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ًٌسهل بنائها  َتوظٌف التحلٌل الُمورفولوجً كمنهجٌة إلستٌالد ِسٌنارٌوهات َتطوٌر مبتكرة؛ 
 وتقٌٌمها وفرزها .. )دراسة حاله على نظام أثاث معدنً(
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 الملخص:

فً الحاجة إلى منهجٌة إبداعٌة تشاركٌة تستخدم فً تطوٌر أنظمة التؤثٌث واإلنشاء المعدنً، وتساعد  البحث مشكلة تكمن

فً إستٌالد أعداد كبٌره من البدائل البنائٌة المحتملة التً ٌمكن تشكٌلها وفرزها داخل حقول افتراضٌة لألفكار، ثم تقٌمها 

: كٌؾ ٌمكن بناء منهجٌة التالٌة ستفساراتاإلالبحث فً ضوء تنطلق مبررات  طبقاً لمرشحات ومعاٌٌر محدده. وعلٌة

محددات  هً وماوكٌؾ ٌمكن توظٌفها فً إستٌالد بدائل تطوٌر محتملة؟  ؟للتصمٌم باإلستعانة بمبادئ التحلٌل المورفولوجً

 سٌنارٌوهات تطوٌر ممكنة؟ التقٌٌم والفرز للوصول إلى 

هو توظٌؾ التحلٌل المورفولوجً كمنهجٌة إلستٌالد سٌنارٌوهات تطوٌر مبتكرة ألنظمة  البحث من الهدؾأضحً  وبالتالً

 أنمفادها  للبحث فرضٌةإنطالقاً من  :هدؾوقد تم التحقق من هذا الالتؤثٌث المعدنً، ٌسهل بنائها وإختبارها وفرزها، 

بداعٌة، وٌوفر سٌنارٌوهات تطوٌر توظٌؾ المنهجٌة المقترحة فً حل مشكالت التصمٌم، ٌعزز من قدرات المصمم اإل

خصائص  :هاأول للبحث محاورثالث علً بدوره  أرتكزتحلٌلً  وصفً منهجل مبتكرة لتلك األنظمة، وقد أُنجز الهدؾ وفقاً 

منهجٌة ، وثالثها: اإلبداعٌة فكارألل أفتراضٌة سٌنارٌوهات بناء، وثانٌها: كٌفٌة التحلٌل المورفولوجًوتقنٌات وخطوات 

 -منها: النتائج، وقد أُختتم البحث ببعض سٌنارٌوهات تطوٌر المنتج بناءل جًولتحلٌل المورفولل مقترحة

 هذا ن معالجة أعملٌة التصمٌم، و إلى هفً بعض جوانب ٌعود، األثاثحجم الصادرات المصرٌة من أنظمة  تراجعن أ

واستخدام أدوات  -كالتحلٌل المورفولوجً -تشاركٌةبداع إتوظٌؾ أسالٌب  متكاملة قائمة علىٌتطلب تبنً منهجٌة  التراجع

 إستٌالد سٌنارٌوهات تطوٌر مبتكرة تدعم القدرة التنافسٌة لتلك األنظمة.  برمجة رقمٌة واالستعانة بخبراء، بؽٌة

تتدرج المنهجٌة المقترحة لتطوٌر نظم األثاث المعدنً من: تشخٌص الخلل إلى تحدٌد مقتضٌات التطوٌر، ثم تحلٌل البناء 

إنشاء تشكٌالت محتملة، تقٌٌم  مصفوفة متشابكة،لعناصر النظام وإعادة تركٌبها فً بدائل  إبتكارتفكٌك النظام، الوظٌفً، 

 ٌنارٌو التطوٌر النموذجً الذي ٌكون مبتكرا وقابالً للتطبٌق.وفرز فضاء الحلول وأخٌرا التحقق من س

Abstract: 

Keywords: Morphological analysis, Scenario building, problem solving, thinking methods, 

system functions  

The problem of research is the need for a creative and participatory methodology that used in 

the development of metal furnishing and construction systems, and help designers to 

generating a large number of potential structural alternatives that can be formed, sorted and 

evaluated according to predefined filters and criteria into virtual fields. Hence the research 

questions are: How can build design methodology by using the principles of morphological 
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analysis? How can this methodology be used to generate potential development alternatives? 

What are the criteria for evaluating and sortin possible development scenarios?  

Accordingly, the main aim of the research is based on using morphological analysis as a 

methodology in generating creative development scenarios; those can be easily prepared, 

evaluated and sorted (case study on metal furnishing system). This aim has been verified by 

the following hypothesis: the use of the proposed methodology in solving design problems 

will increase the creative & logical capabilities of the designer and provide several scenarios 

for innovative solutions that contribute to the development of metal furnishing systems. The 

aim have achieved according to descriptive analysis methodology that contains 3 themes. 

First: the morphological analysis: characteristics & techniques, second: Ways to build virtual 

scenarios for creative ideas; and the third, a proposing methodology for morphological 

analysis used in building product development scenarios. The research concluded with some 

results such as: 

 The decline of Egyptian exports of furnishing systems, due in some respects to the design 

process. The solution to this decline requires the adoption of an integrated methodology based 

on the use of creative and participatory methods such as morphological analysis. In addition 

to using digital programming tools & employing experts, in order to generating development 

scenarios that support the competitiveness of these systems. 

The proposed methodology for furnishing systems development includes the following steps: 

diagnosis of the problem, identification of development requirements, functional construction 

analysis, disassemble the system, innovate alternatives to system elements and re-installed in 

a tangled matrix, generate possible scenario, evaluate & sort solutions space and finally build 

an innovative and applicable model development scenario. 

 :مفتاحٌة كلمات

 النظام وظائؾ التفكٌر، أسالٌب المشكالت، حل السٌنارٌو، بناء المورفولوجً، التحلٌل

 المحتملة البدائل على والتعرؾ والتنبإ األستشراؾ مجال فً الفعالة اإلبداعٌة األسالٌب أبرز أحد هو المورفولوجً التحلٌل

 والتصمٌم اإلبداع مثل الكٌفٌة الطبٌعه ذات وبخاصة المعرفٌة الحقول من العدٌد فً تطبٌقه جرى الممكنة، والسٌنارٌوهات

 المستقبلٌة، الدراسات بخصائص ودمجها المورفولوجً التحلٌل مبادئ من االستفادة الً الدراسة سعت ثم ومن. والنمذجة

 على وٌساعد المعدنً، التؤثٌث نظم لتطوٌر كثٌرة بدائل ٌوفر ما التصمٌم، مشكالت حل فً نظامٌة منهجٌة إلى للوصول

 المإثرة العناصر وتحدٌد األساسٌة، أبعاده إلى المستهدؾ التصمٌمً الموقؾ تجزئة خالل من لها، متعمقة تحلٌالت إجراء

 داخل مبتكرة بنائٌة وتشكٌالت محتملة تولٌفات استٌالد بؽٌة للحل، الممكنة بالطرق وربطها لها بدائل ابتكار ثم بنٌته، فً

 المحتملة التطوٌر بدائل ترتٌب واعادة الالٌقٌن، حاالت وتقلٌص لتقٌٌم رقمٌة تطبٌقات توظٌؾ ثم المورفولوجً، الحقل

 .التصمٌمً الموقؾ فً تحّسًنا ُتحِدث أن ٌمكنها للتطبٌق قابلة متسقة تطوٌر سٌنارٌوهات إلى للوصول

 المعدنً، واإلنشاء التؤثٌث أنظمة تطوٌر فً تستخدم تشاركٌة ابداعٌة منهجٌة إلى الحاجة فً البحث مشكلة تكمن هنا، ومن

 ثم لالفكار، افتراضٌة حقول داخل وفرزها تشكٌلها ٌمكن التً المحتملة البنائٌة البدائل من كبٌره أعداد إستٌالد فً وتساعد

 منهجٌة بناء ٌمكن كٌؾ: التالٌة االستفسارات ضوء فً البحث مبررات وتنطلق. محدده ومعاٌٌر لمرشحات وفقاً  تقٌمها ٌتم

 محددات هً وما محتملة؟ تطوٌر بدائل استٌالد فً توظٌفها ٌمكن وكٌؾ المورفولجً؟ التحلٌل بمبادئ باالستعانة للتصمٌم

