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  :Abstractملخص البحث 
ھو عملیة الھدف منھا تطویر فكرة قدیمة أو ایجاد فك رة جدی دة ین تج عنھ ا انت اج متمی ز غی ر م ألوف یمك ن إلبداع ا 

وال یتحق  ق اإلب  داع إال باس  تغالل الم  وارد  ، وال  دافع لإلب  داع ھ  و الطل  ب علی  ھ ، تطبیق  ھ واس  تعمالھ واالس  تفادة من  ھ
إلب داع التكنول وجي ال ذى أص بح مطلب ا ھام ا وش رطا أساس یا المتاحة ف ي البیئ ة و ترش ید ھ ذا االس تغالل بم ا یخ دم ا

لمواكبة التغیرات العلمیة والتكنولوجیة التى یشھدھا العالم الی وم ف ى ظ ل االقتص اد المبن ى عل ى المعرف ة م ن خ الل 
ی ة فاالب داع التكنول وجى ھ و عمل. تفعیل نشاط البحث والتطویر ال ذى یعتب ر المح رك الرئیس ى لالب داع التكنول وجى 

كم ا أن االب داع یق اس م ن  ، ابتكار منتجات أو خدمات جدیدة وتطویر لمنتجات قدیم ة واح داث تغیی رات تكنولوجی ة
حیث تعالت األصوات التى نادت بتقلیل األثار البیئیة الناتجة عن األنش طة البش ریة المختلف ة . خالل اثاره على البیئة

األمث ل للم وارد الطبیعی ة بغ رض الحف اظ علیھ ا لألجی ال القادم ة  وتخفیض المخلفات والملوث ات البیئی ة واالس تغالل
ومن ھنا بدأت مصطلحات ومفاھیم عدیدة فى الظھور منھا التنمیة المستدامة والتصمیم المستدام والتصنیع المس تدام 

البح ث ت تلخص مش كلة  ل ذا. والمنتج المستدام وھى مصطلحات الغرض منھا الحفاظ على البیئة ومواردھ ا المختلف ة
فى التساؤل عن العالقة بین االبداع التكنولوجى وتصمیم وتصنیع المنتج المستدام واستھدف البح ث التوص ل لش كل 

وللوصول لھذا الھ دف اس تخدم البح ث . العالقة التى تربط بین االبداع التكنولوجى وتصمیم وتصنیع المنتج المستدام
 ، االب  داع التكنول  وجى وأن  واع وتص  نیف االب  داع التكنول  وجىالم  نھج التحلیل  ى م  ن خ  الل ع  رض لمف  اھیم االب  داع و

 ، االب  داع التكنول  وجى المس  اعد عل  ى التنمی  ة المس  تدامة ، المن  تج المس  تدام ، التص  میم المس  تدام ، التنمی  ة المس  تدامة
ك ن أن وبتحلی ل تل ك المعلوم ات یمك ن التوص ل لش كل العالق ة الت ى یم. باالضافة لتص میم وتص نیع المن تج المس تدام

وأھم ما توص لت الی ھ نت ائج البح ث ھ و أن لالب داع . تربط بین االبداع التكنولوجى وتصمیم وتصنیع المنتج المستدام
ومن أھ م التوص یات بالبح ث ھ و االھتم ام بتحفی ز وتطبی ق  ، التكنولوجى دور كبیر فى الحصول على منتج مستدام

    .دعم وتفعیل نشاط البحوث والتطویر بھافة من خالل االبداع التكنولوجى داخل الشركات والمؤسسات المختل
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  :Introductionمقدمة 
دمحم  نھى سید(االبداع ھو التمرد على المألوف وتقدیم الجدید 

كما أنھ مزیج من الخیال العلمى المرن لتطویر  )٢٠١٢عفیفى
فكرة قدیمة أو ایجاد فكرة جدیدة ینتج عنھا انتاج متمیز غیر مألوف 

عبد هللا المھیرى (یمكن تطبیقھ واستعمالھ واالستفادة منھ 
االبداع على أنھ ھو  Manuel d’Osloكما عرف  ، )٢٠٠٣

 ، )خدمات ، منتجات(محسنة  النشاط الذى ینتج سلع جدیدة أو
والدافع لإلبداع ھو . )(OCDE ، 2005 أسالیب تسویق ، عملیات

وال یتحقق اإلبداع إال باستغالل الموارد المتاحة في  الطلب علیھ
وقد . البیئة و ترشید ھذا االستغالل بما یخدم اإلبداع التكنولوجي
مرة  استعمل مصطلح االبداع التكنولوجى بالمعنى الحدیث ألول

بقولھ أن االبداع  Josef Schumpeterمن قبل االقتصادى 
دویس دمحم ( "التغییر المنشأ أو الضرورى"التكنولوجى ھو 

 في التقنیات استخدام ھي عام بشكل التكنولوجیاو ، )٢٠٠٥الطیب
حل المشكالت كما أنھا ھى القواعد واألفكار المستخدمة النتاج 

التكنولوجى على استخدام یعتمد االبداع و. السلع والخدمات
وعلى  ، المعارف المكتسبة سابقا وعلى نتائج التكنولوجیات الجدیدة

التطور التكنولوجي أو على تولیفات جدیدة من التكنولوجیا الحالیة 
(Mihaela D. ، 2011) . ویعتبر االبداع التكنولوجى مطلبا ھاما

التى وشرطا ضروریا لمواكبة التغیرات العلمیة والتكنولوجیة 
یشھدھا العالم فى ظل االقتصاد المبنى على المعرفة من خالل 
تفعیل نشاط البحث والتطویر الذى یعتبر المحرك الرئیسى لالبداع 

وتتمثل مھمتھا فى ابتكار وتطویر المنتجات الجدیدة  التكنولوجى
ونقطة البدایة . وایجاد حلول للمشاكل التى تواجھ العملیة االنتاجیة 

 المركبةاع التكنولوجى تنطلق من االمكانیات المتاحة أو لنظام االبد
والمتواجدة فى بیئة المؤسسة وعلى المؤسسات االستفادة ألقصى 

بن نذیر نصر (حد من الطاقات واالمكانیات االبداعیة المتاحة 
ویقاس االبداع من خالل أثاره على البیئة . )٢٠١٢ ، الدین

)

http://labocolloque5.voila.net/95ahmedgaidnoured
dine.pdf ( االبداع یعمل على انشاء " وھذا ما أكده بیتر دروكر

وقد  ، )Tacondeau J.C. ، 1994( "مستقبل مغایر أو مختلف
تعالت األصوات التى نادت بتقلیل األثار البیئیة الناتجة عن 
األنشطة البشریة المختلفة وتخفیض المخلفات والملوثات البیئیة 

مثل للموارد الطبیعیة بغرض الحفاظ علیھا لألجیال واالستغالل األ
القادمة ومن ھنا بدأت مصطلحات ومفاھیم عدیدة فى الظھور منھا 

 تفي التي التنمیة التنمیة المستدامة والتى تم تعریفھا على أنھا ھي
 على المقبلة األجیال بقدرة المساس دون الوقت الحاضر باحتیاجات

) إعادة(التصمیم المستدام الذى یتضمن و ، الخاصة تلبیة احتیاجاتھا
تصمیم المنتجات والعملیات والخدمات أو األنظمة لمعالجة 
االختالالت أو المقایضات بین مطالب المجتمع والبیئة واالقتصاد 

