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  فى مجال التصمیم اعداد المصمم الصناعى فى ضوء المتغیرات الحدیثة متطلبات
Qualification Requirements of Industrial Designers in Light of modern Changes in 

Design Field  
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  السكندریة ا - جامعة فاروس -كلیة الفنون والتصمیم - مدرس بقسم التصمیم الصناعى
  

  :Abstractالملخص 
أنواع التصمیم الذى  الصناعى ھو أحدوالتصمیم . فرد ولكن كمجتمع كامل نوع من النشاط معقد للغایة یرتبط باالنسان لیس كھو التصمیم 

. تكار ھذا التصمیم الوحید القادر على اب والمصمم الصناعى ھو الشخص. م االحتیاجات االنسانیة والبیئیةئیھدف الى ابتكار تصمیم یال
ھذه ومعلمى التصمیم وخالل العشر سنوات السابقة مر التصمیم بتغیرات وتحوالت بدرجة كبیرة وبالرغم من ذلك لم یواكب تعلیم التصمیم 

قدیمة والتى تغیرت تغیرا ملحوظا سواء من حیث األسالیب وتقنیات طالب التصمیم طرق  یتعلم حیثالتغیرات والتحوالت الجدیدة 
ظھور جیل جدید من الى  أدى ممااكتشافاتھا  وتطورھا وتعددالحدیثة  التكنولوجیةانتشار العلوم باالضافة الى , والمجاالت التصمیمیةأ

وتطلعھ المستمر تطور ثقافة المستعمل و, على نظم البرمجة الحدیثةفى تصمیمھا تعتمد والمنتجات والخدمات التى لم تكن موجودة من قبل 
تتلخص مشكلة  لذا, أصبحت مشاكل التصمیم معقدة جدا وتتطلب تخصصات متعددة لحلھاف, والخدمات والتطویر لتلك المنتجاتفى التحسین 
 لمتطلباتواستھدف البحث الوصول , كیفیة اعداد المصمم الصناعى القادر على مواجھة التغیرات الحدیثة فى مجال التصمیمالبحث فى 

من االستنباطى ولتحقیق ھذا الھدف استخدم البحث المنھج , فى مجال التصمیم المتغیرات الحدیثة ضوء فىالحدیث اعداد المصمم الصناعى 
للمتغیرات الحدیثة فى مجال التصمیم والمشكالت التى باالضافة , والمصمم الصناعى, والتصمیم الصناعى, خالل عرض لمفاھیم التصمیم

اعداد المصمم  متطلباتل الوصولبھدف وذلك  ,الحالى المصمم الصناعى مھاراتت ولثقافاباالضافة , قد تواجھھ فى ظل ھذه التغیرات
  .فى مجال التصمیم الحدیثة غیراتتملا فى ضوءالصناعى 

مواجھة التغیرات الحدیثة فى مجال التصمیم  تمكنھ منالحدیث  المصمم الصناعىعداد وضع متطلبات النتائج ھو ال وأھم ما توصلت الیھ
والعلوم علوم التصمیم األساسیة  معرفة ودراسةطالب التصمیم الصناعى یجب على حیث  تعلیمیةالى متطلبات تطلبات ھذه المتنقسم و

والنظم الرقمیة نظم البرمجة الحدیثة مجال التصمیم كبشكل كبیر فى لعلوم المستحدثة والتى أثرت ل باالضافةاالنسانیة والھندسیة 
واالخراج والعرض كمھارات الرسم والصنعة والنمذجة ومتطلبات مھاریة , الحدیثة من العلومرھا وغی النانوتكنولوجى والمیكاترونیكسو

ومتطلبات تدریبیة , وغیرھا والقدرة على التكیف مع التغیرات السریعة واللغة واالتصال والتعاونومھارات التعامل مع برامج الكمبیوتر
معلمى التصمیم وطالب التصمیم على الطرق والتقنیات واألسالیب الحدیثة یب تدر یجبحیث سواء لطالب التصمیم أو معلمى التصمیم 

لتدریب على تطبیق الجانب العملى للعلوم السلوكیة واالجتماعیة والتى تعتبر من أھم العلوم الالزمة لتصمیم لباالضافة , فى مجال التصمیم
  . التفاعل وتصمیم الخدمة وتصمیم الخبرة

  :Keywords ةدرشالكلمات الم
العلوم ,  Industrial Designer  المصمم الصناعى, Industrial Design التصمیم الصناعى, Design التصمیم

 مصمممشكالت ال, User cultureثقافة المستعمل  ,Behavioral &Sociological Sciencesاالجتماعیة والسلوكیة 
Designer problems ,التغیرات الحدیثة Modern Changes ,ومھارات  تثقافا Cultures &Skills  

  :Introductionمقدمة 
ونظم إن التغیر والتطور الھائل فى مجال تكنولوجیا 

فى الدول والعلوم المستحدثة االتصاالت والمعلومات 
تصمیم بدرجة كبیرة من الالمتقدمة أدى الى تطور مجال 

جدیدة متطورة لم تكن وخدمات خالل ظھور منتجات 
 تمد فى تشغیلھا على نظم البرمجةموجودة من قبل وتع

Norman, 2010)( , مما أدى الى تطور ثقافة المستعمل
وظھور جیل جدید من المستعملین صغار السن یستطیعون 

بسھولة باالضافة  الحدیثة والمتقدمةالتعامل مع المنتجات 
, لتطلعھم المستمر فى التحسین والتطویر لتلك المنتجات

دة جدا وتتطلب تخصصات فأصبحت مشاكل التصمیم معق
وحیث أن مجال التصمیم , ) Chloe 2007(متعددة لحلھا 

یتعامل الیوم مع العدید من المجاالت والتخصصات كاالدارة 
, واالنتاج والجودة والدعایة واالعالن والتسویق وغیرھا

وكل مجال من ھذه المجاالت فى تطور مستمر سواء من 
ة أو المھارات المطلوبة حیث المفاھیم أو التقنیات المستخدم

وذلك للوصول بالمنتج أو الخدمة الى أعلى جودة وتحقیق 
لذا نجد المصمم  ,متطلبات العمالء وتطلعاتھم المستقبلیة

الصناعى الیوم یواجھ الكثیر من التحدیات فى مجال 
ومھارات المصمم الصناعى  تعلیمفبالرغم من , التصمیم

صبحت غیر كافیة الحالى فى مجال التصمیم اال أنھا أ
الدراسات وذلك ألن  الحدیثةلمواجھة التحدیات والتغیرات 

طالب فتقر یدراسات بحوث التصمیم بالصین أثبتت أن 
الى التوازن بین الدراسة النظریة وممارسة التصمیم بھا 

كما أن التصمیم خالل العشر   ) Kin 2010. ( التصمیم
بیرة سنوات السابقة مر بتغیرات وتحوالت بدرجة ك

ومعلمى التصمیم وبالرغم من ذلك لم یواكب تعلیم التصمیم 
طالب  یتعلم حیث, ھذه التغیرات والتحوالت الجدیدة

قدیمة والتى تغیرت تغیرا ملحوظا وتقنیات التصمیم طرق 
 ,Mine)سواء من حیث األسالیب أوالمجاالت التصمیمیة 

وبعض مدارس التصمیم فى العالم كأمریكا . (2012
وأسیا تشیر الى أنھ لم یتم اعداد طالب التصمیم  وأوروبا

بالقدر الكافى بالنسبة للعلوم السلوكیة التى تعتبر ھامة جدا 
لمجاالت التصمیم التفاعلى وتصمیم الخدمة وخبرة 