 التحلٌل توظٌؾ هو البحث من الهدؾ أضحً وبالتالً ممكنة؟ تطوٌر سٌنارٌوهات إلى للوصول والفرز التقٌٌم
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 وقد وفرزها، واختبارها بنائها ٌسهل المعدنً، التؤثٌث ألنظمة مبتكرة تطوٌر سٌنارٌوهات الستٌالد كمنهجٌة المورفولوجً

 من ٌعزز: التصمٌم مشكالت حل فً المقترحة المنهجٌة توظٌؾ أن مفادها فرضٌة من انطالقاً : الهدؾ هذا من التحقق تم

 تقسٌم تم فقد تحلٌلً وصفً منهج إلى واستنادا األنظمة، لتلك مبتكرة تطوٌر سٌنارٌوهات وٌوفر اإلبداعٌة المصمم قدرات

 :التالً النحو على محاور ثالث إلى البحث

 (خطوات تقنٌات، تطبٌقات،.. )  المورفولوجً التحلٌل:  أوالً 

 التصمٌم، لمشكالت وبدائل حلول إٌجاد فً كبٌر بشكل ساهم قد التصمٌم وعلوم تقنٌات فً والمتسارع الهائل التقدم إن

 عالقاتها وتعقد عناصرها وتنوع المشكالت هذه صور تعدد بسبب التعقٌد من مزٌدا علٌها أضفى ذاته الوقت فً ولكنه

 الذهنً العصؾ: مثل اإلبداعً التفكٌر تعزٌز فً عدة ابداعٌة وأسالٌب تقنٌات على المصمم اعتماد ورؼم. البٌنٌة

Brainstorming السٌنتكس وأسلوب وقت، بؤسرع جدٌدة أفكار تولٌد فً أشخاص عدة لتحفٌز ٌستخدم الذي 

Synectics التشبٌهات وأسلوب متنوعه، خبرات على ترتكز المشاكل لحل طرٌقة بوصفه Analogies بوصفه 

 لحل طرٌقة بوصفة  Tips/Triz تٌرٌز وأسلوب المماثلة، المصادر فً نظٌراتها فحص خالل من حلول استقصاء طرٌقة

 التوقعً التحدٌد التصمٌم، مجال تحلٌل التحول، أشكال التناقض، كتحلٌل: عدٌدة أدوات خالل من الهندسٌة المشكالت

 اإلبداع أسالٌب كؤحد المورفولوجً، األسلوب أن إال التنوع هذا ورؼم. المبتكرة المشاكل حل وخوارزمٌة للفشل،

 وٌمكن واالبتكار، واالستقراء والتحلٌل لالكتشاؾ وفعال منظم بمنهج ٌتمٌز ،Participatory Methods التشاركٌة

 من لها، والحلول األفكار من كبٌرة أعداد وتقٌٌم واستٌالد المعقدة التصمٌم مشكالت من كثٌر حل فً ٌستخدمه أن للمصمم

 . التطوٌر بدائل من العدٌد إعداد فً والبنائً والتركٌبً التحلٌلً التفكٌر قدرات توظٌؾ خالل

A. ( المورفولوجً – التحلٌل) مفهومMorphological   Analysis 

 الفحص من( المصمم) الفرد ُتمكن التى العقلٌة المقدرة بؤنها ،7ص2م Reber رٌبٌر لـ وفقاً  التحلٌل على القدرة ُتعرؾ

 فهم إلى ٌإدى ما وهو مكوناتها إلى تقسٌمها أو أجزائها، إلى وتفتٌتها والمواقؾ، واألشٌاء والحلول واألفكار للوقائع الدقٌق

 كالتصنٌؾ األجزء تلك على أخرى عملٌات بإجراء تسمح كما األصؽر، مكوناتة إلى وتفتٌتة االهتمام، محل الموقؾ أجزاء

 الشكل دراسة علم وٌعنً Morphe-logy ٌونانً أصل إلى مورفولوجً مصطلح ٌرجع حٌن فً. والتنظٌم والترتٌب

 األحٌاء علم روافد أحد وٌعد العام، بالكل وعالقتها الموضوع ألجزاء والترتٌب واالنشاء الشكل إلى لؽة وٌشٌر التكوٌن، أو

 حل سٌاق فً المورفولوجً التحلٌل أسلوب تطوٌر بدأ وقد. الحٌة للكائنات البنائً والتركٌب التكوٌن فً بالبحث المهتم

 فً Fritz Zwicky زوٌكً الفلكٌة الفٌزٌاء عالم ٌد على الماضً القرن منتصؾ فً مرة ألول وطبق التقنٌة، المشكالت

 .CalTech للتكنولوجٌا كالٌفورنٌا معهد

ٌُعرؾ ،(MA) بـ اختصارا المورفولوجً التحلٌل إلى وٌشار  منهج بؤنه 3ص17م Evbuomwan اٌفُبموان لـ وفقاً  و

 تكون ما وؼالبا ،morphologies مورفولوجٌز بدورها تسمى والحلول التصامٌم من عدٌدة تنوٌعات لتولٌد منظم

 طرٌقة بؤنه 1ص19م Ritchey رٌتشً لـ وفقاً ( MA) ٌُعرؾ كما. قٌمة ذا ؼٌر وبعضها منطقً بعضها األعداد، كثٌرة

. طبٌعتها بسبب قٌاسها ٌمكن ال التً والتقنٌة اإلجتماعٌة المشاكل لتجمٌعات صارم بشكل عالقات مجموعة وتنظٌم إلنشاء

 وفً. محدد علمً انضباط داخل البنائٌة العالقات تحلٌل إلى ٌشٌر األسلوب هذا أن 1ص12م آخر موضع فً وأضاؾ

 البدٌلة للتولٌفات وتقٌٌم شامل منهجً تصنٌؾ إلى ٌإدي أسلوب بمثابة 2ص21.م Martin مارتن اعتبره السٌاق ذات

 . معٌنة وظٌفٌة قدرة لتوفٌر دمجها ٌمكن التً الفرعٌة للقدرات والممكنة
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 نطاق على تخطٌطً منظور تحقٌق فً ٌكمن( MA) من الؽرض أن إلى 17ص11م زوٌكً ذهب األطار ذات وفً

 لالكتشاؾ أساس هو األسلوب هذا أن 1ص21م آخر موضع فً وأضاؾ. ما لمشكلة الممكنة الحلول كل ألستكشاؾ واسع

 التً األشٌاء اختٌار لؽرض سلٌم نحو على وتقٌٌمها الحقائق جمٌع فً شامل تحقٌق إجراء واقترح والبحث، واالختراع

 إلى المنظورة المشكلة تحلٌل هو( MA) من الهدؾ ان إلى 87ص4م عثمان وأشار. وجه أفضل على متطلباتنا تحقق

 خالل من جدٌدة، بخصائص كلٌة افكاراً  لتعطً منطقً بشكل معا األفكار تلك تركٌب إعادة ٌتم ثم جزئٌة أفكار مجموعة

. function & quantity والكم الوظٌفة على التركٌز من أكثر form & quality والنوعٌة الشكل على التركٌز

 تعقٌدات فً المتضمنة العالقات مجموع من والتحقق للهٌكلة عامة طرٌقة Dragomir 2ص16م دراجومٌر أعتبره كما

 هذا استخدام إلى الحاجة تبرر التً المبررات وعن. للتجزئة قابلة ؼٌر عادة تكون والتً المتعدده األبعاد ذات المشكالت

  -:التالٌة النقاط فً 17ص11م رٌتشً حددها فقد األسلوب،

 ؼٌر والمحاكاة السببٌة والنمذجة التقلٌدٌة الكمٌة الطرق وان الكمً، للقٌاس قابلة بالضرورة لٌست المشاكل بعض أن .1

 . حلها فً نسبٌا مجدٌة

 . بسٌطة نماذج إلى( التطوٌر وبدائل حلول) للمستقبل المعقدة األفكار تقسٌم الصعب من ٌجعل المتزاٌد الٌقٌن عدم أن .2

 .لها محددة حلول إلى ما مشكلة صٌاؼة من االنتقال عملٌة لوصؾ وكافٌة دقٌقة مراجعة تتوفر ال .3

 حلول واستٌالد واستقراء تحلٌل فً مخطط نظامً منهج بمثابة المورفولجً التحلٌل اعتبار ٌمكن سبق ما على وبناء

 مبتكر بشكل تركٌبها اعادة ثم بسٌطة، كٌانات إلى تقسٌمها خالل من األبعاد، ومتعددة المعقدة التصمٌم لمشكالت مبتكرة

