واستراتيجيات 

 لتكيف على االرض مع مر الزمن.منتجات يمكنها ا

وكيف ينصب هذا على تحقيق الميزة  واالستتدامة،واالبتكار،  البيوميمكرى،سوف يكون التركيز على توضيح العالقة بين 

 االنتاجية.التنافسية التى تسعى اليها جميع المؤسسات 

على  التى فرضتلضعوط البيئية وكذلك ا المنتجات،وعالم  فى االقتصاد،للتطور السريع  نتيجة البحث:مشكلة 

وتلك الضغوط البد من البحث عن وسيلة  التطور،وترتب أوضاعها حتى تتماشى مع تلك  حساباتها،الشركات أن تعيد 

 التنافسية واالستدامة للمنتجات. المشاكل وتحقيقللتصدى لكل هذه 

على البحوث والتطوير فى الشركات الى والقائمين  الصناعيين،يهدف البحث الى لفت أنظار المصممين  البحث:هدف 

  للمنتجات.واالبتكارية  واالستدامة، التنافسية،أهمية تطبيق البيوميمكرى كوسيلة لتحقيق 
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وهل بالفعل هذا ينعكس على تحقيق الميزة  واالستدامة،واالبتكار،  البيوميمكرى، العالقة بين توضيح البحث:أهمية 

 .التنافسية

وتحقيق  مبتكرة،بيق البيوميمكرى فى تصميم المنتج يمكن الوصول الى منتجات مستدامة تط من خالل البحث:فرض 

 .التنافسيةالميزة 

يتم تجميع المعلومات عن تصميم المنتج والبيوميمكرى  التحليلى حيثينهج البحث المنهج الوصفى  البحث:منهج 

 .الصناعية اتواالستدامة للمنتجومن ثم تحقيق التنافسية  باالبتكارية،وعالقته 

 االستدامة:اوال: 

 مفهوم االستدامة: -1

الجوانب  يراعى فى عين اعتباره الجانب االنسانى بكل أبعاده اضافة الى الذييمكن تعريفها على أنها طريقة لتحقيق النمو 

كانت داخل نفس تم القضاء على كل االختالفات والفوارق سواء  إذااالقتصادية واالجتماعية واالخالقية وهذا لن يكون اال 

وتعرف ايضا أنها ترك المجال مفتوحا لالجيال القادمة  االجيال،المجتمع وبين دول الشمال والجنوب أو بين مختلف 

وكيفية التصرف فى الموارد الطبيعية من أجل تلبية احتياجاتهم حتى التكون االستدامة مجرد ما يجب تركه كإرث لألجيال 

 القادمة.

 انواع االستدامة: -2

  انواع:ف االستدامة الى ثالث تصن

 االستدامة البيئية االستدامة االجتماعية االستدامة االقتصادية 

االستدامة حسب البعد 

االقتصادى"حماية القدرات االنتاجية 

وتوفيرها وضمانها بحيث تنتقل من 

جيل الى آخروبذلك يتمكن المجتمع 

من اكتساب التنمية بشكل المتناه 

قنى ) سواء من الجانب الت

التكنولوجى(او من جانب القدرة على 

ضمان مستويات دخل متناميةمن 

 جيل الى آخر .

تعنى القدرة على توفير الموارد 

والحقوق التى تمكن البشرمن ضمان 

رفاهية فى العيش كحصولهم على 

الحاجات االساسية ممثلة فى االكل ، 

الصحة، التربية ، التعليم، السكن 

دمات ،وأيضا حصولهم على الخ

والسلع سواء كانت مادية أو معنوية 

والبد من مساهمتهم فى الحياة 

 السياسية لضمان حقوقهم .

اسلوب تنمية يقوم على اساس حماية 

المواردالطبيعية الضرورية 

كالماء,والهواء، واالرض، والتنوع 

البيولوجى ، وذلك لحماية البشر ، 

ويقود هذا الى حماية البيئة من التلوث 

يل من استهالك الطاقة ، ، والتقل

وحماية الموارد غير المتجددة ، وهذا 

يحقق كفاءة بيئية تؤدى الى جودة 

عالية فى انتاج السلع، والخدمات ، 

ونظافة فى عمليات التوزيع ، وخلق 

 رعاية بيئية .

