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 الملخص :

، ويمًكن يتناول البحث التوصل إلى اعتبارات وعوامل تطوير وتصميم وحدات اإلضاءة بما يتناسب مع احتياجات العمالء

 من تحقيق منهجية منظمة وعملية إلدارة بحوث التطوير، وذلك من خالل:

 دراسة احتياجات ورغبات عينة من الشريحة المستهدفة.  -1

 تحليل الدراسة للتوصل ألولوياتهم عند شراء وحدات اإلضاءة.  -2

 تحليل مجموعة من وحدات اإلضاءة الموجودة بالسوق.  -3

 دراسة الفجوة بينها وبين رغبات العينة وقدراتهم الشرائية.  -4

ء كانت سوا تم دراسة بعض بدائل من خامات معدنية وبدائل زجاجية وبعض الكريستال قليل التكلفة، تؤدي نفس األهداف

فر للطاقة يعمل جمالية أو وظيفية، واستخدام مكونات كهربائية تعطي القدر الكافي من اإلضاءة المناسبة للمكان، وبشكل مو

ة. مع إمكانية تحقيق على حماية البيئة، والعمل على دعم توجه الدولة في التنمية المستدامة وترشيد استهالك الطاقة الكهربائي

مكانيات الشريحة ااإلضاءة المستهدفة لتقليل تكلفة اإلنتاج، وبالتالي تقليل سعر المنتج بما يتناسب مع  إنتاج كمي لوحدات

 األكبر من المستهلكين.
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 وتوصل البحث إلى منهجية تصميم وتطوير وحدات إضاءة جديدة لتحقيق رضا المستهلك ونجاح المشروع، من خالل 

ة تلبي بخامات أقل تكلفة في إنتاج وتصنيع وحدات إضاءة وبأسعار مناسب اعتبارات كان أهمها الوصول لبعض البدائل

 رغبات المستهلكين وتحقق الكفاءة اإلنتاجية.

ختيارات متنوعة انتشار وحدات اإلضاءة المستوردة منخفضة الجودة بأسعار تنافس المنتج المحلي ، وعدم توافر ا  المشكلة:

والجودة  ائح األكبر من المستهلكين  المصريين من حيث المواصفات الجماليةمن المنتج الوطني الذي يلبي رغبات الشر

 المميزة بسعر مناسب . 

ن، بسعر التوصل العتبارات تطوير وتصميم وحدات إضاءة ذات مواصفات جمالية ووظيفية تلبي رغبات المستهلكي الهدف:

 مناسب. 

يق عاملي الجودة المساهمة في رفع القدرات التنافسية لوحدات اإلضاءة المحلية بتحقيق رغبات المستهلكين مع تحق األهمية:

 والسعر المناسب . 

 الكلمات المفتاحية: 

 . منهجية التصميم –لقيمة المضافة ا –لتصميم والتطوير ا –وحدات اإلضاءة 

 

Abstract 

The research discusses reaching to considerations and factors for the development and design 

of lighting units in accordance with customers’ needs, and enables the achievement of an 

organized and practical methodology for the management of development research, through: 

1. Studying the needs and desires of a sample of the target group. 

2. Analyzing of the study to reach their priorities when purchasing lighting units. 

3. Analyzing of a group of lighting units in the market. 

4. Studying the gap between it and the sample’s desires and purchasing capabilities. 

The research has been studied some alternatives of metallic raw materials, glass alternatives 

and some low-cost crystal, that perform the same design goals, whether they are aesthetic or 

functional, and the use of electrical components that give sufficient lighting for the place, and 

in an energy-saving manner that works to protect the environment, and work to support the 

state’s direction in development sustainable and rationalizing electrical energy consumption. 

With the possibility of achieving quantitative production of the targeted lighting units to reduce 

the cost of production, and thus reduce the price of the product in proportion to the capabilities 

of the largest segment of consumers. 

The research found a methodology for designing and developing new lighting units to achieve 

consumer satisfaction and project success, through considerations, the most important of which 

was access to some alternatives with less expensive materials in the production and manufacture 

of lighting units at reasonable prices that meet the desires of consumers and achieve production 

efficiency. 

The problem:  

The spread of imported low-quality lighting units at prices that compete with the Egyptian 

products, and the lack of various options from the national product that meets the desires of the 
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largest segments of Egyptian consumers in terms of aesthetic specifications and distinctive 

quality at an appropriate price. 

The Research Aim: 

Achieving considerations for the development and design of lighting units with aesthetic and 

functional specifications that meet the desires of consumers, at an appropriate price. 

The Importance: 

Contributing to raise the competitive capabilities of local lighting units by achieving consumers' 

desires while achieving quality and appropriate price factors. 