 . المصممٌن عند اإلبداع لتعزٌز كبٌرة فرصاً  ٌوفر ما منها، مناسب الؽٌر الستبعاد وفرزها تقٌٌمها ٌتم كثٌرة حلول إلنتاج

B. التصمٌم مجال فً المورفولوجً التحلٌل تطبٌقات 

 لٌمتد استخدامه فً التوسع تم وإنما نشؤتة، منذ كان كما التكنولوجً االبتكار حقل على ٌقتصر المورفولوجً التحلٌل ٌعد لم

 الدراسات المعمارٌة، والهندسة العام التصمٌم نظرٌة المنتجات، وتصمٌم الهندسة: مثل أخرى معرفٌة حقول إلى

 عالقة له أضحت كما. النمذجة وأسالٌب المعرفة إدارة واالبتكار، اإلبداع العلوم، إدارة التكنولوجً، التنبإ المستقبلٌة،

 ٌمكن بدٌلة إستراتٌجٌات وضع من ذلك ٌتبع وما السٌنارٌوهات، وإعداد المركبة، الدٌنامٌكٌة األنظمة تطور بمتابعة وطٌدة

 األشكال لدراسة فقط لٌس وتطبٌقه المورفولوجً البحث مفهوم تعمٌم 1ص12م زوٌكً اقترح األطار هذا وفً. اعتمادها

. الظواهر بٌن تجرٌداً  األكثر البنائٌة العالقات لدراسة أٌضا بل فحسب، المادٌة والهٌاكل والبٌولوجٌة والجٌولوجٌة الهندسٌة

 وضع: فً توظٌفه ٌمكن أنه إلى 1ص19م رٌتشً أشار ما ظاهرة مستقبل استشراؾ فً األسلوب ذاك أهمٌة وعن

 وتمثٌل المواقع، لتحلٌل نماذج تطوٌر معقدة، فضاءات فً والؽاٌات الوسائل ربط المخاطر، تحلٌل السٌنارٌوهات، وتطوٌر

 .ومفهومة مرئٌة نماذج شكل فً للؽاٌة معقدة عالقات

 ُسبل 143ص9م: منها المجال هذا فً عده دراسات وقدمت اإلنتاج، وتصمٌم الهندسة قطاع فً( MA) أسلوب برز وقد

 المورفولوجً التحلٌل حول دراسة ؼرٌؽوري أنجز كما ،CAD الحاسوب بمساعدة التصمٌم خالل من( MA) تطبٌق

 من التصمٌم مفهوم حول دراسة تقدٌم وتم الصناعً، التصمٌم مجال فً volutionary Morphology التطوري

 الهندسة فً التصمٌم منهجٌة حول وأخري  وكندو، فٌبر من لكاّلا  المتآزرة المورفولوجٌة المصفوفة استخدام خالل

 التحلٌل خالل من التصمٌم مجال فً مستدامة مدرسة إنشاء موضوع بحث فً زٌلر ساهم كما لبروبورسكا، المعمارٌة

 . ولوجًالمورف
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C. التصمٌم مشكالت حل فً المورفولوجً التحلٌل توظٌف أهمٌة 

 المتؽٌرات وتحدٌد والتولٌؾ التحلٌل من دوائر خالل المشكلة فضاء فً التحلٌق فً علمً منهج على( MA) أسلوب ٌُبنً

 الحصول تم التً والمخرجات بالمدخالت مرتبطة متؽٌرة مساحة أي ودٌنامٌا، حقٌقٌا نموذجا ٌخلق وبالتالً المنظمة،

 النقاط فً( المصمم) ٌساعد أن األسلوب لهذا ٌمكن بتصرؾ 8ص19م زوٌكً لـ ووفقاً . قدمت التً والفرضٌات علٌها،

 : التالٌة

 .تصمٌمٌة مشكلة ألي الممكنة الحلول جمٌع الستخالص متحٌزة ؼٌر مسارات ٌوفر .1

 باستخدام إلٌها ٌنتبه ال قد التً تلك أو للمصمم واضحة تكون ال قد جدٌدة تكوٌنات أو عالقات اكتشاؾ على ٌساعد .2

 .تنظٌما أقل أخرى طرق

 .التصمٌم بمشكلة المتعلقة والمتؽٌرات المواقؾ وحدود أبعاد مثل منها، والتحقق الحدٌة، األطر تحدٌد على ٌساعد .3

 .الجماعٌة األعمال فً سٌما وال اإلبداعً، والتعاون االتصال فً محددة مزاٌا له .4

 .ما بظاهرة المرتبطه والعوامل والظروؾ المعالم تحدٌد فً واضحة طرٌقة -كعملٌة -ٌمثل .5

 . لقٌمتها وفقاً  والحلول التصمٌم لبدائل كمفارز استؽاللها ٌمكن متشابكة تحلٌالت ٌوفر .6

 :منها معوقات ٌلقً قد التصمٌم مشكالت حل فً( MA) توظٌف ان إال المزاٌا تلك ورغم

 المتؽٌرات لتلك مخطط اعداد كان اذا خاصة بها، المتعلقة المتؽٌرات وربط وإنشاء التصمٌم مشكلة تحدٌد صعوبة .1

 . مجدٌة ؼٌر موروفولجٌة حقول إلى فٌة التساهل وٌإدي منظماً، وجهدا وقتاً  ٌستؽرق

 الخبرة ذوي من فرٌق تشكٌل من التؤكد مسإولٌة والداعمٌن، المستفٌدٌن إلى باالضافة المصمم، عاتق على ٌقع .2

 .صحٌح بشكل المدخالت ونمذجة المورفولجً التحلٌل إلجراء

 برمجة بؤدوات االستعانة ٌتطلب ما والحلول، األفكار من كبٌره أعداد عنها ٌنتج المثالٌة المورفولوجٌة النمذجة أن .3

 .والتنقٌح والفرز والتقٌٌم البناء عملٌات إلجراء رقمٌة

D. التصمٌم مشكالت حل فً المورفولوجً التحلٌل تقنٌات 

 Sefertzi سٌفرتزي حدد عدة، بخصائص( MA ومنها) creativity generation اإلبداع تولٌد تقنٌات تشترك

 حلول وإنشاء مبتكرة مواقؾ بناء الرموز، على اعتمادا تناظرات إنشاء ابتداء، األفكار ترشٌح عدم: فً أهمها 3ص14م

 التقنٌتٌن من واحدة باستخدام التصمٌم مجال فً المورفولوجً التحلٌل إجراء ٌتم 3ص17م اٌفُبموان إلى واستنادا. متعددة

  -:التالٌتٌن

 دون حلول الستٌالد وتستخدم Morphological Box or Chart:  المورفولوجً المخطط أو الصندوق تقنٌة -1

 النشاء السابق فً صلة ذات تكن لم التً المفاهٌم بٌن الجمع على وتشجع وكفاءة، إحكاما أكثر وهً تحٌز، أو قٌود فرض

 خطوات التقنٌة هذه وتتضمن وأفضل، أكثر بدائل تقدٌم فً القلٌلة الخبرة ذوي المصممٌن تساعد أنها كما جدٌدة، تولٌفات

 واختٌار فحص ثم المورفولوجً، المخطط إنشاء محدد، لكل االختالفات إدراج التصمٌم، محددات إدراج: هً اساسٌة

 .المفٌدة البدائل

 قٌود، بفرض مصحوبة بدٌلة حلول لوصؾ وتستخدم Morphological Tree: المورفولوجٌة الشجرة تقنٌة -2

 وأهم. المقترحة للحلول مقلوب هرمً تمثٌل كونها المورفولوجً، الصندوق من أفضل بصرٌاً  تمثٌال تعطً ولكنها
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 قرار اتخاذ األولٌة، القٌود فً البت محدد، لكل االختالفات فً البت إدراجها، الواجب المحددات تعٌٌن: التقنٌة هذه خطوات

 . االختالفات ضوء فً الخٌارات إعداد وأخٌرا إدراجها، سٌتم التً المحددات من ألٌاً  الهرمً الترتٌب بشؤن

 نقلة أحدث قد المورفولوجً التحلٌل فً معلوماتٌة تطبٌقات استخدام أن إلى 162ص9م قاللة أشار اإلطار هذا وفً

 من أكثر بإمكان وأصبح التطوٌر، من مزٌد إلى اإلنترنت شبكة عبر مورفول لبرنامج المباشر التطبٌق وساعد كبٌرة،