 (1)جدول رقم 

 انواع االستدامة
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 مؤشرات قياس االستدامة: -3

 
 (2جدول رقم )

 تدامةمؤشرات قياس االس

  والطبيعة: ثانيا: البيوميمكرى

والتاريخ ملئ  مشاكلهم،منذ نشأة الجنس البشرى والناس يدرسون الطبيعة بطرق مختلفة اليجاد مصدر لاللهام لحل 

وهناك بعض االمثلة على التصميم  التقنى،أو  الفنى،والتصميم سواء كان التركيز  الطبيعة،بالنماذج المتنوعة للعالقة بين 

وحى من الطبيعة واالختراعات التكنولوجية ومن ضمن هذه االختراعات مشاريع دافنشى والبيونكس والبيوميكانيكس المست

 العضوى.والتصميم  نوفو( )ارتوالروبتكس والعديد من وجهة النظر الفنية مثل حركة الفن الحديث 

ر مترابطة فهى تعرض الطبيعة كنموذج البيوميمكرى تقترح دراسة الطبيعة من منظور االنظمة حيث تكون كل العناص

من خالل فهم الطبيعة كمقياس فانها تلتزم بمحددات الطبيعة وبالتالى فهى تحترم مبادئ االستدامة للحياة  وموجه:ومقياس 

  كوكبنا.على 
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 البيوميمكرى:تعريف  -1

 biosلح البيوميمكرى من يعتبر البيوميمكرى احدى استراتيجيات التصميم المستدام للمنتجات والخدمات ومصط -1/1

أفكار الطبيعة ثم محاكاة هذه  أفضلبمعنى التقليد وهو فرع جديد من المعرفة يدرس  mimesisبمعنى الحياة و

 التصميمات والعمليات لحل المشكالت االنسانية.

مع تمييز البيئات  فاألنواع يجب ان يكون لديها القدرة على التكيف للطبيعة،هى عمل محاكاة واعية  البيوميمكرى: -1/2

 .التى أجبرتها على ايجاد الحلول للظروف المتغيرة

االستلهام منها لحل  للمحاكاة، اووالعمليات، والعناصر  واالنظمة، والنماذج،تعنى دراسة الطبيعة  البيوميمكرى: -1/3

 المشاكل البشرية.

 

 مبادئ البيوميمكرى: -2

 البيوميمكرى:سها مبادئ تعتبر القوانين التسعة للطبيعة والمحاكاة هى نف

 الطبيعة بنوك للتنوع. -2/1

 التعاون.الطبيعة تدعم وتشجع  -2/2

 الطاقة.الطبيعة تستخدم فقط ما تحتاجه من -2/3

 الطبيعة تستفيد من قوة القيود. -2/4

 الطبيعة تطلب الخبرات المحلية. -2/5

 الطبيعة تعتمد على ضوء الشمس. -2/6

 .نفايات(شئ )ال  الطبيعة تعيد تدوير كل -2/7

 الداخل.الطبيعة تقيد التجاوزات من  -2/8

 .الوظيفةالطبيعة توائم الشكل مع  -2/9

 مناهج البيوميمكرى: -3

فضال عن االختالفات فى تعريف البيوميمكرى هناك اختالفات فى االراء تهتم بكيفية تطبيق البيوميمكرى ، ويركز على 

يركز هذا  shallow Biomimicry، او البيوميمكرى السطحى ive viewreductالرؤية االختزالية رؤيتين : منهج 

المنهج على المحاكاه لبعض المميزات ، او الوظائف ، او كائنات حية معينة ، او عمليات بيولوجية وهذا هو النوع 

من التقنيات  التقليدى ، حيث ليس له هدف واضح لتحقيق االستدامة خالل محاكاة الطبيعة ، كما ان البيوميمكرى نقل

 Deep، أوالبيوميمكرى المتعمق  Holistic viewمنهج الرؤية الكلية الحيوية فى مجال االهندسة والتصميم ، بينما 

