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 :الممخص
والمتالحقػػة فػػت وقتنػػا الحاتػػر والتزايػػد المسػػتمر لمقػػدر  التنافسػػية  نتيجػػة لمتريػػراس السػػريعة

العالميػػػة بػػػيف المنتجػػػاس المبتمفػػػة، أصػػػبد التصػػػميـ يمعػػػ  دورا جامػػػا وحيويػػػا فػػػت نجػػػا  وجػػػود  
ألوؿ لػػدا المسػػت مؾ، كمػػا يحػػدد البصػػابا والمتطمبػػاس المنػػت ، ف ػػو المسػػؤوؿ عػػف ا نطبػػاع ا

المناسػػػبة لػػػ ، بمػػػا يتما ػػػص والرػػػرف التصػػػميمت والنفعيػػػة، ليكػػػوف أك ػػػر تفػػػاعال مػػػ  متريػػػراس 
تػػػافة افكػػػار ومػػػدابؿ جديػػػد ، تبنػػػص عمػػػص المعرفػػػة والدراسػػػة  التطػػػوير والتنافسػػػية، باسػػػتحدا  واا

ومتطمبػػػاس احتياجػػػاس محػػػدد  وتمبيػػػة  لحػػػؿ م ػػػاكؿ المسػػػتبدميفالجيػػػد ، والمرجعيػػػة المناسػػػبة، 
مف بالؿ رؤا جديد  واصيمة ومبتكػر ، يػتـ تنفيػذجا وفػؽ مسػتحد اس العصػر، مػف سوؽ معيف، 

 تكنولوجيا البامة والتقنية، م  الحفاظ عمص جوية التصميـ وطابع  المميز.
فمتريراس ا دباؿ كمعطياس تصميمية،  بػد واف تتناسػ  مػ  بصػابا المبػره الن ػابت 

ل دؼ من ، لموصوؿ الص الحؿ ا م ؿ لتقديـ منت  يتمت  بسػماس ترويجيػة عاليػة وفقػا لمعػايير وا
 القبوؿ والحاجة، م  الحفاظ عمص عممية المتابعة والتطوير والتقييـ المستمر. 

اف إدار  عمميػػػػة التصػػػػميـ مػػػػف مجػػػػرد فكػػػػر  حتػػػػص تحويمػػػػ  الػػػػص منػػػػت ، تتطمػػػػ  إجػػػػرا اس 
اسػػة متطمبػػاس السػػوؽ والػػذوؽ العػػاـ والميػػوؿ الجماليػػة و قافػػة وممارسػػاس ومراحػػؿ مبتمفػػة مػػف در 

ألمست مؾ وكذلؾ الباماس المناسبة، وطرؽ التنفيذ مػ  اقػؿ تكمفػة ممكنػ  ومراعػا  مػدا اسػتدامة 
العمػػر ا فتراتػػت لممنػػت ، منػػذ بدايػػة ا نتفػػاع وأيتػػا وظيفػػة المنػػت  والرػػرف منػػ ، فالتصػػميـ 

اجـ ب كؿ واتد فت زياد  المبيعاس وا قبػاؿ عميػ ، ممػا الجيد والذي يفت ب روط الررتية، يس
تاحػػة فػػرا عمػػؿ ب ػػكؿ مبا ػػر و يػػر مبا ػػر، ليسػػ ـ ذلػػؾ فػػت  يسػػ ـ فػػت فػػتد أسػػواؽ جديػػد  واا

 عممية التنمية المستدامة ودعـ ا قتصاد.
 مف جنا جا س م كمة البح  والمتم مة فت السؤاؿ التالت:

 ي  التجاري لزياد  الدبؿ القومت؟ما جو دور تصميـ المنت  واجميت  فت الترو  -
 .تصميـ المنت ، التروي  التجاري، الدبؿ القومت الكممات المفتاحية:
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Summary: 

As a result of the rapid and successive changes in our time and the continuous 
increase in global competitiveness among different products, design has become an 
important and vital role in the success and quality of the product. It is responsible for 
the consumer's first impression, as well as determines the appropriate characteristics 
and requirements for him, in line with the design purpose and utilitarianism 
Interacting with development and competitive variables by creating and adding new 
ideas and entrances, based on knowledge, good study, and appropriate reference, To 
solve the problems of users and meet specific needs and requirements of a particular 
market, through new, original and innovative visions, implemented according to the 
developments of the times, from material and technical technology, while preserving 
the identity and distinctive character of the design,The input variables, as design 
data, must be commensurate with the characteristics of the final output and its goal, 
in order to reach the optimal solution to provide a product with high promotional 
qualities in accordance with the criteria of acceptance and need, while maintaining 
the process of follow-up, development and continuous evaluation  , Managing the 
design process from just an idea until turning it into a product, requires procedures, 
practices and different stages of studying market requirements, public taste, aesthetic 
tendencies and consumer culture as well as appropriate materials, and methods of 
implementation with the lowest possible cost, taking into account the sustainability 
of the shelf life of the product, since the beginning of use and also the function The 
product and its purpose. Good design that meets the conditions of purpose clearly 
contributes to increasing sales and demand, which contributes to opening new 
markets and providing direct and indirect job opportunities, thus contributing to the 
sustainable development process and supporting the economy. 

From here came the research problem, which is the following question: 

-What is the role and importance of product design in commercial promotion to 
increasing the national income? 

Keywords: product design, commercial promotion, national income. 
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 تقديم: 
تعتمد ن تة ال عو  وتحقيؽ الرفاجية فػت المعي ػة، عمػص ا دار  الجيػد  والناجحػة لمػوارد 

نتاجيػػػة، ب ػػػدؼ تمبيػػة احتياجػػػاس المجتمػػػ  الدولػػة والتػػػت ت ػػػمؿ مجموعػػة كبيػػػر  مػػػف ا ن ػػطة ا 
دابػػؿ جػػذا النظػػاـ ا قتصػػادي، الػػذي يت ػػكؿ مػػف عػػد  اسػػواؽ مبتمفػػة، تسػػتبدـ ك ليػػػاس  دار  
الموارد المتاحة، فالمست مؾ يعتبر اجـ عنصر فت جذا النظاـ، كون  مػف يحػدد متطمبػاس السػوؽ 

مص باقتصػاد السػوؽ وجػذا الرتػا وعممية ا نتاه وتحقيؽ رتا المست مؾ جو مفتا  تنمية مػا يسػ
يػػ تت مػػف منػػت  جيػػد، بمواصػػفاس جماليػػة مميػػز  ويمبػػت ا حتياجػػاس النفعيػػة بتكمفػػة مناسػػبة فػػت 

 اطار مف التكامؿ المتوازف.
مػػػف جنػػػا كػػػاف لتصػػػميـ المنػػػت  اجميػػػة كبيػػػر  جػػػدا فػػػت عمميػػػة التػػػروي  التجػػػاري والن ػػػاط 

لػدبؿ القػػومت القػابـ عمػػص ا نتػاه، ف ػػو الصػناعت والتػت تسػػ ـ ب ػكؿ كبيػػر واساسػت فػػت تنميػة ا
يعتبػػر المنطمػػؽ ا م ػػؿ فػػت الوصػػوؿ الػػص التميػػز لجػػود  المنػػت  والبدمػػة التػػت يقػػدم ا والنفعيػػة 
المرجو  من ، فمـ يعد كافيا تمف بيبػة التنػافس ال ػديد فػت العصػر الحػالت، اف يػتـ التعامػؿ مػ  

ر والحدا ػػة والمعاصػػر  والتجريػػ  ومػػف تصػػميـ المنػػت  بنظػػر  تقميديػػة بعيػػدا عػػف محػػاو س التطػػوي
جنا يبدأ التوج  نحو ا ست مار فػت الفكػر التصػميمت وفػراد  المنػت  لموصػوؿ الػص مسػتوا عػالت 
مف الجػود ، تػمف كػؿ الجزبيػاس التػت فػت مجمم ػا تقػديـ منػت  بتصػميـ متميػز ويسػ ـ فػت رفػ  

تصػػميـ المنػػت ، تتميػػز بدرجػػة درجػػة الرتػػا والقبػػوؿ وال قػػة و الػػو   مػػف ج ػػة المسػػتفيد، فعمميػػة 
عاليػػة مػػف التعقيػػد نظػػرا لمتػػدابؿ الكبيػػر لمكونػػاس البيبػػة التسػػويقية الدابميػػة والبارجيػػة، وطبيعػػة 
متطمبات ا المتجدد ،  ير أف المعطيػاس الحاليػة  يػرس الك يػر مػف الجزبيػاس فػت عمميػة تصػميـ 

محػػدد  مسػػبقا وفػػؽ نمػػط  المنػػت ، فقػػد تػػـ تجػػاوز التصػػميـ المقولػػ ، بمعنػػص المحكػػـو ببطػػواس
تسمسمت، إلػص تصػميـ ينطمػؽ مػف المسػتفيد وينت ػت اليػ ، با عتمػاد عمػص تسػيير العالقػة كفمسػفة 
، لتػػتمكف مػػف أف تكػػوف مرحمػػة تطػػوير  واسػػتراتيجية، تقػػـو بتػػوفير االيػػاس المناسػػبة ل ػػذا المف ػػـو

سػػبيؿ تحقيػػؽ تصػػميـ المنػػت  أو تنفيػػذ التصػػميـ المقتػػر  متكاممػػة وي ػػرؼ عمي ػػا المسػػتفيد، فػػت 
 .متميز عمص مستوا يفت بمتطمباس الررتية

 مشكمة البحث:
م  التطور المتنامت وفتد حدود العػالـ اقتصػاديا و قافيػا واجتماعيػا، باتػس القػدر  التنافسػية 

وتقيػػيـ وأصػػػبد تصػػميـ المنػػػت  مػػف األجميػػػة التػػت تؤجمػػػ  لتعزيػػز تمػػػؾ  لمػػدوؿ، موتػػ  ابتبػػػار
ميػػز  حقيقيػػة تسػػاعد ب ػػكؿ كبيػػر فػػت سػػرعة انت ػػار وتػػروي  أي منػػت  التنافسػػية، لمػػا يػػوفر  مػػف 

قميميا وعالميا، مما يساعد عمص تنمية الدبؿ القومت، وجذا مؿ يتتد فػت بعػف الػدوؿ  محميا واا
التت تقدمس ب كؿ ممحوظ، نتيجة وتع ا لمتصميـ ك ولوياس اجتماـ فت عممية التصػني  ب ػكؿ 

  دار  عممية التصميـ.واتد ووت  ا ستراتيجياس المناسبة 
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 جنا جا س م كمة البح  والمتم مة فت السؤاؿ التالت: 
 ما جو دور تصميـ المنت  واجميت  فت التروي  التجاري لزياد  الدبؿ القومت؟ -

 اهداف البحث:
 لم ػدؼ الوصػوؿ برػرف الفرعيػة األجػداؼ مػف مجموعػة لتحقيػؽ البحػ  الحػالت يسػعص

 وجو: الربيس،
 .اقتصاد المعرفةمت مف بالؿ توتيد اجمية التصميـ ودور  فت ظؿ تنمية ا قتصاد القو  -

 :فت الفرعية األجداؼ وتتم ؿ
 التعريؼ بالتصميـ واجميت  فت تنمية ا قتصاد القومت. -
 توتيد اجمية ا قتصاد القابـ عمص المعرفة ودور  فت تصميـ المنت . -
 الت كيد عمص اجمية التبطيط ا ستراتيجت لممؤسساس المنتجة. -
 ا ستفاد  مف التجار  التصميمية الناجحة والتت تتوافؽ ومتطمباس العصر. -

 فروض البحث:
 يفترض البحث أن:

 تصميـ المنت  يمكف اف يكوف مصدر جاـ لتنمية الدبؿ القومت. -
 يمكف ا ستفاد  مف التكنولوجيا المعاصر  فت تطوير تصميـ المنت ، م  الحفاظ عمص ال وية. -

 أهمية البحث:
 مية البح  فت:تكمف أج

 يعتبر البح  الحالت مدبؿ جديد لتنمية الموارد ا قتصادية. -
 ن ر الوعت ب جمية تصميـ المنت  ودور  فت تنمية ا قتصاد القومت. -
 مواكبة التطور العالمت فت التحوؿ الت ا قتصاد القابـ عمص المعرفة. -
 القا  مزيد مف التو  عمص تصميـ المنت  والتحدياس المعاصر . -
 ت كيد عمص اجمية التطوير المستمر لتصميـ المنت  بما يفت ومتطمباس بطط التسويؽ.ال -

 حدود البحث:
 التوجػ  الػدولت ودراسػة تصػميـ المنػت ، والمفػاجيـ المرتبطػة ب ػا مف ػـو يتنػاوؿ البحػ 

، لتطوير براز جذا المف ـو وأ ػر التطػور التكنولػوجت  القػومت، تنمية ا قتصػاد فت ودور  أجميت  واا
تنػاوؿ البحػػ  دراسػة بعػف ا تجاجػاس والتجػػار   ص الصػناعاس وكيفيػة ا سػتفاد  منػػ ، كمػاعمػ

 التصميمية الناجحة والتت ا رس فت تطوير وتنمية الدبؿ القومت لبمدان ا.
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 منهج البحث:

يتبػػػ  البحػػػ  المػػػن   الوصػػػفت التحميمػػػت المبنػػػت عمػػػص  ػػػر  وتوتػػػيد اجميػػػة ودور تصػػػميـ  -
 ومت، والعوامؿ المرتبطة بذلؾ.  المنت  فت تنمية الدبؿ الق

 مصطمحات البحث:
 :Designالتصميم  -

جو عمميػة ذجنيػة معقػد ، تعتمػد عمػص تحويػؿ المعطيػاس المعرفيػة الػص فكػر  قابمػة لمتنفيػذ، 
 وفؽ قوانيف تنظيمية، تتميز بالجد  وا بداع وا صالة.