وبذلك نجد أن اعداد  .).(Norman, 2010 المستعمل 
مصمم المستقبل یحتاج الى امداده بمعرفة أوسع عن 

الیب التصمیم لیكتسب خبرة أكثر عملیات وطرق وأس
شموال من خالل التعلیم متعدد التخصصات للتكیف مع واقع 

وكما أشار نورمان الى أنھ  .(Mine, 2012) البیئة الجدید
بالرغم من أنھ ال یزال ھناك حاجة الى المنھج الكالسیكى 
للتصمیم الصناعى اال أننا بحاجة الى جیل جدید من 

لمعرفة عن العلوم والتكنولوجیا المصممین على قدر من ا
كما أننا بحاجة الى شكل جدید من تعلیم  والناس والمجتمع

الجانب النظرى والعملى للعلوم االجتماعیة بالتصمیم یھتم 
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والسلوكیة والتكنولوجیا الحدیثة ولكن ال یمكننا نسخ 
الدورات الحالیة من تلك العلوم ولكننا بحاجة الى اختیار ما 

 ,Norman  متطلبات الالزمة للتصمیم یتناسب مع ال
, بعض مفاھیم التصمیمالبحث ھذا تناول یلذا . ).(2010

 تعلیمباالضافة ل, والمصمم الصناعى, والتصمیم الصناعى
والمشكالت التى قد , المصمم الصناعى الحالى مھاراتو

والمتغیرات الحدیثة فى مجال , تواجھھ فى مجال التصمیم
مصمم الاعداد متطلبات رفة معوذلك بھدف , التصمیم

فى مجال  الحدیثة تغیراتمالالحدیث فى ضوء صناعى ال
  .التصمیم

كیفیة اعداد المصمم الصناعى الحدیث  ھذه الدراسةتناول ت
، التغیرات الحدیثة فى مجال التصمیم القادر على مواجھة 

الحدیثة فى مجال  المتغیرات من خالل التعرف علىوذلك 
مصمم الصناعى الحالى فى ظل ھذه التصمیم ومشكالت ال

یمكن تحدید المتغیرات باالضافة لثقافاتھ ومھاراتھ الحالیة 
وضع ھذه المتغیرات الحدیثة وبالتالى  مواجھةكیفیة 

عداد المصمم الصناعى الحدیث القادر المتطلبات الالزمة ال
  .لتغیرات الحدیثة فى مجال التصمیمعلى مواجھة ا

صناعى المصمم الاعداد  طلباتلمتالوصول ونستھدف بھذا 
  .فى مجال التصمیم الحدیثة لتغیراتاقادر على مواجھة ال

من خالل عرض لمفاھیم االستنباطى المنھج ویستخدم لذلك 
, والمصمم الصناعى والتصمیم الصناعى التصمیم

والمشكالت التى قد , لمتغیرات الحدیثة فى مجال التصمیموا
, تغیراتمظل ھذه ال فى المصمم الصناعى الحالى تواجھ

, باالضافة لثقافات ومھارات المصمم الصناعى الحالى
تحدید كیفیة مواجھة المتغیرات الحدیثة فى مجال ل وذلك

الصناعى  المصمماعداد  متطلباتاستنباط التصمیم وبالتالى 
   . لمتغیرات الحدیثة فى مجال التصمیمامواجھة القادر على 

  :Basic concepts المفاھیم األساسیة
  :الصناعى والمصمم الصناعىالتصمیم التصمیم و: أوال

لم و )Elif 2004( ھو نشاط متعدد التخصصاتالتصمیم 
فقط وانما مع  الشكل والوظیفةیعد النشاط الذى یتعامل مع 

 Norman(.االحتماالتو مجموعة أوسع من التوقعات
2010 (Aysem 2011,  فعندما یقوم المصمم الصناعى

یتعامل مع الكثیر من المعاییر التى تتداخل مع  بالتصمیم فانھ
التخصصات األخرى مثل الھندسة والتسویق وعلم النفس 
واألنثروبولوجیا وغیرھا من أجل وضع الخواص الشكلیة 

التصمیم مجال و. )Elif 2004 ( لألشیاء التى یتم تصنیعھا
ممارسة النظریة والدراسة یجب ان یكون فیھ توازن بین 

لتطبیق أن الممارسة ھى أفضل وسیلة  حیث التصمیم
ویستمد تصمیم المنتج . )Kin 2010( تفعیل النظریاتو

الصناعى فى مجال التصمیم مفاھیمھ وأسالیبھ من العلوم 
. )Elif 2004( والفنون والھندسة والعلوم االنسانیة 

والتصمیم الصناعى ھو أحد أنواع التصمیم الذى یستخدم 
جمالیات وتصمیم لتحسین یقیة كال الفنون والعلوم التطب

ستخدم یوبیئة عمل ووظیفیة واستعمالیة المنتج وربما 
ویجمع  )Elif 2004 .(لتحسین تسویق وانتاج المنتج

التصمیم الصناعى بین تخصصات الفنون البصریة 
والتكنولوجیة وذلك باستخدام مھارات حل المشكالت 

ویغطى التصمیم الصناعى . )Aysem 2011( واالتصال
االجتماع  ومألن مدى واسع من التخصصات مثل علا
, )القضایا االجتماعیة, التغیرات فى المجتمع, المجتمع(

وادارة األعمال , )االثنوغرافیا, الثقافة(واألنثروبولوجیا 
, التكنولوجیا(الھندسة , )ھویة الشركة, االدارة, التسویق(

, الشكل( علم الجمال, )العملیات, الخامات, التقنیات
, األمان, التشغیل( األرجنومیكس, )الطراز ,لتصورا

 Aysem( )(Giard 2000 )االحساس, االستعمالیة

المجلس الدولى لجمعیات التصمیم  ھعرفقد و. )2011
نشاط ابداعى یھدف لتحدید الخصائص "  الصناعى على انھ

الشكلیة لألشیاء التى تنتج من خالل الصناعة وتشمل ھذه 
جیة والعالقات الھیكلیة والوظیفیة الخصائص السمات الخار

التى تحول النظام الى وحدة متماسكة سواء من وجھة نظر 
المنتج أو المستعمل ویمتد التصمیم الصناعى لیشمل جمیع 
جوانب البیئة البشریة المرتبطة باالنتاج 

كما . )Christiaans,1992( )Elif 2004.(الصناعى
 IDSAكیة  مین الصناعیین األمریمجمعیة المصعرفتھ 

خدمة مھنیة لخلق وتطویر المفاھیم والمواصفات "على أنھ 
التى تحسن وظیفة وقیمة ومظھر المنتجات واألنظمة 
 لتحقیق المنفعة المتبادلة لكال المستعمل والشركة المصنعة

") .www.idsa.org/what-is-industrial-design 
2010( )Aysem 2011( . ووفقا للجمعیة الوطنیة

لمدارس الفنون والتصمیم فان التصمیم الصناعي یشمل 
الجمع بین تخصصات الفنون البصریة والتكنولوجیة، "

 وذلك باستخدام مھارات حل المشاكل واالتصاالت
.)Aysem 2011( . والشخص الوحدید القادر على خلق

یم والمواصفات التى تحسن وظیفة وقیمة وتطویر المفاھ
ومظھر المنتجات ھو المصمم الصناعى حیث أنھ شخص 

ویقوم  .واعى وقادرعلى فھم االحتیاجات االنسانیة والبیئیة
بتطویر ھذه المفاھیم والمواصفات من  م الصناعيالمصم