Biomimicry   يرى البيوميمكرى مقياس النجاز المنتجات المستدامة الصديقة للبيئة ، وهذا يعنى أن المنتجات لن تؤذى

 او التخلص منها . البيئة فى انتاجها ، واستخدامها ،

  المستدام:البيوميمكرى وتصميم المنتج  ثالثا:

تعتبر البيوميمكرى احدى استراتيجيات التصميم المستدام من خالل تقليد أنماط ، واستراتيجيات الطبيعة ، والهدف هو 

االستدامة ، واالداء انتاج منتجات يمكنها التكيف على االرض مع مر الزمن ، حيث البيوميمكرى يجعل المنتجات تتسم ب

كون الكفء ، وتوفير الطاقة ، وتقليل تكلفة الخامات ، والقضاء على النفايات ، ويختلف عن التصميم التقليدى فى 

سبيل المثال سعر المنتج ،  المنتجات المستدامة هى المنتجات التى يراعى فيها أبعاد االستدامة الثالثة االقتصادية ) على

بيئية ) الطاقة ، واستهالك الموارد ، واالنبعاثات (، واالجتماعية ) ظروف العمل ، واآلثار المترتبة وخبرة العمالء(، وال

على االستخدام ( كما أنها هى المنتجات التى تقدم فوائد بيئية ، واجتماعية ، واقتصادية ، وتحمى البيئة ، والصحة العامة 

 ام ، وحتى التخلص النهائى منها .فى كامل دورة حياتها بداية من استخراج المواد الخ
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وتلبية احتياجات  االجتماعية،والنظر فى الجوانب  البيئى،عرفت المنتجات المستدامة بأنها المنتجات التى تقلل من العبء 

 المنتج،كما تعرف بالعمليات التى يتم من خاللها انشاء  المنافسين،العمالء بشكل أفضل من العروض المقدمة من 

 والبيئة. المجتمع،والممارسات التى تتبعها الشركة المنتجة فيما يخص  والسياسات،

  والطبيعة:االستلهام  -1

 وهي وااللوان، والميكانيزمات،والبناءات  االشكال،والمتمثلة فى  الطبيعة،االستلهام يعنى االستنتاجات التى تستمدها من 

 تساعد فى ايجاد حلول تصميمية.

فيتطلع الى نقلها فيما يصمم لكونها منبعا لموضوعات  بها،اللهام المصمم دائم االنبهار  تزخر البيئة الطبيعية بمصادر

وتمتع برؤيتها ماليين البشر،  السنين،ومالمسها التى تكونت عبر ماليين  والوانها،بجمالها  ينبض، الذياالبداع التصميمي 

 .(4)كما يوضحها الجدول رقم  وهي ،وذاكراتهم وجدانهم،ورسخت فى 

 أساليب االستلهام من البيئة الطبيعية

 أالسلوب التمثيلى للطبيعة
االسلوب التعبيري عن 

 الكائنات الحية
 أسلوب التحليل الحركى االسلوب النحتى

يتمثل فى الوحدة بين 

 حوله،التصميم والبيئة من 

 واحد،وأعتبارهما شئ 

والمحافظة على البيئة 

الطبيعية من خالل مزج 

استخدام و معها،التصميم 

الخامات الطبيعية 

 لكيالبصورتها االصلية 

 تكون متنافرة

يبحث فى شكل االنسان 

والحيوان والنبات من 

خالل علم الترشيح 

لتوضيح نوعية التركيبات 

 العظمية،لبعض الهياكل 

كما يبحث عن االقتصاد 

فى مادة التركيب لتحقيق 

التوازن والليونة 

والتعبير  بها،الموجودة 

لتى تتحرك عن القوى ا

 بداخلها.

يهدف الى استلهام 

العالقات التكوينية من 

الطبيعة ، والتعبير عنها 

بتصميمات عضوية 

 نحتية حرة.

ويتأتى من استلهام 

الحركة فى الكائنات 

الحية ، وهو أحد 

االتجاهات العضوية فى 

التعبير عن االثاث الذى 

يبحث فى الطبيعة ، من 

خالل دراسات تحليلية 

القتة للشكل ، وع

 بالحركة .