 :Product designتصميم المنتج  -
التػػػت ت ػػػمؿ الفكػػػر  وطػػػرؽ التنفيػػػذ  عمميػػػاسالمقصػػػود بتصػػػميـ المنػػػت  جػػػو مجمػػػوع ال

والبامػػػاس والنفعيػػػة وا سػػػتدامة والتػػػت تصػػػاغ وفػػػؽ منطػػػؽ ومرجعيػػػة عقميػػػة، تتما ػػػص وتطػػػور 
 العصر وتمبت احتياجاس المست مؾ.  

 Commercial Promotion:الترويج التجاري  -
)عالمػػة الػػوعت حػػوؿ منػػت  معػػيف أوجػػو ن ػػاط ي ػػدؼ الػػص التواصػػؿ مػػ  العمػػال ، لن ػػر 

 .تجارية( مما يحفز العمال  عمص  را  جذا المنت  ورف  قيمت  التسويقية
  Creativity :اإلبداع -

 تتعػدد كمػا ا نسػانت، متعػدد  لمن ػاط أوجػ  يعكػس ألنػ  معقػد مف ػـو ا بػداع مف ػـو
 لإلبػداع الم ػاب ة األلفػاظ مف العديد وتت اب  مع ، بالدراسة تتناول  التت العممية التبصصاس

 )8(والموجبة. العبقرية، م ؿ أبرا ب لفاظ أيتا ويبتمط  )وا بتكار وا كت اؼ ا بتراع  (م ؿ 
 :National Incomeالدخل القومي  -

يقصػػػد بالػػػدبؿ القػػػومت القيمػػػة ا جماليػػػة او النػػػات  الصػػػافت لجميػػػ  المنتجػػػاس مػػػف سػػػم  
 وبدماس بالؿ عاـ كامؿ بعد طر  أي دبوؿ مستحقة لج اس بارجية.

 ريؼ مف وماف ل ما ت  ير كبير عمص مف ـو الدبؿ القومت وجما:ويج  جنا تع
 Gross National Incomeالدبؿ القومت ا جمالت  -8

 وجو مجموع النات  المحمت لمدولة با تافة الص أي دبؿ بارجت.
 :Gross National Productالنات  المحمت ا جمالت  -8

 والمقصود ب  الدبؿ الوارد مف المصادر المحمية فقط.

                                                           
1
 - Pope Rob, (2005) Creativity: theory, history, practice,Taylor& Francis or Routledg, New 

York ,USA, p 2. 
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 :Sustainable Developmentلتنمية المستدامة ا -

حيػػ  يعػػرلؼ التقريػػر  Brundtland Reportتقريػػر لجنػػة برونتالنػػد طبقػػا ليعػػرؼ المف ػػـو 
التنمية المستدامة عمص أن ا تطوير يمبػت احتياجػاس الجيػؿ الحػالت دوف المسػاس بقػدر  األجيػاؿ 

 .)8(القادمة عمص تمبية احتياجات ـ الباصة
 :Knowledge Economyة اقتصاد المعرف -

ذلػؾ ا قتصػاد القػابـ عمػص المعرفػة كمكػوف  "أنػ   عمػص المعرفػة اقتصػاد تعريػؼ يمكػف
 أساست فت العممية ا نتاجية، مما أدا الت تطور مف ـو ا قتصاد التقميدي. 

 :The creative cityالمدينة االبداعية  -
نتػاه، الػذي يعتمػد عمػص ا بػداع جت مدينة تتميز بتاريب ا ال قػافت والحرفػت مػف الفنػوف وا 

وتوفر المناخ الداعـ لالبتكػار بصػفت  رافػد اسػتراتيجت لمتنميػة المسػتدامة مػ  الحفػاظ عمػص القيمػة 
 الحترية وال وية.

 الدراسات المرتبطة:
أثةر أبةداع العمميةة فةي تصةميم المنتةةوج " بعنةوان:أيةاد محمةود الةرحيمن دنيةا حسةن دراسةة  -8

 )"3(عامة لمصناعات الكهربائيةال دراسة حالة في الشركة
تناولػس الدراسػة اجميػة إبػداع العمميػة والػذي يعػد اليػـو عامػؿ حاسػـ فػت قػدر  المن ػ   عمػص 
البقا  والنمو، وأف تطوير عممياس جديػد  أو تحسػيف العمميػاس الحاليػة أصػبحس سػياقاس تتبناجػا 

لزبػوف ويمبػت متطمباتػ  ا م  المن آس وتسعص  ست مارجا فت تصميـ منت  ي ػب  حاجػة ور بػة ا
تعػد المنافسػة الحػاد  التػت ت ػ دجا األسػواؽ العالميػة إحػدا التحػدياس المتعدد  والمتجدد ، حيػ  
مبتمػػؼ القطاعػػاس،  فتحفػػزس ال ػػركاس لمبحػػ  عػػف مزايػػا تنافسػػية التػػت تواجػػ  المنظمػػاس فػػت 

يت ػػا الكبيػػر  ألي جديػػد  اذ أف الجػػود  والمرونػػة وسػػرعة التسػػميـ والكمفػػة المناسػػبة  ػػدس ر ػػـ أجم
من    إنتاجية  ير كافيػة لتحقيػؽ أجػداؼ المن ػ   لك ػر  المنتجػيف وتنػامت تكنولوجيػا المعموماتيػة 
التػػػت أسػػػ مس ك يػػػرا فػػػت تقػػػديـ منتجػػػاس جديػػػد  أو تطػػػوير عمميػػػاس إنتاجيػػػة سػػػاجمس فػػػت دعػػػـ 

 القدراس التنافسية لممن    فاتج س صو  ابداع العممية.
 

                                                           
2
 - Schaefer, A., & Crane, A. (2005)” Addressing sustainability and consumption. Journal of 

Macromarketing, 25 (1), 76–92. 
3
أياد محمود الرحيـ، دنيا حسف" أ ر أبداع العممية فت تصميـ المنتوه دراسة حالة فت ال ركة العامة لمصناعاس  - 

 راقية لمعمـو ا دارية العدد الساب  والع روف.الك ربابية" المجمة الع
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عالقةةة إدارة التصةةميم بتحقيةةق الميةةزة " بعنةةوان: ر عمةةروھطةةادانةةخ خالةةد محمةةد دراسةةة  -8

 ")8(التنافسية دراسة ميدانية لعينة من شركات اإلنشاء والتعمير العاممة في األردن
جػػػدفس جػػػذ  الدراسػػػة إلػػػص بيػػػاف عالقػػػة إدار  التصػػػميـ بتحقيػػػؽ الميػػػز  التنافسػػػية ل ػػػركاس 

مف ـو إدار  التصميـ تػمف مسػتوياس إداريػة ا ن ا  والتعمير العاممة فت األردف، والتعرؼ إلص 
 ػػال : فالرسػػالة والسياسػػاس تػػمف المسػػتوا ا سػػتراتيجت، وأنظمػػة التصػػميـ وعمميػػاس التصػػميـ 
تػػػمف المسػػػتوا التكتيكػػػت )ا عمػػػاؿ(، والم ػػػروع الن ػػػابت تػػػمف المسػػػتوا الت ػػػريمت، وتم مػػػس 

كبػرا لإلن ػا  والتعميػر )فبػة (  ركاس أردنيػة 6عينة الدراسة بم ندسيف معمارييف عامميف فت )
أولص(، وقد استبدمس الباح ة استبانة مف تصػميم ا لقيػاس عالقػة إدار  التصػميـ بتحقيػؽ الميػز  
التنافسية، مف بالؿ ت كيدجا عمص ا بتكار وا بداع وتحقيؽ جػود  وجماليػة التصػميـ، وتوصػمس 

سػػية ل ػػركاس ا ن ػػا  والتعميػػر الدراسػػة إلػػص أف  دار  التصػػميـ عالقػػة فػػت تحقيػػؽ الميػػز  التناف
األردنية، وم  جذا فإن ػا بحاجػ  لمزيػد مػف ا جتمػاـ والتطػوير حتػص ترتقػت إدار  التصػميـ تػمف 

 جذ  ال ركاس، التت يعد التصميـ أساس عمم ا ومفتا  نجاح ا.
 :بعنوان Others Jan Kramoliš &دراسة  -3

“The Importance of Design in Business Practices of Czech Companies
(5)

” 

الربيسػية لالبتكػار واعتبرتػ  أيتػًا األدا  الربيسػية  تناولػس الدراسػة التصػميـ ك حػد األدواس
با تػػػافة إلػػػػص ، ألدا  ال ػػػركاس، كمػػػا اكػػػدس أف التصػػػميـ أصػػػػبد أدا  فاعمػػػة لمقػػػدر  التنافسػػػية
بييف، واوتػػحس اف معيػػار جػػاـ وجػػو اتبػػاذ القػػرار الن ػػابت لممنػػت  بعػػد الرجػػوع لممسػػت مكيف الن ػػا

التصػػػميـ عبػػػار  عػػػف ابتكػػػار أو توليػػػد فكػػػر  مبتكػػػر ، يػػػتـ تنفيػػػذجا فػػػت منػػػت  أو عمميػػػة أو بدمػػػة 
جديػػػد ، ممػػػا يػػػؤدي إلػػػص تحقيػػػؽ ربػػػد بػػػالا لمم ػػػروع التجػػػاري المبتكػػػر، وتناولػػػس معنػػػص إدار  
التصػػميـ كمصػػػطمد   يوجػػد تعريػػػؼ واتػػد لػػػ ، ومػػ  ذلػػػؾ، فمػػف الواتػػػد أف جػػذا المصػػػطمد 

إلػػػػػص ربػػػػػط مجػػػػػاليف التصػػػػػميـ وا دار ، لرػػػػػرف  إن ػػػػػا  المنتجػػػػػاس والبػػػػػدماس والمبػػػػػانت ي ػػػػير 
نػ  التحػوؿ المن جػت للفكػار إلػص واقػ ،  والمنظماس والبيباس التػت تمبػت احتياجػاس المسػت مؾ، واا
فػػػت سػػػياؽ ا بتكػػػاراس، وقػػػد حػػػددس الدراسػػػة  ال ػػػة تفسػػػيراس لمصػػػطمد التصػػػميـ، اف التصػػػميـ 

ـ ن ػػاط إبػػداعت، والتصػػميـ جػػو العمميػػة التػػت يػػتـ مػػف بالل ػػا تحويػػؿ نتيجػػة ممموسػػة، التصػػمي
مػف  المعمومػاس إلػص نتيجػة ممموسػة، كمػا قسػمس الدراسػة التصػميـ إلػص أربعػة مسػتوياس مبتمفػة

                                                           
(: عالقة إدار  التصميـ بتحقيؽ الميز  التنافسية دراسة ميدانية لعينة مف 8002دان  بالد محمد طاجر عمرو ) - 8

  ركاس ا ن ا  والتعمير العاممة فت األردف" جامعة ال رؽ األوسط لمدراساس العميا كمية األعماؿ.
5
 - Jan Kramoliš & Others (2015):” The Importance of Design in Business Practices of Czech 

Companies” E a M: Ekonomie a Management, DOI:10.15240/tul/001, 2, XVIII. 
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يتعمػؽ بمنتجػاس أفتػؿ، ي ػارؾ التصػميـ  "يُنظػر إلػص التصػميـ عمػص أنػ  "تصػميـ :ف ـ التصميـ

 .ميـ جو تكامؿ اي عممية كاممةالعالقة بيف ال ركة والجماجير، التص
 شاهينن محمد أحمد محمد بعنوان:دراسة  -4

 ")6("دراسة تحميمية ألسالي  و أدواس التكمفة بالؿ تصميـ و تطوير المنتجاس الجديد 
حيػػ  اكػػدس جػػذ  الدراسػػة عمػػص اجميػػة تصػػميـ المنػػت  وتقديمػػ  كواحػػد  مػػف اجػػـ المراحػػؿ 

يػ  المتريػراس مػف الظػروؼ المرتبطػة ببيبػة التصػني  التت يمر ب ا المنػت  بػالؿ دور  حياتػ ، ح
الحدي ػػة وتعػػدد احتياجػػاس العمػػال  وقصػػر الفتػػر  الزمنيػػة لػػدور  حيػػا  المنػػت  ووجػػود الحاجػػة الػػص 
دار  محكمػة  التركيز عمص مرحمة التصميـ وبالتػالت اصػبد مػف الم ػـ القيػاـ بعمػؿ تحميػؿ دقيػؽ واا

ؽ ا جػػداؼ ا سػتراتيجية التػػت تسػػعص الي ػػا إداراس لعناصػر التكػػاليؼ، بػػالؿ جػذ  المرحمػػة لتحقيػػ
جػػذ  ال ػػركاس، مػػف اجػػؿ العمػػؿ عمػػص تػػوفير بيبػػة ت ػػريؿ تتميػػز بالكفػػا   فػػت اسػػترالؿ المػػوارد 
المتاحة ل ا والوصوؿ الص المركػز التنافسػت المػ موؿ فػت ا سػواؽ، كمػا نوجػس الدراسػة لمواج ػة 

الحدي ، منافسة  ػديد  فػت ا سػواؽ العالميػة ال ركاس الصناعية العاممة فت ظؿ بيبة التصني  
فػػػػت ظػػػػؿ اقتصػػػػادياس تتمتػػػػ  بدرجػػػػة عاليػػػػة مػػػػف ا نفتػػػػا  ا قتصػػػػادي والمرونػػػػة، الناتجػػػػة مػػػػف 
انبفػػاف حجػػـ العوابػػؽ التػػريبية او القانونيػػػة او التكنولوجيػػة، ولقػػد فرتػػس ظػػروؼ المنافسػػػة 

العمػػؿ والتنػػافس فيمػػا بيػػن ـ  العالميػػة المتواجػػد  فػػت ا سػػواؽ الدوليػػة عمػػص المصػػنعيف، تػػرور 
عمػػص ا بعػػاد الػػ ال  المرتبطػػة بم مػػ  الجػػود  والتكػػاليؼ وزمػػف الػػدبوؿ الػػص السػػوؽ فيمػػا يتعمػػؽ 

 بالمزي  البيعت الذي يتـ تقديم  الص العمال .
 بعنوان: Janne Pekkala & Salu Yliriskuدراسة  -5

"The Role of Design Concepts in the Development of Digitalized Industrial 

Services"
(7)

 