 بٌن الممكنة التولٌفات فً والتفكٌر المدروس، النظام مكّونات بشؤن الرأي وتبادل ذاته الوقت فً بعد عن المشاركة خبٌر

 .المختلفة التطور بدائل

E. المورفولوجً التحلٌل خطوات فً ومواضعها التفكٌر أنماط 

 مٌدر لـ وفقاً  ٌصنؾ وهو الحل، قٌد مسؤلة أو مشكلة وتثٌره تبعثه األفكار من مجرى أو سٌل كل التفكٌر ٌتضمن

Meader لتولٌد ٌستخدم تباعدي وتفكٌر ومحددة، صحٌحة معلومات إنتاج ٌتضمن تقاربً تفكٌر: نمطٌن إلى 6ص6م 

 َنمطً توظٌؾ أهمٌة إستقراء وٌمكن. المعرفٌة الخبرة على اعتمادا معطاة مشاهدات من جدٌدة أفكار واستلهام وإنتاج

 :التالً النحو على التصمٌم مشكالت حل فً التفكٌر

 وهو قبله، ما على فٌه حجر كل ٌعتمد بناء ٌماثل ألنة التجمٌعً، المركز المتقارب بالتفكٌر ٌوصؾ :التحلٌلً التفكٌر .1

 أن دون الخطوات فوق بالقفز فٌه ٌسمح وال متسلسله، مراحل فً تتبعها ٌنبؽً منطقٌة وأسالٌب طرق ٌتطلب ما عادة

 ومعرفة طبٌعتها، تحدٌد إلى سعٌا مكوناتها، إلى التصمٌم مشكلة تفتٌت ٌتٌح وهو ومنطقٌاً، معرفٌاً  خطوة كل ُتستكمل

 .أجزئها

  

 (الباحثٌن اعداد من)  المورفولوجً التحلٌل مبادئ من باالستفادة التصمٌم مشكالت حل خطوات( 01) شكل

 مختلفة وحلول أفكار ابتكار إلى وٌإدي تخٌلٌة قدرة وٌتطلب المتشعب، التباعدي بالتفكٌر ٌوصؾ :اإلبداعً التفكٌر .2

 كونه منطلق من وذلك التصمٌم، لمشكالت والحلول البدائل استٌالد فً المصمم وٌستخدمه قائمة، معلومات من وجدٌدة

 .ومبتكرة جدٌدة وتراكٌب أبنٌة فً والمعلومات والخبرات المواد ورإٌة الحقائق تجمٌع إلى تهدؾ ذهنٌة عملٌة

 ؼالبا المشكلة أجزاء بٌن القائمة التفاعالت ألن التحلٌلى التفكٌر ممارسة من أصعب اإلبداعً التفكٌر ممارسة  أن ورؼم

 التفكٌر من النمطٌن كال أن إال بٌنها، المشتركة الجوانب اكتشاؾ أحٌاًنا الصعب من ٌجعل ما دٌنامٌة حالة فى تكون ما

: التالٌة االساسٌة الخطوات ٌتضمن والذي المورفولوجً، التحلٌل باستخدام التصمٌم مشكالت حل فً الزاوٌة حجر ٌمثال

 88ص4م ،18ص11م قارن

 الصلة وذوو والخبراء والفاعلٌن المصممٌن من عمل فرٌق تشكٌل -1

 .دقٌق بشكل معالجتها ٌتعٌن التً التصمٌم مشكلة وتحدٌد صٌاؼة -2

 .رئٌسٌة محاور أو عوامل عناصر، متؽٌرات، أبعاد، محددات،: إلى المشكلة تلك تجزئة -3

 . مفتوح العدد هذا ٌكون ما وؼالبا محور، لكل طرحها سٌتعٌن التً البدائل عدد تعٌٌن -4

 المصفوفة هذه وتعرؾ محور، كل وبدائل المشكلة محاور من األبعاد متعددة المورفولوجً التحلٌل مصفوفة بناء -5

 .الحلول فضاء أو المورفولوجً بالحقل

 مشكلة تصمٌمٌة

 تحقق اعادة تركٌب تفتٌت

 تقٌٌم الحلول

 )تفكٌر ناقــد(

 تحلٌل المشكلة

 )تفكٌر تحلٌلً(

استٌالد الحلول     

)تفكٌر ابداعً(    
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 (الباحثٌن اعداد من)  المورفولوجً التحلٌل بمنهجٌة االساسٌة الخطوات(  02) شكل

 أجل من الموروفولجً الحقل فً المشكلة وحاالت محاور بٌن الداخلٌة العالقات اختبار ٌتم: الداخلً االتساق اختبار -6

 .المشكلة حل لفضاء والوصول المتناقضة الحاالت حذؾ

 .ممكنة حلول عن للبحث البدائل وتركٌب تولٌؾ فً الحل فضاء استخدام -7

 .التحلٌل هذا تطبٌق من الهدؾ ٌخدم بما المقترحة الحلول تقٌٌم -8

 .للتطبٌق قابل ؼٌر أو واقعً ؼٌر متسق، ؼٌر هو ما كل إلبعاد الحلول فرز -9

 .ومنطقٌته ودقته صحته من والتؤكد للمشكلة المناسب الحل من التحقق -10

 تجزئة للمصمم ٌتٌح فاألول التصمٌم، مشكالت حل فً ٌتكامالن التركٌبى والتفكٌر التحلٌلى التفكٌر أن ٌتضح سبق ومما

 وٌسمح العكس، إلى ٌإدي الثانً أن حٌن فً  الجزئٌات، إلى الكلٌات من االنتقال خالل من بسٌط، هو ما إلى معقد ماهو

 التحلٌلى التفكٌر وٌعتمد. مبتكر بشكل تعقٌداً  أكثر مركبات لتشكٌل الكلٌات إلى الجزئٌات من واالنتقال األجزاء بتجمٌع

 -المورفولوجً التحلٌل ممارسة عند -بهما ٌحلق اللذان المصمم جناحا ٌمثال فكالهما اآلخر، على أحدهما والتركٌبى

 أبعاد الستٌعاب الواحدة الحفرة بتعمٌق( االستداللٌة) التحلٌلٌة الطرٌقة تقوم حٌن ففً. البدائل وتقٌٌم وفرز استٌالد لؽرض

 أماكن فً والحفر األفكار بتطوٌر( األستشرافٌة) اإلبداعٌة الطرٌقة ُتعَنى مكوناتها، بٌن االختالفات ومعرفة المشكلة

 .مبتكرة حلول إلى للوصول مجزء هو ما وراء الكامنة المعانً وتحدٌد المشكلة، أرضٌة من متنوعة

  اإلبداعٌة لألفكار افتراضٌة سٌنارٌوهات بناء كٌفٌة ثانٌا

 والممكنة البدٌلة المستقبالت استشراؾ ولكن فقط والحاضر الماضً دراسة لٌس المستقبلٌة الدراسات من الهدؾ إن

 مجال هو مستقبلٌة سٌنارٌوهات بناء أن الى تشٌر 38ص7م منصور لـ كلمة تلك. منها مناسب هو ما واختٌار والمحتملة

. لإلبداع مجاالً  تفسح موضوعٌة بطرٌقة المستقبلٌة التطورات وتقٌٌم تحلٌل بهدؾ المعارؾ فٌه تتكامل خصب

 عالقات إكتشاؾ فً والخٌال والحدس المنطق ٌوظؾ منّظم علمً اجتهاد بمثابة ولكنها نبإات، تصدر ال فالسٌنارٌوهات

 بٌنها، المفاضلة عملٌات وترشد متاحة وبدائل ممكنة خٌارات بلورة فً تسهم وهً. واألنساق والنظم العناصر بٌن محتملة

 خالل من القرار صانع ترشد أنها كما تداعٌات، من إلٌه تإدي أن ٌمكن ما الستطالع والفحص للدراسة منها كال بإخضاع

 تلك فإن وبالتالً. األهداؾ وصٌاؼة لألختٌار عده درجات من تتٌحه وما المشكالت، لحلّ  متنوعة وسائل من توفره ما

 المنتجات، لتطوٌر إبتكارٌة سٌنارٌوهات وتوثٌق إعداد فً منها لالستفادة للمصمم، بالنسبة بمكان األهمٌة من الدراسات

 .التصمٌم عملٌات فً االستراتٌجً التخطٌط وفاعلٌة كفاءة وزٌادة

A. بنائه وكٌفٌة..   السٌنارٌو Scenario 

 وللسٌنارٌو للمستقبل، صورة لرسم محاولة كونه فً التخطٌط ٌشبه ألنة المستقبلٌة الدراسات أنماط أحد هو السٌنارٌو