 (4)جدول رقم 

 أساليب االستلهام من البيئة الطبيعية

 البيوميمكرى:التصميم من خالل  -2

 منهجين:خالل البيوميمكرى علميا الى  التصميم منتنقسم عملية 

يتطلب التحليل العلمى للنظام  الذي :Biology influencing Designتأثير البيولوجى على التصميم  االول:

 والمصممين. االحياء،ولذلك فهو يحتاج الى التعاون بين علماء  جى،البيولو

وابتكار  خلق،التى تتعامل مع  :Designs looking to Biologyالتصميمات التى تبحث فى علم االحياء  الثانى:

م البيئى من أجل والنظا الحي،او البنية للكائن  الهيكل،وشكل  البيولوجى،التصميمات الجديدة من خالل البحث عن السلوك 

 تصميماتهم.دراسة كيفية التغلب على نفس المشكلة التى واجهها المصممين فى 

االول: المكونات  محتملة: البعدمن خالل هذين المنهجين تصبح التصميمات محاكاة طبيعية بيولوجية من خالل ثالثة أبعاد 

 الوظيفة: الثانى:البعد  صنع؟ البنية: كيفاو  هيكل،ال صنعت؟مما  الخامات: يبدو؟ : كيفForm الشكلالمادية تتمثل فى 

 يعمل؟وعمله وكيف  به،مالذى يمكن القيام 

والخامات بدرجة أقل من المهام  والهيكل، بالشكل،معظم أمثلة التصميمات الموجودة ترتبط  البيئى:النظام  الثالث:البعد 

 البيئى.ولكن من الصعب العثور على أمثلة للنظام  الوظيفية،
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 البيوميمكرى:حلزون تصميم  -2/1

 يمكننا وصف مراحل استخدام حلزون البيوميمكرى:

 :Identifyحدد  -

ثم تحليل التصميم  المشكلة،وذلك من خالل تطوير التصميم مع تفاصيل حل  البشرية،وضع التصميم المختصر للحاجة 

ويتم تحديد  بها،يجب للتصميم ان يقوم وتحديد الوظيفة التي  التصميم،ومواصفات  المشكلة،المختصر لتحديد جوهر 

 الحل(وأين سيكون تطبيق  المشكلة،هى  )أينوالمكان  المستهدف،مواصفات المشكلة الدقيقة من خالل السوق 

  Interpretفسر  -

 الوظيفة.ثم ناقش كيف تقوم الطبيعة بهذه  الطبيعة،ترجم وظيفة التصميم الى وظائف موجودة فى 

 Discoverاكتشف 

 المشكلة.الموجودة فى الطبيعة لحل  )الكائنات(ى أفضل النماذج انظر ال

 Abstract )لخص(جرد 

والحلول المبنية على النماذج  لالفكار،وعملية التطوير  المحاكاة،ثم تجري  الطبيعة،ايجاد االنماط الناجحة المتكررة فى 

 الطبيعية.

 Evaluateالتقييم  -

 البيوميمكرى.مراحل حلزون تصميم  (1الشكل رقم ) ويوضحالناجحة، قارن افكارك مع مبادئ الطبيعة 

 
 (1)شكل رقم 

 حلزون تصميم البيوميمكرى

  واالبتكار:البيومميكرى  -3

الخالق فى الكون  محاكاة ابداعاتيعد البيوميمكرى مدخال الى االبتكار حيث يسعى الى المنتجات المستدامة من خالل 

 المنتجات،وسوف يكون التركيزعلى ابتكار  البشرية،ا فى صورة منتجات تخدم وصياغته الوظيفة،او  الشكل،سواء فى 

 االبتكار.وعملية  الصناعى،( دور المصمم 2)ويوضح الشكل رقم 
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 مفهوم االبتكار:  -3/1

ويتطلب ذلك خلق بيئة عمل  لديه،االبتكار هو نشاط خاص غير مسبوق يقوم به االنسان تحت وطأه الدافعية الموجودة 

واالبتكار يأتى عن طريق المؤسسة فى  الجديد،والتأمل واالنجاز  المبادرة،وتحفيز العاملين على  التغير،مى الدافعية نحو تن