كيػؼ تػـ اسػتبداـ مفػاجيـ التصػميـ دابػؿ وبػيف  ال ػة م ػاري   تػـ توتػيد الدراسةفت جذ  
. تػػـ تحديػػد  مانيػػة أدوار B-to-Bتطػػوير فػػت  ػػركة فنمنديػػة فػػت سػػياؽ التصػػني  الصػػناعت مػػف 

تػػد كيفيػػة  ػػ ًرا ، ويػػتـ تقػػديم ا كقصػػا تو  88لمفػػاجيـ التصػػميـ فػػت الدراسػػة التػػت اسػػتمرس 
تقػػـو منظمػػاس  ، حيػػ عمػػؿ مفػػاجيـ التصػػميـ  ػػـ اسػػتبداـ مفػػاجيـ التصػػميـ فػػت توقػػ  المسػػتقبؿ

                                                           
6
(:" دراسة تحميمية ألسالي  وأدواس التكمفة بالؿ تصميـ وتطوير المنتجاس الجديد " 8086 اجيف، محمد أحمد محمد ) - 

 (.8( العدد )80قسـ المحاسبة والمراجعة، مجمد ) -كمية التجار   -جامعة عيف  مس 
7
 - Janne Pekkala & Salu Ylirisku (2017):” The Role of Design Concepts in the Development 

of Digitalized Industrial Services” The Design Journal, Design for Next, 12th EAD 

Conference, Sapienza University of Rome. 
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يتحػػدا  ،بتحويػػؿ التركيػػز مػػف تصػػميـ المنتجػػاس إلػػص البػػدماس B-to-B التصػػني  الصػػناعت مػػف

المنظمػػاس كمػػا اوتػػحس اف  ،جػػذا ا نتقػػاؿ إدار  ا بتكػػار، الػػذي يتزايػػد ب ػػكؿ تعػػاونت ومت ػػابؾ
إلػػػص أف تكػػػوف قػػػادر  عمػػػص معالجػػػة حالػػػة عػػػدـ اليقػػػيف ذاس الصػػػمة مػػػف أجػػػؿ ا سػػػتعداد تحتػػػاه 

أف مفػاجيـ التصػميـ ل ػا أدوار مفيػد   واوتػحس ايتػا ، ستبداـ الموارد وت مين ا والتبطػيط ل ػا
 مبتمفة فت تطوير المنتجاس والبدماس فت سياقاس التنمية.

 بعنوان: Dóra Horváthدراسة  -6
"The Role of Product Design in Product Related Consumer Judgements"

(8)
 

اكدس جذ  الدراسة انػ  يتعػيف عمػص المصػمميف والمصػنعيف لممنتجػاس الجديػد ، النظػر فػت 
يجػػػ  أف يحػػػدد مسػػػبقا، وحػػػددس  عػػػد  جوانػػػ  ليقػػػرروا كيفيػػػة تنفيػػػذ عمميػػػة تطػػػوير منػػػت  جديػػػد،

 ا المنػػت ، وكيػػؼ يجػػ  أف يعمػػؿ، التػػت يجػػ  أف يقػػدم مجموعػػة اسػػبمة من ػػا مػػا جػػت البػػدماس
كمػػػا اوتػػػحس مػػػا جػػػت  وكيػػػؼ يجػػػ  أف يبػػػدو، وكيػػػؼ يجػػػ  أف يمبػػػت احتياجػػػاس المسػػػتبدـ،

حيػػ  اكػػدس انػػ  يمكػػف الع ػػور عمػػص  المعػػايير التػػت تتػػمف نجػػا  المنػػت  فػػت منافسػػة السػػوؽ،
 ـ، وكيػػؼ يتبػػذ المسػػت مكوف بيػػارات المعػػايير بػػالرجوع الػػص متطمبػػاس المسػػتبدميف والمسػػت مكيف،

ومػػا الػػذي يحػػدد إذا مػػا كػػانوا راتػػيف عػػف بيػػارات ـ، مػػا جػػت معػػايير المسػػت مكيف لمحكػػـ عمػػص 
قمػػػػـ حبػػػػر أو  ػػػػماعاس  تجربػػػػة اسػػػػتبدام ـ؟ عنػػػػدما يكونػػػػوف راتػػػػيف عػػػػف سػػػػاعت ـ، سػػػػيارت ـ،

معطػػػؼ؟ الجػػػوا  يكمػػػف فيمػػػا إذا كػػػاف يعمػػػؿ كمػػػا جػػػو متوقػػػ ، واف يػػػؤدي الرػػػرف منػػػ ، ولكػػػف 
أف تكوف أيًتا ما إذا كانس بيبتنا قادر  عمػص تحقيػؽ ذلػؾ، يػتـ تحديػد  مف األحكاـ يمكف القاعد 

فػص تصػميـ أي منػت ،  كؿ جذ  الجوان  بقو  مف بالؿ تصميـ المنت ، وما جػص الطاقػة الجذابػة
 .وكيؼ يتواصؿ ويتطور ويبمؽ القيمة

ا أبعةةاد المنةةتج الماديةةة والديةةر ماديةةة وأهميتهةة" دراسةةة هيةةثم محمةةد جةةالل محمةةد بعنةةوان: -7
 ")9(لممصمم

يوتػػد البحػػ  أف جنػػاؾ أبعػػاد لممنػػت   يػػر األبعػػاد الماديػػة المعروفػػة، وعنػػد ك ػػؼ جػػذ  
األبعػػاد فإنػػ  سػػيتـ تحسػػيف عمميػػة التصػػميـ، ي ػػدؼ البحػػ  الػػص إ بػػاس أف المنػػت  متعػػدد األبعػػاد 
نما جناؾ أبعػاد معنويػة أيتػا وتعريػؼ المصػمـ بتمػ ؾ وأف تمؾ األبعاد ليسس أبعاد مادية فقط، واا

األبعػػاد ومػػدا أجميت ػػا لعمميػػة التصػػميـ ألن ػػا تعتبػػر "جػػوجر" عمميػػة التصػػميـ، وسػػتعمؿ عمػػص 

                                                           
8  - Dóra Horváth (2001):” The Role of Product Design in Product Related Consumer 

Judgements” Ph.D. Dissertation Budapest University of Economic Sciences and Public 

Administration Department of Marketing. 
9
(" أبعاد المنت  المادية والرير مادية وأجميت ا لممصمـ" مجمة العمار  والفنوف، المجمد 8088محمد )جي ـ محمد جالؿ  - 

 ال انت، العدد ال امف.
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تحسػيف ودعػػـ تصػػميـ المنػػت ، وكانػس أجػػـ النتػػاب  جػػت توصػؿ البحػػ  أف المنػػت  متعػػدد األبعػػاد 
وأف تمػػؾ األبعػػاد من ػػا المػػادي و يػػر المػػادي، مػػ  توتػػيد تمػػؾ ا بعػػاد لممصػػمـ ومػػدا أجميت ػػا 

صػػػميـ، كون ػػػا تعتبػػػر عمميػػػة معنويػػػة أو "ميتافيزيقيػػػة" وان ػػػا سػػػتكوف داعمػػػة ومعػػػزز  لعمميػػػة الت
لمعممية التصػميمية، وكانػس أجػـ توصػياس البحػ  أنػ  يجػ  أف يتطمػ  المصػمـ الصػناعت دومػا 
الػػص كػػؿ مػػا جػػو جديػػد فػػت التبصػػا، مػػف ظ ػػور عمػػـو جديػػد  ل ػػا، متعمقػػة بتصػػميـ المنتجػػاس 

يػر ماديػة "  ف جػذ  العمػـو ل ػا فمسػفاس عميقػة مػف  ػ ن ا رفػ  الر " وباصػة عمػـو الماورابيػاس
 .جود  المنت  وجذ  المستبدـ ل 

النمذجةةة االفتراةةةية ودورهةةا فةةي " دراسةةة أيمةةن محمةةد عفيفةةي عةةامر واخةةرون بعنةةوان: -8
 ")22(عممية تصميم المنتجات

تمػػد  توتػد جػػذ  الدراسػػة أنػػ  فػػت تػػو  التكنولوجيػػا الحدي ػػة، ظ ػػرس تقنيػػاس النمذجػػة المع
عمػػص الحاسػػ  فيمػػا يسػػمص بالنمذجػػة السػػريعة المتقدمػػة، كحػػؿ لن ػػاط النمذجػػة المػػرتبط بعمميػػاس 
التصميـ، ولكف صاح  جذ  التقنياس عيوبًا م ؿ ارتفػاع تكمفػة النمػاذه السػريعة والوقػس الطويػؿ 
ية الذي تستررق  جذ  النماذه حتص يتـ إنجازجا، فجػا  موتػوع البحػ  متنػاو  النمذجػة ا فتراتػ

كتقنيػػة حدي ػػة، يػػتـ مػػف بالل ػػا إنجػػاز النمػػاذه المصػػاحبة لن ػػاط تصػػميـ المنتجػػاس الصػػناعية، 
حيػػػػ  تػػػػوفر جػػػػذ  النمػػػػاذه السػػػػرعة المطموبػػػػة فػػػػت تػػػػو  التطػػػػور المتالحػػػػؽ والتريػػػػر المسػػػػتمر 
لمتطمبػػػاس السػػػوؽ، وتػػػػوفر أيتػػػا حػػػػال مػػػنبفف التكمفػػػػة يصػػػمد أف تتبنػػػػا  كبػػػرا ال ػػػػركاس أو 

لمتوسطة الحجـ عمػص حػد سػوا ، وتتتػد أجميػة جػذ  النمػاذه ا فتراتػية المؤسساس الصرير  وا
حينمػػػا يتعمػػػؽ األمػػػر بتوصػػػيؿ أكبػػػر قػػػدر مػػػف المعمومػػػاس حػػػوؿ التصػػػميـ ب بسػػػط الصػػػور وأقػػػؿ 
التكاليؼ، حي  يمكف مف بالؿ جذ  النماذه تتميف كػؿ مػا يتعمػؽ بػالمنت  مػف نظريػاس عمػؿ 

مػػؿ بصػػابا فيزيابيػػة تحػػاكت المنػػت  الن ػػابت، ورسػػـو جندسػػية ومجسػػماس  ال يػػة األبعػػاد، تح
بدابؿ نفس التطبيؽ ويستح  جذ  المعموماس أحػد الصػور المعػد  مسػبقا عمػص بػرام  الحاسػ ، 
وبالتػػالت يمكػػف م ػػاركة جػػذ  النمػػاذه عبػػر  ػػبكة ا نترنػػس والعمػػؿ عمي ػػا مػػف بعػػد، ممػػا يسػػاجـ 

فػػت إلقػػا  التػػو  عمػػص دور وتتم ػػؿ أجميػػة البحػػ   ،بػػدور  فػػت ابتصػػار وقػػس عمميػػة التصػػميـ
النمذجة ا فتراتية ك حد العناصػر األساسػية فػت عمميػة تصػميـ وتطػوير المنتجػاس الصػناعية، 
كمػػا ي ػػدؼ البحػػ  إلػػص تفعيػػؿ دور النمذجػػة ا فتراتػػية فػػت عمميػػة تصػػميـ وتطػػوير المنتجػػاس 

رف البحػ  وتم ا إلص عممية التصػميـ، ك حػد المراحػؿ األساسػية، لمػا ل ػا مػف نفػ ، ويتم ػؿ فػ
                                                           

10
(" النمذجة ا فتراتية ودورجا فت عممية تصميـ المنتجاس" مجمة العمار  8088أيمف محمد عفيفت عامر وابروف ) - 

 العدد ال امف والع روف. -سادس المجمد ال -والفنوف والعمـو ا نسانية 
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فت أن  إذا امكف ا ستفاد  مف تقنياس النمذجة ا فتراتية والتكنولوجيػاس المسػتحد ة فػت عمميػة 
تصػػميـ المنتجػػاس الصػػناعية بطريقػػة إبداعيػػة، فػػإف ذلػػؾ يتػػمف تقميػػؿ تكمفػػة عمميػػاس تصػػميـ 
يػد وابتبار النماذه، إتافة إلص إتاحة الفرصػة لتطػوير المنتجػاس بصػور  دوريػة دوف تحمػؿ العد
 مف النفقاس المتعمقة بإنتاه النماذه الفيزيابية )المادية( وقد استبدـ المن   ا ستنباطت لتحقيؽ ذلؾ. 

تبتمػػؼ جػػذ  الدراسػػة عػػف الدراسػػاس السػػابقة، فػػت كػػوف بعتػػ ا تنػػاوؿ الت كيػػد عمػػص أنػػواع 
 ال ػػركاس كالصػػناعاس الك ربابيػػة وا ن ػػا  والتعميػػر وبعتػػ ا تنػػاوؿ تطػػوير تصػػميـ البػػدماس
الرقميػػة وا بػػر تنػػاوؿ بالتحميػػؿ ألسػػالي  وأدواس التكمفػػة بػػالؿ تصػػميـ وتطػػوير المنتجػػاس، او 

 مف بالؿ قياس رتا المستبدـ، وكذلؾ النمذجة ا فتراتية، وابعاد المنت  المادية و ير المادية. 
اما نقاط ا تفاؽ، فقد جا س فت توتيد والت كيد عمص اجمية تصػميـ المنػت  والعمػؿ عمػص 

تطػػوير المسػػتمر لتحقيػػؽ الميػػز  التنافسػػية، وابتمفػػس جػػذ  الدراسػػة فػػت التنػػاوؿ لمف ػػـو تصػػميـ ال
 المنت  لتوتيد دور  فت التروي  التجاري سعيا لتنمية الدبؿ القومت.