 معطٌات ظل فً الوقوع محتملة مستقبلٌة ألوضاع المتماسكة األفتراضات من مجموعة أنه: 1ص25.م منها عده تعرٌفات

 اختٌار فرٌق العمل
 تعٌٌن ابعاد المشكلة

 الدراسة

 تجزئة المشكلة لمحاور
لمحاور ل تعٌٌن بدائل
 لبدائل

 التحلٌل

 بناء مصفوفة التحلٌل
 اختبار االتساق الداخلً

 التولٌف

المقترحةتقٌٌم الحلول   
الممكنة فرز الحلول  

 المفاضلة

والتحقق من ختبار اال
 الحلول النهائٌة

 التحقق
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 من العدٌد عكس وعلى. منظورة ظاهرة مستقبل صٌاؼة فً ما درجة إلى اإلبتكار على ٌعتمد أسلوب كذلك وهو محددة،

 اعتبره لذا المستقبل، تطور كٌفٌة حول فرضٌات تمثل السٌنارٌوهات فإن forecasting methods التنبإ أسالٌب

 تجمٌع على قائم كبٌر، بتفصٌل ٌقدم محتمل لمستقبل نصً توصٌؾ بمثابة 14ص11.م Schoemaker شومٌكر

 لوصؾ ٌستخدم مصطلح السٌنارٌو أن ومع. المستقبل فً تتطور قد التً االحتماالت فهم أجل من الحاضر حول المعرفة

 ٌمكن السٌنارٌوهات أن اعتبر 10ص15م Eurofound ٌوروفاوند أن إال واحد، بمتؽٌر متعلقة ألحداث مستقبلً مسار

 . المتؽٌرات من كبٌر عدد بٌن تفاعالت تشمل تعقٌدا أكثر منتجات أٌضا تمثل أن

 قد التً المختلفة النتائج وتستكشؾ المستقبل فً الحدوث الممكنة لألحداث صوراً  توفر السٌنارٌوهات أن منطلق ومن

 تمثل 10ص15.م Kosow&Gaßner وجابنر كوسو لـ وفقاً  السٌنارٌو بناء عملٌة فإن المدخالت، تؽٌرت ما اذ تظهر

 الرئٌسٌة العوامل بعض مراقبة خالل من المستقبلٌة التطورات بشؤن توجه تولٌد إلى تهدؾ محتملة، مستقبلٌة لحالة وصؾ

 وتقٌٌم وفحص ابتكار إلى ٌسعً المعرفٌة الحقول من النمط هذا فإن 14،106ص5.م حسٌن إلى واستنادا. الصلة ذات

 ٌكون؟ أن ٌمكن الذي ما: التالٌة األسئلة إلجابات الباحثٌن معرفة خالل من مفضلة، أو محتملة أو ممكنة ُمستقِبالت واقتراح

 المفضل) ٌكون أن ٌنبؽً الذي وما( the probable المحتمل) ٌكون؟ أن المرجح وما( the possible الممكن)

the preferable .)الظروؾ ٌشمل ابتدائً وضع أولها: أساسٌة مكونات ٌضم سٌنارٌو آي بناء إن حسٌن وأضاؾ 

 وثالثها المنظورة، للظاهرة المفترض التتابع ٌصؾ مستقبلً مسار وثانٌها السٌنارٌو، عمل بدء قبل المفترضه أو السائده

 .البحث محل الفترة نهاٌة فً الظاهرة خصائص ٌصؾ مستقبلً وضع

 خالل من مبتكره، بدائل استٌالد مرحلة فً والجهد الوقت  ترشٌد فً السٌنارٌو توظٌؾ للمصمم ٌمكن سبق ما على وبناءً 

 األهداؾ، وصٌاؼة االختٌار حرٌة درجة وزٌادة التصمٌم، مشكالت لحلّ  الممكنة الطرق من متنوعة مجموعة اقتراح

 ثم ومن. المنتج لتخطٌط نموذجً سٌنارٌو بناء إلى توصل التً المعطٌات وتحلٌل ومقارنة لبلوؼها عدة وسائل وابتكار

 صور من وٌزٌد التنظٌمٌة، المخططات إعداد لعملٌة ومنهجٌاً  منطقٌا بعداً  ٌقدم كونة للمصمم هامة أداة السٌنارٌو أضحً

 ومراحلها مستوٌاتها بٌن الربط ٌعزز ما التصمٌمٌة العملٌة تدعم استراتٌجً تخطٌط أداة اٌضا ولكونه المقترحة، البدائل

 .المختلفة

B. إبداعٌة أفكار بناء فً البرمجة أداوات استخدام  

 للبٌانات تصور من توفره ما بسبب التصمٌم، فً اإلبداعٌة األفكار وتوثٌق وتخطٌط بناء فً كبٌرة أهمٌة الرقمٌة للتطبٌقات

 والرسوم والمخططات الصور من وموثق مقنن شكل فً واألفكار المعرفة عن والتعبٌر البصرٌة للظواهر وترمٌز المرئٌة

 انسٌابٌة مخططات البتكار ٌستخدم الذي  Axon 200نظام ذلك على األمثلة ومن. بالنطاق الخاصة والتوضٌحٌة البٌانٌة

 Chen شٌن لـ ووفقاً . البعض بعضها على تإثر ان مختلفة أحداث أو لعوامل كٌؾ وٌصؾ مفاهٌمٌة، مخططات أو معقدة

 والصلة والعمق الموقؾ، ومقٌاس والحجم، والشكل اللون مثل بصرٌة وسمات مرجعٌة قوائم فٌها تستخدم 13ص14.م

 .متنوعة بصرٌة أهداؾ بٌن متعددة عالقات بتمثٌل بدورها تسمح بٌانٌة، عالقات لخلق والرمز،

 تقدٌمها وٌمكن مبتكر، بؤسلوب إشباعها ٌتم حاجات اآلخرٌن عند وتمس االنتباه تجذب فكرة ؼالباً  فهً اإلبداعٌة الفكرة أما

 عادة اإلبداعً التفكٌر أن 2ص3.م Gibson جٌبسون ٌقول اإلطار هذا وفً. متاحة بؤسالٌب وتطبٌقها فاعلٌتها وقٌاس

 عن وٌنتج متوقعة، ؼٌر قفزات أو قفزة إلحداث العقل تلهم مشكلة أو موقؾ من المضٌئة اللمحات من سلسلة على ٌبنى ما

 فً ٌكمن اإلبداع أن من 21ص20.م هافل إلٌه ذهب ما مع هذا وٌتفق. مسبًقا الموجودة األفكار من جدٌداً  تشكٌالً  هذا
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 وتطبٌقات شخصٌة قدرات على ٌرتكز مبدعة ألفكار التوصل فإن ولذا. جدٌدة تنظٌمات أو تركٌبات تكوٌن على القدرة

 أن الناجح المنتجات لمصمم جدا المهم من أن إلى 240ص18م  Kurowski كورسكً اشار اإلطار هذا وفً رقمٌة،

 ٌعنً ما. الحاسب بمساعدة التصمٌم بؤدوات واألستعانة التصمٌم، فً منظمة منهجٌة واستخدام الطبٌعً اإلبداع بٌن ٌجمع

 .التنافسٌة قدرتها وٌدعم المنتج فً المضافة القٌم من ٌعزز إبداعٌة افكار إلى التوصل أن

 وٌسحب المصمم فٌها ٌودع المبتكرة، لألفكار إفتراضٌة بنوك إنشاء فً الرقمٌة البرمجة أدوات من االستفادة ٌمكن ثم ومن

 اإلبداع تنمٌة أسالٌب إحدي من باالستفادة تركٌبها إعادة ٌمكن للتعدٌل، قابله محتملة، تراكٌب أو حلول من ٌشاء ما منها

 من مجموعة: إلى إستنادا فرزها ثم بتقٌٌمها والحلول األفكار لتلك الرقمٌة الصور تسمح ما وعادة. المورفولوجً كالتحلٌل

 والتطبٌق للتعدٌل قابلة إبداعٌة مدخرات ذلك عن لٌنتج إستٌفائها، المطلوب البنائٌة للمتطلبات كمرشحات تعمل المدخالت

 سٌنارٌوهات من كبٌر أعداد بتوفٌر ٌسمح األمر هذا وان. منها لكل أعطٌت التً القٌمة متوسط حسب مرتبة عرضها ٌمكن