وإصالح الضرر الواقع بالفعل في نھایة المطاف    
)http://www.americanhardwood.org/(،  والمنتج

یقدم فوائد بیئیة  المستدام والذى تم تعریفھ على أنھ ھى المنتج الذى
واجتماعیة واقتصادیة ویحمى البیئة والصحة العامة فى كامل دورة 
 حیاتھ بدایة من استخراج المواد الخام وحتى التخلص النھائى منھ

(Frank-M.B. and Peattie ، K. ،2009) ، ھى و
. مصطلحات الغرض منھا الحفاظ على البیئة ومواردھا المختلفة

ویساعد االبداع التكنولوجى فى البحث عن حلول ملموسة للتنمیة 
لذا یتناول ھذا البحث تحلیل لبعض مفاھیم االبداع . المستدامة

التنمیة  ، واالبداع التكنولوجى وأنواع وتصنیف االبداع التكنولوجى
باالضافة لالبداع  ، المنتج المستدام ، م المستدامالتصمی ، المستدامة

وبتحلیل تلك . التكنولوجى المساعد على التنمیة المستدامة
المعلومات یمكن التوصل لشكل العالقة التى یمكن أن تربط بین 

  .االبداع التكنولوجى وتصمیم وتصنیع المنتج المستدام
  :Statement of the problemمشكلة البحث 
لة البحث فى التساؤل عن العالقة بین االبداع تتلخص مشك

  .التكنولوجى وتصمیم وتصنیع المنتج المستدام

http://labocolloque5.voila.net/95a
http://www.a
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  : فرض البحث 
بتحدید مفھوم وأنواع وخصائص االبداع التكنولوجى وأھمیتھ فى 

باالضافة الستراتیجیة  البحث عن حلول ملموسة للتنمیة المستدامة
لشكل العالقة التى یمكن التوصل  تصمیم وتصنیع المنتج المستدام

  . تربط بین االبداع التكنولوجى وتصمیم وتصنیع المنتج المستدام
  :Objectivesاھداف البحث 

یھدف البحث الى التوصل لشكل العالقة التى تربط بین االبداع 
  .التكنولوجى وتصمیم وتصنیع المنتج المستدام

 Significance أھمیة البحث
  :بالنسبة للمجال العلمى

وتصمیم  التكنولوجىللعالقة التى تربط بین االبداع  الوصول 
  .وتصنیع المنتج المستدام

  :بالنسبة لمجال تصمیم المنتجات
 .التأكید على دور االبداع التكنولوجى فى تحقیق استدامة المنتج .١
التأكید على دور البحوث والتطویر فى عملیة االبداع  .٢

  .التكنولوجى
  :Methodologyمنھج البحث 

االبداع المنھج التحلیلى من خالل عرض لمفاھیم لبحث استخدم ا
التنمیة  ، واالبداع التكنولوجى وأنواع وتصنیف االبداع التكنولوجى

باالضافة لالبداع  ، المنتج المستدام ، التصمیم المستدام ، المستدامة
وبتحلیل تلك . التكنولوجى المساعد على التنمیة المستدامة

كل العالقة التى یمكن أن تربط بین المعلومات یمكن التوصل لش
  . االبداع التكنولوجى وتصمیم وتصنیع المنتج المستدام

 Theoretical Frameworkاإلطار النظرى 
  :المفاھیم األساسیة

  :مفھوم االبداع التكنولوجى
نھى سید دمحم (االبداع ھو التمرد على المألوف وتقدیم الجدید 

العلمى المرن لتطویر فكرة  كما أنھ مزیج من الخیال) ٢٠١٢عفیفى
قدیمة أو ایجاد فكرة جدیدة ینتج عنھا انتاج متمیز غیر مألوف 

عبد هللا المھیرى (یمكن تطبیقھ واستعمالھ واالستفادة منھ 
االبداع على أنھ ھوالنشاط  Manuel d’Osloوعرف . )٢٠٠٣

 ، عملیات ، )خدمات ، منتجات(الذى ینتج سلع جدیدة أو محسنة 
اإلبداع  Robbinsوعرف . )(OCDE ، 2005ویق أسالیب تس

العملیة التي تؤدي إلى إنشاء فكرة و إخراجھا من خالل : " على انھ
عبد هللا كاظم " (منتج أو خدمة مفیدة أو طرق من العملیات

كما عرفھ بیتر دروكر على أنھ ابداع یعمل على انشاء  ، )٢٠٠٨
وعند .  )Tacondeau J.C. ، 1994("مستقبل مغایر أو مختلف

تناول مفھوم اإلبداع نجد أن ھناك بعض المفردات ذات الصلة بھ 
كاالبتكار واالختراع، فعند التمییز بین االبتكار و اإلبداع، نجد أن 
االبتكار تم وصفھ على أنھ القابلیة على إنشاء األفكار وإیجاد شيء 
جدید على المؤسسة إال أنھ ال یعرف مدى نجاحھ العملي، أما 

اع فھو العملیة التي من خاللھا یكون الشيء الذي تم التوصل اإلبد
إلیھ ناجحا عملیا لدى المؤسسة أما بالنسبة لعالقة اإلبداع 
باالختراع، فنجد أن اإلبداع یعد اختراعا في مرحلة التطبیق أي أن 
االختراع یسبق اإلبداع و یتوقف عند مستوى الفكر، أما اإلبداع 

والدافع لإلبداع  . )٢٠١١ ، ومدین بروالب.أ(فیشمل تطبیق الفكرة 
ھو الطلب علیھ فاإلبداع یتطلب القدرة على اإلحساس بوجود 
مشكلة تتطلب المعالجة ومن ثم القدرة على التفكیر بشكل مختلف 

وال یتحقق اإلبداع إال  ، ومبدع ومن ثم إیجاد الحل المناسب
تغالل بما باستغالل الموارد المتاحة في البیئة وترشید ھذا االس

ومصطلح التكنولوجیا یستعمل للداللة . یخدم اإلبداع التكنولوجي 
المعنى األول یحدد مجموعة مترابطة من الحلول : على معنیین

وتتضمن كل ) منتج أوعملیة(التقنیة أو ذات المحتوى التقني 
مساعدة، صیانة، (التقنیات إضافة إلى الخدمات المتعلقة بھا 

ى الثاني ھو معنى مطلق حیث نتكلم عن و المعن) إلخ...إصالح
بومدین .أ(تكنولوجیا المعلومات واالتصال، التكنولوجیا البیئیة 

االقتصادي  وقد عرف (Cécile P. ، 2001 ). )٢٠١١ ، بروال
Robert Fulmer التحدیث من نوع االبداع التكنولوجى بأنھ 

ل كما تم تعریفھ على أنھ كل جدید أو ك ، المنتج في واألصالة
تحسین صغیر أو كبیر فى المنتجات وأسالیب االنتاج الذى یحصل 
بمجھود فردى أو جماعى والذى یثبت نجاحھ من الناحیة الفنیة أو 

تحسین (التكنولوجیة وكذلك فعالیتھ من الناحیة االقتصادیة 
وعند خلق . )٢٠٠٨قریشي  دمحم( االنتاجیة وتخفیض التكالیف