Key words: 

Lighting units - design and development - add value - design methodology. 

 

 المقدمة:

احب صإن تصميم أي منتج يكون نتيجة حاجة اقتصادية تؤثر وتفرض عوامل معينة تكون مؤثرة في قرار المصمم وكذلك 

تيار المنتج المنشأة اإلقتصادية ، حيث أن التأثير االقتصادي لتصميم المنتج يصنع استراتيجيه هامة جدا وهي كيفية اخ

ر اختيارالمنتج  في تحقيق رضاء المستهلك ونجاح أي مشروع. و يعتبر قراوتصميمه لما يلعبه ذلك االختيار من دوراً كبيراً 

ا العديد من وتصميمه عملية دينامكية وجماعية  يتم من خاللها إضافة أو حذف أو تحسين للمنتجات المختلفة ،ويشارك فيه

 الجهات، وتتم من خالل العديد من المراحل. 

ضاء المستهلك راختيار منتج جديد  وتصميمه لما يلعبه من دور كبير في تحقيق  كما سنتناول استراتيجيه استحداث وتطوير و

 ونجاح المشروع. 

 

 : (  New Product Developmentاستحداث وتطوير منتج جديد )

ي لنجاح تلعب استراتيجيه استحداث وتطوير واختيار منتج جديد وتصميمه دورا كبيرا في تحقيق رضا المستهلك مما يؤد

و تحسين أو أعملية ديناميكية وجماعية يتم من خاللها إضافة أو حذف  المشروع. حيث يعتبر قرار تطوير واستحداث المنتج

ذا البحث مناقشة استحداث للمنتجات المختلفة، ويشارك فيها العديد من الجهات، وتتم من خالل العديد من المراحل. يتناول ه

 دائمة وجماعية. اختيار وتصميم المنتج حيث انه عمليه

 وحيث أن اختيار وتصميم المنتج عملية دائمة كان من الضروري توضيح استراتيجية المنتج وأهميتها:

 :قرار تطوير منتج من القرارات االستراتيجية التي تشمل 

 اختيار المنتج أو الخدمة. -1

 تصميم المنتج أو الخدمة. -2

 

 صميمه أو تطويره ؟كيف نقيس جودة الشكل في المنتج الذي نسعي لت

 على قياس مدى نجاحه:جودة شكل المنتج يظهر من مظاهر عدة تساعدنا 

 المستهلك(.)زيادة طلب المستهلكين عليه، يدل على نجاح الشكل ألنه حلقة التواصل بين الفكرة )التصميم( والمتلقي  .1

 استقصاءات الرأي عن شكل منتج ما يعطينا اشارات واضحة على نجاحه. .2

 شكل المنتج بالغرض االستخدامي، وقدرة شكله عن التعبير عن وظيفته دون غموض مع مراعاة الشق الجمالي.ارتباط  .3
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حته وإمكانيات أن يتناسب الشكل مع علوم األرجونوميكس )عالقة استخدام المنتج بما يتناسب مع اإلنسان ومتطلباته ورا .4

 استخدامه( أن يكون سهل ومريح استخداميا.

ية للمكان الذي المنتج مع البيئة الموضوع فيها )مثل وحدة اإلضاءة وتوافقها شكلياً مع البيئة الداخلأن يتناسب شكل  .5

 ستوضع فيه(.

 تناسق األلوان وعالقة الكتلة بالفراغ يدل على نجاح الشكل. .6

 الحداثة والتجديد بما يتناسب مع الموروثات الثقافية والبيئية للمجتمع تحكم علي جودة الشكل. .7

 

 :امل  التي تؤدي إلى ضرورة استحداث أو تطوير منتجات الشركة العو

هناك عدة عومل هامة تؤدي لتطوير المنتجات أو استحداث موديالت جديدة وذلك إلرضاء العمالء والمحافظة علي مكانة 

 لي:المؤسسة اإلنتاجية في األسواق سواء المحلية أو الدولية ، وسيتم تلخيص هذه العوامل في المخطط التا

 
 رسم تخطيطي للعوامل التي تدفع المؤسسة لتطوير منتجاتها –(  1شكل رقم ) 
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 عوامل دعم الجوانب االقتصادية في تصميم المنتج في المؤسسة الصناعية:

كرهم في ذيمكن هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها لدمج اقتصاديات التصميم في العملية اإلنتاجية في المؤسسات الصناعية 

 النقاط التالية :

 

 سم توضيحي يوضح كيفية تضمين اقتصاديات التصميم في المؤسسة الصناعيةر –(  2شكل رقم ) 

 

 أوال : توظيف مصممين جدد :