 اإلطار النظري:
بتاريخ ليس بالبعيد وقبؿ عصر ا نتاه الكمت، كاف الحرفيػوف يقومػوف بتصػني  المنتجػاس 

ت أن  كاف جناؾ مج ود اكبر ووقس اك ر وعدد أقؿ مػف المنتجػاس المتاحػة لمبيػ  يدوًيا، مما يعن
عمػاؿ التكنولوجيػا، فقػد سػمد بإنتػاه منتجػاس  م  تكمفة مرتفعة، بعد ذلؾ، وم  التطػور التقنػت واا
بكميػػاس ك يػػر  ومتنوعػػة وسػػعر مناسػػ  مػػ  وفػػر فػػت الوقػػس والمج ػػود، ممػػا سػػاعد عمػػص انت ػػار 

ت  وسػػرعة الوصػػوؿ لماليػػيف األ ػػباا الػػذيف يمكػػن ـ تحمػػؿ تكاليفػػ ، اكبػػر وتػػروي  اعظػػـ لممنػػ
لػػذلؾ فقػػد اسػػتعاف المصػػنعوف بمسػػاعد  المصػػمميف الصػػناعييف  ن ػػا  منتجػػاس ليسػػس وظيفيػػة 
فحس ، بؿ أيًتا تتميز بقيـ جمالية وصػي   ػكمية جعمت ػا تتصػدر المبيعػاس، ممػا تتطػور معػ  

ص المنتجػػاس الماديػػة المبتمفػػة م ػػؿ األ ػػا  واألج ػػز  مف ػػـو ادار  تصػػميـ المنػػت ، الػػذي ي ػػير إلػػ
 المنزلية وصو  الص المنتجاس الرقمية وا فتراتية م ؿ تطبيقاس البرام .

 إدارة التصميم وتحقيق الميزة التنافسية:
إف عممية إدار  التصميـ قد تكوف فت نفس أجمية التصميـ ذات ، لما تتميز ب  مػف نظاميػة 

، بدايػػػة مػػػف متابعػػػة تنفيػػػذ البطػػػواس ا جرابيػػػة لعمميػػػة تحقيػػػؽ التصػػػميـ وترتيػػػ  وبنػػػا  متكامػػػؿ
وتوزي  الم اـ وتحديد وا لتزاـ بالبطة الزمنية وا دوار التبصصػية وصػو  لمنػت  مبتكػر يتميػز 

 بجود  عالية وقدر  تنافسية.
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فػػػالتوافؽ بػػػيف تمػػػؾ البطػػػواس والتنسػػػيؽ الكامػػػؿ فيمػػػا بين ػػػا، يعمػػػؿ عمػػػص تسػػػ يؿ وسػػػرعة 

وؿ لممنػت  مػ  تحقيػؽ أفتػؿ معػايير األدا  والدقػة، و  يػتـ ذلػؾ فػت معػزؿ عػف المنتجػاس الوص
المنافسػة، فالبػػد مػػف اتبػاع التبطػػيط ا سػػتراتيجت المناسػػ  وعمميػاس التقيػػيـ المسػػتمر وا طػػالع 
ب كؿ دابـ عمص النظابر ومدا ما وصمس اليػ  مػف مسػتوا متطػور والعمػؿ عمػص تبطيػ  ب ػكؿ 

 أك ر كفا  . 
 : Strategic Planningتخطيط االستراتيجيال

تمعػػػ  البطػػػة ا سػػػتراتيجية المصػػػا ة ب ػػػكؿ جيػػػًد دوًرا جامػػػا ومحورًيػػػا فػػػت نجػػػا  عمميػػػة 
تصميـ المنت ، كون ا توفر وتوتد أفتؿ وانس  الطرؽ بنا  عمػص دراسػة الفػرا والتحػدياس، 

اف تكػػوف واقعيػػة، كمػػا ونقػػاط القػػو  والتػػعؼ وتحميػػؿ األعمػػاؿ وتحديػػد األجػػداؼ والرايػػاس عمػػص 
تػػوفر بطػػط التحسػػيف والتطػػوير لتػػماف اسػػتمرار البدمػػة، يػػؤدي جػػذا إلػػص إن ػػا  مسػػتند رسػػمت 

 .يوتد آرا  ال ركة وأجداف ا لممستقبؿ مف بالؿ وتو  استراتيجية المنت 
 :Product Strategy المنتج استراتيجية

حقيػػؽ جػػدؼ معػػيف، فػػت تعنػػت كممػػة اسػػتراتيجية بصػػفة عامػػة، عمميػػة التبطػػيط المسػػبؽ لت
تػػو  ا مكانػػػاس المتاحػػة والمصػػػادر المتػػوفر ، وت ػػػمؿ ا جػػرا اس واألسػػػالي  والبطػػواس التػػػت 
تتػػمف تحقيػػؽ ال ػػدؼ ب قػػؿ مج ػػود وفػػت وقػػس قياسػػت، أمػػا بالنسػػبة لتصػػميـ المنػػت  ف ػػت تعنػػت 

 ةاسػتراتيجي بريطػة ا نتػاه بمػا ت ػمم ، بدايػة مػف رؤيػة المنػت  ووصػو  لممسػت مؾ، وتتتػمف
وجت )ال دؼ مف المنػت ، عوامػؿ التفاتػؿ الربيسػية، سػوؽ المنػت   ربيسية مكوناس  ال ة المنت 

 .واحتياجات (
 :المنتج راتيجيةاست من الهدف

ال دؼ الربيست مف استراتيجية المنت  جو تحقيؽ الرتا سوا  كػاف لممسػت مؾ او لمصػان ، 
مسػػت مؾ وتوقعاتػػ ، مػػف حيػػ  الجػػود  لتحقيػػؽ ربػػد مقبػػوؿ، فكممػػا كػػاف المنػػت  يفػػت ومتطمبػػاس ال

والسػػػعر وا سػػػػتدامة، كممػػػػا كػػػػاف جػػػػذا تػػػػمانا لتػػػػروي  وتسػػػػويؽ نػػػػاجد وكػػػػذلؾ يجػػػػ  اف يكػػػػوف 
 .التصميـ قابؿ لمتحقيؽ فت تو  امكاناس المؤسسة وقدرات ا

 حػدود فت ذلؾ يتـ وأف البدمة أو المنت  ب  ف العميؿ بتوقعاس ال دؼ الوفا  جذا ويعنت
 Design for » التصةني  أجةل مةن التصميم «ومف جنا جا  مصػطمد  ،معينة موازنة أو تكمفة

Manufacturing او (DFM)  كػػذلؾ الت كيػػد عمػػص وجػػو  عمميػػاس المتابعػػة المسػػتمر  مػػف قبػػؿ
المسػػػؤوليف  جػػػرا اس تنفيػػػذ التصػػػميـ، ب ػػػدؼ تحقيػػػؽ الموابمػػػة بينػػػ  وبػػػيف امكانػػػاس المؤسسػػػة 
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ذلؾ م ػػاركة فػػرؽ التسػػويؽ والتػػروي  التجػػاري، لموقػػوؼ وقػػدرات ا، سػػوا  ماليػػة او لوجيسػػتية، وكػػ 
عمػػص معطيػػات ـ، لتمبيػػة متطمبػػاس المسػػت مؾ والتعػػاوف ايتػػا بػػيف جميػػ  ا داراس المرتبطػػة سػػوا  
الم ترياس، البحو ، المالية، المراجعة والجود ، المتابعػة والتطػوير وال ػبوف القانونيػة، لموصػوؿ 

 ميـ.لتحقيؽ ال دؼ مف المنت  وأسبا  التص
 اهمية تصميم المنتج:

توجػػد العديػػػد مػػف ا جميػػػاس التػػػت تجعػػؿ مػػػف تصػػميـ المنػػػت  عامػػػؿ جػػاـ وتػػػروري لرفػػػ  
القيمة التسويقية وتحقيؽ الربحية المناسبة، مما يؤجم  ك ولويػة اجتمػاـ مػف المؤسسػاس وال ػركاس 

 مف وج ة النظر الترويجية:
 ي ويحقؽ الميز  التنافسية.التصميـ الجيد يتمف معدؿ مرتف  مف التروي  التجار  -8
 يعمؿ عمص جذ  عدد كبير مف المست مكيف مما يحقؽ الربحية. -8
 يوفر كفا   استبداـ أكبر ويتميز با ستدامة. -8
 يذيد مف  قة المست مؾ فت منتجاس المؤسسة. -8

 :والخدمات المنتجات تصميم الي المؤدية االسباب
 :جديد  بدماس أو منتجاس ـتصمي نحو المن آس توج  نحو األسبا  مف العديد جناؾ

 تحقيؽ الربد. -
 .زياد  المبيعاس -
 .التنافسية القدر  رف  -
 .جديد  توفير وظابؼ -

 من ا: حالية بدماس أو منتجاس تصميـ بإعاد  تتعمؽ أبرا اسبا  وجناؾ
 انبفاف الطم  عمص المنت . -
  كاوا مف مواصفاس معينة. -
 تعديؿ الموازنة. -
 الر بة فت التطوير. -

 لمنتج:اغراض تصميم ا
و أالررف ا وؿ وا جػـ مػف تصػميـ المنػت ، جػو تحقيػؽ اعمػص نسػبة مػف رتػا المسػت مؾ 

العميػػؿ، مػػػف حيػػػ  الرفاجيػػة وا مػػػاف وسػػػ ولة ا سػػػتبداـ وا سػػتدامة وايتػػػا تمبيػػػة ا حتياجػػػاس 
 النفعية م  القيمة المتافة، ويمكف تمبيا ا راف التصميـ فت بعف النقاط من ا:

 ية الجود .منت  مميز بقيمة عال -8
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 التوافؽ وتمبية احتياجاس المست مؾ وا سواؽ المرتبطة. -8
 الحفاظ عمص التكمفة المناسبة م  استدامة البامة. -8
 فتد اسواؽ جديد  وزياد  القدر  ا نتاجية. -8
 تحقيؽ الربحية بمواكبة متريراس السوؽ ورف  القدر  التنافسية.  -8

 :والخدمات المنتجات تصميم في الحديثة االتجاهات
يجػػ  ا نػػا  وتػػ  اجػػداؼ تصػػميـ المنػػت  واسػػبا  ا نتػػاه، تمػػؾ ا تجاجػػاس الحدي ػػة فػػت 

 الجوانػ  بػبعف ا جتمػاـ تزايػد األبيػر ، التصػميـ موتػ  ا عتبػار والجديػة، ففػت السػنواس
 :بين ا مف البدماس او المنتجاس بتصميـ المتعمقة

  .ميةالك الجود  إدار  وبرام  التنافسية القدر  العميؿ، رتا -
  .جديد  بدمة أو منت  لتقديـ المطمو  الزمف تبفيف -
 تقػديـ أو جديػد منػت   نتػاه المطمػو  الػزمف تبفػيف -

 .الجود  ورف  التكمفة بفف وبالتالت جديد  بدمة
 المنت . تقديـ أو إنتاه مجاؿ فت المن    قدراس مراعا  -
 تصػني  إعػاد  الفاقػد، تبفػيف م ػؿ البيبيػةراس ا عتبػا -

 التػار  المنتجػاس مػف الػتبما المنػت ، ونػاسمك
  .والترميؼ

 وكيفيػة إصػال  ب ػ ف لػ  مر ػد أو بػدليؿ اسػتبداـ العميؿ تزويد -
 .بالمنت  المتعمقة الم اكؿ م  التعامؿ

 انواع تصميم المنتج:
 جناؾ نوعاف ربيسياف لتصميـ المنت  وجما كما يمت:

 : وجػػػػػػو عمػػػػػػؿ تصػػػػػػميـ جديػػػػػػد بفكػػػػػػر  مبتكػػػػػػر النةةةةةةوع االول
 ومستحد ة لـ تكف موجود  مف قبؿ.

: وجػػػو تطػػػوير او اجػػػرا  تعػػػديؿ عمػػػص تصػػػميـ النةةةوع الثةةةاني
منفػػػذ بالفعػػػؿ وتػػػـ طرحػػػ  بالسػػػوؽ، برػػػرف تحقيػػػؽ تنافسػػػية 
أفتػػػػؿ وحػػػػؿ بعػػػػف الم ػػػػكالس التػػػػت ظ ػػػػرس بعػػػػد عمميػػػػة 
ا نتػاه والطػر ، لرفػػ  القػدر  الترويجيػة وتعزيػػز الربحيػة، فػػت 

وقػػد يكػػوف جػػذا التطػػوير  تػػو  مسػػتجداس السػػوؽ ومتريراتػػ ،
 فت اي مرحمة مف مراحؿ التصميـ.

 صياغة المشكلة

 تحليل الظروف

 تحديد المشكلة/الهدف

تصور النموذج/ 

 صياغة البدائل

تقييم واختيار 

 النموذج

تخطيط التطوير 

 والتنفيذ

( نموذه تبطيطت يوتد مراحؿ 8 كؿ )
 التصميـ وا رتباط بيف كؿ مرحمة وا برا
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 مراحل التصميم: 
يمكػػػػف ابتصػػػػار مراحػػػػؿ التصػػػػميـ المبتمفػػػػة فػػػػت  ػػػػال  مراحػػػػؿ أساسػػػػية ت ػػػػمؿ العمميػػػػة 

 :)88(ب كؿ جيد وجت التصميمية الص حد ما والتت يج  ف م ا
 الت ع . -
 التحويؿ. -
 التقار .   -

د صػيا ة الم ػكمة ب ػكؿ مك ػؼ ومتػرابط )العصػؼ : وفي ا تطر  الحموؿ بعػاما مرحمة التشعب
الػػػذجنت(، بمػػػا يكفػػػت والوصػػػؿ الػػػص الحػػػؿ األفتػػػؿ، مػػػف مسػػػاحة بحػػػ  كبيػػػر ، با بتعػػػاد عػػػف 
الفرتياس الرير مناسبة وا عتماد عمص المدبالس الجديد  وجػو تحػدي كبيػر يحتػاه الػص مرونػة 

 بطة.فت التفكير، لتحديد الم كمة ب كؿ مبا ر وتقصت الحقابؽ المرت
: بعػػد تحديػػد الم ػػكمة، يػػتـ التركيػػز ب ػػكؿ أكبػػر وا نبػػراط فػػت التفاصػػيؿ ب ػػكؿ عممػػت التحويةةل

أك ػػػر،  ػػػـ تػػػػتـ عمميػػػاس التعػػػديؿ والتحميػػػػؿ المناسػػػبة وفػػػػت جػػػذ  المرحمػػػة يػػػػتـ تحديػػػد األجػػػػداؼ، 
المتريػػراس، الفػػرا، التحػػدياس، نقػػاط التػػعؼ والقػػو   ػػـ تػػ تت مرحمػػة اعػػداد النمػػوذه المبػػدبت، 

يجػػػ  اف يعكػػػس كػػػؿ أوجػػػ  وتفاصػػػيؿ التصػػػميـ ب ػػػكؿ واتػػػد، لتفسػػػير كيػػػؼ تحولػػػس  والػػػذي
الم كمة الص حؿ بسيط ومناس ، بعد تحويم ا الص م كالس فرعية يمكػف العمػؿ عمػص كػال من ػا 
ب كؿ منفرد وبالتوازي، م  مرونة تعديؿ األجداؼ الفرعية او ترييرجا وجػذا يمكػف اف يحػد  فػت 

 ـ وكذلؾ توق  النتاب  أي وقس ا نا  مراحؿ التصمي
 لموصوؿ لمحؿ األفتؿ.