مجتمع بنقدھا وبالتالى یستعمل االبداعات التكنولوجیة یقوم ال
المبدعون ھذا النقد لخلق ابداعات تكنولوجیة جدیدة أكثر تطورا 
مما یسمح بتحقیق دینامیكیة تضمن لھا استمرار عملیة البحث 

وقد . )/http://labocolloque5.voila.net( واالنتاج واالبداع
فى  الدور الفعال فى انشاء  االبداع التكنولوجى schmoollerحدد 

أن البحث والدافع لالبداع التكنولوجى یتم عن طریق تواجد مشكلة 
 )(J. Schmookler ،1996خاصة بالعملیة االنتاجیة وتم حلھا 

فمثال الحاجة الى سیارات ال تلوث البیئة دعت المصممین الى 
تصمیم السیارات التى تستخدم الطاقة الشمسیة أو الوقود غیر 

ن األفراد والمنظمات التى نادت الى عدم الملوث للبیئة وذلك بدفع م
تلویث البیئة وحمایتھا من الدخان الذى ینبعث من السیارات الملوثة 

ھنا  التكنولوجىللبیئة واستخدام طاقات جدیدة ومستدامة فاالبداع 
وال تتحقق االبداعات التكنولوجیة اال  ، لحمایة البیئة من التلوث

ئة وترشید ھذا االستغالل باستغالل الموارد المتاحة فى البی
)http://labocolloque5.voila.net/.(  والھدف من االبداع

التكنولوجى ھو تحسین مستوى المنتج شكال ومضمونا وأداءا 
بحیث تخضع عملیة التحسین لعملیات التعدیل المستمر بھدف خلق 
ابداعات تكنولوجیة جدیدة الھدف منھا أیضا الحفاظ على البیئة 

  . )٢٠١٢ھى سید دمحم عفیفىن(ومواردھا 
ویتوقف نجاح االبداع التكنولوجى على ثالثة عناصر 

  )١٩٩٧ ، فرید راغب النجار( :أساسیة ھى
  )نظریات علمیة ، معارف(قدرات علمیة وتكنولوجیة  - ١
  .طلب السوق - ٢
تحویل التقنیات والمعارف الى منتجات وخدمات تلبى طلب  - ٣

 .السوق
  خصائص االبداع التكنولوجى   )١

تیجة تطبیق معارف فنیة أو تكنولوجیة معترف بھا بمعنى أنھ ن •
أن كل جدید یقوم على معلومات غیر دقیقة یؤدى الى نتائج 

  .غیر فعالة ال یمكن اعتبارھا ابداعا تكنولوجیا
http://labocolloque5.voila.net  

أى أن كل ابداع ال یؤدى : أن یكون مرتبط باالنتاج واالنتاجیة •
ة االنتاج أو استخدام عناصر االنتاج وال الى تحسین فى عملی

حتى فى توفیر منتجات جدیدة أو تحسین المنتجات الحالیة ال 
قریشي  دمحم(یعتبر ابداعا تكنولوجیا بالمعنى الصحیح 

٢٠٠٨(. 
أن المجھودات االبداعیة المبذولة دون الوصول الى التحكم أو  •

نولوجى تقلیل التكالیف لیست ابداعا وذلك ألن االبداع التك
 .یحمل فى طیاتھ المنافسة فى التكلفة النھائیة 

االبداع التكنولوجى بدون انتشاره فى األسواق یكون محدود    •
 .)٢٠٠٨قریشي  دمحم(الفعالیة والكفاءة 

  :تصنیف االبداع التكنولوجى )٢
  : یمكن تصنیفھ تبعا لعدة معاییر

  : طبیعة االبداع التكنولوجى: اوال
  :تكنولوجى حسب طبیعتھ الىیمكن تصنیف االبداع ال

) سلعة أو خدمة(ھو تقدیم منتج  :االبداع التكنولوجى للمنتج •
تحسین كبیر من حیث خصائصھ او استعمالھ والھدف  أوجدید 

، OCDEمن ذلك ھو تحسین الخدمات وتلبیة االحتیاجات 
ویستند ھذا النوع من االبداع على البیئة الداخلیة . )(2005

لبحث والتطویر والتسویق والبیئة المتمثلة فى أنشطة ا
الخارجیة والمتمثلة فى مستخدمى المنتج أو المنافسین 

وینقسم  )٢٠١٣ ، عمر بوسالمي(ومصادر الفرص الجدیدة 
 )٢٠٠٨ ، عبد هللا كاظم(: االبداع التكنولوجى للمنتج الى

http://labocolloque5.voila.net/
http://labocolloque5.voila.net/
http://labocolloque5.voila.net
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أي تقدیم منتج جدید لم یتم تسویقھ : تقدیم منتج جدید -
 . و بیعھ في السوق من قبل

أي تغیر بعض خصائص : تحسین منتج موجود -
 .المنتج الحالي لزیادة بقائھ وتحسین أدائھ

تتعلق بطریقة انتاج  :االبداع التكنولوجى لعملیة االنتاج •
 Yann Lhomme(جدیدة أو توزیع جدیدة او تحسین كبیر

وھذه الطرق تعمل على احداث تغییرات فى أسالیب  (2002
الیف لوحدات االنتاج أو التوزیع االنتاج من أجل تخفیض التك

وینقسم االبداع التكنولوجى لعملیة االنتاج  ، أو تحسین الجودة
 )٢٠٠٩، إبراھیم رغید، احمد أكرم(: الى 

تصمیم عملیة انتاجیة جدیدة والھدف منھا تقدیم منتج جدید مما  •
 .یتطلب تحدید متطلبات تصنیع ھذا المنتج

على مستوى عالى بھدف الحصول : تحسین عملیة موجودة •
  .ومستمر للجودة فى األداء

  :درجة االبداع التكنولوجى
یمكن تصنیف االبداع التكنولوجى حسب درجة االبداع التكنولوجى 

  )٢٠٠٥ ، دویس دمحم الطیب( :الى
وھو الذى یغیر حرفیا المراجع  :االبداع التكنولوجى الجذرى - ١

فاالبداع ". المعتادة المرتبطة بالمنتج ویحتاج لمھارات جدیدة
الجذرى عبارة عن مصدر من التدمیر الخالق الذى یحدث 
ثورة داخل الھیكل االقتصادى وذلك من خالل تدمیر 

  ."العناصر القدیمة وخلق عناصر جدیدة
وھو یحدث تحسین تدریجى :االبداع التكنولوجى التدریجى - ٢

اذا ھو ابداع  ، وال یشترط أفكار جدیدة) تكلفة، خدمات(
حتاج الى مھارات جدیدة وھو عملیة اتقان بالتحسین وال ی

 ، للمنتجات أو األسالیب الفنیة لالنتاج بطریقة تحسن النوعیة
 .االنتاجیة والتنویع ویكون بقاؤه مستمر طوال تاریخ التقنیة

وبالنسبة للنوع األول یحتاج استثمارات فى البحث والتطویر 
ائج تقنیة أكبر بكثیر من النوع الثانى وفى نفس الوقت یحقق نت