 بولوجيمن المهم لتطوير مؤسسة صناعية هو توظيف مصمم جديد ، وقد يشارك المصمم الجديد في بعض األبحاث األنثرو 

لي قرارات عأو ربما ُتشركهم في تحليل الوقت الفعلي إلظهار كيف تؤدي االستدالالت والبحوث التسويقية في التأثير  ،1

 .التصميم

صر جديدة الوعي" التجاري لدي المصمم هو المرحلة األولي في طريق النجاح في المراحل المبكرة ، كما أن إضافة عنا"

 .هي خطوة هامة لتحقيق النجاح نشاط من أنشطة التصميممن خبراء التسويق والمبيعات إلى كل 

 عملية التصميم :تطوير ثانيا : 

الل عائد خيجب أن تكون عملية التصميم واقتصاديات هذا التصميم عملية  مستدامة ، و يجب أن يبرر التصميم وجوده من 

ي طريقه إلى ذا يجب أن يجد التركيز التجاراستثماري قوي ، وهي مسئولية قادة ومديري إدارات التصميم للقيام بذلك ، ل

 .عمليات التصميم الحالية

احتياجات المؤسسة  وهذا يعني أهمية ارتباط الفرضية التجارية االقتصادية بمتطلبات التصميم ، وهذا يعني تحقيق التوازن بين

ستخراج اافة للعمالء ، وكذلك واحتياجات العمالء، وهذا يعني عرض النتائج التي يتيحها منتجك كفرصة لخلق قيمة مض

 تصميم :قيمة )ربح ( منهم لصالح المؤسسة االقتصادية ) الصناعية( . يبين الشكل التوضيحي التالي خطوات عملية ال
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 ات التصميمرسم توضيحي لخطو –(  3شكل رقم ) 

 

 ثالثا :القياس والتقييم :

س هل المنتج المنتج كفرصة لخلق قيمة مضافة للعمالء، أي قيا" عملية القياس والتقييم هي خطوة لقياس كل تفاعل يتيحه 

عرفة كيفية ناجح استخداميا وتسويقيا ؟ . هل أصبح لدى المؤسسة المسئولة عن تصميم وتنفيذ المنتج معلومات أفضل في م

جودة في من ال دعم المستخدمين على طول طريق نجاح استخدامهم للمنتج، فهذه المؤسسة بحاجة إلى أن تكون بنفس القدر

 .تعيين نجاح االستخدام ، والنتائج الحقيقية التي يدعمها ، لنجاح األعمال

نجاًحا في  يجب أن يكون األشخاص المكلفون بتصميم المنتج على دراية تامة بما يجعل العمل ناجًحا إذا كانوا سيحققون

 .المنتج

 ميم؟.يؤثر ذلك على األولوية النسبية لمشكلة التصكيف يمكن أن يؤثر ذلك على أسلوب عمل التصميم؟ كيف يمكن أن 

، وسوف   التركيز على اقتصاديات التصميم سيدعم استدامة وظيفة التصميم، وسوف يدعم القيمة الفريدة لوظيفة المصمم

 تدعم في الواقع مخرجات التصميم التي تؤدي إلى نتائج تجارية أفضل .
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 لتطويره:ما هي القيمة المضافة للمنتج الذي نسعى 

 يمكن اإلجابة علي هذا السؤال من خالل المخطط التالي :

 
 رسم تخطيطي للقيمة المضافة للمنتج بعد التطوير –(  4شكل رقم ) 

 

 دراسة متطلبات التصميم الذي يحقق رغبات العمالء :

م، ملبية لرغبات اإلنتاجية ومتطلبات التشاركية في التصمي من أجل الوصول إلى )وحدة اإلضاءة المميزة( التي تحقق الكفاءة

ء )الجمهور(. المستهلكين وبأسعار مناسبة فالبد للرجوع إلى صاحب الحق األصيل في اختيار المنتج المرضي له وهو العمال

جيته في منه ، وهو ما اتبعه البحثحيث يمكن الوصول لهذا بعدة طرق أهمها استقصاءات الرأي وجلسات العصف الذهني

 في البحث عن اتجاهات العمالء في السوق المصري.