: ت تت جذ  المرحمة بعػد إجػرا  المراحػؿ السػابقة بحيػ  يكػوف الوتػ  أك ػر اسػتقرارا، فقػد التقارب
تػػػػـ تقػػػػديـ الحػػػػؿ المناسػػػػ  لمم ػػػػكمة واسػػػػتبعاد الم ػػػػكالس الفرعيػػػػة وا سػػػػتقرار عمػػػػص األجػػػػداؼ 

لمتصػػػميـ الفعمػػػت والػػػذي أصػػػبد أك ػػػر  وا سػػػترنا  عػػػف البػػػدابؿ والوصػػػوؿ الػػػص النمػػػوذه ا قػػػر 
واقعيػػة لمتنفيػػذ ولمصػػور  ا نسػػ  لمتنفيػػذ والطػػر ، بحيػػ  تتقػػار  وتتوافػػؽ جميػػ  الػػرؤا فػػت اتجػػا  

 .)88(("8واحد وصو  الص ال دؼ األساست مف المنت ، بعد اجتياز عممية التقييـ " كؿ )

                                                           
11

 - John Chris Jones &others (1998)” Design Methods: seeds of human futures” An 

introductory lecture for digital designers, New York. 
12

 - Bernhard E. Bürdek (2005) Design History, Theory and Practice of Product Design” 

Edition form Birkhäuser – Publishers for Architecture, Basel • Boston • Berlin, 

p255. 
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   العوامل التي تؤثر عمى تصميم المنتج:

الوقس والج د والعممياس ا جرابية المبتمفة ا مر الػذي يجعمػ   تصميـ المنت  يستررؽ مف
 يت  ر بعد  عوامؿ من ا:

 الررتية او وظيفة المنت  وفابدت . -8
حي  العامؿ النفعت مف الصناعة او ا نتاه والذي يحدد بنػا  عمػص احتياجػاس ومتطمبػاس 

 اس السوؽ.المست مؾ ويج  جنا اف تعد الدراساس مف فريؽ التسويؽ لقياس احتياج
 مواصفاس المنت  ومعايير نجاح . -8

ويػػرتبط جػػذا العامػػؿ بمػػدا كفػػا   المنػػت  وتحقيقػػ  لرتػػا المسػػت مؾ او العميػػؿ مػػف حيػػ  
 الجود  والسعر وا ستدامة.

 النموذه ا ولت لممنت .                  -8
 وجػػو عامػػؿ جػػاـ، حيػػ  يحػػدد النمػػوذه ا ولػػت التصػػور المبػػدبت لمتطمبػػاس التنفيػػذ ويقػػدـ
تطبيػػؽ فعمػػت لمتصػػميـ، لمتعػػديؿ عميػػ  او الترييػػر وصػػو  ألفتػػؿ نتيجػػة، كمػػا يحػػدد بنػػا  عميػػ  

 متطمباس عممية ا نتاه. 
 العمالة المدربة. -8

وجو عامؿ جاـ وتروري، فتطوير ادا  العمالة وقدرات ا الفكرية فت ظؿ اقتصاد المعرفػة، 
 يتمف الوصوؿ لمنت  ناجد ومطابؽ لممواصفاس.

 لتكنولوجية المتاحة.ا مكاناس ا -8
إف مواكبػػػة المتريػػػراس التكنولوجيػػػة فػػػت عمميػػػة ا نتػػػاه، تػػػوفر مػػػف الوقػػػس والج ػػػد والمػػػاؿ 
وتتمف انتاه كمت مناس  بجود  ادا  عالية فت وقس قياست، مما يسػ ـ فػت التػروي  التجػاري 

 وانت ار المنت .
 التروي  و قافة المست مؾ. -6

ميـ،  قافػػػة وعػػػاداس وتقاليػػػد المسػػػت مؾ، فمػػػا يجػػػ  اف يراعػػػت الصػػػان  ا نػػػا  عمميػػػة التصػػػ
يصمد فت بالد معينة قد   يصمد اف ينت  فت  يرجا، فكمما كاف المنت  ناب  مف  قافػة متوافقػة 

 وا تجاجاس الفكرية لممست مؾ كمما كاف أك ر قبو .
 التمويؿ ورأس الماؿ. -8

جو الذي يحدد مالمػد  يتوقؼ عمص جذا العامؿ كؿ العوامؿ السابقة، فالتمويؿ ورأس الماؿ
إطػػار ا نتػػاه بجميػػ  بصابصػػ  ومكوناتػػ  فكممػػا كػػاف التمويػػؿ مناسػػبا لمتطمبػػاس المنػػت ، كممػػا 

 كانس النتاب  أفتؿ والعكس صحيد.
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 همية تكنولوجيا االنتاج:أ

ممػػا    ػػؾ فيػػ  اف التكنولوجيػػا قػػد سػػاجمس ب ػػكؿ كبيػػر فػػت تحقيػػؽ تطػػوراس متناميػػة فػػت 
ت البمػػداف المتقدمػػة م ػػؿ المانيػػا، الو يػػاس المتحػػد ، روسػػيا، كوريػػا القطػػاع الصػػناعت وباصػػة فػػ

الجنوبية والياباف حي  ا عتمػاد عمػص الحاسػ  ا لػت فػت العديػد مػف المجػا س المتنوعػة، بدايػة 
مف التصميـ ومرورا بعممياس التصػني  ووصػو  لممنػت  الن ػابت ومػف جنػا تتتػد اجميػة توظيػؼ 

لمػػػا تػػػوفر  مػػػف وقػػػس وج ػػػد فػػػت تمػػػؾ المراحػػػؿ المبتمفػػػة، ب ػػػدؼ  امكانػػػاس تكنولوجيػػػا ا نتػػػاه،
الوصػػػوؿ بػػػالمنت  الػػػص افتػػػؿ المواصػػػفاس وتحسػػػيف الجػػػود  وتحقيػػػؽ ا سػػػتدامة، وتقميػػػؿ الفاقػػػد 
وانتػػػػاه الكميػػػػاس المناسػػػػبة فػػػػت اقػػػػؿ وقػػػػس ممكػػػػف، كمػػػػا تفيػػػػد ب ػػػػكؿ كبيػػػػر فػػػػت تنفيػػػػذ البطػػػػط 

حػدد، مػ  امكانيػة تبفػيف التكمفػة، مػف بػالؿ اسػتبدام ا فػت ا ستراتيجية فت مداجا الزمنت الم
الفاعميػػة الت ػػريمية، بمػػا يتناسػػ  واسػػتراتيجياس السػػوؽ وجػػذا مػػا يحقػػؽ التكامػػؿ بػػيف التكنولوجيػػا 
وامكاناس المؤسسة ويمكف ا عتمػاد عمي ػا ب ػكؿ متكػافو، سػوا  فػت منتجػاس جديػد  او تطػوير 

يانػاس لمتطمبػاس السػوؽ، كمػا تسػاجـ تكنولوجيػا ا نتػػاه منتجػاس قابمػة، بنػا  عمػص الدراسػاس والب
فت تعزيػز القػدر  التنافسػية لممؤسسػة، عػف طريػؽ ا بتكػاراس الجديػد  والمسػتحد اس فػت عمميػاس 
التنفيػػذ وا بػػراه الن ػػابت لممنػػت ، فتػػوفر اتسػػاع كبيػػر فػػت قطػػاع ا نتػػاه، لتمتػػد المنافسػػة عمػػص 

 نطاؽ لتصبد عالمية.
 ج عمى سموك المستهمك:تأثير تصميم المنت

لمتصػػميـ الجيػػد والمناسػػ  جماليػػا ونفعيػػا تػػ  ير كبيػػر عمػػص سػػموؾ المسػػت مؾ، فكممػػا كػػاف 
تصميـ المنت  يتميػز بصػريا بقػيـ جماليػة واناقػة  ػكمية، كممػا انعكػس ذلػؾ ايجابيػا عمػص السػموؾ 

قػؿ ا حسػاس، اليومت لممسػت مؾ، نظػرا   ػباع  لمر بػاس الروحيػة وتحقػؽ التػوازف ا نفعػالت، و 
مما يؤدي الص توافؽ نفست واجتمػاعت، يسػاعد عمػص الوصػوؿ ب ػكؿ كبيػر الػص الصػحة النفسػية 
 لمفرد، مما يس ـ فت بنا  مجتم  ارقص، وجذا ما يحقق  ا بداع فت التصميـ بالنسبة لممست مؾ.

 اهمية دراسة السموك الشرائي لممستهمك:
مػػػػوع العمميػػػػاس التػػػػت يقػػػػـو ب ػػػػا الفػػػػرد يمكػػػػف تعػػػػرؼ السػػػػموؾ ال ػػػػرابت لممسػػػػت مؾ ب نػػػػ  مج

لمحصػوؿ عمػص منػت  معػيف، مػف ابتيػار وتفتػيؿ واسػتقرار، برػرف الوصػوؿ لموفػا  بحاجػة مػػا 
 .وتحقيؽ الرتا

لذا يج  اف تكوف جناؾ دراساس واستراتيجياس تسويقية، تعمؿ ب كؿ مك ؼ، عمػص دراسػة 
لتت تػؤ ر عميػ ، سػوا  كانػس نفسػية الجوان  المبتمفة ل ذا السموؾ ال رابت لممست مؾ وا سبا  ا

او اجتماعيػػػة، مػػػف دوافػػػ  ور بػػػاس ومبػػػرراس تسػػػ ـ فػػػت تفتػػػيؿ منػػػت  عػػػف ابػػػر، فاتبػػػاذ قػػػرار 
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ال ػػرا  بالنسػػبة لممسػػت مؾ جػػو عمميػػة معقػػد  ب ػػكؿ كبيػػر وتتػػدابؿ في ػػا المػػؤ راس، سػػوا  كانػػس 

بارجيػػػة تبتػػػ   دابميػػة ت ػػػكم ا الميػػػوؿ والػػػدواف  واجتمامػػػاس المسػػت مؾ وطبيعػػػة  بصػػػيت ، أو
لمػػػؤ راس اجتماعيػػػة و قافيػػػة نتيجػػػة لتفاعػػػؿ المسػػػت مؾ مػػػ  مكونػػػاس البيبػػػة المحيطػػػة، وبالتػػػالت 
فدراسػػة جػػذ  العوامػػؿ يكػػوف رؤيػػة متكاممػػة لطبيعػػة السػػموؾ ال ػػرابت ويقػػدـ مفػػاتيد لإلجابػػة عمػػص 

المنػػت   ك يػػر مػػف التسػػاؤ س التسػػويقية التػػت تفيػػد فػػت الن ايػػة فػػت عمميػػاس تقػػويـ السػػوؽ وموابمػػة
 .لطبيعة متطمباس ور باس المست مؾ

 تصميم المنتج والصناعات االبداعية:
 UNCTAD" United Nationsعػػرؼ مػػؤتمر األمػػـ المتحػػد  لمتجػػار  والتنميػػة "األونكتػػاد"

Conference on Trade and Development  ،الصػػناعاس ا بداعيػػة عمػػص أن ػػا "دوراس بمػػؽ
نتػػػػاه وتوزيػػػػ  المنتجاس/البتػػػػاب ( والبػػػػدماس التػػػػت تسػػػػتبدـ ا بداعيػػػػة ورأس المػػػػاؿ الفكػػػػري  واا

 .)88(كمدبالس ربيسية
كمػػػػا عػػػػركؼ )األونكتػػػػاد( الصػػػػناعاس ا بداعيػػػػة أيتػػػػا ب ن ػػػػا تمػػػػؾ السػػػػم  والبػػػػدماس التػػػػت 

مجموعػاس، جػت: التػرا ،  8تستبدـ ا بداع ورأس الماؿ الفكري كمدبالس أولية، والتػت ت ػمؿ 
 :)88(بداعاس الوظيفية، عمص النحو التالتوالفنوف، ووسابؿ ا عالـ، وا 

صػػػنف  )األونكتػػػاد( إلػػػص مجمػػػوعتيف فػػػرعيتيف: أو جمػػػا أ ػػػكاؿ التعبيػػػر ال قػػػافت  التةةةراث: -2
التقميػػدي، وتتػػـ )الفنػػوف، والحػػرؼ اليدويػػة، والم رجانػػاس، وا حتفػػا س(. و اني مػػا المواقػػ  

 معارف(.ال قافية، وتتـ )المواق  األ رية، والمتاحؼ، والمكتباس، وال
: وت مؿ مجموعة الصناعاس ا بداعية القابمػة عمػص الفػف وال قافػة، وجػذ  المجموعػة الفنون -8

تنقسػػـ إلػػػص الفنػػػوف البصػػػرية، وتتػػػـ )الرسػػـ، والنحػػػس، والتصػػػوير الفوتػػػو رافت، والتحػػػؼ(. 
 والفنوف المسرحية، وت مؿ )الموسيقص، والمسر ، واألوبرا، والسيرؾ(.