خالل تجمیع وتحلیل وتركیب البیانات لالسترشاد بھا فى 
حیث أن دور , الشركة المصنعةوضع متطلبات العمیل و

المصمم ھو ایجاد حلول لمشاكل التصمیم من حیث الشكل 
وسھولة االستخدام وبیئة العمل والتسویق وتطویر العالمة 

وغالبا ما تقدم  )De Noblet 1993( .التجاریة والمبیعات
مات التصمیم الصناعى من خالل اطار عالقات عمل دخ

وتشتمل , التطویروعة مجممع أعضاء أخرین فى تعاونیة 
االدارة  التمجموعات العمل على متخصصین فى مجا

ویعبر المصمم الصناعى , والتسویق والھندسة والتصنیع
عن المفاھیم التى تجسد جمیع معاییر التصمیم ذات الصلة 

وبذلك یعتبر المصمم  . والتى تحددھا مجموعة العمل
 Elif. (الصناعى ھو جسر التواصل بین جمیع التخصصات

2004 (  
  :المتغیرات الحدیثة فى مجال التصمیم: ثانیا

فى الفترات المبكرة من التصمیم الصناعى كان التركیز 
على تصمیم المنتجات المادیة التى یركز المصمم الصناعى 
فیھا على الشكل والوظیفة والخامات والتصنیع والتى كانت 

قد تتطلب مھارات فى الرسم والتشكیل والنمذجة والعرض و
تم صقل ھذه المھارات بدرجة كبیرة على مدى سنوات 

وأدى التغیر والتطور الھائل فى مجال تكنولوجیا . عدیدة 
الى تطور  المتقدمةالمعلومات ونظم االتصاالت فى الدول 

مجال تصمیم المنتجات بدرجة كبیرة من خالل ظھور 
منتجات جدیدة متطورة لم تكن موجودة من قبل وتعتمد فى 

ا على نظم البرمجة والنظم الرقمیة كالموبایل واألى تشغیلھ
باالضافة النتشار أجھزة , باد واألى فون وغیرھا

االستشعار وأجھزة التحكم والمحركات وشاشات العرض 
وغیرھا وكلھا تعتمد على التصمیم التفاعلى وتصمیم الخدمة 

وأدى انتشار ھذه  )(Norman, D. 2010 .وتصمیم الخبرة
المنتجات بكل دول العالم الى تطور ثقافة المستعمل بطریقة 
مذھلة من خالل ظھور جیل جدید من المستعملین صغار 
السن على قدر ھائل من المعرفة بھذه النظم الجدیدة 

بسھولة باالضافة لتطلعھم ویستطیعون التعامل معھا 
المستمر فى التحسین والتطویر لتلك المنتجات فى المستقبل 
من خالل التركیزعلى االمكانیات والمھام والخدمات التى 
تقدمھا البرامج التشغیلیة لتلك المنتجات وتطلعھم لكل ما ھو 

فأصبحت مشاكل التصمیم معقدة Chloe 2007) (جدید 

http://www.idsa.org/what-is-industrial-design
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ونتیجة ألن . لحلھا جدا وتتطلب تخصصات متعددة
المصممون الصناعیون الیوم یعملون فى الھیاكل التنظیمیة 
والمشكالت االجتماعیة وفى تصمیم التفاعل وتصمیم 
الخدمة وتصمیم الخبرة فأصبحت المھارات السابقة محدودة 
االستخدام فى مجاالت التصمیم الجدیدة وتحتاج الى التطویر 

بمھارات البرمجة  أو فى بعض األحیان الى االستبدال
والتفاعل واالدراك البشرى باالضافة الى النمذجة السریعة 
واختبارات المستعمل والتى تعنى معرفة العلوم السلوكیة 
. واالجتماعیة واالحصاءات والتصمیم التجریبى

(Norman, D. 2010)  ومع ظھور العلوم الحدیثة كعلم
عالم  النانوتكنولوجى الذى یعتبر ھو الجیل الخامس فى

االلكترونیات والذى أدى الى احداث ثورة كبیرة فى مجال 
تصمیم وصناعة الخامات حیث أعطى للخامات الطبیعیة 
مستوى متقدم جدا من الخصائص الجدیدة والمتطورة وأثر 
, بشكل كبیر على خصائص خامات المنتجات الصناعیة

لدرجة أدت الى تحسین خواصھا بشكل كبیر باالضافة 
                                                . صغیر حجم المنتجات بدرجة فائقةالمكانیة ت

)https://uqu.edu.sa/semohamed/ar/70342 ( ومع
الذى یجمع   Mechatronicsظھور علم المیكاترونیكس 

بین الھندسة المیكانیكیة والھندسة الكھربیة وھندسة الحاسب 
رة مذھلة من یوم إلى وھندسة االلكترونیات وتطوره بصو

آخر أدى الى ظھور منتجات یعتمد تشغیلھا على دمج أنظمة 
میكانیكیة وإلكترونیة ویقوم بدور المنسق فیھا منظومة تحكم 

 (control system) , ویدخل المیكاترونیكس فى العدید
من المنتجات مثل الغّساالت وأفران المایكروویف واألجھزة 

تبرالروبوت الصناعي ھو مثال ویع, المستعملة في المصانع
. واضح على نظام المیكاترونیكس

)(http://mechatronics.tul.cz/mechatronics  ومع
ظھور البرامج الحدیثة والمتطورة والتى تساعد المصمم 
على التصمیم والنمذجة واالخراج والعرض كبرامج 

(Auto CAD, 3DMax, Pro-E,)  وغیرھا  فقد ساعدت
نمذجة  وعرض التصمیم بل انھا على سرعة انجاز و

ساعدت على امكانیة عمل الدعایة والتسویق للتصمیم حتى 
 http://www.forum.topmaxtech.net.انتاجھ قبل
 /t71947.html#ixzz3BPz5sD49) ( كما ظھرت

 Catia, Cinema)خدامھا عالمیا مثل برامج حدیثة یتم است
4D, Form Z, Maya, Modo, ProEngineer, 
SolidWorks, Unigraphics) (Saliha 2013) 
ویتعامل مجال التصمیم الیوم مع العدید من المجاالت 
والتخصصات كاالدارة واالنتاج والجودة والدعایة 

وكل مجال من ھذه المجاالت , واالعالن والتسویق وغیرھا
تطور مستمر الیوم وغدا سواء من حیث المفاھیم أو  فى

التقنیات المستخدمة أو المھارات المطلوبة وذلك للوصول 
بالمنتج أو الخدمة الى أعلى جودة وتحقیق متطلبات العمالء 

وبذلك نجد أن المجاالت الجدیدة فى . وتطلعاتھم المستقبلیة
 التصمیم أصبحت أشبھ بالعلوم السلوكیة واالجتماعیة
والتطبیقیة وتتطلب فھم االدراك البشرى والعاطفة 
واالحساس والنظم الحسیة والحركیة باالضافة للمعرفة 
الكافیة عن المنھج العلمى واالحصاء والتصمیم التجریبى 
كما أنھم البد أن یكتسبوا مھارات البرمجة والتفاعل 
.  واالدراك البشرى والنمذجة السریعة واختبار المستعمل

(Norman, D. 2010)     
یمكن المتغیرات الحدیثة فى مجال التصمیم بذلك نجد أن و

  :فیما یلى تلخیصھا 
ظھور منتجات جدیدة متطورة لم تكن موجودة من قبل  .1

 وتعتمد فى تشغیلھا على نظم البرمجة والنظم الرقمیة
التصمیم التفاعلى وتصمیم مجاالت تعتمد على  والتى