 

 أوال :استقصاء أراء العمالء في السوق المصري :

 : وسيلة توزيع االستبيان 

 ( .onlineتم عمل استبانة آلراء العمالء وتوزيعه على منصات الكترونية مختلفة )

 : المستهدف من العمالء 

اإلناث )مع التركيز على اإلناث ألنهن صاحبات قرار الشراء في أغلب الحاالت(، أفراد عشوائية متنوعة من الذكور و

 سنة وبدون حد أقصي من الطبقة المتوسطة ذات التعليم العالي والتعليم فوق المتوسط . 18وتتراوح األعمار من 
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 : حجم العينة 

 . %94ونسبة اإلناث  %6شخص نسبة الذكور  432عدد 

 
 لجنسينبياني لنسبة المشاركة في االستبيان من ارسم  –(  5شكل رقم ) 

 

 

 : المرحلة العمرية 

i. االستبيان  )المقبلون علي الزواج أو المتزوجون حديثا( نسبتهم من العينة المشاركة في عام 25عام وحتي سن  18سن من

 % . 56.7هي 

ii. 17.6نسبتهم من العينة المشاركة في االستبيان هي عام  34عام وحتي سن  25سن من% . 

iii. 13.2نسبتهم من العينة المشاركة في االستبيان هي عام 44عام وحتي سن  35سن من% . 

iv. 12.5نسبتهم من العينة المشاركة في االستبيان هي عام  45أكبر من% . 

 

 االستبيان في المشاركة العمرية للمراحل بياني رسم –( 6)  رقم شكل

 

 : اجمالي دخل األسرة 

 .%31.3من العينة المشاركة في االستبيان هي جنيها 6،000األسرة لديهم عن يقل دخل نسبة من  .أ

 %.38.9من العينة المشاركة في االستبيان هي جنيها  10،000جنيها وحتي  6،000يتراوح دخلهم بيننسبة من  .ب

 . %29.9من العينة المشاركة في االستبيان هي جنيها  10,000يصل دخل األسرة لديهم أكثر مننسبة من  .ج
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 تم طرح مجموعة من االسئلة علي العينة المشاركة في االستبيان وكانت االجابات كتالي:

 م األسئلة األجوبة

 

 -ما هي عدد غرف المسكن )شقه

فيال( الحالي أو المتوقع )للمقبلين 

 علي الزواج( ؟

 غرفتين و صالة 

 ثالثة غرف و صالة 

  غرف وصالة 3أكثر من 

1 

 

 وجد ؟عدد األبناء إن 

 1-2 

  2أكثر من  

 

2 

 

ما هي مساحة مسكنك الحالي أو 

 المتوقع )للمقبلين علي الزواج ( ؟

  متر  100أقل من 

  متر  140متر ،  100مابين 

  متر 140أكثر من 

3 

 

ما هي منطقتك السكنية 

 )محافظتك( ؟

  القاهرة 

 االسكندرية 

 أخري 

4 

 

ما هي ألوان النجف المفضلة لديك 

 ؟

 الذهبي 

 الفضي 

 البرونز 

 أخري 

 

5 
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هل تحب أن تحتوي وحدة 

 االضاءة على كريستال ؟

 نعم 

 ال 

 ربما 

 ال أعلم 

6 

 

ما هي نوع اإلضاءة المفضلة 

 لديك ؟

 الليدLED  

  لمبات عادية 

 لمبات موفرة 

 

7 

 

هل تفضل زيادة اإلضاءة في 

المكان مستخدما اإلضاءة غير 

المباشرة )االسبوتات( باإلضافة 

 النجف ؟إلى 

 نعم 

 ال 

 ربما 

8 

 

ما هي أنواع النجف المفضل لديك 

 ؟

 المودرن  

 

 

 

 الكالسيك النحاس 

 

9 
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  نجف ذو

أذرع أو شرائح 

 كريستال

 

 بدون أي نوع من الكريستال 

 

ما هى الميزانيه التقريبيه لتكلفة 

النجف الخاص بوحدتك السكنية 

 )شقة أو فيال(إجماأل ؟

  10000 - 5000يتراوح من 

 ج.م

  10000يتراوح من - 

 ج.م 150000

  15000يتراوح من - 

 ج.م 20000

  ج.م  20000أكثر من 

10 

 

رتب أولوياتك فى شراء وحدات 

)أختر -اإلضاءةلغرف منزلك :

 ثالثة كحد أقصي (

 )  (غرفه االستقبال 

 )  ( غرفة النوم الرئيسية 

 )  (  غرف النوم األخرى 

 )  (  غرفة الطعام 

  المعيشة  )  (غرفة 

11 

 

 هل تهتم بوجود ضمان للمنتج ؟

 نعم 

 ال 

 ربما 

12 
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ما هى المدة المتوقعه لفترة 

 الضمان للمنتج ؟

 من سنة إلي سنتين 

 من ثالث إلي خمس سنوات 

 عشر سنوات 

 

13 

 

هل من الضروري بالنسبه لكم 

وجود خدمة الصيانة وخدمات ما 

بعد البيع عند الشركه التي تشتري 

 منها النجف ووحدات اإلضاءة ؟

 نعم 

 ال 

 ربما 

14 

 