يستفيد من التغيير هو  الذيواالبتكار المنظم  حقائق،أو العاملين فيها الى  لموظفيها،وتحويل المفاهيم الخالقة  االفكار،تنفيذ 

 المنظمة.أو غير التقليدية موضع التطبيق الفعلى فى ممارسات  الجديدة،البتكار وضع االفكار ويقصد با فعالية،االعظم 

عليهما يتزايد ألنهما يمكن ان يشكال الضمانة  والطلب تنافسية،فيه ان االبتكار واالبداع أصبحا يحققان ميزة  ال شكمما 

( والجدول 2)ويوضح الشكل رقم  يليالمؤسسة الى ما ومن الممكن تقسيم طبيعة موضوع االبتكارداخل  والنمو، للبقاء،

 التصميمية:( االبتكار خالل العملية 5)رقم 

أو  جديدة،وينتج عن تعامل عوامل مع عوامل اخرى للحصول على منتجات  المشروع:االبتكار الخاص بالمنتج / -

 البرنامج.أو السلعة أو فى  االلة،أو تحسين فى  جديد،مشروع 

 وجودته، االنتاج،يركز هذا النوع على استحداث عمليات انتاج جديدة بطريقة تؤثر فى كمية  بالعملية:خاص االبتكار ال -

 أو تطويره. المنتج،وهو تفاعل االفراد مع االشياء مع توضيح كيفية انتاج  القائمة،أو بصورة تحسين للعملية االنتاجية 

وهو عالقة االفراد فيما بينهم لتنفيذ العمليات ضمن اجراءات متسلسلة من اجل انتاج  باالجراءات:االبتكار الخاص  -

 المنتج أو عمل مشروع

 
 (2)شكل رقم 

 المصمم الصناعى وعملية االبتكار
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 (5جدول رقم )

 انواع االبتكار خالل العملية التصميمية

  مستويات االبتكار -3/2

 كاآلتى: وهيالشركات بتكار يمكن ان تتبعها هناك ثالثة مستويات لال

 االبتكار التدريجى:

أو  انتاج،االبتكار التدريجى يتجلى ذاته فى خط  الخ،. تجارية.عالمة  قائم،يركز على االبتكارات التى تحافظ على منتج 

يقود المنافسة فى  الذيتوى االبتكار التدرج هو مس الخ،أوالمكونات المحسنة الجديدة ...  الجديد،او التغليف  ملحقات،

 االسواق.

 االختراق:ابتكار 

والنتيجة تكون منتج جديد متميز يختلف بشكل  قبل،وفرص تجارية غير موجودة من  جديدة،افكار االختراق تخلق أسواق 

حيث  Sony play stationوهناك مثال عظيم البتكار االختراق وهو  للشركة،ملحوظ عن خطوط االنتاج الحالية 

وفى خالل اربعة سنوات قد حققت الشركة  االليكترونية،عرضته شركة سونى فى وقت لم يكن موجودا فى سوق االلعاب 

 % من االرباح التشغيلية للمؤسسة. 40

 التحويل:ابتكار 

او الشركات  االفراد،ة التحويلى قد يغير طريقة معيش للشركات، فاالبتكارالتغير التحويلى هو االكثر صعوبة فى االنجاز 

 الكاسيت استبدلتحيث مسجالت  االليكترونية،مثال تقليدى هو صناعة التسلية  القديمة،أو الصناعات الكاملة  الكبيرة،

 وهكذا . ، Mp3وهذا بدوره قد اصبح قديما بعد ظهور  المدمجة،لتشمل االسطوانات 

 