 .عالیة
ویمكن حصر مصادر المعارف المرتبطة باالبداع التكنولوجى فى 

  )٢٠٠٥ ، دویس دمحم الطیب( :
  .البحث والتطویر •
  .متطورة من الخارج تكنولوجیاتاقتناء  •
  .مؤسسات أخرى ومنظمات بحث معالتعاون  •
  .مرتبطة بزیادة المعارف أخرىأنشطة  •
  :التكنولوجي اإلبداع تحفیز عوامل )٣

 إلى تؤدي أن یمكن التي العوامل من نوعین بین نمیز أن كنیم
، مھدي صالح( : منھا المتوقعة وتحقیقھ لألھداف اإلبداع نجاح

٢٠٠٥(  
  : تتمثل فى فنیة أو تكنولوجیة عوامل - ١- ٤

 اإلبداع لتطویر الالزمة الحدیثة والمعدات توافر األجھزة •
ا العام تعد الحدیثة التصمیم وبرامج فأجھزة الحاسوب ً  في مھم

 ھو ما أو تطویر جدیدة عملیات أو منتجات تقدیم إمكانیة
  . فعال موجود

لھ  اختصاصاتھم وتنوع والتطویر البحث حقل في العاملین عدد •
  .لألمام التكنولوجي اإلبداع عملیة دفع في مھم أثر

 الذي القطاع في التطور التكنولوجي على المستمر االطالع •
 ومعرفة جدیدة أفكار الكتساب حیوي أمر ھو المنشأة فیھ تعمل

ا أكثر أسالیب عمل ً   تطور
 والشركات فیھا البحوث ومراكز الجامعات مع التعاون •

 مجال في للمنشآت العون من الكثیر أن یقدم یمكن االستشاریة
  .تكنولوجي جدید إبداع تطویر

 تخصص التي العمل فرق تدعم كافیة مالیة تخصیصات •
  .لإلبداع جھودھا

 والمالیة البشریة والموارد والتسویق اإلنتاج أقسام بین التنسیق •
 النھایة في یؤدي الذي العمل في التكامل من نوع خلق من أجل

  . إیجابیة نتائج إلى
  :تتمثل فى: تنظیمیة عوامل - ٢- ٤

 .اإلبداع التكنولوجي بجدوى واقتناعھا العلیا اإلدارة دعم •
 لعواملا من والتعقید ھي الرسمیة ودرجة المنظمة حجم •

 .إخفاقھ أو اإلبداع نجاح في تتسبب أن یمكن التي البارزة
 المتعاون اإلیجابي فالمناخ المنشأة في السائدة التنظیمیةالثقافة  •

  .األمام إلى التكنولوجي اإلبداع یدفع أن یمكن
اإلبداع التكنولوجي وعالقتھ بنشاط البحث و التطویر  )٤

D&R:  
ما وشرطا ضروریا لمواكبة یعتبر االبداع التكنولوجى مطلبا ھا

التغیرات العلمیة والتكنولوجیة التى یشھدھا العالم فى ظل االقتصاد 
المبنى على المعرفة حیث یعتمد على استخدام المعارف المكتسبة 

وعلى التطور  ، سابقا وعلى نتائج التكنولوجیات الجدیدة
تمثل وت. التكنولوجي أو على تولیفات جدیدة من التكنولوجیا الحالیة

: المصادر الرئیسیة للمعارف المتعلقة باإلبداع التكنولوجي في 
التعاون مع مؤسسات أخرى و ھیئات البحث، الحصول على 
تكنولوجیات مطورة من الخارج، لكن یبقى المصدر األھم لمعارف 
اإلبداع التكنولوجي یتمثل في نشاط البحث و التطویر الذي أصبح 

لتكنولوجي و التحسین المستمر داخل یمثل مصدرا أساسیا لإلبداع ا
حیث أن  نشاط البحث  (Cécile P. ، 2001)المؤسسات 

والتطویر یعتبر المحرك الرئیسى لالبداع التكنولوجى الذى یرتبط 
بالمنتجات وطرق وأسالیب االنتاج ویھدف الى توفیر المنتجات 

بیق كما أنھ یمثل تط  ، الجدیدة وتحسینھا وتطویر العملیة االنتاجیة
  .  للمعارف العلمیة والتكنولوجیة 

ویتضمن نشاط البحث كل األنشطة المبدعة التي تھدف إلى توسیع 
المعارف و المفاھیم العملیة، أما التطویر فیتضمن كل األعمال 
المبدعة التي تھدف إلى استغالل نتائج البحث من إنتاج آالت، أو 

ص التطبیقات، منتجات جدیدة أو محسنة، و بنفس المعنى فیما یخ
  (Cécile P. ، 2001)العملیات أو األنظمة الجدیدة أو المحسنة 

فمن خالل البحث والتطویرتستطیع المؤسسة تقدیم المزید من 
المنتجات الجدیدة أو تحسین منتجات موجودة و كذلك إدخال 
تعدیالت جوھریة على العملیات اإلنتاجیة، وتشیر العدید من 

ة ایجابیة بین اإلنفاق على البحث        الدراسات إلى وجود عالق
و نشاط البحث و . والتطویر واإلبداع التكنولوجي بمختلف أشكالھ

، طاھر محسن(: التطویر یتضمن أربعة أنواع رئیسیة تتمثل في
  )٢٠١٠ ، صالح مھدي

و ھي البحوث التي تھتم بالحقائق و  :البحث األساسي •
 .لمعرفة المتنوعةالنظریات، أو أي بحوث أخرى في مجاالت ا

و ھي البحوث الموجھة لحل مشكالت  :البحوث التطبیقیة •
عملیة تواجھھا المؤسسات الكبیرة، لغرض إحداث تحسینات أو 

 .زیادة فعالیة تطبیقات معینة
وھي األنشطة التي توجھ تقنیة أو  :البحوث التطویریة •

مجموعة من التقنیات نحو تحسین التصامیم أو العملیات بھدف 
 .ة قابلیة تسویق المنتجات أو تسھیل عملیة إنتاجھازیاد

وھي البحوث التي  )بحوث تحسین المنتج( البحوث المساعدة •
تسعى إلى إجراء تحسینات في وسائل وأدوات العمل التي 

  .تستخدم في أنماط البحوث السابقة
عملیة اإلبداع التكنولوجي فنجد أنھا تستند على ) ١(ویوضح شكل 

من البحوث النظریة والتطبیقیة بادارة  السابقةة المعارف المكتسب
وعلى  ، البحوث والتطویروعلى وعلى نتائج التكنولوجیات الجدیدة

التطور التكنولوجي أو على تولیفات جدیدة من التكنولوجیا الحالیة 
وھذه ھى المرحلة األولى من عملیة االبداع تلیھا مرحلة ترجمة 

ثم  (Artifacts)نوعات یدویة المعارف والنتائج السابقة الى مص
وبذلك نجد أن البحوث  ، مرحلة االنتاج ثم مرحلة اطالق للمنتج

والتطویر ھى  المرحلة األولى واألساسیة من عملیة االبداع 
     (Mihaela D. ، 2011)     والتطور التكنولوجى 
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  یوضح عملیة اإلبداع التكنولوجي ) ١(شكل 

  :امةالتنمیة المستد: ثانیا
  :مفھوم التنمیة المستدامة )١

أصبحت االستدامة من القضایا الرئیسیة الھامة فى تصمیم وتصنیع 
واالستدامة ھى أحد . (Sumit Gupta ، G. S. ، 2015)المنتج 