 .المستهدفة المعاٌٌر مع ٌتفق بما فٌها ٌعدل أو ٌضٌؾ أو مباشرة بها لٌستعٌن المصمم، أمام التطوٌر

C. التصمٌم مشكالت لحل مبتكرة سٌنارٌوهات بناء طرق 

 مشكلة تعرٌؾ ٌمكن وبالتالً المؤلوؾ، والسلوك السابقة الخبرات لحلة ٌكفً ال معهود ؼٌر موقؾ كل هى المشكلة

. المستخدم على سلبا ٌنعكس ما ٌكون، أن ٌجب ما وبٌن كائن أو مطبق هو ما بٌن توازن عدم أو إنحراؾ بؤنها التصمٌم

 مستعصٌة أو متوقعه، حلول لها أو واحد، حل لها مشكلة: 1ص26م إلى الحلول منظور من المشكالت تصنؾ ما وعادة

 النوع من التصمٌم مشكالت وتعد. إبداعٌة حلوال وتتطلب المعالم واضحة ؼٌر أو مفرؼة، حلقات ذات أو الحل، على

 الموقؾ مآالت ألستشراؾ تسعً مركزٌة، علمٌة كؤداة السٌنارٌو بناء منهجٌة من باالستفادة حلها وٌمكن األخٌر،

 إلى ٌحتاج السٌنارٌوهات بناء أنّ  إلى 107ص8م وفابرٌس ؼودي من كال أشار السٌاق هذا وفً المستقبل، فً التصمٌمً

 والمالءمة، التماسك وٌحقق الخٌال من مستوٌات ببلوغ ٌسمح ما نفسه، الوقت فً والعقالنٌة بالبساطة تتمٌز منهجٌة أدواتا 

 بحسب مصّنفة   وهً  Problem solvingالمشكالت حلّ  بؤسالٌب ُتعرؾ التقنٌات من مجموعة بتطوٌر قاما لذلك

 : التالٌة الخطوات

ٌّرات تحدٌد: )ٌسبقها والتً المفتاحٌة المتؽٌّرات وتحدٌد: الصحٌحة األسئلة طرح -1  بٌن العالقات طبٌعة وصؾ ثم المتؽ

ٌّرات  بـ تعرؾ مصفوفة باستخدام أو ،Structural Analysis البنائً التحلٌل تقنٌة خالل من وذلك( المتؽ

 .  MicMacمٌكماك

 الفاعلٌن إستراتٌجٌات لتحدٌد أسلوب لكونها Mactor ماكتور مصفوفة باستخدام والفاعلٌن األتجاهات تحلٌل -2

 .بٌنهم تنشؤ قد التً والتناقض التحالؾ وأنماط القوى وموازٌن وأهدافهم

 دلفً طرٌقة أو المورفولوجً، التحلٌل باستخدام رجاحةِ  أكثر سٌنارٌوهات اختٌار: والالٌّقٌن اإلرتٌاب تقلٌص -3

Delphi ، المتبادل التؤثٌر مصفوفة تقنٌة أو Cross-impact Matrix 

 .Multipol مولتٌبول بـ تعرؾ تقنٌة باستخدام: وتقٌٌمها اإلستراتٌجٌة الخٌارات تحدٌد -4

 من تنتقل توقعٌة سٌنارٌوهات: لنوعٌن السٌنارٌوهات 15ص11.م  Martelliمارتٌلً صّنؾ السٌنارٌو بناء أنماط وحول

: إلى البناء لمنطق طبقا صنفها كما. المستقبل إلى الحاضر من تتحرك استكشافٌة وآخرى الحاضر إلى المستقبل

 النمطٌن ولعل. العرضً الحكم وتشمل الوصؾ تتجاوز معٌارٌة وآخري افتراضً، مستقبل تصؾ وصفٌة سٌنارٌوهات

 تصّوراتا  ثالثة بٌن التمٌٌز ٌمكن 109ص8م خمٌس إلى واستناداً  عام، وبشكل. التصمٌم لمجال األقرب هما اآلخٌرٌن

 طبٌعة إلى وبالنظر. مرؼوبة وثالثة للتحقق، قابلة وأخري محتمله، سٌنارٌوهات: هً المستقرأة للسٌنارٌوهات
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 سٌنارٌوهات وجود احتمال اؼفال دون من التصمٌم، عملٌة مخرجات فً تصب الثالثة فإن واقعٌتها، ومدى السٌنارٌوهات

 :التالٌة الطرق من بواحدة السٌنارٌوهات بناء طرق تتحدد عام وبشكل للتطبٌق، قابله ؼٌر أو منطقٌة ؼٌر آخرى

  

 .التصمٌم لمشكالت حلول استكشاف فً توظٌفها ٌمكن والتً السٌنارٌوهات بناء طرق( 03) شكل

 

 . والخٌال والتصور الكٌفى التفكٌر على تعتمد( النظامٌة) حدسٌة طرٌقة -1

 وحدها تكفى ال الطرٌقة وهذة, مستقبلٌة لدراسة نهائى منتج أنه على فٌها السٌنارٌو ٌفهم(: نظامٌة) نموذجٌة طرٌقة -2

 .معٌنة وتوجٌهات بمعطٌات تزوٌدها من والبد, سٌنارٌو لبناء

 إلى وصوال دورة من أكثر فى بٌنهما والتعاون للتفاعل واسعة فرص تتٌح(: والنموذجٌة الحدسٌة بٌن) تفاعلٌة طرٌقة -3

 . جٌدة سٌنارٌوهات

D. التطوٌر سٌنارٌوهات بناء فً األساسٌة الخطوات 

 أربعة فً الوظائؾ تخطٌط فً السٌنارٌوهات استخدام ٌمكن فإنه 18ص15.م Kosow & Gaßner إلى استناداً 

. القرار لصنع استراتٌجٌة تشكٌل ووظٌفة الهدؾ، وتحقٌق اإلبداع ووظٌفة االتصال، ووظٌفة استكشافٌة، وظٌفة: أبعاد

 عملٌة لمآالت صور إلى والتوصل المنتجات لتطوٌر سٌناروهات بناء عند الدراسة لمجال األقرب هً الثالثة الوظٌفة وتعد

 مع التعامل فً وتساعد المرجوة، األهداؾ إبتكار أو تحقٌق فً كمساعدات السٌنارٌوهات فٌها توظؾ حٌث التصمٌم،

 والتً السٌنارٌوهات، بناء فً المشتركة الخطوات تحدٌد ٌمكن ثم ومن نحقق؟ أن نؤمل وماذا نذهب؟ أن نرٌد أٌن: األسئلة

 115ص8م ،28-24ص15.م بتصرؾ: التالً النحو على التصمٌم، عملٌة مراحل مع تتشابه

  

 (الباحثٌن اعداد من) منها  المورفولوجً التحلٌل موضع وتعٌٌن السٌنارٌوهات بناء فً االساسٌة الخطوات( 04) شكل

 أو للمنتج، للمشروع، السٌنارٌو تطوٌر ٌتم أجله من الذي الؽرض بدقة ٌُحَدد حٌث: المستهدف المجال تعرٌف .1

 ومجال الزمنً، المدى وتحدٌد االحتٌاجات، وتعٌٌن األساسٌة الخصائص وتعرٌؾ المفاهٌم وضع ٌتم ثم الخ،..للنظام

طرق بناء 

 السٌنارٌوهات

(نموذجٌة -حدسٌة ) تفاعلٌةطرٌقة   

 

(نظامٌة) نموذجٌةطرٌقة  طرٌقة حدسٌة )ال نظامٌة(  

 

  

 تعرٌف
مجال المستهدؾال  

 

  تحدٌد
المإثرةالعوامل   

  تحلٌل
 االتجاهات والفاعلٌن

  بناء
محتملةسٌنارٌوهات ل  

التحلٌل المورفولجًتوظٌؾ   

سٌنارٌوهات توثٌق 
الممكنة لتطوٌرا  

  تقٌٌم
محتملةسٌنارٌوهات ل  

  اختٌار
 لسٌنارٌو مرجعً
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 متكامال؟ ٌكون أن ٌجب الذي ما المشكلة؟ هً ما: بـ المتعلقة التساإالت على األجابة ٌتم كما المشارك، والفرٌق التحلٌل،

 استبعاده؟ ٌجب الذي ما الحدود؟ هً أٌن

 المحددات،: تشمل والتً المإثرة العوامل حٌث من السٌنارٌو لحقل وصؾ تشمل: المؤثرة العوامل تحدٌد .2