تيف فػػػرعيتيف مػػػف وسػػػػابؿ ا عػػػالـ التػػػػت تنػػػت  المحتػػػػوا : ترطػػػت مجمػػػػوعوسةةةائل اإلعةةةةالم -8
ا بػػػداعت ب ػػػدؼ التواصػػػؿ مػػػ  جم ػػػور كبيػػػر، والمجموعػػػة األولػػػص جػػػت الن ػػػر والوسػػػابط 
المطبوعػػة، وتتػػـ )الكتػػ ، والصػػحافة، و يرجػػا مػػف المطبوعػػاس( أمػػا ال انيػػة وجػػت الوسػػابؿ 

 السمعية والبصرية، فت مؿ )األفالـ، والتمفزيوف، وا ذاعة(.
                                                           

13
تطوير الصناعاس ا بداعية فت األردف: دعو  لمعمؿ، ا تحاد األوربت مف أجؿ  (2013)النمري، فارس، وابروف،  - 

 5اقتصاد و قافة إبداعييف فت األردف، ا
ا ست مار البميجت فت الصناعاس ا بداعية، المستقبؿ للبحا  والدراساس ( مرتكزاس 8088ابراجيـ الريطانت ) - 88

 المتقدمة.
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: تتـ الصناعاس الموج ة نحو بمػؽ السػم  والبػدماس، والتػت تحػددجا بداعات الوظيفيةاإل -8

( مجموعػاس 8أذواؽ المست مكيف وديناميكية األسواؽ العالمية، وجذ  المجموعة تنقسػـ إلػص )
 فرعية أبرا: األولص جت التصميـ، وتتـ )الرسـ، واألزيا ، والمجوجراس، ولع  األطفاؿ(.

 الرقمت(.  عالـ الجديد ، وت مؿ )البرمجياس، وألعا  الفيديو، والمحتوا ا بداعتوال انية وسابؿ ا 
والمجموعػػػة الفرعيػػػة ال ال ػػػة جػػػت البػػػدماس ا بداعيػػػة، وتتػػػـ )البػػػدماس المعماريػػػة، وا عػػػالف، 

 والبدماس ال قافية والترفي ية، وفت بعف األحياف األبحا  ا بداعية(.
 " والذي اسػتبدم  الكاتػ  البريطػانتالقتصاد اإلبداعيا" ليظ ر مصطمد جديد مرتبط وجو

( ن ػاطا صػناعيا مبتمفػا تتػـ 88لي ػمؿ عمػص ) 8008" عػاـ  John Hawkins"جػوف جػوكنز
   .مجا س متنوعة تبدأ بالفنوف الت كيمية وتمتد لمجا س العمـ والتكنولوجيا

( توتيد 8 كؿ )
بيانت لبريطة 
تصميـ المنت  

حم ا والعوامؿ ومرا
 التت تؤ ر ب ا.

 الدرض

 الفكرة

تصميم 
 المنتج

 وظيفي

 جمالي

 مبتكرة

 قابمة لمتنفيذ

 الخامة
 التنوع

 التألف

 تقنيات التنفيذ
 حديثة

 مناسبة لطبيعة الخامة

 االخراج
 المهارة

 االستدامة

 المعاصرة

 الجودة

 االداء

 التكمفة
 تنافسية

 تتناسب والدرض
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ا قتصػاد “أو : يسػتبدـ مصػطمد "ا بداعيػة" Creative Economyفا قتصػاد ا بػداعت 

ا بداعت" لإل ار  إلص القطاعاس ال ال ة "لالقتصاد ا بداعت"، والتت ت مؿ كال مػف المؤسسػاس 
 .)88(التجارية والرقمية و ير الربحية ال قافية

ويتتػػد بػػػذلؾ اف الصػػناعاس ا بداعيػػػة جػػػت ركيػػز  أساسػػػية وداعػػػـ قػػوي لالقتصػػػاد القػػػابـ 
ربيس فػػػت النمػػػو وتكػػػويف ال ػػػرواس، بإعمال ػػػا فػػػت عمػػػص المعرفػػػة، كػػػوف المعرفػػػة جػػػت العامػػػؿ الػػػ

القطاعاس التنموية المبتمفة وتعزيػز القػدراس التنافسػية، لتوليػد األفكػار المبتكػر ، مػف اجػؿ إيجػاد 
و التػػػت تعتبػػػر ا سػػػاس المن جػػػت لمصػػػمـ منتجػػػاس وبػػػدماس جديػػػد ، لبنػػػا  مجتمػػػ  المعرفػػػة، 

ومعمقًا لكيفيػة عمػؿ ا بػداع ك ػدؼ ربيسػت فػت  المنت ، فالصناعاس ا بداعية تقدـ ف مًا متقدِّماً 
 مف أجؿ توليد األفكار ون رجا وتسويق ا ب دؼ تنمية الدبؿ القومت. المؤسساس ا نتاجية المبتمفة،

 و" المعرفػة اقتصػاد " لتعبيػري مبتمفتػيف د لتػيف أو مسػتوييف بػيف التمييػز وجػ  وجنػا
 مػا جػت المعرفػة لتعبير اقتصػاد األولص فالد لة ،"المعرفة عمص - المبنت أو - القابـ ا قتصاد"

 أو المعرفيػة العمميػة حيػ  التكػاليؼ مػف سػوا ً  ذات ػا، المعرفػة عمميػاس باقتصػادياس يتعمػؽ
 الببػرا  إعػداد أو ا ست ػارية إدار  األعمػاؿ تكاليؼ أو والتطوير، البحو  تكاليؼ م ؿ الذجنية
 اقتصػادية عمميػة باعتبارجػا العمميػة جػذ  مػف ات ا يػراد النػ أو العابػد وبػيف ج ػة، مػف وتػدريب ـ
 إلػص تػذج  عمص المعرفة ف ت القابـ ا قتصاد لتعبير الد لة ال انية أما أبرا، ج ة مف مجرد 
 وا ست ػاراس والمعمومػاس المعرفػة قطاعػاس حجػـ بحيػ  ت ػمؿ ورحابػة اتسػاعا أك ػر معنػص
 )86(نقديا. أو كاف عينيا بدميا أو سمعيا ن اطا كاف سوا ً  ا قتصادً  نسي  دابؿ الذجنية

 اقتصاد المعرفة:
أصػػػبحس المعرفػػػة جػػػت السػػػمة األساسػػػية  قتصػػػاد القػػػرف الحػػػادي والع ػػػريف والتػػػت تعتبػػػر 
التكنولوجيػػا أحػػد نواتج ػػا، ف يمنػػس المعرفػػة سػػتكوف الركيػػز  األساسػػية لتطػػوير المجتمعػػاس، مػػف 

أصػػبد اجػػـ دعػػابـ ا قتصػػاد المبنػػت  الػػذي الفكػػري،بػػالؿ تنميػػة والعمػػؿ عمػػص بنػػا  رأس المػػاؿ 
فمجتمعػاس الرػد يجػ  اف تؤجػؿ  قتصػاد جديػد  Knowledge-Based Economicعمػص المعرفػة 

فت ظػؿ  ػور  المعمومػاس وا تصػا س، ففػت اقتصػاد المعرفػة، تحػوؿ مف ػـو ا قتصػادية السػابقة 
مػػة، جػػت ألصػػوؿ ال ػػركاس مػػف رأس مػػاؿ او ارف او ومصػػان  ومعػػداس الػػص اصػػوؿ اك ػػر قي

 األصوؿ  ير الممموسة، م ؿ برا اس ا بتراع أو حقوؽ الن ر أو البرام .

                                                           
15

- Mateos-Garcia Juan and Sapsed Jonathan, 2011"The role of universities in enhancing 

creative clustering, Brighton Fuse, p 11. 
16
 ربيس ناب  مكت  إصدار "تطور  وأفؽ م كالت  : العربت عالـال فت المعرفة :"اقتصاد (8008فاروؽ ) البالؽ عبد - 

 .8ا المتحد ، العربية ا ماراس ظبت، أبو والن ر، لمطباعة ظبت أبو  ركة ا عالـ، ل ؤوف مجمس الوزرا 
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 خصائص اقتصاد المعرفة:

يتميػػػػز اقتصػػػػاد المعرفػػػػة بمجموعػػػػة مػػػػف البصػػػػابا ال امػػػػة والتػػػػت تميػػػػز  عػػػػف ا قتصػػػػاد 
 التقميدي وتتم ؿ فت البصابا التالية من ا:

 معرفية كون ا ك ير  ومتنوعة ومتجدد .يعتمد عمص التطوير المستمر لممرجعياس والمصادر ال -
يتميػز بالمرونػػة والتطػور مػػ  منجػزاس التكنولوجيػػا المتجػدد ، ويعتمػػد عمي ػا ب ػػكؿ كبيػر فػػت  -

 جمي  النواحت.
 اقتصاد عالمت ومفتو  دوف حدود مكانية، مما يجعم  قادر عمص التنافسية. -
 .يحتاه الص تعمـ وتدري  ب كؿ مستمر ومتنامت، ووت  بطط لمتطوير -
 يتميز بالسعت الدابـ نحو ا بتكار وا بداع واصالة المنت  لموصوؿ ألفتؿ نتيجة كما وكيفا.  -

 المعرفة بالنسبة لممصمم:

تعنت المعرفة تمؾ المعموماس المنقحة، التت تنت  عف مجموع العممياس العقمية، مػف تعمػـ، 
 إدراؾ وببر  وتوجي  ا لررف معيف، ب دؼ حؿ م كمة ما.

مصػػمـ فت ػػكؿ المعرفػػة جميػػ  الببػػراس والػػتعمـ المتػػراكـ والمكتسػػباس الذجنيػػة، وبالنسػػبة لم
التػػت تكػػوف لديػػ  رصػػيد مناسػػ  مػػف المن جيػػاس، تعتمػػد فػػت اصػػول ا عمػػص المنطػػؽ وتتنػػوع جػػذ  
المصػػادر وتتجػػدد ب ػػكؿ مسػػتمر ومتنػػامت، فالمصػػمـ دابمػػا فػػت حالػػة اطػػالع وبحػػ  وتجريػػ ، 

الفػػػرز والتعػػػديؿ والترقيػػػة ألفكػػػار ، ليتميػػػز المنػػػػت   لموصػػػوؿ لمحػػػؿ ا نسػػػ ، بعػػػد عمميػػػاس مػػػػف
 باألصالة والمعاصر  والتنافسية وجو ما يطمؽ عمي  بالمعرفة ا بتكارية.

وجنػاؾ العديػد مػف تجػار  الػدوؿ المتقدمػة والتػت توتػد قيمػة تصػميـ المنػت  المبنػت عمػص 
لػػػدبؿ القػػػومت، حيػػػ  المعرفػػػة، كعامػػػؿ جػػػاـ فػػػت التػػػروي  التجػػػاري والنمػػػو ا قتصػػػادي وزيػػػاد  ا

تعاممػػػس معػػػ  كعمػػػؿ ابػػػداعت، يحػػػدد  ػػػكؿ المنػػػت  وميزاتػػػ  وأصػػػبد ا عتمػػػاد عمػػػص المصػػػمميف 
وببػػػرات ـ المعرفيػػػة وتػػػوفير بيبػػػاس عمػػػؿ مناسػػػبة ووتػػػ  البطػػػط ا سػػػتراتيجية، التػػػت تتناسػػػ  
أو وطبيعة المنت  والمرحمة والحرا عمػص تحقيػؽ الميػز  التنافسػية، سػوا  فػت الجػود  او التكمفػة 

 الفتر  الزمنية م  الحرا عمص تقميؿ الفاقد.
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 :)27(تصميم المنتج في المانيا

، اتبػ  8282اكتس  التصميـ األلمانت   ر  واسػعة فػت أوابػؿ القػرف الع ػريف، فبعػد عػاـ 
تطور  مساًرا فريًدا حي  واصؿ المصمموف فت الدولة المنقسمة، العمؿ فػت ظػؿ أنظمػة سياسػية 

رقية والرربيػػة، بعػػد أك ػػر مػػف  ال ػػيف عاًمػػا عمػػص إعػػاد  توحيػػد ألمانيػػا، متعارتػػة فػػت ألمانيػػا ال ػػ
: دولتػاف، تػاريخ واحػد" 8212 - 8282يقدـ متحؼ فيترا لمتصػميـ معػرف "التصػميـ األلمػانت 

، إن ا أوؿ نظر  عامة تستك ؼ التصػميـ األلمػانت عمػص 8088سبتمبر  8مارس حتص  80مف 
نظػػػر   اقبػػػة لفمسػػػفاس التصػػػميـ المبتمفػػػة فػػػت جم وريػػػة جػػػانبت السػػػتار الحديػػػدي، أ نػػػا  إعطػػػا  

ألمانيا الديمقراطية وجم ورية ألمانيا ا تحادية، فإنػ  يك ػؼ أيًتػا عػف العديػد مػف أوجػ  الت ػاب  
 .والعالقاس المتبادلة التت تربط التصميـ فت ال رؽ والرر  أ نا  ا نقساـ بيف األمة

الحػػر  تحكم ػػا الكمي ػػي اس، يكسػػر المعػػرف مفػػاجيـ التصػػميـ األلمػػانت فػػت فتػػر  مػػا بعػػد 
الصػػػػور النمطيػػػػة المبسػػػػطة ويعػػػػرف وج ػػػػة نظػػػػر متباينػػػػة، فتتػػػػراو  المعروتػػػػاس مػػػػف األ ػػػػا  
وا تا   إلص التصميـ الجرافيكت والتصميـ الصناعت والتصميـ الدابمت با تػافة إلػص األزيػا  

صػػػر المعػػػرف عمػػػص إعػػػاد  والمنسػػػوجاس والمجػػػوجراس، فعمػػػص بمفيػػػة ا نقسػػػاـ األلمػػػانت،   يقت
توحيد تطور التصميـ لبمد مقسـ سابًقا فحس ، بؿ يسمد أيًتا بمقارنػة فريػد  لمتصػميـ فػت ظػؿ 
الظػػروؼ المبتمفػػة لممجتمعػػاس الرأسػػمالية وا  ػػتراكية، أ نػػا  وجػػود  فػػت الجم وريػػة الفيدراليػػة، 

وكػػاف دور  فػػػت كػػاف التصػػميـ "المصػػنوع فػػت ألمانيػػا" أحػػد محركػػاس سػػوؽ التصػػدير المزدجػػر، 
الجم وريػػة الديمقراطيػػة جػػو تعزيػػز ا قتصػػاد المبطػػط ا  ػػتراكت وجعػػؿ المنتجػػاس اليوميػػة فػػت 
متناوؿ الجميػ ، ومػ  ذلػؾ، ُيظ ػر المعػرف بوتػو  أف التصػميـ األلمػانت عمػص جػانبت السػتار 