من قبل المنظمة  ١٩٨٧العلوم البیئیة الحدیثة والتى ظھرت سنة 
كسفورد واالستدامة طبقا لقاموس ا WCEDالعالمیة للبیئة والتنمیة 

تعنى القدرة على االبقاء على نسبة  أو مستوى معین من تفاعالت 
 علىاالندماج المستدام وتتضمن مبادئ علم البیئة الذى یرتكز 

المحافظة على التوازن البیئى وتجنب استنزاف الموارد الطبیعیة 
وقد ارتبط  )٢٠١٢ ، المعالوي مصطفي مصطفي حامد أحمد(

وقد عرفت . خر ھو التنمیة المستدامةمصطلح االستدامة بمفھوم ا
المستدامة  التنمیة ١٩٨٧ في والتنمیة للبیئة المتحدة األمم مفوضیة

 دون الوقت الحاضر باحتیاجات تفي التي التنمیة ھي ":على أنھا
 .(" الخاصة  تلبیة احتیاجاتھا على المقبلة األجیال بقدرة المساس

(UN Documents ، 1987 تمثل التنمیة  وطبقا لمنظمة الفاو
المستدامة شكل من أشكال ادارة وحمایة قاعدة الموارد الطبیعیة 
وتوجیھ التغیر التقنى والمؤسسى بطریقة تضمن تحقیق واستمرار 

  )Romano ،2002(. تلبیة الحاجات البشریة الحالیة والمستقبلیة
وترتكزالتنمیة المستدامة على ثالثة أبعاد رئیسیة كما یوضح شكل 

بعد البیئى الذى یتطلب الحفاظ على البیئة الطبیعیة والبعد ال) : ٢(
على االستثمار االیجابى للموارد والبعد  یوكداالقتصادى الذى 

االجتماعى الذى یھتم بتلبیة احتیاجات المجتمع الحالیة والمستقبلیة  
  .)٢٠١٢ ، المعالوي مصطفي مصطفي حامد أحمد(

  
  مةیوضح أبعاد التنمیة المستدا) ٢(شكل 

وتؤكد التنمیة المستدامة على أھمیة تطویر واستحداث طرق 
وأسالیب فى التصمیم والتصنیع لمواجھة التحدیات البیئیة 
واالقتصادیة واالجتماعیة كما تھدف الى استخدام موارد 
وتوظیف تقنیات تقلل من التأثیرات البیئیة الضارة وتخفض 

  . من تكالیف التشغیل والصیانة
 :المستدامةخصائص التنمیة  )٢

في أعقاب مؤتمر  ١٩٧٤طرح مصطلح التنمیة المستدامة عام 
للمرة األولى حول البیئة والتنمیة  ستوكھولم، الذي عقبتھ قمة ریو

المستدامة  عن خصائص التنمیة ١٩٩٢المستدامة الذي أعلن عام 
  :التي تتلخص فیما یلي

 األساس فیھا، فھي تنمیة ھي تنمیة یعتبر البعد الزمني ھو  •
 طویلة المدى بالضرورة، تعتمد على تقدیر إمكانات الحاضر،

ویتم التخطیط لھا ألطول فترة زمنیة مستقبلیة یمكن خاللھا 
  .بالمتغیرات التنبؤ

القادمة في الموارد الطبیعیة  ھي تنمیة تراعى تلبیة االحتیاجات  •
  .للمجال الحیوي لكوكب األرض

  .المقام األول ھي تنمیة تضع تلبیة احتیاجات األفراد في  •
ھي تنمیة تراعي الحفاظ على المحیط الحیوي في البیئة   •

عناصره ومركباتھ األساسیة كالھواء، والماء  الطبیعیة سواء
الحیوي كالغازات مثال،  مثال، أو العملیات الحیویة في المحیط

لذلك فھي تنمیة تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبیعیة 
تشترط أیضا الحفاظ على العملیات  المحیط الحیوي، كما في

المحیط الحیوي، والتي یتم عن  الدوریة الصغرى، والكبرى في
استمرار  طریقھا انتقال الموارد والعناصر وتنقیتھا بما یضمن

  .الحیاة
التنسیق بین سلبیات استخدام  ھي تنمیة متكاملة تقوم على  •

 ،الموارد، واتجاھات االستثمارات واالختیار التكنولوجي
ویجعلھا تعمل جمیعھا بانسجام داخل المنظومة البیئیة بما 

  .المتواصلة المنشودة یحافظ علیھا ویحقق التنمیة
  :المنتج المستدام: ثالثا

المنتجات المستدامة ھى المنتجات التى یراعى فیھا أبعاد االستدامة 
 ، )على سبیل المثال سعر المنتج وخبرة العمالء(الثالثة االقتصادیة 

االجتماعیة  ، )الطاقة واستھالك الموارد واالنبعاثات(یئیة الب
 ، .Tom B () ).ظروف العمل واألثار المترتبة على االستخدام(

et al ، 2015(  
كما أنھا ھى المنتجات التى تقدم فوائد بیئیة واجتماعیة واقتصادیة 
وتحمى البیئة والصحة العامة فى كامل دورة حیاتھا بدایة من 

مواد الخام وحتى التخلص النھائى منھا استخراج ال
)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_prod
ucts .(المستدامة المنتجات وعرفت sustainable products  

 في والنظر البیئي العبء من تقلل المنتجات التي "على أنھا
من  أفضل بشكل العمالء احتیاجات وتلبیة االجتماعیة الجوانب

 تم وقد، )Bing L. ، 2012(  المنافسین من لمقدمةا العروض
 Baker ، M. J. and (- إلى المستدامة المنتجات تصنیف
Hart ، S.J. 2008(  

 .والبیئیة االجتماعیة اآلثار من تقلل التي المنتجات •
 والسیاسات المنتج إنشاء خاللھا من یتم التي العملیات •

 المجتمع یخص فیما المنتجة الشركة التي تتبعھا والممارسات
 .والبیئة

  :خصائص المنتجات المستدامة )١
فان المنتجات المستدامة   Belz ،Martin-Frankطبقا لـ  

 .Frank-Martin B) :تتصف بالخصائص التالیة
and Peattie ، K. ،2009)  

أى أن المنتجات أو الخدمات التى ال تلبى : رضا العمالء - ١
لسوق على المدى احتیاجات العمالء فانھا لن تستمر فى ا

 .الطویل
فان المنتجات المستدامة تركز : بالمقارنة مع المنتجات البیئیة  - ٢

 .على كال من األھمیة االیكولوجیة واالجتماعیة
المنتجات المستدامة صدیقة للبیئة خالل دورة حیاتھا حیث أنھا  - ٣

 . ال تسبب أى ضرر للبیئة
لمشاكل المنتجات المستدامة یجب أن تساھم في التعامل مع ا - ٤

االجتماعیة والبیئیة على المستوى العالمي، أو تقدیم تحسینات 
 .قابلة للقیاس في أداء المنتج االجتماعي والبیئي

 .التحسین المستمر من أجل التغیرات البیئیة واالجتماعیة - ٥
قد ال تزال المنتجات المستدامة بعیدة أو : العروض المتنافسة  - ٦