 انواع االبتكار خالل العملية التصميمية

 اثارة االفكار ابتكار التكوين االبتكار المباشر 

ار المباشر لفكرة المنتج االبتك

بواسطة شخص مفرد هى أكثر 

االنواع الثالث صعوبة ، والتى 

يمكن من خاللها ايجاد أفكار ، 

وتطويرها بواسطة شخص واحد 

، وبدون مساعدة من االخرين ، 

وذلك يستدعى بطبيعة الحال 

)فيما عدا حاالت الصدفة( درجة 

عالية من القدرة االبتكارية ، مع 

ربط االفكار الجديدة القدرة على 

بالحقائق القديمة فى عالقات 

 .جديدة 

التكوين يسمح بأيجاد فكرة ، أو اكثر 

بحيث تكون منفصلة ، ومثمرة ، ويمكن 

أعتبار ذلك النوع كسلسلة من ردود 

الفعل لعملية التفكير ، وعندما نطبقه فى 

ايجاد افكار جديدة يكون عظيم االنتاجية 

لمرء ال يصل ، وفى معظم الحاالت ، فا

الى فكرة واضحة تماما بشكل يمكن 

استخدامه بكفاءة ، فالمهندس الذى 

اخترع البالستيك الموصل للكهرباء 

المستخدم فى حماية نوافذ الطائرات ، 

وغيرها من الضباب ، وامكانية تغطيتها 

بالجليد يعطينا مثاال ممتازا لتكوين 

 .الفكرة 

يعرف برد  catalysisالحفز

دث بواسطة مادة يقال الفعل الحا

لها الحافز اثناء التفاعل ، وفى 

حالتنا العامل المسرع الحافز هو 

تطور المنتج الجديد الذى يسرع 

في ايجاد الفكرة ، ومن ثم 

 تطوير المنتج الجديد .
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 :البيوميمكرىامثلة لمنتجات مبتكرة مصممة وفقا لمبادئ  -3/3

وفتح صمامات القلب البشرى عندما يكون  غلق،( بناء على فكرة 3): شكل رقم للعبوات تصميم صمام الغلق والفتح -

وعندما يكون الضغط أعلى فى الصمام الخلفى، فانه ينفتح  ينغلق،ضغط الدم كبير اثناء التدفق فى الصمام االمامى فإنه 

واستغلت هذه الفكرة فى تصميم صمام للفتح والغلق  والفتح، الغلق،تحدث عملية  نتيجة الختالف الضغط بين صمامين

 للبيئة.والخامات الصديقة  الوظيفى،واالداء  المبتكر،للمشروبات مع مراعاة الشكل الجمالى 

حيث خنفساء البومباردير تحتفظ بمادتين  (4شكل رقم ) :Bombardierتصميم عبوة مستوحاة من حنفساء  -

واختزانهما  المادتين،واستغلت خاصية خروج  المدفعية،وتسمى الخنفساء  خروجهما،ويتحدان عند  منقصلتين،كيميائيتين 

مع االخذ فى االعتبار التصميم  للبيئة،مع استخدام مواد قابلة للتدوير صديقة  أنبوبتين، تحويوكأنها  عبوة،فى تصميم 

 التكلفة.والتقليل فى  الجديد،المبتكر 

ساعد هذا االبتكار فى زيادة نقاط  (5شكل رقم ) تصميم جاكت لمرضى القلب مستوحى من تالفيف المخ البشرى -

وجيد التوصيل للجل  به،ويستطيع المريض التحرك  به،وتركي فكه،ويسهل  مرن،كما انه  دقة،التالمس للتشخيص االكثر 

وحصل على جائزة اديسون  االصلى،وهو أقل فى السعر مقارنة بالجاكت  الواحد،على نظام الكابل  ويحتوي المستخدم،

 الذهبية.

حيث يدعم  والوظيفة، الشكل،تم االستفادة من  (6شكل رقم ) :الكانجروتصميم مشاية للكبار مستوحاة من شكل مرفق  -

 المرفق.الوزن من خالل شكل 

 
 (3) شكل رقم

 م الغلق والفتحتصميم صما
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 (4)شكل رقم 

 Bombardierتصميم عبوة مستوحاة من حنفساء 

 

 
 (5شكل رقم )

 تصميم جاكت لمرضى القلب مستوحى من تالفيف المخ البشرى
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 (6)شكل رقم 

 شكل مرفق الكانجرو تصميم مشاية للكبار مستوحاة من

  المستدامة:رابعا: الميزة التنافسية 

يقصد بالميزة التنافسية المستدامة أال تهدف االستراتيجية الى تحقيق مركز فى السوق تستطيع المؤسسة أن تحقق من خالله 