يف، الحديدي كاف متعدد األوج  ومتنوعا وم يًرا ولـ يكف مجرد رمػز لنظػاميف اقتصػادييف منفصػم
فقػػػد قػػػدـ أيًتػػػا مسػػػاجمة بفيػػػة باصػػػة بػػػ  فػػػت العمميػػػة التػػػت أدس إلػػػص توحيػػػد ألمانيػػػا فػػػت عػػػاـ 

8212. 
 تصميم المنتج في روسيا:

الروسػت معرتػا فريػدا مػف نوعػ ،   يتنػاوؿ، كمػا جػرس العػاد ، « متحؼ التصػميـ»نظـ 
نما ابتػار موتػوعا لػ  تػاريخ  فػت « لصػناعتالتصػميـ ا»عروتا للزيا ، أو تاريخ الموتة، واا

، يك ػؼ معػرف التصػميـ الصػناعت، عػف تػ  ير كبيػر  روسيا منذ الحقبة السوفياتية وحتص اليػـو
لػػػػن   سياسػػػػة الدولػػػػة السػػػػوفياتية ومػػػػف  ػػػػـ الروسػػػػية فػػػػت صػػػػيا ة البطػػػػوط الربيسػػػػية لمتصػػػػميـ 
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الصناعت، فت تصميـ التمفاز عمػص سػبيؿ الم ػاؿ، أو السػياراس، و يػر  مػف معػداس وأدواس، فػت 

ال ػػ ير انت ػػرس مجموعػػة «  Tretyakovskaya تريتياكوفسػػكايا»ة الرربيػػة مػػف معػػرف الصػػال
كبيػػػر  مػػػف المعػػػداس وااليػػػاس المتنوعػػػة، التػػػت أنتج ػػػا المجمػػػ  الصػػػناعت السػػػوفياتت ومػػػف  ػػػـ 
الروست، وتروي كؿ واحد  من ا مرحمػة مػف مراحػؿ تطػور الرؤيػة الفنيػة فػت التصػميـ الصػناعت 

  ر ب ػػا، مػػف بػػالؿ حكايػػاس متناقمػػة، حػػوؿ الظػػروؼ التػػت أدس إلػػص الروسػػت، والعوامػػؿ التػػت تػػ
 Alexandraساااوفا  وأليكسػػػاندرا  ظ ػػػور جػػػذا المنػػػت  أو ذاؾ وفػػػؽ تصػػػميـ فنػػػت محػػػدد، تقػػػوؿ

Sankova  جػذا أوؿ معػرف لمتصػميـ الصػناعت، يجيػػ  »، مػدير  متحػؼ موسػكو لمتصػميـ إف
سػػياراس األطفػػاؿ ت ػػب  فػػت الواقػػ   عمػػص سػػؤاؿ حػػوؿ ظ ػػور معػػداتنا ب ػػذا ال ػػكؿ، ولمػػاذا كانػػس

، ورأس أف المعػػرف ب ػػكؿ عػػاـ يػػروي حكايػػة الطريػػؽ البػػاا لمتنميػػة فػػت «الػػدباباس الصػػرير 
، وجػػو مقسػػـ إلػػص 8080وحتػػص عػػاـ  8280روسػػيا، يتنػػاوؿ المعػػرف التصػػميـ الصػػناعت منػػذ 

حيػػػػػ  يعػػػػرف قسػػػػػـ تطػػػػػور التصػػػػػميـ فػػػػػت الصػػػػػناعاس « نػػػػػوع الصػػػػػناعاس»مسػػػػاحاس حسػػػػػ  
وآبػػر فػػت الصػػناعاس ال قيمػػة، و الػػ  فػػت صػػناعة الراديػػو والتمفػػاز، فتػػال عػػف قسػػـ  الفتػػابية،

يعرف تطور التصميـ فت صناعة المعداس المنزلية، ويالحظ الزابر بػالؿ تجوالػ  بػيف مبتمػؼ 
عمػػػص جػػػز  كبيػػػر مػػػف تصػػػاميـ المعػػػداس واألدواس « العسػػػكري»منػػػاطؽ العػػػرف جيمنػػػة الطػػػاب  
مجمػؿ التصػميـ الصػناعت فػت روسػيا »الصدد تقوؿ سانكوفا إف لالستبداماس المدنية، فت جذا 

ارتػػبط تاريبيػػا بصػػناعاس الػػدفاع، حيػػ  تػػـ اسػػتبداـ معظػػـ المنتجػػاس الصػػناعية فػػت أ ػػراف 
عسكرية وفت الفتا  بدايػة، ومػف  ػـ تػـ تحويم ػا أو ا سػتفاد  مػف أفكارجػا فػت تصػميـ منتجػاس 

التػت كانػس « النزعػاس»صناعت ب ػكؿ واتػد بػػمف جان  آبر ت  ر التصميـ ال« لمحيا  اليومية
م يمنػػػة فػػػت الدولػػػة والمجتمػػػ  منػػػذ األربعينػػػاس فػػػت القػػػرف الماتػػػت، من ػػػا عمػػػص سػػػبيؿ الم ػػػاؿ 

 81).)اؿبالتحميؽ نحو الفتا  وتحقيؽ إنجازاس فت جذا المج« ال وس»
 تصميم المنتج في الواليات المتحدة االمريكية:

المتحػػد  فػػت ع ػػرينياس القػػرف الماتػػت ولكن ػػا  ظ ػػر تصػػميـ المنػػت  كم نػػة فػػت الو يػػاس
لجػ  المصػنعوف إلػص حيػ  فػت مواج ػة انبفػاف المبيعػاس،  ،ترسبس بالفعؿ بػالؿ فتػر  الكسػاد

 ،يجػػػذ  المسػػػت مكيفبحيػػػ  المصػػػمميف الصػػػناعييف  تػػػفا  مظ ػػػر عصػػػري عمػػػص منتجػػػات ـ 
المظ ػػر ا نسػػػيابت ا جػػػذاألفقيػػة واأل ػػػكاؿ الدابريػػة، وقػػػد ابتمػػؼ  بػػػالبطوط وتميػػزس جػػػذ  الفتػػر 

 حيػػ  اوحػػس تمػػؾ البطػػوط ،الجديػػد تماًمػػا عػػف البػػذخ الزبرفػػت فػػت ع ػػرينياس القػػرف الماتػػت
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اسػػػػتمر اجتمػػػػاـ ، وعرتػػػػوا صػػػػور  التقػػػػدـ وال ػػػػرا  المن ػػػػود لمجم ػػػػور والنمػػػػو بالسػػػػرعة والكفػػػػا  

ا س المسػت مكيف بالتصػػميـ الحػدي  فػػت ا زديػاد بعػػد الحػر  العالميػػة ال انيػة، عنػػدما سػػمحس ا
لم ػػركاس بإنتػػاه المكػػانس الك ربابيػػة، ومجففػػاس ال ػػعر، و يرجػػا مػػف السػػم  ا سػػت الكية بتكمفػػة 

مػف بػالؿ اسػترالؿ  ،ساعد المصمموف الصناعيوف فت بفف التكػاليؼ ب ػكؿ أكبػر ،منبفتة
الب ػػػ ، والتػػػت رقػػػابؽ مػػػواد جديػػػد   يػػػر مكمفػػػة، م ػػػؿ البالسػػػتيؾ والفينيػػػؿ والكػػػرـو واأللمنيػػػـو و 

سػػػاعدس األسػػػعار  ،م ػػػؿ اسػػػتبداـ القوالػػػ  والبػػػتـ ،س ب ػػػكؿ جيػػػد لمتقػػػدـ فػػػت التصػػػني اسػػػتجاب
عمػص الػر ـ مػف أف ، المعقولة وا زدجار المتزايد، عمص الصعيد الوطنت فػت دفػ  الطمػ  ال ػعبت

التبسيط أفسد المجاؿ لمظ ر جديد فػت السػتينياس، اسػتمر العمػؿ الرابػد لممصػمميف الصػناعييف 
،  ، حتػصفػت جميػ  أنحػا  الػبالد نت المفت تريير مظ ر    يػزاؿ التصػميـ الصػناعت حيػ  اليػـو

 الحيا  اليومية.متطمباس وحاجاس جزً ا   يتجزأ مف التصني  واألعماؿ األمريكية، فتاًل عف 

 تصميم المنتج في اليابان:

فػػت السػػنواس القميمػػػة الماتػػية، بػػدأس اليابػػػاف تتجػػ  نحػػػو كسػػ  مزايػػا تنافسػػػية مػػف بػػػالؿ 
اس المنتجػػػاس، بحيػػػ  تحولػػػس مػػػف انتػػػاه المنتجػػػاس البسػػػيطة، التػػػت تعتمػػػد عمػػػص عنصػػػر سياسػػػ

العمؿ، الص انتػاه المنتجػاس ا ك ػر تعقيػدا )المنتجػاس ا لكترونيػة(، واسػتبداـ الك يػر مػف طػرؽ 
ا نتاه التت تعتمد عمص رأس الماؿ، كما استطاعس اف تحقؽ نجاحػا مسػتمرا سػمد ل ػا بػابتراؽ 

ة، وي ير ببرا  التسػويؽ الػدولت، الػص اف نجػا  الصػناعة اليابانيػة تعتمػد بصػفة ا سواؽ العالمي
اساسية عمص الجود  العالية، وتطوير المنتجاس التت تقدم ا لمسوؽ ب ػكؿ مسػتمر ودابػـ، و البػا 
مػا تقػـو جػذ  ال ػركاس بالترمػ  عمػص الصػعوباس التػت تحػد مػف ا بتكػار والتجديػد، كعػدـ اقتنػاع 

المنتجاس الجديػد ، القيػود الحكوميػة وا جتماعيػة، عػدـ تػوفر رأس المػاؿ، وقصػر  ا دار  ب فكار
دور  حيػػا  المنػػت ، ولتجنػػ  تمػػؾ الصػػعوباس والمبػػاطر، تعمػػؿ ال ػػركاس اليابانيػػة جاجػػد  عمػػص 
إيجاد وسابؿ متنوعة لتحسيف ادا  منتجات ا وجودت ا، م ؿ تجمي  البياناس عف المسػت مؾ وآرابػ  

يػػة تطويرجػػا، وابتبػػار المنػػت  بالسػػوؽ قبػػؿ توزيعػػ  عمػػص مسػػتوا  ػػامؿ، كمػػا عػػف المنػػت ، وكيف
تػػػػػولت ال ػػػػػركاس اليابانيػػػػػة اجتمامػػػػػا متزايػػػػػدا لبػػػػػدماس مػػػػػا بعػػػػػد البيػػػػػ ، وباصػػػػػة فػػػػػت ا سػػػػػواؽ 
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، حيػػػ  تػػػولت ال ػػػركاس اليابانيػػػة اجتمامػػػا بالرػػػا بتصػػػميـ المنػػػت  والتػػػروي  لػػػ  ك حػػػد (82)الجديػػػد 

وذلػػؾ لمػػا يحققػػ  مػػف فوابػػد فيمػػا يبػػا زيػػاد  حجػػـ المبيعػػاس، عناصػػر ا سػػتراتيجية التنافسػػية، 
 ومواج ة المنافسة الحاد  فت السوؽ. 

 ،  ال ركاس اليابانيػة فػت ابتػراؽ األسػواؽ العالميػة بمنتجات ػا وقػدرت ا عمػص المواج ػةفنجا
ن ػػا  منتجػػاس  التحػػدي المتم ػػؿ فػػت المنافسػػة المحميػػة والدوليػػة، وكػػذلؾ قػػدرت ـ عمػػص تطػػوير واا

د  بجػػػود  عاليػػػة، وبسػػػعر أقػػػؿ، كػػػؿ جػػػذا ي ػػػير إلػػػص تكيػػػؼ ال ػػػركاس اليابانيػػػة مػػػ  المف ػػػـو جديػػػ
والػربط بػيف عناصػر المػزي  التسػويقت األربعػة.  ،الحػدي  لمتسػويؽ، والت كيػد عمػص وجػود التكامػؿ

با تػػافة إلػػص الج ػػود التػػت تبػػذل ا حكومػػة اليابػػاف مػػف أجػػؿ تمكػػيف جػػذ  ال ػػركاس مػػف تعزيػػز 
األسػػػواؽ  نافسػػػة ال ػػػديد ، وفػػػت نفػػػس الوقػػػس، ابتػػػراؽ األسػػػواؽ العالميػػػة، مػػػف بػػػالؿ دراسػػػةمكانت ػػػا فػػػت الم

 .(20)البارجية وجم  المعموماس والبياناس ال امة عن ا، وتقديـ المساعد  لم ركاس الصرير  والمتوسطة

 :(02)تصميم المنتج في كوريا الجنوبية

  قافت ػا واتػد، عػف طريػؽ ن ػرب ػكؿ منذ التسعينياس، ظ رس كوريا الجنوبية فػت العػالـ 
بدأس منتجػات ـ ا لكترونيػة ، فت الوقس نفس  ،تسمص الموجة الكوريةالحالة التت كانس ال عبية، 

فػػػت ذلػػػؾ الوقػػػس، فػػػت فػػػت تحػػػدي العالمػػػاس التجاريػػػة اليابانيػػػة واألوروبيػػػة واألمريكيػػػة الم يمنػػػة 
، حيػػ  أف ب ػػكؿ سػػري  والػػذي تطػػور ،مجػػاؿ التصػػميـالك يػػر مػػف المجػػا س المبتمفػػة وباصػػة 

التصػػػميـ الكػػػوري يجمػػػ  بػػػيف تكنولوجيػػػا المعمومػػػاس المتقدمػػػة والمن جيػػػة ال قافيػػػة ل ػػػب  الجزيػػػر  
أسمو  الحيػا  الكػوري الحػدي  بمػا فيػ   ،الكورية، عمص وج  البصوا، ازدجار وسابؿ ا عالـ