 .الخدمة وتصمیم الخبرة
ن المصممون الصناعیون الیوم یعملون فى نتیجة أل .2

الھیاكل التنظیمیة والمشكالت االجتماعیة وفى تصمیم 
التفاعل وتصمیم الخدمة وتصمیم الخبرة فأصبحت 
المھارات السابقة للمصمم الصناعى كالرسم والتشكیل 
والنمذجة والعرض محدودة االستخدام فى مجاالت 

أو فى بعض التصمیم الجدیدة وتحتاج الى التطویر 
األحیان الى االستبدال بمھارات البرمجة والتفاعل 
واالدراك البشرى باالضافة الى النمذجة السریعة 
واختبارات المستعمل والتى تعنى معرفة العلوم السلوكیة 

  .واالجتماعیة واالحصاءات والتصمیم التجریبى
تطور مجال تصمیم وصناعة الخامات لدرجة أدت الى  .3

كل كبیر باالضافة المكانیة تصغیر تحسین خواصھا بش
حجم المنتجات بدرجة فائقة نتیجة ظھور العلوم الحدیثة 

  .كعلم النانوتكنولوجى
ظھور منتجات یعتمد تشغیلھا على دمج أنظمة میكانیكیة  .4

وإلكترونیة ویقوم بدور المنسق فیھا منظومة تحكم نتیجة 
ظھور علم المیكاترونیكس وتطوره بصورة مذھلة من 

  .لى آخریوم إ
تطور ثقافة المستعمل بطریقة مذھلة من خالل ظھور  .5

جیل جدید من المستعملین صغار السن على قدر ھائل 
ویستطیعون التعامل  بنظم البرمجة الحدیثةمن المعرفة 

معھا بسھولة باالضافة لتطلعھم المستمر فى التحسین 
  .والتطویر لتلك المنتجات

تى تساعد المصمم ظھور البرامج الحدیثة والمتطورة وال .6
  .على التصمیم والنمذجة واالخراج والعرض

یتعامل مجال التصمیم الیوم مع العدید من المجاالت  .7
والتخصصات وكل مجال من ھذه المجاالت فى تطور 
مستمر سواء من حیث المفاھیم أو التقنیات المستخدمة أو 
المھارات المطلوبة وذلك للوصول بالمنتج أو الخدمة الى 

ودة وتحقیق متطلبات العمالء وتطلعاتھم أعلى ج
 .المستقبلیة

المجاالت الجدیدة فى التصمیم أصبحت أشبھ بالعلوم  .8
وتتطلب فھم االدراك  السلوكیة واالجتماعیة والتطبیقیة

البشرى والعاطفة واالحساس والنظم الحسیة والحركیة 
باالضافة للمعرفة الكافیة عن المنھج العلمى واالحصاء 

  .لتجریبىوالتصمیم ا
فى ضوء مشكالت المصمم الصناعى الحالى : ثالثا

  :المتغیرات الحدیثة فى مجال التصمیم
مر التصمیم خالل العشر سنوات السابقة بتغیرات  .1

وتحوالت بدرجة كبیرة وبالرغم من ذلك لم یواكب تعلیم 
التصمیم ومعلمى التصمیم بمدارس ومعاھد وكلیات 

 .الجدیدةالتصمیم ھذه التغیرات والتحوالت 
(Mine2012) 

المعرفة المحدودة لنظم البرمجة الحدیثة وظھور جیل  .2
جدید من المنتجات التى تعتمد اعتمادا كلیا على نظم 
البرمجیات وتطورھا بصورة مذھلة مما یقلل من 
امكانیات وخبرات المصمم الصناعى فى التعامل مع تلك 

 .البرامج
لمستعملین تطور ثقافة المستعمل وظھور جیل جدید من ا .3

صغار السن یستطیعون التعامل مع المنتجات الرقمیة 
بسھولة وتطلعھم المستمر فى التحسین والتطویر لتلك 

 ) Chloe 2007. (المنتجات
صغر حجم المنتجات بدرجة كبیرة نتیجة ظھور الخامات  .4

الذكیة مما یجعل المصمم غیر قادر على اظھار ابداعاتھ 

https://uqu.edu.sa/semohamed/ar/70342
http://mechatronics.tul.cz/mechatronics
http://www.forum.topmaxtech.net
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 .ج التصمیمیة فى شكل ومظھر المنت
ظھور خامات بمواصفات وامكانیات جدیدة لم یتعامل  .5

معھا المصمم من قبل مما یتطلب منھ دراسة خواص 
 .وامكانیات ھذه الخامات حتى یمكن التعامل معھا

أصبح التعامل مع العدید من المنتجات الحالیة من خالل  .6
شاشات لمس مما یقلل من امكانیات المصمم الصناعى 

تصمیمیة فى تصمیم نظم وشاشات فى اظھار ابداعاتھ ال
 .التحكم بھا 

نتیجة العتماد العدید من المنتجات الحدیثة فى تشغیلھا  .7
على البرامج المتقدمة المختلفة فقد أدى ذلك  لظھور عدد 
من مصممى البرامج ومصممى الواجھات كمنافسین 

 .للمصمم الصناعى فى الشركات والمؤسسات
http://www.idsa.org/what-is-industrial-

design 2010)( 
المتطلبات الجدیدة المفروضة على المصمم مثل الخامات  .8

واألجھزة الجدیدة والتى أصبحت متاحة والمشكالت 
الجدیدة التى یتم تقدیمھا للمصمم فالعدید من المنتجات 

مھا الیوم لم تكن موجودة من واألالت المطلوب تصمی
قبل ویمكن أن تكون خبرة المصمم السابقة غیر ذى صلة 
بشكل كاف لھذه المھام لذا فاننا بحاجة الى خبرات 
ومھارات وقدرات أكثر للمصمم لیتالءم مع المتغیرات 

 ) Elif  2004. ( الحدیثة
بعض أفضل مدارس التصمیم فى العالم فى أوروبا  .9

وأسیا لم یتم اعداد طالب التصمیم بھا والوالیات المتحدة 
بالدرجة الكافیة فى العلوم السلوكیة واالجتماعیة والتى 

علوم المطلوبة الیوم بالنسبة لمجاالت من أھم الھى 
 .تصمیم التفاعل وتصمیم الخدمة وتصمیم الخبرة 

)Aysem 2011( 
  :الحالىالمصمم الصناعى مھارات ثقافات و: رابعا

 :م الصناعى المصموخبرة ثقافة  .1
تعلیم یستمد المصمم الصناعى ثقافاتھ األولیة من خالل 

ویتعلم المصمم الصناعى التصمیم , وممارسة التصمیم
التصمیم  كلیاتمدارس ومعاھد ومن خالل ویمارسھ 

 ومن خالل النظر على أمثلة تعلیم التصمیم, المختلفة
فیمكننا أن نرى اتجاھات ومداخل مختلفة  الحالیةالصناعى 
بعض مدارس  أنفمثال نجد , تلفةخافات مثقوبالتالى 
 التصمیم الصناعى تعلیمنظام على تعتمد فى تركیا التصمیم 

یركز أكثر على تدریس شكل حیث المبنى على الفن 
ساب مھارات رسم تاكیعمل على و وجمالیات التصمیم

ھنا  العرض فاالھتمامتقنیات االسكتشات واالخراج و
 مدارسفى حین نرى   واخراجھبالشكل وكیفیھ عرضھ 