لى فإن العروض متأخرة عن العروض المتنافسة وبالتا
المتنافسة قد تكون بمثابة مؤشر بشأن األداء االجتماعي 

 .والبیئي

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_prod
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  :تصمیم وتصنیع المنتج المستدام )٢
 Design)یتضمن تصمیم وتصنیع المنتج المستدام 

&Manufacturing Sustainable Product)  عدة اعتبارات
منھا التصمیم واختیار الخامات وعملیة التصنیع واطالق المنتج 

ویعتمد .  )Fadzlin ، A. ، 2012(نھایة دورة حیاة المنتج و
نجاح التصمیم المستدام على عدة جوانب وھى النظر فى القضایا 
البیئیة فى مرحلة مبكرة من عملیة تطویر المنتج والتطبیق الفعال 
ألدوات ومبادئ وقواعد ومعاییرالتصمیم البیئى والمعلومات 

وقد تم تعریف ).Sumit G. ، 2015(المطلوبة لفریق العمل 
فلسفة تصمیم األشیاء المادیة " التصمیم المستدام على انھ 

والخدمات بما یتفق مع مبادئ االستدامة البیئیة واالقتصادیة 
"واالجتماعیة

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_desig

n)( 
وقد وضعت ادارة التصمیم المستدام سبعة استراتیجیات لتصمیم  

یوضحھا شكل  )٢٠١٢ ، دمحم محمود دمحم عفیفى( منتج المستدامال
  : وھى) ٣(

  .اختیار الخامات المنخفضة التأثیر على البیئة .١
  .الحد من استخدام المواد الخام .٢
  .استخدام أفضل تقنیات التصمیم واالنتاج .٣
  .استخدام أفضل نظم التوزیع .٤
  .الحد من التأثیرات السلبیة للمنتج أثناء مرحلة االنتاج .٥
  ).العمر االفتراضى(استخدام المنتج فى فترة االستخدام المثلى  .٦
اختیار أفضل نظم التخلص من المنتج بانتھاء عمره  .٧

 .االفتراضى

 
  یوضح استراتیجیات التصمیم من أجل االستدامة) ٣(شكل 

 (Sustainable Manufacturing)والتصنیع المستدام 
لى حلول جدیدة لتطبیق مبادئ االستدامة حیث أن یشیر ا

التصنیع المستدام ھو خلق منتجات مصنعة من خالل عملیات 
سلیمة من الناحیة االقتصادیة بحیث تقلل من األثار البیئیة 

وحتى یمكن . السلبیة مع الحفاظ على الطاقة والموارد الطبیعیة
یط تبنى مفاھیم التصنیع المستدام فمن الضرورى التخط

واتخاذ القرار بدایة من مراحل تصمیم وتطویر المنتج حیث 
من أثار استدامة المنتج % ٨٠أنھ تم الكشف على أن أكثر من 

یتم تحدیدھا فى مرحلة تصمیم وتطویر المنتج وفى تصمیم 
وتصنیع المنتجات الحدیثة الیوم فانھ من األفضل التعرف على 

ر للمصممین كامل دورة حیاة المنتج حیث أنھ اذا تواف
معلومات عن كامل دورة حیاة المنتج فسیكون من السھل 
علیھم اتخاذ العدید من القرارات التى تتعلق باألداء البیئى أو 
الكفاءة االیكولوجیة باالضافة المكانیة تصمیم أو اعادة تصمیم 
منتجات حالیة باالستناد الى مبادئ التصمیم االیكولوجى أو 

التالى تحسین كفاءة استخدام الخامات بطریقة صدیقة للبیئة وب

والطاقة خالل مراحل التصنیع واالستخدام مما یحقق كفاءة 
 product)وتعتبر تقنیات دورة حیاة المنتج . األداء البیئى

life cycle)  من أھم التقنیات المستخدمة فى التصنیع
وحتى یمكن ). A.K. Kulatunga ،2015(المستدام 

منتج المستدام فیجب النظر الى تصمیم وتصنیع وتطویرال
دورة حیاة المنتج كاملة عند تصمیم وتطویر المنتج حتى یمكن 
القضاء على أو تقلیل األثار االجتماعیة والبیئیة للمنتج 

مراحل دورة حیاة المنتج لتحقیق استدامة ) ٤(ویوضح شكل 
المنتج  فمن خالل النظرة المستقبلیة للمنتج یمكن تحدید مھام 

محددة تتدفق بصورة دوریة خالل مراحل دورة ووظائف 
حیاة المنتج فالمعلومات المطلوبة خالل دورة المنتج مثال 
تتدفق بین تصمیم المنتج وتصمیم العملیة ومرحلة التصنیع 

كما أن مرحلة تحویل  ، وحتى نھایة دورة حیاة المنتج
تبدأ من مرحلة التصنیع وحتى نھایة ) المواد األولیة (الخامات 

  ).Tom B. ، 2015 (  ورة حیاة المنتج فى دورة مغلقةد

 
  من أجل االستدامة یوضح مراحل دورة حیاة المنتج) ٤(شكل 

  :االبداع التكنولوجى المساعد على التنمیة المستدامة:رابعا 
یساعد االبداع التكنولوجى فى البحث عن حلول ملموسة للتنمیة 

دویس ( :تدامة وذلك من خالل نوعین من التكنولوجیات ھما المس

  )٢٠٠٥دمحم الطیب
تعرف على أنھا نصوص تضاف الى  :التكنولوجیا التجمیعیة •

األسالیب الفنیة او الى المنتجات الموجودة بطریقة تقلص من 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_desig
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األضرار البیئیة المرتبطة باالنتاج أو االستھالك وال تحتاج ھذه 
د كبیر من البحث والتطویر ویمكن أن التكنولوجیات الى جھ

  .تتكون من دمج تقنیات موجودة
تعمل على تقلیص المدخالت من الطاقة  :التكنولوجیا المتكاملة •

والمواد األولیة واألسالیب الفنیة التى تشمل اعادة االستخدام 
وتصمیم منتجات تستعمل ألكثر من مرة وقابلة لالسترجاع أو 

تى تؤدى لعمر استعمال أطول والى التفكیك وتحسین الجودة ال
امكانیة اصالح المنتجات بسھولة وھذه التكنولوجیات تحتاج الى 
جھد كبیر من البحث والتطویروتلجأ الى طرق جدیدة للتصمیم 

  . لتحلیل دورة الحیاة أو تحلیل فرع المنتج 
( ویمكن اعتبارأن االبداعات التكنولوجیة التجمیعیة والمتكاملة 

تنتمى الى فئة االبداع التكنولوجى التدریجى ) البیئیة التكنولوجیة
وذلك بمالحظة أنھا تعمل على استخدام مصطلحات التحسین 

  .والتخفیض
  : Results نتائج البحث

  : من خالل تحلیل الدراسة یتضح أن
االبداع یتطلب القدرة على اإلحساس بوجود مشكلة تتطلب  .١

ل مختلف ومبدع المعالجة ومن ثم القدرة على التفكیر بشك
وال یتحقق اإلبداع إال  ، ومن ثم إیجاد الحل المناسب

باستغالل الموارد المتاحة في البیئة وترشید ھذا االستغالل 
  . بما یخدم اإلبداع التكنولوجي