هل من الضروري بالنسبه لكم 

 نسبة جوده ونقاء الكريستال ؟

 نعم 

 ال 

 ربما 

15 

 

ما نوع الكريستال )المعلقات( 

 المفضل لديكم ؟

  الكريستال المصري

 )كريستال عصفور(

  الكريستال األوروبي

 )شواروفسكي أو بوهيميا (

 الزجاج الصينى 

 الأعلم 

16 

 

رتب أولوياتك عند شراء وحدات 

اإلضاءة ) اختر أربعة كحد 

 أقصي(

 )  ( التصميم 

 )  ( السعر المناسب 

 )  ( الجودة 

17 
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 )  ( اسم الشركة 

 )  ( الضمان 

 )  ( خدمات ما بعد البيع 

 )  ( سهولة النقل والتركيب 

 

 جدول يحتوي أسئلة وأجوبة إستقصاء رأي –( 7شكل رقم ) 

 

من العينة المصوتة  %74.3، ومالحظة أن  %94تحليل نتائج استقصاء الرأي السابق والتي صوت فيها اإلناث بنسبة بعد 

من المصوتون من سكان  %70عاما ، وأن نسبة  34وحتى  18علي االستقصاء من فئة الشباب الذي يتراوح عمرهم من 

 ول التالي :% محافظات أخرى ، كانت كما سنوضح في الجد 29.6القاهرة ، 

 م النتائج واالستنتاجات التي توصلنا إليها من استقصاء الرأي السابق

  .1 % من المشاركين فضلوا أن لون النجف الفضي. 43.3نسبة 

  .2 من المشاركين فضلوا الطراز المودرن. %56.5نسبة 

  .3 % فضلوا احتواء النجف على قطع من الكريستال . 49.1نسبة 

 % 64.6( كداعم مع إضاءة النجف ، كما أن  spot lightوجود إضاءات غير مباشرة )% فضلوا  61.3نسبة 

 .  LEDفضلوا أن تكون اإلضاءة بتقنية 

4.  

%  86.3كانت النسبة األكبر في اختيار أولويات الغرف المستهدفة لوضع نجف بها هي غرف االستقبال بنسبة 

 % . 62.5ة النوم الرئيسية بنسبة % ثم غرف 76.9جاء بعدها غرفة المعيشة بنسبة تصويت 

5.  

نهم جنيها )م 15000% إلى أن الميزانية المقترحة لشراء نجف وحدتهم السكنية ال تتعدي  82.6ذهب نسبة 

 جنيها ( . 10000% اختاروا اال تتعدي  56.9

6.  

قعوا % تو 50.2%  منهم نسبة  83.1ذهب القطاع األكبر من العينة لتفضيل وجود ضمان للمنتج بنسبة تصويت 

 أن تكون نسبة الضمان من ثالث إلى خمس سنوات .

7.  

  .8 % إلى أهمية وجود صيانة وخدمات مابعد البيع للمنتج . 80.3وصوت نسبة 

  .9 ألهمية جودة ونقاء الكريستال . %76.6ذهب نسبة كبيرة تصل إلى 

 63.4 والكريستال األوروبي كانت نسبةنسبة من اختار الكريستال عالي الجودة المتمثل في كريستال عصفور 

 33.8 % مما يعني غياب الثقافة الالزمة عن جودة الكريستال لدى قطاع كبير من المستهلكين حيث صوت نسبة

 مستهلكين اع ال يستهان به من ال% بال أعلم مما يؤكد فرضية غياب المعلومات الخاصة بنقاء الكريستال عن قط

10.  

يث أن السؤال كان السؤال االخير ونتائجه كاشفا بما اليدع مجاال للشك عن أهمية التصميم واقتصاديات التصميم ح

صميم % للت 91.2الخاص بترتيب األولويات اثناء اختيار نجف )وحدات اإلضاءة لمنزلك( كانت اختيار نسبة 

 DECORATIVEلمية للنجف وهي الخاص بوحدة اإلضاءة ) الشكل( وهو ما يتوافق مع التسمية العا

LIGHTING  ان .حيث أن الهدف الرئيسي للنجف الشكل الجمالي واستكمال التصميم الداخلي )الديكور( للمك 

11.  
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وهدف  % من إجمالي المشاركين للسعر المناسب مما يرفع من أهمية اقتصاديات التصميم 85.4كما صوت نسبة  

%  56.9لجمالي بأقل تكلفة ممكنة مما يفسر أيضا تصويت نسبة البحث من الوصول ألقصى درجات اإلشباع ا

 جنيها فقط . 10000اختاروا أال تتعدى تكلفة النجف في منازلهم عن 

12.  