الذى یستند على العلم یعتمد نظام التعلیم فیھا أخرى تصمیم 
لى تعلیم االبتكار المستند من خالل التركیز ع على الممارسة

 ,Domermuth) على ھندسة التصمیم والتكنولوجیا
2009). )Aysem 2011( , وحیث أن التصمیم الصناعى

فنجد أن المصمم  األن یغطى مدى واسع من التخصصات
الصناعى یكتسب معارف وثقافات فى علوم االجتماع 

والھندسة وعلم واالقتصاد واألنثروبولوجیا وادارة األعمال 
 Giard 2000)( )Aysem .الجمال واألرجنومیكس

ومن اھم ثقافات وخبرات المصمم الصناعى أنھ  .)2011
علق یساھم فى التركیز على جوانب المنتج أو النظام التى تت

بشكل مباشر بخصائص واحتیاجات ومصالح االنسان 
وتتطلب ھذه  المساھمة فھم خاص للمعاییر البصریة 

كما أن . والحسیة والسالمة والراحة مع االھتمام بالمستعمل 
الخبرة فى توقع العوامل النفسیة والفسیولوجیة واالجتماعیة 
التى ینظر الیھا من قبل المستعمل من مصادر المصمم 

ویھتم المصممون الصناعیون . ناعى األساسیةالص
بالمتطلبات والعملیات التقنیة الالزمة للتصنیع والفرص 
التسویقیة والقیود االقتصادیة  والمبیعات والتوزیع وعملیات 

فھم یعملون على ضمان أن التوصیات التى تم , الصیانة
وضعھا تم تطبیقھا وتم االلتزام بجمیع المتطلبات القانونیة 

وباالضافة لوضع المصممین الصناعیین لمفاھیم .لتنظیمیةوا
المنتجات واألنظمة فانھ یتم االستعانة بھم فى االستشارات 
بشأن مجموعة متنوعة من المشكالت التى لیس لھا عالقة 

تطویر , المنتج والمنظمة ھویةبالعمیل مثل حاالت تحدید 
 تخطیط الفراغ الداخلى لتصمیم معارض, أنظمة االتصال

التعبئة والتغلیف , أجھزة الدعایة واالعالن, التصمیم
كما تتضح خبرة . وغیرھا من الخدمات ذات الصلة

المصممین الصناعیین فى المجاالت االداریة للمساعدة فى 
واجراءات مراقبة الجودة , تطویر المعاییر الصناعیة

  )Aysem 2011. ( لتحسین عملیات التصنیع والمنتجات
خالل العشر سنوات السابقة بتغیرات  وقد مر التصمیم

وتحوالت بدرجة كبیرة وبالرغم من ذلك لم یواكب تعلیم 
ھذه التغیرات والتحوالت ومعلمى التصمیم التصمیم 

قدیمة وتقنیات طالب التصمیم طرق  یتعلم حیث, الجدیدة
من حیث األسالیب سواء والتى تغیرت تغیرا ملحوظا 

جد أن اعداد مصمم وبذلك ن.  التصمیمیة والمجاالتأ
عملیات  عنامداده بمعرفة أوسع المستقبل یحتاج الى 

من  خبرة أكثر شموال لیكتسبالتصمیم وأسالیب وطرق 
للتكیف مع واقع البیئة  خالل التعلیم متعدد التخصصات

تعمل على باالضافة لتطویر المناھج الدراسیة بحیث  الجدید
اشراك الطالب فى العدید من االسترتیجیات والتطبیقات 

وتطبیق , ایجاد توازن بین النظریة والتطبیقو, الممكنة
أنشطة متعددة التخصصات والتى سوف تؤدى الى ربط 

باالضافة للتعاون البحثى المشاریع بالدورات الدراسیة 
وتشیر الدراسات الى أن .  (Mine 2012) محلیا وعالمیا

أن بعض أفضل مدارس التصمیم فى العالم فى أوروبا 
والوالیات المتحدة وأسیا لم یتم اعداد طالب التصمیم بھا 
بالدرجة الكافیة فى العلوم السلوكیة واالجتماعیة والتى ھى 

بالنسبة لمجاالت تصمیم  الیومالمطلوبة علوم من أھم ال
 Aysem( . تصمیم الخبرةالتفاعل وتصمیم الخدمة و

بعض الدراسات الى أن  دراسات بحوث كما تشیر . )2011
التصمیم بمدارس وكلیات التصمیم تفتقر الى التوازن بین 
الدراسة النظریة وممارسة التصمیم كما تشیرالى أن العدید 

ممارسة (من طالب التصمیم یفتقرون الى الخبرة العملیة 
ویعتبر التصمیم الصناعى ھو أداة  )Kin 2010(.)التصمیم

قیق األھداف االقتصادیة ویشارك المصمم الصناعى لتح
على نطاق واسع على تحقیق ھذه األھداف وبالرغم من ھذه 
المشاركة اال أن مناھج تعلیم االقتصاد فى مدارس ومعاھد 

 Serkan) وكلیات التصمیم ما زالت محدودة ومھملة 
ولتحقیق ھذه األھداف ینبغى تطویر مھارات . (2012

بحیث یكون قادر على فھم أساسیات علم المصمم الصناعى 
اتخاذ القرارات فى , التحلیل(االقتصاد واكتساب مھارات 

العرض , التعاون مع التخصصات األخرى, الواقع العملى
تنظیم المشاریع من حیث التكلفة , حل المشكالت, واالتصال

أشار نورمان الى أنھ بالرغم  قدو ).والتسویق وادارة االنتاج
یزال ھناك حاجة الى المنھج الكالسیكى للتصمیم من أنھ ال 

الصناعى الذى ھو شكل من أشكال الفنون التطبیقیة والذى 
یتطلب معرفة عمیقة عن األشكال والمواد والمھارات فى 
الرسم والتخطیط اال أننا بحاجة الى جیل جدید من 
المصممین على قدر من المعرفة عن العلوم والتكنولوجیا 

كما أننا بحاجة الى شكل جدید من تعلیم  معوالناس والمجت
التصمیم الذى یھتم بالجانب النظرى والعملى للعلوم 
االجتماعیة والسلوكیة والتكنولوجیا الحدیثة ولكن ال یمكننا 

http://www.idsa.org/what-is-industrial-
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نسخ الدورات الحالیة من تلك العلوم ولكننا بحاجة الى 
 .لتصمیملمجال ااختیار ما یتناسب مع المتطلبات الالزمة 

)Norman, 2010 ) (Aysem 2011(  
 :المصمم الصناعى  اتمھار .2

الى أن Skaggs المصمم الصناعى فیؤكد  ةمھارلبالنسبة 
المصمم الصناعى تستند على أسالیب التفكیر ومھارة كفاءة 

 Skaggs 2002( )Aysem(البصریة واالبداعیة المرنة 
 المجلس الدولى لجمعیات التصمیم الصناعى كما أكد ,)2011

ICSID )ICSID 2003(  الى أن برنامج تعلیم التصمیم
ثالثة أصناف من التصمیم الصناعى الصناعى یعلم طالب 

  )Aysem 2011( :یمكن تقسیمھا كما یلى والمھارة الكفاءة 
  القدرة على التكیف مع , حل المشكالت(سمات عامة

   )التغیرات السریعة
 أسالیب (رف ومھارات التصمیم الصناعى الخاصة معا

, بصریةمھارات ومعارف , مھارات التصور, یمالتصم
  ).عملیات تطویر المنتجاتمعرفة 

  استراتیجیات تكامل النظام( معرفة تكمیلیة( 
أن المصمم الصناعى یتمتع بالمھارات  وقد أثبتت الدراسات