 في واألصالة التحدیث من نوع االبداع التكنولوجى ھو .٢
كما أنھ كل جدید أو كل تحسین صغیر أو كبیر فى  ، المنتج

تجات وأسالیب االنتاج ویثبت نجاحھ من الناحیة الفنیة أو المن
تحسین (التكنولوجیة وكذلك فعالیتھ من الناحیة االقتصادیة 

  ).االنتاجیة وتخفیض التكالیف
ینقسم االبداع التكنولوجى الى ابداع المنتج وابداع ألسالیب  .٣

سلعة أو (وابداع المنتج یتم من خالل تقدیم منتج  ، االنتاج
جدید أو تحسین منتج حالى بھدف تحسین الخدمات ) خدمة

وتلبیة االحتیاجات ویستند على البیئة الداخلیة المتمثلة فى 
أنشطة البحث والتطویر والتسویق والبیئة الخارجیة والمتمثلة 

 ، فى مستخدمى المنتج أو المنافسین ومصادر الفرص الجدیدة
میم عملیة كما أن االبداع ألسالیب االنتاج یتم من خالل تص

انتاجیة جدیدة أو تحسین عملیة موجودة والھدف من األولى 
ھو تقدیم منتج جدید والھدف من الثانیة ھو الحصول على 

  مستوى عالى ومستمر للجودة فى األداء
ھناك عالقة بین االبداع التكنولوجى ونشاط البحث والتطویر  .٤

من خالل أن نشاط البحث و التطویر أصبح مصدرا أساسیا 
بداع التكنولوجي كما أنھ ھو المحرك الرئیسى لالبداع لإل

التكنولوجى الذى یرتبط بالمنتجات وطرق وأسالیب االنتاج 
ویھدف الى توفیر المنتجات الجدیدة وتحسینھا وتطویر 

كما أنھ یمثل تطبیق للمعارف العلمیة   ، العملیة االنتاجیة
أنواع والتكنولوجیة ویتضمن نشاط البحث و التطویر أربعة 

و ھي البحوث التي تھتم : رئیسیة ھى البحث األساسي
والبحوث التطبیقیة وھي البحوث  ، بالحقائق و النظریات

الموجھة لحل مشكالت عملیة بغرض إحداث تحسینات أو 
البحوث التطویریة وھي  ، زیادة فعالیة تطبیقات معینة

البحوث الموجھة  لتحسین التصمیم أو العملیات بھدف زیادة 
والبحوث  ، ابلیة تسویق المنتجات أو تسھیل عملیة إنتاجھاق

وھي البحوث التي تسعى ) بحوث تحسین المنتج(المساعدة 
إلى إجراء تحسینات في وسائل وأدوات العمل التي تستخدم 

  .في أنماط البحوث السابقة
االبداع التكنولوجى التدریجى الھدف منھ تحسین تدریجى  .٥

فھو ابداع  ، أفكار جدیدة وال یشترط) تكلفة، خدمات(
بالتحسین وھو عملیة اتقان للمنتجات أو األسالیب الفنیة 
لالنتاج بطریقة تحسن النوعیة واالنتاجیة والتنویع ویكون 

  .بقاؤه مستمر طوال تاریخ التقنیة

یساعد االبداع التكنولوجى فى البحث عن حلول ملموسة  .٦
كنولوجیات للتنمیة المستدامة وذلك من خالل نوعین من الت

 ، ھما التكنولوجیا التجمیعیة والتكنولوجیا المتكاملة
والتكنولوجیا التجمیعیة ھى التى تعتمد على استخدام أسالیب 
فنیة ودمج تقنیات موجودة وتستخدم لتقلیل األضرار البیئیة 

أما  ، )التصنیع المستدام(المرتبطة باالنتاج أو االستھالك 
تكنولوجیا التى تعتمد على التكنولوجیا المتكاملة فھى ال

استخدام طرق جدیدة للتصمیم لتحلیل دورة حیاة المنتج والتى 
تشمل اعادة االستخدام وتصمیم منتجات تستعمل ألكثر من 
مرة وقابلة لالسترجاع أو التفكیك وتحسین الجودة التى تؤدى 
لعمر استعمال أطول والى امكانیة اصالح المنتجات بسھولة 

المدخالت من الطاقة والمواد األولیة وتستخدم لتقلیل 
ویمكن اعتبار االبداعات ، )استراتیجیات التصمیم المستدام(

تنتمى ) التكنولوجیة البیئیة( التكنولوجیة التجمیعیة والمتكاملة 
الى فئة االبداع التكنولوجى التدریجى وذلك ألنھا تعمل على 

  . استخدام مصطلحات التحسین والتقلیل
مة من القضایا الرئیسیة الھامة فى تصمیم أصبحت االستدا .٧

وتؤكد التنمیة المستدامة على أھمیة تطویر  ، وتصنیع المنتج
واستحداث طرق وأسالیب فى التصمیم والتصنیع لمواجھة 
التحدیات البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة كما تھدف الى 
استخدام موارد وتوظیف تقنیات تقلل من التأثیرات البیئیة 

  .رة وتخفض من تكالیف التشغیل والصیانةالضا
المنتجات المستدامة ھى المنتجات التى تقدم فوائد بیئیة  .٨

واجتماعیة واقتصادیة وتحمى البیئة والصحة العامة فى كامل 
دورة حیاتھا بدایة من استخراج المواد الخام وحتى التخلص 

  النھائى منھا
ظر فى التصمیم المستدام یعتمد على عدة جوانب وھى الن .٩

القضایا البیئیة فى مرحلة مبكرة من عملیة تطویر المنتج 
والتطبیق الفعال ألدوات ومبادئ وقواعد ومعاییرالتصمیم 

 .البیئى والمعلومات المطلوبة لفریق العمل
فى تصمیم وتصنیع المنتجات الحدیثة من األفضل التعرف  .١٠

على كامل دورة حیاة المنتج حیث أنھ اذا توافر للمصممین 
لومات عن كامل دورة حیاة المنتج فسیكون من السھل مع

علیھم اتخاذ العدید من القرارات التى تتعلق باألداء البیئى أو 
الكفاءة االیكولوجیة باالضافة المكانیة تصمیم أو اعادة 
تصمیم منتجات حالیة باالستناد الى مبادئ التصمیم 

كفاءة االیكولوجى أو بطریقة صدیقة للبیئة وبالتالى تحسین 
استخدام الخامات والطاقة خالل مراحل التصنیع واالستخدام 

  .مما یحقق كفاءة األداء البیئى
التصنیع المستدام ھو خلق منتجات مصنعة من خالل عملیات  .١١

سلیمة من الناحیة االقتصادیة بحیث تقلل من األثار البیئیة 
وتعتبر  ، السلبیة مع الحفاظ على الطاقة والموارد الطبیعیة

من أھم  (product life cycle)نیات دورة حیاة المنتج تق
  .التقنیات المستخدمة فى التصنیع المستدام

حتى یمكن تصمیم وتصنیع وتطویرالمنتج المستدام فیجب  .١٢
النظر الى دورة حیاة المنتج كاملة عند تصمیم وتطویر المنتج 
حتى یمكن القضاء على أو تقلیل األثار االجتماعیة والبیئیة 

 . تجللمن
من خالل ما سبق یمكن التوصل لشكل العالقة التى تربط بین 
االبداع التكنولوجى وتصمیم وتصنیع المنتج المستدام والتى 