د من من نسبة المشاركين في اختيار الجودة كعامل مهم في اختيارهم للمنتج مما يزي %84.5كما صوت نسبة 

ع المكون من همية المصمم كيفية إيجاد الهرم السحري ثالثي األضالأهمية اقتصاديات التصميم ، وبالتالي تكون أ

 الشكل المميز ، السعر المناسب ، الجودة العالية ) المقبولة ( .

13.  

 الرأي استطالع نتائج يوضح جدول –(  8)  رقم شكل

 
 ( اإلضاءة وحدة) المنتج نجاح مثلث يوضح –(  9)  رقم شكل

 

الستطالع أراء العمالء علي عينة من  (BRAIN STORMINGحلقات مناقشة حرة ) ثانيا: عمل

 المصري:العمالء في السوق 

 حجم العينة ونوعية الجمهور:

 سنة. 23 – 21من اإلناث تتراوح أعمارهن بين  10حلقة المناقشة ضمت عدد 

كانت  لحرةالمناقشة ا عند طرح األسئلة السابقة عليهم وإضافة أسئلة أخرى مثل ما هي أمنياتك لنجفة أحالمك وفتح باب

 كتالي:النتائج 

 تال .ذهبت أغلب اآلراء لتفضيل التصميمات المودرن وأن تكون محتوية على القليل من الكريستال أو بدون كريس .1

 أن يكون تصميم جديد وملفت وبسيط في نفس الوقت وبسعر اقتصادي )مناسب(. .2

 الجديدة كاألبيض أو األسود أو األحمر.ذهبت بعض اآلراء لتفضيل ألوان الفضي وبعض األلوان  .3

 ART DECO  - ARTالبعض فضل أن يكون مستوحى من الطرز النباتية التجريدية في التصميم مثل) .4

NOUVEAU . ) 

 ( .limited editionاقترح البعض عمل تصميم جديد ومميز كإصدار محدود ) .5

 الحاضر.االرتفاعات تكون قليلة النخفاض االسقف في المنازل في وقتنا  .6

 ال مانع لدى البعض أن يكون التصميم كالسيك ولكن يكون بمعالجة وتصور جديد . .7

 من الممكن شراء نجفة غالية قليالً، لو كانت مميزة بدل من ثالثة في نفس الشقة متوسطة الذوق . .8

 .عار مناسبة نخلص من كل ما مضى األهمية الكبيرة للتصميم الجديد المميز والبسيط والمتوافق مع العصر وبأس
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 دراسة تحليلية لكيفية تحقق أهداف اقتصاديات التصميم في تصميم وحدة اإلضاءة :

يتم تحقق أهداف اقتصاديات التصميم مستخدمين بدائل من خامات معدنية و بدائل زجاجية قليلة التكلفة تؤدي نفس األهداف 

 افي من اإلضاءة المناسبة للمكان وبشكل موفر للطاقة .الجمالية والوظيفية واستخدام مكونات كهربائية تعطي القدر الك

 م نموذج التصميم تحليل التصميم

استطاع المصمم عمل تصميم مبتكر جمع بين المعدن والزجاج  -1

 لعمل تصميم مودرن وبسيط وبأقل تكلفة ممكنة.

بالنسبة للهيكل المعدني فقد استخدم الحديد بدال من النحاس  -2

 وكان استخدامه للقطع المعدنية محدود.حيث أنه أقل تكلفة 

بالنسبة للزجاج استخدم المصمم أنابيب من الزجاج بدال من  -3

 الكريستال ألنه أقل تكلفة وأدى وظيفته الجمالية .

( الدوايا كانت متوافقة مع استخدام  holderحوامل الكهرباء ) -4

 اللمبات الليد الموفرة للطاقة الكهربائية.

المستخدمة وكذلك قطع الحديد يمكن إنتاجها القطع الزجاجية  -5

 بشكل كمي مما يحقق الكفاءة اإلنتاجية والمستهدفات االقتصادية.

 24استخدم المصمم هنا اللون البرونزي بدال من الذهب عيار  -6

 قيراط مما وفر الكثير من تكلفة الطالء وبالتالي تكلفة المنتج.
 

1 

 الخالصة :

اعي ذو مواصفات جمالية بأقل تكلفة ممكنة وتحقق في هذا الموديل كافة إستطاع المصمم عمل تصميم صن

 أهداف اقتصاديات التصميم .

 

 

 م نموذج التصميم تحليل التصميم

استطاع المصمم عمل تصميم مبتكر جمع بين المعدن  -1

والزجاج المصنفر )لتغطية اللمبات( لعمل تصميم مودرن 

 وبسيط وبأقل تكلفة ممكنة .