  )Chi 2013(: )1(كما یوضحھا شكل  التالیة
-every-things-http://www.idsa.org/five
)grow-needs-designer(  

  مھارة الصنعة(Craftsmanship):  تعتبر ھى روح

المصمم آلن المصممین الصناعیین یجب ان یتمتعوا 
بمھارة تحویل التصمیمات الى أشیاء جمیلة وباستخدام 

لجمیع األعمال فھى المصدر الرئیسى , المھارة الیدویة
االبداعیة ومھارة الصنعة تشمل الجانب العقلى 

 ).الیدوى(والجانب المادى 
  االبداع(Creativity)  : یعتبر ھو قلب المصمم آلنھ

 .فى عالم التصمیمالمصمم ووجود  حیاهیحافظ على 
  االتصال(Communication)  یعتبر ھو قوة

عرف على أسالیب یتالمصمم ألن المصمم یجب أن 
تواصل اللفظى والبصرى واالتصاالت البصریة ال

 .الرقمیة
  المضمون(Contents) : ھى رؤیة وبصیرة المصمم

ألن المصممین یجب أن ینظروا الى ما ھو أبعد من 
, الثقافیة ھمالمتوقع من خالل فھم المستعملین وخبرات

فمعظم التصمیمات تبدأ بوضع مفھوم لحل مشكلة 
عد عملیة التطویر بمعینة ثم صیاغة ھذا المفھوم 

الى فرضیات للتصمیم وتعتبر ھذه الفرضیات والتنقیة 
 .التصمیم  مضمونثمرة قیمة تسمى 

  التعاون(Collaboration) : یعتبر ھو عقل المصمم
وعمیق التفكیر الفكرآلن المصمم یجب أن یكون سلیم 

 )IDSA 2013( .تمتع بروح العمل الجماعىیل

  
التى یتمتع بھا المصمم الصناعىیوضح بعض المھارات ) 1(شكل 

  المھارات األتیة بالصناعى  المصممكما یتمتع: 
)http://www.bls.gov/ooh/arts-and-

design/industrial-designers.htm#tab-4  
2014 (  

 لیة مھارات تحلیAnalytical skills  : حیث یتم
استخدام مھارات التفكیر المنطقى لدراسة وتحلیل 

  .المستعملین وتحدید احتیاجاتھم لمنتجات جدیدة
  مھارات فنیةArtistic skills  : لرسم أفكار التصمیم

  .بعد ذلك فى عمل النماذج تستخدماألولیة التى 
  الكمبیوترمھارات Computer skills : حیث یتم

استخدام برامج التصمیم بمساعدة الكمبیوتر لتطویر 
  .التصمیمات وعمل النماذج

 االبداع  Creativity : یجب ان یكون المصمم مبتكر
تعمل على التى فى وضع التصمیم ومبتكر فى الطرق 

  .الحالیة فى المنتج الجدید التكنولوجیاتدمج 
 مھارات التعامل مع األخرین Interpersonal skills 

ب على المصمم تطویر عالقات العمل التعاونیة یج: 

والزمالء المتخصصین فى المجاالت ذات  العمالءمع 
  .الصلة

 مھارات میكانیكیة Mechanical skills  : یجب أن
یدرك المصمم الصناعى ھندسة المنتج وبخاصة أنواع 

  .المنتجات التى یصممھا
  مھارات حل المشكالتProblem-solving skills 

ن یحدد المصمم الصناعى مشاكل التصمیم یجب أ: 
المعقدة مثل أسباب االحتیاج الى المنتج وحجمھ 

وتطویر , الخاصة باالنتاج المشكالتوتحدید , وتكلفتھ
 . وتطبیق الحلول, وتقییم البدائل

  البصیرةForesight  : من خالل تحلیل المعلومات
 المتاحة یمكن وضع رؤیة لمستقبل المنتج

(http://www.icsid.org/resources/professi
onal_practice/articles1169.htm) 

  مھارات تجاریةCommercial skills :یجب على 
المجال التجارى الكتساب مھارات المصمم دراسة 

التفكیر النقدى لتحدید نقاط القوة , االستماع الجید

http://www.idsa.org/five
http://www.bls.gov/ooh/arts-and-
http://www.icsid.org/resources/professi
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تحلیل العملیات , والضعف والحلول البدیلة للمشكالت
یاجات ومتطلبات المنتج لبناء من خالل تحلیل احت

الحكم واتخاذ  ,األخرینوادارة وقت المصمم , التصمیم
, القرارمن خالل دراسة التكالیف واألرباح وغیرھا

, تقنیات وأسالیب النشر من خالل االتصاالت واالعالم
التفكیر االبداعى لتطویر األفكار الجدیدة , مھارات اللغة
  .وتقدیم الحلول

http://www.mymajors.com/career/comme
rcial-and-industrial-designers/skills) (  

    
یستخدم المصمم الصناعى تقنیات وأدوات عند و

  ) Elif 2004: (یمكن تصنیفھا كما یلى التصمیم
  التصور(التفكیر( Ideation  : وھى عملیة تولید

ھارات الرسم وباستخدام ماألفكار البصریة عن طریق 
 تقنیة العصف الذھنى لجمع العدید من األفكار بسرعة

  .ورسم اسكتشات التصمیم
  صنع النموذجModel Making :  وھى مرحلة یتم

تحویل اسكتش التصمیم من تخطیط ثنائى األبعاد فیھا 
تقنیات التشكیل بعاد باستخدام طیط ثالثى األالى الى تخ

  .)عملیة النمذجة( المختلفة
 برامج الكمبیوتر Computer Programs  : یمكن

رسم  النموذج ثالثى األبعاد باستخدام برامج الكمبیوتر 
  :التالیة  المختلفة

1( (Auto CAD)  لعمل الرسم الفنى)التقنى(  
2( (Rhinoceros)  للنمذجة ثالثیة األبعاد ولكنھ لیس

  .مثل البرنامج السابق دقیقا
3( (Pro-E)  برنامج قادر على القیام بكال الرسم التقنى

  .والنمذجة ثالثیة األبعاد
4( (Illustrator)  للرسم ثنائى األبعاد ولكن بطریقة

  .سریعة
5( (Alias) للنمذجة المعقدة واالخراج. 

المصمم التى یجب أن یتمتع بھا رات امھالویمكن تلخیص 
  :الىالصناعى 

برامج , مأسالیب التصمی, الرسم :فیةمھارات معر .1
التصمیم بمساعدة الكمبیوتر لتطویر التصمیمات وعمل 

 ,Auto CAD ,Rhino, Pro-E( النماذج
Illustrator, Alias(, عملیات تطویر , ھندسة المنتج

ادارة , االستماع الجید, اللغة, المضمون, المنتجات
  .أسالیب التواصل اللفظى والبصرى, الوقت

, البصیرة, حل المشكالت, التحلیل :ذھنیةمھارات  .2
  .التفكیر النقدى,التفكیر االبداعى

الحكم , مھارة الصنعة وعمل النماذج: مھارات مھنیة .3
القدرة على , التعاون, التعامل مع األخرین, واتخاذ القرار

  التكیف مع التغیرات السریعة
  :تحلیل الدراسات السابقة

  :أن جدنمن خالل تحلیل الدراسات السابقة 
ومشكالت المصمم المتغیرات الحدیثة فى مجال التصمیم  -1