 تحدٌد وٌتطلب السٌنارٌو، إعداد أثناء رئٌسً باهتمام تحظى التً واألحداث التطورات األتجاهات، المعالم، المتؽٌرات،

 .المختلفة الرئٌسٌة العناصر مع وتفاعالته الطرٌقة بهذه السٌنارٌو مٌدان معرفة العوامل هذه

 تحلٌل فٌها وٌتم: المورفولجً والتحلٌل اإلبداعٌة التفكٌر قدرات بتوظٌؾ الخطوة تبدأ: والالٌقٌن االتجاهات تحلٌل .3

 للتحلٌل الرئٌسٌة العوامل إخضاع وٌتم الالٌقٌن، بدرجات القوى هذه ربط ثمّ  الموقؾ، فً الكبٌر التؤثٌر ذات الدافعة القوى

 ستصبح التً البارزة الخصائص اختٌار ٌتم ثم حالة، كل فً محتملة مستقبلٌة خصائص من تصوره ٌمكن ما على للعثور

 .محتمل سٌنارٌو من جزء

 على تقوم سٌنارٌوهاتا  إلى وتحوٌلها المفتاحٌة الالٌقٌنٌات تحدٌد من تنطلق محورٌة مرحلة هً: السٌنارٌوهات بناء .4

 التماسك سمة إعطاء أجل من الفاعلة؛ القوى على للتعّرؾ األولٌة السٌنارٌوهات هذه وضع ٌجري ثمّ  متعّددة، مستقبالت

 .متوقع هو وما مطلوب هو ما بٌن الربط على بالقدرة مّتسم إطار فً السٌنارٌوهات توضع ثمّ  لها، الداخلً والتناسق

 السٌنارٌوهات من العدٌد أن من الرؼم وعلى سلفا، محددة تقٌٌم معاٌٌر إلى استنادا التقٌٌم ٌتم: السٌنارٌوهات تقٌٌم .5

 .محدودة تكون ما ؼالبا إدراكٌا معالجتها ٌمكن التً السٌنارٌوهات عدد أن إال نظرٌاً، تصورها ٌمكن ما ؼالبا

 هذه وتتطلب إعدادها، ٌجرى متعّددة سٌنارٌوهات خالل من القرارات اختٌار ٌجرى: المرجعً السٌنارٌو اختٌار .6

 التً لألشكال تبًعا وذلك ومختلفة، متعّددة بدائل وجود فكرة وقبول القرارات، اتخاذ فً وخبرة بمرونة االتصاؾ المرحلة

 .تولٌدها تم التً للسٌنارٌوهات معالجة أو اإلضافً للتطبٌق وصؾ المرحلة هذه وتتضمن بها، ٌظهر أن للمستقبل ٌمكن

 .معدنً أثاث نظام تطوٌر سٌنارٌوهات إلبتكار المورفولوجً للتحلٌل مقترحة منهجٌة ثالثاً 

 كثٌر إفتقار إلى ٌإشر منها، المعدنٌة وبخاصة األثاث، أنظمة من (1)المصرٌة الصادرات حجم على فاحصة نظرة إلقاء إن

 وحلول أفكار إستٌالد تدعم تشاركٌة ابداع أسالٌب توظٌؾ على قائمة منظمة عملٌة منهجٌة إلى لها المنتجة المإسسات من

 إلى للوصول باستمرار صقله ٌتم ثم تصمٌمً، حل اختٌار فً ٌتمثل أحادي نهج إلى المصممٌن أؼلب ٌمٌل حٌث مبتكرة،

ٌُحدّ  للتطوٌر، الممكنة البدائل كل باستكشاؾ ٌسمح ال قد النهج هذا مثل اعتماد أن من الرؼم على مقبولة، صٌاؼة  من و

 الدولً، المستوي على التنافسٌة قدرتها زٌادة إلى تسعً التً المعنٌة المإسسات على كان لذا. مبتكرة تصامٌم إلى التوصل

 بؽرض الكلٌات إلى الجزئٌات من لتبدأ وأنظمتها، لمنتجاتها متعمقة بنائٌة تحلٌالت إجراء فً التطوٌر بحوث َتدعم أن

. العمالء من واسعة قطاعات احتٌاجات ٌلبً بما الجزئٌات، الى الكلٌات من عكسً بشكل ُتقٌم ثم وحلول، أفكار إبتكار

 لتطوٌر تصلح إبداعٌة سٌنارٌوهات إستٌالد فً المورفولوجً التحلٌل بمنهجٌة األستعانة األمر هذا تحقٌق وسائل ومن

 . المعدنً التؤثٌث أنظمة

 ٌمثل أنة إلى 9ص14.م  Higginsهٌجٌنز أشار المنتجات تطوٌر فً المورفولوجً التحلٌل أسلوب توظٌؾ وحول

 الحلول ُتمثل واألخري وعناصره أجزائه ُتمثل واحدة مجموعتٌن إلى تقسٌمة خالل من المنتج، تحسٌن تقنٌات إحدي

                                                           
(1)  

 المجلييا الدصيي ل ث ل  ييا احصيياتا   تشيي    
1ص23م.

 1272) 7102بلغيين اياليي  ال ييا   ح يي  ييا اا ييا   السيييةل  ت اجييص دييا ما   صيي  اليي   

ولداك  هذا الد اجص بمقاماد  با ي ا  ا اقية   يافسي يا (  $ ل ام 12.0) 7102ايال  ال ا  في ( و$ ل ام 1270) 7102ايال  ال ا  في ( و$ ل ام

 2($ ل ام 722ذا  ال ا  )د ك ا في ( ول$ ل ام 20) 7102اا ا  لل ا   ا دا ما  الدي بلغن  الص اوهما 
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 فً التشاركٌة األسالٌب أهمٌة على وتؤكٌداً . األبعاد متعددة أو ثنائٌة مصفوفة ذلك عن لٌنتج بٌنهما الجمع ٌتم ثم البدٌلة،

 -الوظٌفً والتحلٌل الذهنً العصؾ بجانب -(MA) أسلوب 4ص13.م Jensen جٌنسٌن اعتبر المنتجات تطوٌر

 لكل المحتملة التجسٌدات لتنظٌم طرٌقة وتوفر أدائها، المطلوب المنتج وظائؾ وصؾ على المصممٌن تساعد أسالٌب

 حلول إستكشاؾ فً البرمجة، وأدوات الخبراء دعم بجانب المورفولوجً، التحلٌل مبادئ تكامل ضرورة وعن. وظٌفة

 أهمٌة إلى 313ص22م Zhongkai & Gómez وجومٌز زونجكاي أشار للتصمٌم، والمعقدة النوعٌة للمشاكل

 Computer-aided morphological analysis الحاسب بمساعدة المورفولوجً التحلٌل برمجٌات استخدام

 ذات العوامل تحدٌد: وهً البرمجٌات تلك عمل طرٌقة ٌحكم خطوات ثالث من عاماً  إطارا وحدد المشاكل تلك حل فً

 للتحلٌل األساسٌة اإلجراءات وحول. منسجمة نتائج على للحصول التوافق حساب ثم بٌنها، المتبادل االتساق تحلٌل الصلة،

 بؤوسع البدء: فً اإلجراءات تلك 47ص10م Hall هال حدد للمنتجات، التطوٌر سٌنارٌوهات إعداد فً المورفولوجً

 الخرٌطة فً متؽٌر كل أبعاد تعٌٌن ثم المطلوب، للنظام المستقلة بالمتؽٌرات قائمة وضع ثم للمشكلة، ممكنة صٌاؼة

 الخطوات الباحثٌن ٌقترح سبق، ما كل ضوء وفً. متؽٌر كل ٌتخذها أن ٌمكن التً القٌم عدّ  وأخٌراَ  المورفولوجٌة،

 التؤثٌث أنظمة لتطوٌر( نموذجٌة سٌنارٌوهات) وتوثٌق وبناء إستقراء فً المورفولوجً التحلٌل ألستخدام التالٌة المنهجٌة

 : التالً النحو على وذلك المعدنً،

 

 (الباحثٌن اعداد من) النظام تطوٌر سٌنارٌوهات بناء فً واستخدامها المورفولوجً للتحلٌل مقترحة منهجٌة( 05) شكل