 للهيكل المعدني فقد استخدم الحديد بدال منبالنسبة  -2

 النحاس حيث أنه أقل تكلفة .

بالنسبة للزجاج فقد استخدم الزجاج المصنفر ولم  -3

يستخدم معلقات سواء كريستال أو زجاج لتقليل التكلفة 

 وأدى وظيفته الجمالية .

 ( الدوايا كانت متوافقة مع holderحوامل الكهرباء ) -4

 الموفرة للطاقة الكهربائية. استخدام اللمبات الليد

القطع الزجاجية المستخدمة وكذلك قطع الحديد يمكن  -5

إنتاجها بشكل كمي مما يحقق الكفاءة اإلنتاجية 

 .ديةوالمستهدفات االقتصا

استخدم المصمم هنا اللون البرونزي بدال من الذهب  -6

لي قيراط مما وفر الكثير من تكلفة الطالء وبالتا 24عيار 

 . تكلفة المنتج

 

2 

 الخالصة :

كافة  استطاع المصمم عمل تصميم صناعي ذو مواصفات جمالية بأقل تكلفة ممكنة وتحقق في هذا الموديل

 أهداف اقتصاديات التصميم .
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 م نموذج التصميم تحليل التصميم

استطاع المصمم عمل تصميم مبتكر جمع بين  .1

المعدن والكريستال بكميات قليلة وكذلك أطباق من 

الكريستال وبلون شفاف توافق مع لون النجفة الفضي 

 ممكنة.لعمل تصميم مودرن وبسيط وبأقل تكلفة 

ن بالنسبة للهيكل المعدني فقد استخدم الحديد بدال م .2

 مواسير معدنية ىوأعتمد علالنحاس حيث أنه أقل تكلفة 

 رفيعة.مستطيلة 

 بالنسبة للمعلقات استخدم هنا الكريستال بشكل جميل .3

 وبكميات قليلة بحيث ال تزيد من تكلفة المنتج.

الدوايا كانت متوافقة  (holderحوامل الكهرباء ) .4

 ة.مع استخدام اللمبات الليد الموفرة للطاقة الكهربائي

لحديد يمكن القطع الكريستال المستخدم وكذلك قطع ا .5

انتاجها بشكل كمي مما يحقق الكفاءة االنتاجية 

 االقتصادية.والمستهدفات 

استخدم المصمم هنا اللون الفضي )الكروم( بدال من  .6

قيراط مما اثري جمال التصميم ووفر  24الذهب عيار 

 الكثير من تكلفة الطالء وبالتالي تكلفة المنتج .

 

3 

هذا  تصميم صناعي ذو مواصفات جمالية بأقل تكلفة ممكنة وتحقق فياستطاع المصمم عمل  الخالصة :

 كافة أهداف اقتصاديات التصميم . الموديل
 

 

 م نموذج التصميم تحليل التصميم

استطاع المصمم عمل تصميم مبتكر جمع بين المعدن  -1

والكريستال بقطع محدودة جدا وكذلك أطباق من الكريستال وبلون 

النجفة لعمل تصميم مودرن وبسيط وبأقل عسلي توافق مع لون 

 تكلفة ممكنة .

بالنسبة للهيكل المعدني فقد استخدم الحديد بدال من النحاس حيث  -2

 أنه أقل تكلفة و أعتمد على مواسير معدنية مستطيلة رفيعة .

بالنسبة للمعلقات استخدم هنا الكريستال بشكل جميل وبقطع  -3

 نتج.محدودة جدا بحيث ال تزيد من تكلفة الم

( الدوايا كانت متوافقة مع استخدام  holderحوامل الكهرباء ) -4

 اللمبات الليد الموفرة للطاقة الكهربائية.

القطع الكريستال المستخدم وكذلك قطع الحديد يمكن إنتاجها  -5

 بشكل كمي مما يحقق الكفاءة اإلنتاجية والمستهدفات االقتصادية .

 24من الذهب عيار استخدم المصمم هنا اللون البرونز بدال  -6

قيراط مما أثرى جمال التصميم ووفر الكثير من تكلفة الطالء 

 وبالتالي تكلفة المنتج .

 

4 

 الخالصة:
استطاع المصمم عمل تصميم صناعي ذو مواصفات جمالية بأقل تكلفة ممكنة وتحقق في هذا الموديل كافة 

 أهداف اقتصاديات التصميم .
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 م التصميمنموذج  تحليل التصميم

استطاع المصمم عمل تصميم مبتكر جمع بين المعدن  -1

والكريستال بكميات قليلة لعمل تصميم مودرن وبسيط 

 وبأقل تكلفة ممكنة .