فإن الفترة  اليوم،لم وفى عا طويلة،هامش ربح أعلى من منافسيها فقط بل تستطيع أيضا المحافظة على ذلك المركز فترة 

ويترتب على ذلك  السريعة،وخاصة فى حالة الصناعات المتسمة بالتطورات التكنولوجية  للغاية،الطويلة قد تكون قصيرة 

أنه تبعا لسرعة التغير التى تميز سوقا ما سوف تحتاج المؤسسات الى مراجعات استراتيجية على فترات متكررة بشكل 

 مالئم 

 التنافسية:ة مفهوم الميز -1

ومن النادر أن  المنظمة،القاعدة االساسية التى يرتكز عليها أداء  (Competitive Advantageتمثل الميزة التنافسية )

و / أو  المنظمة،نظرا لمحدودية موارد  االخرين،تمتلك منظمات االعمال سبقا تنافسيا فى جميع المجاالت قياسا للمنافسين 

 المنظمات.اال أن الميزة التنافسية بشكل عام تعتبر مفتاحا لنجاح  واستراتيجيتها،وثقافتها  التنظيمى،هيكلها 

 تعريف الميزة التنافسية  -2

 المنافسين.تعنى ايجاد ميزة متفردة تتفوق بها المؤسسة على  -

 النهائى.أى شئ يميز المؤسسة أو منتجاتها بشكل ايجابى عن منافسيها من وجهة نظر الزبون  -

 المنافسة.قدرة المنتج على التفوق فى  -

 أهمية الميزة التنافسية: -3

  عالية.وبالتالى تتيح لها تحقيق نتائج  المنافسين،وكميا وأفضلية على  نوعيا،أنها تعطى تفوقا  -

 معا.أو االثنين  للعمالء،أو فى قيمة ما تقدمه  االداء،تجعل منظمة االعمال متفوقة فى  -

 أو االثنين معا للعمالء،أو فى قيمة ما تقدمة  االداء،عمال متفوقة فى تجعل منظمة اال -

 وتطوير التعامل  الستمرار،وتحفيزهم  المنظمة،المتعاملين مع  العمالء، وباقى إدراكتساهم فى التأثير االيجابى فى  -

والتقدم على المدى  لتطور،امتابعة  والتجدد فان هذا االمر يتيح للمنظمة باالستمرارية،كون الميزات التنافسية تتسم  -

 البعيد.
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ومجاالتها فأنها تعطى حركة ديناميكية للعمليات  وقدرتها، المنظمة،نظرا لكون الميزات التنافسية مستندة على موارد  -

 للمنظمة.الداخلية 

يقع على التصميم مسؤولية  ذلك،ومع  مميزة،وخدماتها بطريقة  منتجاتها،والعملى بالنسبة للمنظمة تقديم  الواضح، -

 المبتكرة.والبحث عن االفكار  عملياتها،وتطوير  تقدمها،والخدمات التى  المنتجات،تمييز عروض 

 التنافسية:أنواع الميزة  -4

او تميز المنتج  وتمايز، Cost Leadershipاالقل هناك نوعين رئيسيين من الميزة التنافسية هما التكلفة 

Differentiation: 

 المنافسة،تصنيع، وتسويق منتج أقل تكلفة بالمقارنة مع المؤسسات  تصميم،: معناها قدرة المؤسسة على التكلفة االقل -

 للمؤسسة،أو سلسلة القيمة  حلقة،وبما يؤدى الى تحقيق عوائد أكبر، ولتحقيق هذه الميزة البد من فهم االنشطة الحرجة فى 

 التكلفة.لميزة والتى تعد مصدرا هاما 

 )جودةوله قيمة مرتفعة من وجهة نظر المستهلك  وفريدا، متميزا،معناه قدرة المؤسسة على تقديم منتجا  المنتج:تميز  -

لذا يصبح من الضرورى فهم المصادر المحتملة لتمييز المنتج  البيع(خدمات ما بعد  –خصائص خاصة للمنتج  –أعلى 

( سلسلة 7) الشكل رقمويوضح   التميز.وكفاءات المؤسسة لتحقيق جوانب  قدرات،وتوظيف  القيمة،من خالل أنشطة حلقة 