 : فىتتضح وكیفیة مواجھتھا الصناعى مع تلك المتغیرات 
  ظھور منتجات جدیدة متطورة لم تكن موجودة من قبل

 وتعتمد فى تشغیلھا على نظم البرمجة والنظم الرقمیة
والمعرفة المحدودة للمصمم الصناعى وبرامج الواجھة 

مما یتطلب من المصمم الصناعى والبرامج  لنظمالتلك 
نظم تطویر معارفھ وثقافاتھ من خالل دراسة تحدیث و
  .والنظم الرقمیة وبرامج الواجھةالحدیثة البرمجة 

  تطور مجال تصمیم وصناعة الخامات لدرجة أدت الى
وظھور الخامات الذكیة تحسین خواصھا بشكل كبیر 

قبل مما یتطلب منھ والتى لم یتعامل معھا المصمم من 
دراسة خواص وامكانیات ھذه الخامات حتى یمكن 

باالضافة المكانیة تصغیر حجم المنتجات التعامل معھا 
بدرجة فائقة نتیجة ظھور العلوم الحدیثة كعلم 

باالضافة لظھور منتجات یعتمد , النانوتكنولوجى
تشغیلھا على دمج أنظمة میكانیكیة وإلكترونیة ویقوم 

ق فیھا منظومة تحكم نتیجة ظھور علم بدور المنس
المیكاترونیكس وتطوره بصورة مذھلة من یوم إلى 

تطویر تحدیث ومما یتطلب من المصمم الصناعى آخر 
 م النانوتكنولوجىوعلل معارفھ وثقافاتھ بالنسبة

  .المیكاترونیكسو
  تطور ثقافة المستعمل بطریقة مذھلة من خالل ظھور

ر السن على قدر ھائل جیل جدید من المستعملین صغا
من المعرفة بنظم البرمجة الحدیثة ویستطیعون التعامل 
معھا بسھولة باالضافة لتطلعھم المستمر فى التحسین 

مما یتطلب من المصمم  والتطویر لتلك المنتجات
 ثقافة المستعملأن یكون على درایة مستمرة بالصناعى 
م لعلول االھتمام بالتطبیق العمليمن خالل وتطورھا 

 السلوكیةاالجتماعیة والمرتبطة بالمستعمل كالعلوم 
  .تالءم مع متطلبات مجال التصمیموبما ی

  ظھور البرامج الحدیثة والمتطورة والتى تساعد
 المصمم على التصمیم والنمذجة واالخراج والعرض

 ,Catia, Cinema 4D, FormZ, Maya)كبرامج 
Modo, ProEngineer, SolidWorks, 
,Unigraphics, Rhinoceros, Alias, 

Illustrator)   Auto CAD, 3DMax, Pro-E 
تلك  تعلم وممارسةمما یتطلب من المصمم الصناعى 

 . أثناء الدراسة البرامج
  مجال التصمیم الیوم یتعامل مع العدید من المجاالت

والتخصصات وكل مجال من ھذه المجاالت فى تطور 
ت المستخدمة مستمر سواء من حیث المفاھیم أو التقنیا

مما یتطلب من المصمم أو المھارات المطلوبة 
على درایة بالتطورات الحدیثة بكل الصناعى أن یكون 

 .مجال من تلك المجاالت
التى یكتسبھا من خالل تعلیم ثقافة المصمم الصناعى  -2

وممارسة التصمیم عدیدة منھا معارف وثقافات فى علوم 
نسانیة وادارة االجتماع واألنثروبولوجیا والعلوم اال

األعمال واالقتصاد والھندسة وعلم الجمال 
فى ظل  اال أن ھذه الثقافةواألرجنومیكس وغیرھا 

حتاج الى التحدیث التغیرات الحدیثة فى مجال التصمیم ت
  :والتطویر نتیجة ان

  التصمیم خالل العشر سنوات السابقة مر بتغیرات
 وتحوالت بدرجة كبیرة وبالرغم من ذلك لم یواكب
تعلیم التصمیم ومعلمى التصمیم بمدارس ومعاھد 
, وكلیات التصمیم ھذه التغیرات والتحوالت الجدیدة

حیث أن معلمى التصمیم یعلمون طالب التصمیم 
الطرق والتقنیات القدیمة  والتى أصبحت غیر مالئمة 

بعد انتشار المنتجات لمجال التصمیم الیوم وبخاصة 
 حدیثة والنظم الرقمیةالتى تعتمد على نظم البرمجة ال

الطرق واألسالیب مما یتطلب ضرورة تحدیث 
حدیثة بما یتالءم مع التغیرات ال والتقنیات المستخدمة

تطبیق الطرق والتقنیات الحدیثة والتى تالئم دراسة وب
وطالب وتدریب معلمى التصمیم  مجال التصمیم الیوم

  .على تلك الطرق والتقنیات الحدیثةالتصمیم 
  مدارس التصمیم فى العالم فى أوروبا  أفضلبعض

والوالیات المتحدة وأسیا لم یتم اعداد طالب التصمیم 
بھا بالدرجة الكافیة فى العلوم السلوكیة واالجتماعیة 

http://www.mymajors.com/career/comme
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من والتى ھى أو التطبیقى  ىوخاصة فى الجانب العمل
علوم المطلوبة الیوم بالنسبة لمجاالت تصمیم أھم ال

لذا فكما أشار  ,یم الخبرةوتصمالتفاعل وتصمیم الخدمة 
نورمان نحن بحاجة الى شكل جدید من تعلیم التصمیم 
الذى یھتم بالجانب النظرى والعملى للعلوم االجتماعیة 
والسلوكیة والتكنولوجیا الحدیثة ولكن ال یمكن نسخ 

الحالیة من تلك العلوم ولكننا بحاجة الى  الدورات
لمجال اختیار ما یتناسب مع المتطلبات الالزمة 

مما یتطلب ضرورة االھتمام بتطبیق الجانب  التصمیم
   .العملى للعلوم السلوكیة واالجتماعیة

  مناھج تعلیم االقتصاد فى مدارس ومعاھد وكلیات
مما یتطلب   التصمیم ما زالت محدودة ومھملة

بما یتناسب  منھج االقتصادتحدیث االھتمام وضرورة 
 .مع المتغیرات الحدیثة

فى المصمم الصناعى ى یجب ان یتمتع بھا الت مھاراتال -3
یمكن تقسیمھا ظل المتغیرات الحدیثة فى مجال التصمیم 

 : الى
 برامج , الحدیثة أسالیب التصمیم: معرفیة مھارات

التصمیم بمساعدة الكمبیوتر لتطویر التصمیمات وعمل 
 ,Catia, Cinema 4D, FormZ, Maya) النماذج

Modo, ProEngineer, SolidWorks, 
Unigraphics, Rhinoceros, Alias, 

Illustrator)   Auto CAD, 3DMax, Pro-E 
, المضمون, عملیات تطویر المنتجات, ھندسة المنتج

أسالیب التواصل , ادارة الوقت, االستماع الجید, اللغة
  .اللفظى والبصرى

 التصور،,حل المشكالت, التحلیل: ذھنیة مھارات 
  .فكیر النقدىالت,التفكیر االبداعى, البصیرة

 مھارة الصنعة وعمل , الرسم, االبداع: مھنیة مھارات
مل مع البرامج الحدیثة ونظم البرمجة التعا, النماذج

التعامل , الحكم واتخاذ القرار,الحدیثة والبرامج الرقمیة 
القدرة على التكیف مع التغیرات , التعاون, مع األخرین