ا با تػػػػافة إلػػػػص ذلػػػػؾ، تعػػػػد البصػػػػاب ،الصػػػػناعاس، أ ػػػػرس ب ػػػػد  فػػػػت الكػػػػورييف مػػػػف  قافػػػػة
مػػف أجػػؿ ف ػػـ العالقػػة وتػػ  ير نمػػط الحيػػا   ،ا جتماعيػػة الحدي ػػة مفيػػد  ومحفػػز  لتطػػوير التصػػميـ

والتصػػميـ فػػت كوريػػا الجنوبيػػة، تػػـ إدبػػاؿ التصػػميـ فػػت الصػػناعاس ال قافيػػة وظ ػػرس الصػػناعة 

                                                           
19

(" هدخل التس يق الوتقدم" الطبعت االولى, دار زهراى للنشر والت زيع, 2000هحو د جوسن الصويدعي ) - 

 .384-385عووى, االردى, صـ 
20

  مف التجربة اليابانية فت التسويؽ الدولت" مجمة (" مامدا امكانية ا ستفاد8008بف نافمة قدور ) - 
 .880اقتصادياس  ماؿ افريقيا، العدد ال ال  صػ 

21
 - Liangxing Su &  Zheng Yang (2013)” Research on Modern Lifestyle and Design 

of South Korea” Urban Planning and Design Research (UPDR) Volume 

(1) Issue (4), p 69,70,71. 
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، لػذلؾ ُينظػر إلػص فكػففت  ،ا بداعية ال قافية ر  الصناعة ال قافية، يسػود التوحيػد القياسػت والعمػـو

إلػػص تحسػػيف الكػػوري ي ػػدؼ التصػػميـ  ،األسػػمو  األصػػيؿ عمػػص أن ػػا المكػػافو الجمػػالت لمسػػيطر 
بمعنػص  ،الجمالياس والزاوية الفنية لمصناعة ال قافية، لكن  فت الواق  ينتمت إلص الصػناعة ال قافيػة

آبػػػر، تػػػوفر الصػػػناعة ال قافيػػػة المنصػػػة وتػػػؤ ر عمػػػص التصػػػميـ، بينمػػػا يعػػػزز التصػػػميـ تطػػػوير 
المعمومػاس، يعػد ا نترنػس ووسػابؿ ا عػالـ، بعػف أ ػكاؿ الوسػابط  زمػففت  ،ناعة ال قافيةالص

مػػ  و  ،لػػدعـ الصػػناعة ال قافيػػة، فػػت حػػيف أف التصػػميـ يجعػػؿ الجم ػػور يسػػتوعب ا ب ػػكؿ أفتػػؿ
عولمػػة ا قتصػػاد، ظ ػػرس المدينػػة العالميػػة فػػت منػػاطؽ متطػػور  مػػ  العديػػد مػػف المزايػػا لتطػػوير 

مدينػة عالميػة جػت أيًتػا  80فػإف أفتػؿ  ،ة، وبالتػالت ازدجػار التصػميـ أيًتػاالصناعاس ال قافيػ
فػػت كوريػػا الجنوبيػة، سػػيوؿ جػت عاصػػمة با تػافة إلػػص أن ػػا  ،أفتػؿ المػػدف مػف حيػػ  التصػميـ

جنػػػػاؾ م رجػػػػاف تصػػػػميـ سػػػػنوي يركػػػػز عمػػػػص ا بػػػػداع  ،مدينػػػػة إبداعيػػػػة وموج ػػػػة نحػػػػو التصػػػػميـ
 يؤدي إلص مدينة تنافسية، ويساجـ فت تنمية ا قتصاد.وجذا  ،والتصميـ فت الصناعاس ال قافية

 الخاتمة: 
ممػػػا سػػػبؽ يتتػػػد مػػػدا أجميػػػة التصػػػميـ الجيػػػد لممنػػػت  وكػػػذلؾ أجميػػػة عمميػػػاس التطػػػوير 
المستمر والقياس المتواصؿ لمدا تحقيؽ ال ػدؼ منػ  وجػو رتػا المسػت مؾ وايتػا تحقيػؽ الػربد 

نت  فػت جػذ  المسػت مكيف، كػذلؾ مػا يجػ  المناس ، كما وج  توتيد دور التصميـ الجيد لمم
العمػػؿ عميػػ  ب ػػكؿ مك ػػؼ مػػ  تطػػور مف ػػـو التسػػويؽ واعتمػػاد فمسػػفة البيػػ  عمػػص ميػػوؿ وتوجػػ  
المسػػت مؾ، فقػػد أصػػبد مػػف التػػروري دراسػػة سػػموك  ال ػػرابت والعوامػػؿ المرتبطػػة بػػ  والتػػت تػػؤ ر 

منػػت  كعامػػؿ جػػذ  عمػػص قػػراراس ال ػػرا ، وجػػص قػػد تكػػوف متوقعػػة الػػص حػػد مػػا فػػت ظػػؿ جػػود  ال
وتوجي  لقراراس ال را ، طالما يمبػت احتياجاتػ  ور باتػ  النفعيػة والجماليػة وكػذلؾ كعامػؿ اساسػت 
فت القػدر  التنافسػية بػيف المؤسسػاس المبتمفػة، ممػا يؤكػد اف لجػود  المنػت  دور م ػـ فػت ابتيػار 

 المست مؾ الن ابت.
اس، جػت كيفيػػة تمبيػة احتياجػػاس لػذا يجػ  اف تكػػوف اولويػاس اجتمػػاـ المؤسسػاس او ال ػػرك 

السوؽ، ب دؼ تحقيؽ الرتا التكامؿ لممست مؾ، مما يبنص  قة كبير  بػيف طرفػت عمميػة التسػويؽ 
ال ركة والمسػت مؾ الن ػابت، كمػا يجػ  الت كيػد عمػص اجميػة تطبيػؽ معػايير الجػود  عمػص المنػت ، 

   ممكنػػػ  بسػػػعر ألن ػػػا تتػػػمف بنسػػػبة كبيػػػر  تحقيػػػؽ الرػػػرف منػػػ ، والوصػػػوؿ الػػػص اعمػػػص كفػػػا
مناسػػ ، وبالتػػالت وفػػت ظػػؿ التنافسػػية الجػػاد  وارتفػػاع مؤ ػػراس ا دا ، يسػػ ؿ الوصػػوؿ الػػص  قػػة 
المست مؾ وارتاب ، ا مر الذي يعتبر مف أجـ اولويػاس التسػويؽ والتػروي  التجػاري، مػ  الت كيػد 

 .عمص ا قتصاد القابـ عمص المعرفة لما ل  مف بصابا تجعؿ من  اقتصاد المستقبؿ
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 -النتائج والتوصيات: 

توصػػػؿ الباحػػػػ  بعػػػػد إن ػػػػا  جػػػػذا البحػػػػ  الػػػػص مجموعػػػػة مػػػػف النتػػػػاب  والتوصػػػػياس ال امػػػػة 
 والموتحة كما يمت:

 النتائج: -اوال 
 لتصميـ المنت  أجمية كبير  فت عممية التروي  التجاري وتنمية الدبؿ القومت.  -
ميـ نوعػا مػف المنطقيػة ال ػكمية المرجعياس الفكرية ذاس األصوؿ الرياتية تتفت عمص التص -

 والتبطية ا ن ابية. 
الطبيعػػػة والتػػػرا  ومسػػػتحد اس مكت ػػػفاس العمػػػـو جػػػت مصػػػادر اصػػػيمة يمكػػػف الرجػػػوع الي ػػػا  -

كمن جية فكرية تميز تصػميـ المنػت  عمػص اف تقػدـ ب ػكؿ معاصػر يفػت ومتطمبػاس الرػرف 
 با عتماد عمي ا فص انتاه تصميماس منطقية البنا  والتكويف.

ا عتماد عمص مصادر فكرية اصػيمة فػص اسػتحدا  نتاجػاس تصػميمية يتػفت عمي ػا نػوع مػف  -
 الفراد  والتميز.

 .األسواؽ النا بة تفتقر الص الفكر التصميمت وتعطي  أجمية  انوية مما يؤ ر سمبا عمص جود  المنت  -
اجم ػػػا افتقػػػار توجػػػد تحػػػدياس كبيػػػر  لمتحػػػوؿ مػػػف ا قتصػػػاد الصػػػناعت إلػػػص اقتصػػػاد المعرفػػػة،  -

 .العمالة الحالية الص الم اراس المطموبة لمعمؿ وا نتاجية عمص النحو األم ؿ فت اقتصاد المعرفة
 التوصيات: -ثانيا 

 ويوصص الباح  بما يمت:
البح  عف مرجعياس فكرية ذاس منطقية رياتية يمكػف ا عتمػاد عمي ػا كبمفيػاس ومصػادر  - 

ببراتػػ  وأ ػػكاؿ ممارسػػات  المبتمفػػة لتصػػميـ المنػػت ، معرفيػػة وم اريػػة يسػػتقص من ػػا المصػػمـ 
 فالمدبالس الجديد  نواتج ا مبتكر .

تك يػػػؼ البحػػػ  العممػػػت حػػػػوؿ المصػػػادر والمرجعيػػػاس التصػػػػميمية لتكػػػويف مبػػػزوف مرجعػػػػت  -
 يستطي  المصمـ الرجوع الي  وا ستفاد  من ، فت تصميـ المنت  ب كؿ جيد. 
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قيػة بتوصػيفاس المقػرراس التصػميمية، والت كيػد عمػص أجميػة ا جتماـ بتنظير المرجعيػاس المنط -

 تصميـ المنت .

 ان ا  مراكز بح ية ت تـ بتطوير التصميـ بكؿ المدف الصناعية. -

 التوعية ب جمية التصميـ كعامؿ جاـ لتروي  المنت  وتطوير نظـ الت ريؿ. -

ا  العمػػؿ، مػػف أجػػؿ تحتػػاه ال ػػركاس إلػػص تطػػوير بػػرام  تبصصػػية لتػػدري  أك ػػر  ػػموً  أ نػػ -
 .تس يؿ ا نتقاؿ  قتصاد المعرفة، م  دعـ الموظفيف فت الحصوؿ عمص مزيد مف التعميـ والتدري 

يجػػػ  عمػػػص الجامعػػػاس أف تكػػػوف عمػػػص درايػػػة بالم ػػػاراس األك ػػػر قيمػػػة وتناسػػػبا مػػػ  متطمبػػػاس  -
اؿ السوؽ، حتص تتمكف مف تقػديـ أفتػؿ تعمػيـ ممكػف واسػتحدا  بػرام  موسػعة  عػداد أجيػ

 .مؤجمة ل رؿ وظابؼ فت مجا س العمـو والتكنولوجيا وال ندسة والرياتياس
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 المراج : 
 أوال: المراج  العربية:

( مرتكزاس ا ست مار البميجت فت الصػناعاس ا بداعيػة، المسػتقبؿ 8088ابراجيـ الريطانت ) -
 للبحا  والدراساس المتقدمة.

صػػناعاس ا بداعيػػة فػػت األردف: دعػػو  لمعمػػؿ، تطػػوير ال (8088)النمػػري، فػػارس، وابػػروف،  -
 ا تحاد األوربت مف أجؿ اقتصاد و قافة إبداعييف فت األردف.

أياد محمود الرحيـ، دنيا حسف" أ ر أبداع العممية فت تصميـ المنتوه دراسة حالة فػت ال ػركة  -
 العامػػػػػػة لمصػػػػػػناعاس الك ربابيػػػػػػة" المجمػػػػػػة العراقيػػػػػػة لمعمػػػػػػـو ا داريػػػػػػة العػػػػػػدد السػػػػػػاب 

 والع روف.
(" النمذجػة ا فتراتػية ودورجػا فػت عمميػة تصػميـ 8088أيمف محمد عفيفت عػامر وابػروف ) -

المنتجػػاس" مجمػػة العمػػار  والفنػػػوف والعمػػـو ا نسػػانية، المجمػػػد السػػادس، العػػدد ال ػػػامف 
 والع روف.

يؽ (" مػػػا مػػػدا امكانيػػػة ا سػػػتفاد  مػػػف التجربػػػة اليابانيػػػة فػػػت التسػػػو 8008بػػػف نافمػػػة قػػػدور ) -
 الدولت" مجمة اقتصادياس  ماؿ افريقيا، العدد ال ال .

 .88006( العدد 8082جريد  ال رؽ األوسط )جريد  العر  الدولية(، ) -
(: عالقػػػة إدار  التصػػػميـ بتحقيػػػؽ الميػػػز  التنافسػػػية 8002دانػػػ  بالػػػد محمػػػد طػػػاجر عمػػػرو ) -

ردف" جامعػة ال ػرؽ دراسة ميدانية لعينة مف  ركاس ا ن ا  والتعمير العاممػة فػت األ
 األوسط لمدراساس العميا كمية األعماؿ.

(:" دراسة تحميميػة ألسػالي  وأدواس التكمفػة بػالؿ تصػميـ 8086 اجيف، محمد أحمد محمد ) -
قسػػػـ المحاسػػػبة  -كميػػػة التجػػػار   -وتطػػػوير المنتجػػػاس الجديػػػد " جامعػػػة عػػػيف  ػػػمس 

 (.8( العدد )80والمراجعة، مجمد )
 تطػور " وأفػؽ م ػكالت  :العربػت العػالـ فػت المعرفػة "اقتصػاد:(8008)فػاروؽ  البػالؽ عبػد -

 لمطباعػة ظبػت أبو  ركة ا عالـ، ل ؤوف مجمس الوزرا  ربيس ناب  مكت  إصدار
 المتحد . العربية ا ماراس ظبت، أبو والن ر،

(" مػػدبؿ التسػػويؽ المتقػػدـ" الطبعػػة ا ولػػص، دار زجػػراف 8000محمػػود جاسػػـ الصػػميدعت )  -
 .818-818ر والتوزي ، عماف، ا ردف، صػ لمن 

(" أبعػػػاد المنػػػت  الماديػػػة والريػػر ماديػػػة وأجميت ػػػا لممصػػػمـ" 8088جيػػ ـ محمػػػد جػػػالؿ محمػػد ) -
 مجمة العمار  والفنوف، المجمد ال انت، العدد ال امف.
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