 سلسلة القيمة )استراتيجية تميز المنتج(.  (8التكلفة( كما يوضح الشكل رقم ) )استراتيجيةالقيمة 

 

 (7)شكل رقم 

 التكلفة( )استراتيجيةالقيمة  سلسلة
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 (8)شكل رقم 

 المنتج(تميز  )استراتيجيةسلسلة القيمة 

 البحث:نتائج 

 كاآلتى:توصل البحث الى مجموعة من النتائج 

التنافسية التي تسعى اليها جمع المؤسسات محليا وعالميا تطبيق البيوميمكرى كايدولوجية ومنهجية فى التصميم يحقق  -1

 الصناعى.الجمال والوظيفة فى المنتج  والكفاءة وتحقيقحيث الجودة 

الجوانب    وهييراعى جوانب ثالثة هامة وجوهرية اال  الذيالبيوميمكرى احدى استراتيجيات التصميم المستدام  -2

 الطبيعة.واستراتيجيات  أنماط،خالل تقليد والبيئية من  واالجتماعية، االقتصادية،

أو غير التقليدية موضع التطبيق الفعلى فى ممارسات  الجديدة،يعد البيوميمكرى مدخال الى االبتكار، ووضع االفكار   -3

 للطبيعة.المحاكاة المستدامة من خالل  لى المنتجاتاومن ثم الوصول  المنظمة،

إيجاد حلول لمشاكل  حيث: التنافسية، واالستدامة، والميزةواالبتكار،  البيوميمكرى،هناك عالقة قوية تفاعلية بين  -4

 ووظائفها، بالطبيعة،تصميمية عن طريق محاكاة العالم الطبيعي، ويتم ذلك من خالل عمليات تقليد لألشكال الموجودة 

 .ونظمها البيئية على نحو يواجه تحديات التصميم باستدامة

 الخالصة

واالبتكار فهى وسيلة المصمم الصناعى التى من  البيوميمكرى،الدراسة نستطيع القول ان هناك عالقة وثيقة بين  من خالل

وكذلك الوظيفة من خالل محاكاة ما  المالئم،والشكل  والجودة، العالية،خاللها يبتكر حلوال تصميمية جديدة تتسم بالكفاءة 

واالجتماعية فيما  واالقتصادية، البيئية،ومن ثم مراعاة الجوانب  الكمال،صفاته  وهو من وتعالى، سبحانه،أبدعه الخالق 

 االنتاجية.يسمى بالمنتجات المستدامة التى بدورها تحقق الميزة التنافسية للمؤسسات 
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 العالقة التفاعلية بين البيوميمكرى واالبتكار واالستدامة والميزة التنافسية فى عملية تصميم المنتج

 البحث:توصيات 

 التوصيات:توصل البحث الى مجموعة من 

 المنتجات.التأكيد على ضرورة تطبيق البيوميمكرى كوسيلة لالبتكار فى مجال تصميم  -1

 االنتاجية.والقائمين على المؤسسات  المصممين،بالبيوميمكرى بين  الوعيضرورة نشر   -2

 والتطوير. التصميم،يمكرى فى عمليتى وارتباطه بالبيوم االستدامة،التأكيد على مفهوم  -3

والمصممين من أجل الوصول الى حلول تصميمية  البيولوجيين،والتعاون بين  الجهود،التأكيد على اهمية تضافر  -4

 مستدامة.

والتطوير فى الشركات الى  البحوث،والقائمين على  الصناعيين، الصناعى، المصممينلفت أنظار دارسى التصميم  -5

 للمنتجات.واالبتكارية  واالستدامة، التنافسية،طبيق البيوميمكرى كوسيلة لتحقيق أهمية ت

او تطوير منتجات  جديدة،واالجتماعية عند تصميم منتجات  والبيئية، االقتصادية،ضرورة العمل على مراعاة الجوانب  -6

 استحسانهم،وينال  المستهلكين،احتياجات  والوصول الى منتج اقتصادى يلبى والجودة، االستدامة،حيث تتحقق  قائمة،

 وقبولهم.
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