  .السریعة
   :النتائج

اعداد لمتطلبات  التوصل أمكن قالتحلیل السابمن خالل 
لمواجھة الحدیثة فى فى ضوء المتغیرات المصمم الصناعى 

   :كما یلىمجال التصمیم 
نظم البرمجة الحدیثة والبرامج دراسة : تعلیمیةمتطلبات  -1

والنانوتكنولوجى  ,الرقمیة وبرامج الواجھة
دراسة ثقافة المستعمل من خالل والمیكاترونیكس و

العلوم و لعلوم السلوكیةل والعملیةالنظریة  دراسةال
, الحدیثةأسالیب التصمیم طرق و ,االجتماعیة

واألنثروبولوجیا والعلوم االنسانیة وادارة األعمال 
 وعلم الجمالواالحصاء والھندسة  واالقتصاد

  .واألرجنومیكس
  : متطلبات مھاریة -2
 معرفیة مھارات : 
  أسالیبتقنیات ومعرفة كیفیة استخدام والتعامل مع 

برامج التصمیم بمساعدة الكمبیوتر , الحدیثة التصمیم
(Catia, Cinema 4D, Form Z, Maya, 
Modo, ProEngineer, SolidWorks, 
Illustrator, Unigraphics, Alias, 

Rhinoceros Auto CAD, 3DMax, Pro,,  
 المضمون  عملیات تطویر المنتجات, ھندسة المنتج ,

أسالیب التواصل , الوقت ادارة, الجید االستماع, اللغة

  .اللفظى والبصرى
 البصیرة, حل المشكالت, التحلیل: مھارات ذھنیة ,

  .التفكیر النقدى,التفكیر االبداعى
 مھارة الصنعة وعمل النماذج, الرسم: مھارات مھنیة ,

, التعاون, التعامل مع األخرین, الحكم واتخاذ القرار
 .القدرة على التكیف مع التغیرات السریعة

  : تدریبیة طلباتمت -3
  على  التصمیم معلمىتدریب: 

o نظم التصمیم الحدیثة باالضافة لسالیب طرق وأ
الحدیثة المستخدمة فى والنظم الرقمیة البرمجة 

  .مجال التصمیم 
o  الطرق واألسالیب الخاصة بالتطبیق العملى للعلوم

  .االجتماعیة والسلوكیة
 التصمیم على طالب تدریب: 

o والنظم الرقمیة  ة الحدیثةالتعامل مع نظم البرمج
  .وبرامج الواجھة

o  الممارسة العملیة للعلوم السلوكیة واالجتماعیة. 
  :الخالصة

التطور یمكن تلخیص ما تم دراستھ فى ھذا البحث فى أن 
الھائل فى مجال تكنولوجیا ونظم المعلومات واالتصاالت 
والعلوم المستحدثة فى الدول المتقدمة أدى الى تطور مجال 

ظھور منتجات وخدمات من خالل میم بدرجة كبیرة التص
جدیدة متطورة لم تكن موجودة من قبل وتعتمد فى تشغیلھا 
على نظم البرمجة الحدیثة فأصبحت مشاكل التصمیم معقدة 
جدا وتتطلب تخصصات متعددة لحلھا باالضافة لتطور 
ثقافة المستعمل وظھور جیل جدید من المستعملین صغار 

لتعامل مع المنتجات الحدیثة والمتقدمة السن یستطیعون ا
بسھولة وتطلعھم الدائم فى التحسین والتطویر لتلك 

كما أن التصمیم خالل العشر سنوات السابقة مر , المنتجات
بتغیرات وتحوالت بدرجة كبیرة وبالرغم من ذلك لم یواكب 
تعلیم التصمیم ومعلمى التصمیم ھذه التغیرات والتحوالت 

علم طالب التصمیم طرق وتقنیات قدیمة حیث یت, الجدیدة
والتى تغیرت تغیرا ملحوظا سواء من حیث األسالیب 

بعض أفضل مدارس كما أن , أوالمجاالت التصمیمیة
التصمیم فى العالم فى أوروبا والوالیات المتحدة وأسیا لم 
یتم اعداد طالب التصمیم بھا بالدرجة الكافیة فى العلوم 

اصة فى الجانب العملى أو السلوكیة واالجتماعیة وخ
علوم المطلوبة الیوم بالنسبة من أھم التعتبرالتطبیقى والتى 

. لمجاالت تصمیم التفاعل وتصمیم الخدمة وتصمیم الخبرة
اال أن المصمم الصناعى عدیدة ثقافة  وعلى الرغم من أن

ھذه الثقافة ینقصھا التطبیق العملى لبعض العلوم التى یستمد 
كما . لوم االجتماعیة والسلوكیة والتكنولوجیةمنھا ثقافتھ كالع

أصبحت الیوم أنھا مھارات المصمم الصناعى عدیدة اال أن 
لتعامل مع المنتجات الحدیثة والتى تتطلب لغیر كافیة 

مھارات فى نظم ضرورة تطویر مھارات المصمم  ل
لذا فنحن بحاجة . البرمجة والتفاعل واالدراك البشرى

قافات ومھارات تتناسب مع العداد مصمم صناعى بث
وضع بعض من خالل  فى مجال التصمیمالمتغیرات الحدیثة 

المتطلبات الالزمة العداده منھا متطلبات تعلیمیة وخاصة 
بتعلیمھ نظم البرمجة الحدیثة والنظم الرقمیة وبرامج 

نانوتكنولوجى لكا ةالواجھة والعلوم المستحدث
, لحدیثةطرق وأسالیب التصمیم اووالمیكاترونیكس 

واألنثروبولوجیا والعلوم االنسانیة وادارة األعمال 
وعلم الجمال واالحصاء واالقتصاد والھندسة 

لعلوم الجانب العملى لتطبیق واالھتمام بواألرجنومیكس 
االجتماعیة والسلوكیة بما یتالءم مع متطلبات التصمیم 

ومتطلبات مھاریة یجب أن , لدراسة ثقافة المستعملالحدیث 
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ع بھا المصمم الصناعى كمھارة التعامل مع تقنیات یتمت
برامج التصمیم بمساعدة , وأسالیب التصمیم الحدیثة

 ,Catia, Cinema 4D, FormZ, Maya)الكمبیوتر 
Modo, ProEngineer, SolidWorks, Illustrator, 

Unigraphics, Alias, Rhinoceros)   Auto CAD, 
3DMax, Pro-E, ,ات تطویر عملی, ھندسة المنتج

, ادارة الوقت, االستماع الجید, اللغة, المضمون, المنتجات
حل , التحلیلوأسالیب التواصل اللفظى والبصرى 

, التفكیر النقدى,التفكیر االبداعى, البصیرة, المشكالت
, الحكم واتخاذ القرار, مھارة الصنعة وعمل النماذج, الرسم

تكیف مع القدرة على ال, التعاون, التعامل مع األخرین
باالضافة لمتطلبات تدریبیة لطالب , التغیرات السریعة

التصمیم ومعلمى التصمیم كطرق وأسالیب التصمیم الحدیثة 
باالضافة لنظم البرمجة والنظم الرقمیة الحدیثة المستخدمة 

والتطبیق العملى للعلوم االجتماعیة  فى مجال التصمیم
مة لدراسة ثقافة والتى تعتبر من أھم العلوم الالز والسلوكیة
كما أنھا من أھم العلوم الخاصة بمجاالت تصمیم المستعمل 

التى تمیز مجال والتفاعل وتصمیم الخدمة وتصمیم الخبرة 
   .التصمیم الحدیث
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