من خالل أن االبداع التكنولوجى ینقسم الى )  ٥(یوضحھا شكل 
وابداع المنتج یتم من خالل  ، ابداع المنتج وابداع ألسالیب االنتاج

ویستند ھذا  جدید أو تحسین منتج حالى) مةسلعة أو خد(تقدیم منتج 
النوع من االبداع على البیئة الداخلیة المتمثلة فى أنشطة البحث 

والبیئة الخارجیة والمتمثلة فى مستخدمى  ، والتطویر والتسویق
المنتج أو المنافسین ومصادر الفرص الجدیدة كما أن ابداع أسالیب 

ج  جدیدة أو تحسین أسالیب االنتاج یتم من خالل تصمیم أسالیب انتا
انتاج موجودة والھدف من األولى ھو تقدیم منتج جدید والھدف من 
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باالضافة للحصول  الثانیة ھو تخفیض تكالیف االنتاج والتوزیع
وحیث أن نشاط  ، على مستوى عالى ومستمر للجودة فى األداء

البحث والتطویر ھو المحرك الرئیسى لالبداع التكنولوجى الذى 
ط بالمنتجات وطرق وأسالیب االنتاج فنجد أنھ یتضمن  أربعة یرتب

أنواع رئیسیة من البحوث وھى البحوث األساسیة التى تھتم بتطبیق 
والبحوث التطبیقیة وھي الموجھة لحل  ، معارف ونظریات علمیة

مشكالت عملیة بغرض إحداث تحسینات أو زیادة فعالیة تطبیقات 
البحوث الموجھة  لتحسین  والبحوث التطویریة وھي ، معینة

التصمیم أو العملیات بھدف زیادة قابلیة تسویق المنتجات أو تسھیل 
والبحوث المساعدة أو بحوث تحسین المنتج وھي  ، عملیة إنتاجھا

إجراء تحسینات في وسائل وأدوات العمل  البحوث التي تسعى إلى
ائج التي تستخدم في أنماط البحوث السابقة ومن خالل استخدام نت

البحوث والتطویر باالضافة ألسالیب االنتاج االبداعیة یمكن تطبیق 
من خالل اتباع  االبداع التكنولوجى المساعد على التنمیة المستدامة

أسلوب االبداع التكنولوجى التدریجى الذى یعتمد على عملیة اتقان 

للمنتجات أو األسالیب الفنیة لالنتاج بطریقة تحسن النوعیة 
وذلك من خالل تطبیق ) ابداع بالتحسین(والتنویع  واالنتاجیة

التكنولوجیا التجمیعیة والتكنولوجیا المتكاملة فالتكنولوجیا التجمیعیة 
 ، دورة حیاة المنتج(ھى التى تعتمد على دمج تقنیات موجودة 

بھدف تقلیل األضرار البیئیة المرتبطة باالنتاج أو ) أسالیب فنیة
أما  ، مبادئ التصنیع المستداماالستھالك وھو ما یتفق مع 

التكنولوجیا المتكاملة فھى التكنولوجیا التى تعتمد على استخدام 
طرق جدیدة للتصمیم بتحلیل دورة حیاة المنتج واتباع أسالیب فنیة 
منھا اعادة االستخدام وتصمیم منتجات تستعمل ألكثر من مرة 

ى لعمر وقابلة لالسترجاع أو التفكیك وتحسین الجودة التى تؤد
استعمال أطول والى امكانیة اصالح المنتجات بسھولة وتستخدم 
لتقلیل المدخالت من الطاقة والمواد األولیة وھو ما یتفق مع 
استرتیجیات التصمیم المستدام وبذلك نجد أن ھناك عالقة بین 

.االبداع التكنولوجى وتصمیم وتصنیع المنتج المستدام

 
  یوضح العالقة بین االبداع التكنولوجى وتصمیم وتصنیع المنتج المستدام) ٥(شكل 
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  :الخالصة
أصبح االبداع التكنولوجى مطلبا ھاما وشرطا ضروریا لمواكبة 
التغیرات العلمیة والتكنولوجیة التى یشھدھا العالم فى ظل االقتصاد 

طویر الذى من خالل تفعیل نشاط البحث والت المبنى على المعرفة
وتتمثل مھمتھا فى  یعتبر المحرك الرئیسى لالبداع التكنولوجى

ابتكار وتطویر المنتجات الجدیدة وایجاد حلول للمشاكل التى تواجھ 
ونقطة البدایة لنظام االبداع التكنولوجى تنطلق . العملیة االنتاجیة 

من االمكانیات المتاحة أو المتواجدة فى بیئة المؤسسة وعلى 
ات االستفادة ألقصى حد من الطاقات واالمكانیات االبداعیة المؤسس
فاالبداع ھو ویقاس االبداع من خالل أثاره على البیئة . المتاحة

التمرد على المألوف وتقدیم الجدید كما أنھ مزیج من الخیال العلمى 
المرن لتطویر فكرة قدیمة أو ایجاد فكرة جدیدة ینتج عنھا انتاج 

والدافع  ، كن تطبیقھ واستعمالھ واالستفادة منھمتمیز غیر مألوف یم
وال یتحقق اإلبداع إال باستغالل الموارد  لإلبداع ھو الطلب علیھ

المتاحة في البیئة و ترشید ھذا االستغالل بما یخدم اإلبداع 
 واألصالة التحدیث من نوع فاالبداع التكنولوجى ھو التكنولوجي

ابداع ألسالیب االنتاج وذلك وینقسم الى ابداع المنتج و المنتج في
بھدف تقدیم منتجات جدیدة أو تحسین منتجات موجودة باالضافة 
لتخفیض تكالیف االنتاج والتوزیع وتحسین الجودة والحفاظ على 
البیئة ومواردھا ومن ھنا بدأت مصطلحات ومفاھیم عدیدة فى 

والتصنیع  الظھور منھا التنمیة المستدامة والتصمیم المستدام
دام والمنتج المستدام وھى مصطلحات الغرض منھا الحفاظ المست

ویساعد االبداع التكنولوجى فى . على البیئة ومواردھا المختلفة
البحث عن حلول ملموسة للتنمیة المستدامة من خالل تطبیق 
االبداع التكنولوجى التدریجى الذى یتضمن دمج تكنولوجیات 

أسالیب فنیة كاعادة  موجودة كتحلیل دورة حیاة المنتج واستخدام
االستخدام وقابلیة التفكیك واالستخدام مرة أخرى وقابلیة الصیانة 

تقلیل األضرار البیئیة من خالل التكنولوجیا التجمیعیة بغرض 
المرتبطة باالنتاج واالستھالك وھو ما یتفق مع مبادئ وأھداف 

باالضافة الستخدام طرق تصمیم جدیدة كتحلیل  ، التصنیع المستدام
دورة حیاة المنتج واستخدام أسالیب فنیة الغرض منھا تقلیص 

طول  ، )تخفیض التكالیف(المدخالت من الطاقة والمواد األولیة 
العمر االفتراضى وھو ما یتفق مع مبادئ وأھداف التصمیم 

وبذلك نجد أن ھناك عالقة بین االبداع التكنولوجى  المستدام
  وتصمیم وتصنیع المنتج المستدام
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