بالنسبة للهيكل المعدني فقد استخدم الحديد بدال من  -2

النحاس حيث أنه أقل تكلفة وكان استخدامه للقطع المعدنية 

 رفيعة .محدود اعتمد على مواسير معدنية 

بالنسبة للمعلقات استخدم هنا الكريستال بشكل جميل  -3

 وبكميات محدودة بحيث ال تزيد من تكلفة المنتج.

( الدوايا كانت متوافقة مع  holderحوامل الكهرباء ) -4

 استخدام اللمبات الليد الموفرة للطاقة الكهربائية.

القطع الكريستال المستخدم وكذلك قطع الحديد يمكن  -5

فات بشكل كمي مما يحقق الكفاءة االنتاجية والمستهدانتاجها 

 االقتصادية .استخدم المصمم هنا اللون الذهبي )الورنيش(

 24واللون الكروم )الفضي ( بالتبادل بدال من الذهب عيار 

قيراط مما اثرى جمال التصميم ووفر الكثير من تكلفة 

 فة المنتجالطالء وبالتالي تكل

 

5 

ذا المصمم عمل تصميم صناعي ذو مواصفات جمالية بأقل تكلفة ممكنة وتحقق في هاستطاع الخالصة :

 الموديل كافة أهداف اقتصاديات التصميم .

 

 

 منهجية تطوير وتصميم وحدات اإلضاءة الستحداث منتج جديد:

 األتي :وتتلخص في وتم التوصل مما سبق لمجموعة من االعتبارات ومنهجية التصميم الستحداث منتج جديد، 

 
 رسم توضيحي يبين منهجية التصميم لخلق منتج جديد -(  10شكل رقم ) 
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 اعتبارات تطوير وتصميم وحدات اإلضاءة الستحداث منتج جديد:

 

 رسم توضيحي يبين اعتبارات التصميم لخلق منتج جديد -(  11شكل رقم ) 

 

 : النتائج 

سوق و دراسة ألخر لمواكبة تطور وتغير الذوق وتغير اتجاهات الأهمية استطالع آراء الجمهور ) المستهلكين( من حين  .1

 دورة حياة المنتج من أجل تطوير المنتجات الحالية ، وتصنيع منتجات جديدة تتوافق مع متطلبات السوق.

أهمية تضمين اقتصاديات التصميم في عمل المصمم بشكل أساسي لتحقيق أهداف المؤسسة في الربح و تطلعات  .2

 في ذات الوقت . المستهلكين

أهمية استخدام المصمم ألفكار مبتكرة وبدائل تصميمية للتوفير في تكاليف اإلنتاج مع الحفاظ على النواحي الجمالية  .3

 والوظيفية لوحدة االضاءة .
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تصميمي وضخ تدريب المصممين المستمر لمواكبة التقدم العلمي وزيادة قدراتهم المعرفية التي تنعكس علي انتاجهم ال .4

الذي يمنحهم  اء جديدة في ادارات التصميم من تعيين مصممين جدد يحملوا أفكار متنوعة ومبتكرة ويملكوا العلم الحديثدم

 امكانيات التطوير والتحديث في تصميم المنتجات .

 

 : التوصيات 

غير الذوق ور وتالتوسع في عمل األبحاث التسويقية واستطالعات الرأي بطرق متنوعة وعلى شرائح كبيرة ، لمواكبة تط .1

 وتغير اتجاهات السوق من وقت ألخر .

يم الخاص التعاون بين المؤسسات الصناعية والمراكز البحثية والجامعات المتخصصة في مجال اإلضاءة لتطوير التصم .2

 بوحدات اإلضاءة .

حوث والتقني في بتطوير وسائل تدريس وحدات اإلضاءة وإرسال بعثات خارجية للمصممين لمواكبة التطور العلمي  .3

 تطوير تصميمات وحدات اإلضاءة .

اإلنتاج  إنشاء إدارت بحوث وتطوير في المؤسسات الصناعية للعمل على التطوير المستدام لتقنيات التصميم وتطوير .4

 وخلق منتجات جديدة .

عر المنتج بما يتناسب تقليل س التوسع في اإلنتاج الكمي لوحدات اإلضاءة المستهدفة بالتطوير لتقليل تكلفة االنتاج وبالتالي .5

 مع امكانيات الشريحة األكبر من المستهلكين.

االضاءة  ( لتعطي القدر الكافي من LEDالتوسع في استخدام مكونات كهربائية ووسائل اضاءة موفرة للطاقة )تقنية  .6

 ومي لتوفير الطاقة.ب مع التوجه القالمناسبة لحجم وحدة االضاءة والمكان ، وبأقل تكلفة ممكنة وبشكل موفر للطاقة بما يتناس
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