A. النظام ووظٌفة أطراف تعٌٌن: المشكلة تحدٌد  

 بؽٌة الصلة، ذوي وآراء المستفٌدٌن لمتطلبات وتحلٌل رصد أولهما: أمرٌن ذلك ٌَسبق أن ؼٌر من نظام أي تطوٌر ٌصعب

 موزعٌن، مالحظات مستخدمٌن، أراء استطالع: )على بناء النظام فً التطوٌر مقتضٌات على والتعرؾ الخلل تشخٌص

(. الخ.. جدٌدة تصمٌمٌة رإي تتضمن للمإسسة استرتٌجٌة خطة البٌع، لمراكز راجعة تؽذٌة تسوٌقٌة، ودراسات تحلٌالت

 الوظائؾ تلك بٌن األتصال نمط تحدٌد ثم الثانوٌة، وظائفه وتعٌٌن المستهدؾ، للنظام الكلٌة الوظٌفة تحلٌل وثانٌهما

 (2)وظٌفً بناء إلى الوصول بؽٌة وذلك بٌنها فٌما الداخلٌة والعالقات التؤثٌرات وأستٌضاح( مركب متوازي، متوالً،)

 المتطلبات تحلٌل نتائج بٌن الربط ٌستدعً النظام لتطوٌر مبتكر سٌنارٌو إلى التوصل بداٌة وأن. المستهدؾ للنظام محكم

 .الوظائؾ( عناصر) حوامل تعٌٌن ثم للنظام، الوظٌفً البناء وتحلٌل

                                                           
[2 ] 

 بدويالبيات الةظ في وفقاً لـ   
69ص1م.

   هة ال بط الميطقي ب ا وظائف جزئ   لدأ ل  وظ ف  كل    طلةب  

 االختبار والتحقق

 االنشاء والتولٌف

 التقٌٌم والفرز

 التحلٌل واالبتكار

 1 تحدٌد المشكلة

2 

4 

3 

5 

 االنتاج

اختٌار فرٌق العمل 

تعٌٌن مقتضٌات التطوٌر 

تحدٌد متطلبات االطراؾ 

ًانشاء الحقل المورفولج 

 استٌالد السٌنارٌوهات
 المحتملة للتطوٌر

ًتخطٌط السٌنارٌو النهائ 

اجراء االختبارات المقرره 

ًاعداد النموذج االول 

تقٌٌم سٌنارٌوهات التطوٌر 

انشاء بنك افتراضً للحلول 

فرز التشكٌالت الممكنة 

تحلٌل الوظائؾ الثانوٌة 

ابتكار بدائل العناصر 

اختٌار حوامل الوظائؾ 
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 مبتكر، شكل: التالٌة التنافسٌة المٌزات ٌتضمن للمكاتب مرن نظام تطوٌر إلى الحاجة فً المشكلة تكمن: الحالة دراسة

 أرجونومٌا، مالئم االستخدام، إلعادة قابل والتركٌب، الفك سهل االستخدام، فً كؾء الوزن، خفٌؾ التصنٌع، اقتصادي

 وفرز لتقٌٌم معاٌٌر أو مرشحات إلى الخصائص تلك تحوٌل ٌتم ثم ومن. والتخزٌن التعبئة سهل انشائٌاً، متزن

: تشمل ثانوٌة وظائؾ إلى األخٌرة تفتٌت ٌتم للمكتب الكلٌة الوظٌفة ضوء وفً. انشائها المزمع التطوٌر سٌنارٌوهات

 األربع على التركٌز وسٌتم. الخ...لألبعاد حرٌة درجات تخزٌن، وحدات لألرجل، مصد أمامً، ساتر عمل، مسطح

 .المورفولوجً الحقل لمفردات اختصاراً  األولً وظائؾ

B. لها بدائل وإبتكار للنظام البنائٌة العناصر تحلٌل: واالبتكار التحلٌل 

 من مجموعة إلى النظام تفكٌك ٌتم تطوٌر، لسٌنارٌو نواة منها كال ٌمثل قد والتً للنظام، الممكنة الكلٌة البدائل إستٌالد قبل

. الحقة مرحلة فً تجمٌعها إعادة ٌتم ثم النظام، ونمط هٌئة تحدٌد فً تشارك أن بإمكانها التً المتؽٌرة العوامل أو العناصر

 األهمٌة درجات وتعٌٌن ،…(A,B,C,D) الثانوٌة للوظائؾ الحاملة المادٌة العناصر وتكوٌد تحدٌد المرحلة هذه وتتطلب

 ،…(An,Bn,Cn,Dn) حدا على عنصر لكل التطوٌر بدائل من مجموعة وإبتكار التقٌٌم، عملٌة فً بها لالستعانة

 التً العناصر) الثانوٌة الوظائؾ حوامل تعٌٌن فً البدء وٌتم. وبدائلها العناصر تلك من المورفولوجً الحقل لتشكٌل تمهٌداً 

 أن ٌمكنها وظائؾ حوامل عن البحث ٌتم قد لذا الحوامل، تلك بعدد للنظام الوظٌفً البناء ٌتؤثر حٌث( الوظائؾ تلك تإدي

 وتؽٌٌر الوظائؾ تلك ترتٌب إعادة على واحد وظٌفة لحامل ثانوٌة وظائؾ دمج ٌساعد حٌث ثانوٌة، وظٌفة من أكثر تإدي

 أو قوائم للكتابة، مسطح: )ٌلً ما المكتب لوظائؾ األساسٌة الحوامل تشمل وبالتالً. للنظام المشكلة البنائٌة العناصر عدد

 الثانوٌة الوظائؾ ربط للمكتب الوظٌفً البناء عمل عند وٌراعً(. لألرجل مصد أمامً، حاجز أو ساتر للدعم، أجناب

 أو( واألٌسر األٌمن الجانب تعٌٌن مثل) بالتوازي أو( القرصة ٌلٌها للمكتب الدعم عناصر مثل) بالتوالً سواء: عده بطرق

 .الكلٌة الوظٌفة إلى للوصول( لألرجل ومصد حاجز ٌلٌهما ثم ٌسار وجنب ٌمٌن جنب) بالدمج

 (فقط عناصر أربع على التركٌز تم) المستهدف المكتب لنظام األساسٌة العناصر تحلٌل( 1) جدول

 كود العناصر األساسٌة
(4-1تقٌٌم اهمٌة العنصر )  

 مالحظة nبدائل العنصر 
 أخري بٌئٌا جمالٌا انشائٌا وظٌفٌا

 قرصة المكتب (A) 01 04 03 ؟؟ ؟؟ A1 A2    عدد بدائل القرصه

هً األقل الن 

التؽٌٌرات فٌها 

 تكون قلٌلة

 قوائم أو اجناب (B) 03 01 02 ؟؟ ؟؟ B1 B2 B3 B4 

 ًساتر امام (C) 04 02 01 ؟؟ ؟؟ C1 C2 C3 C4 

 مصد لالرجل (D) 02 03 04 ؟؟ ؟؟ D1 D2 D3  

 

 أهم من األرجل ومصد فالقرصة) للمكتب، الكلٌة الوظٌفة أداء فً العناصر أهمٌة مدي تقٌٌم المرحلة هذه فً وٌتم

 أو حذؾ ٌتم قد التقٌٌم هذا على وبناء( انشائٌاً  العناصر أهم من والعوارض القوائم بٌنما االستخدامٌة، الناحٌة من العناصر

 حدا، على عنصر لكل جزئٌة بدائل إبتكار ٌتم ذلك وبعد. أهمٌتها لدرجة وفقاً  العناصر بعض أستبدال أو إضافة أو دمج

 االفتراضً، العمر الوزن، المقطع، الخامة، الحجم، الشكل،: )البٌنٌة وصالتها العناصر مواصفات فٌها ٌراعً ان على

 الوظٌفة ألداء منطقٌة تكوٌنات فً تجمٌعها ٌمكن بحٌث( الخ.....التجمٌع طرٌقة التكلفة، المرونة، التصنٌع، قابلٌة

 أستدعً واذا والكتل، والمواد الخطوط وتوافق العضوٌة الوحدة: تحقٌق ضمان البدائل إبتكار عند ٌراعً كما المطلوبة،

 .للنظام الكلً باألداء تخل ال مقبولة اعتبارات أو لضوابط وفقا ذلك ٌتم أن البد تعارض، وجود األمر
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C. المحتملة البدائل وتولٌف المورفولوجً الحقل إنشاء: والتولٌف اإلنشاء 

 عناصر من تشكٌلها المحتمل الجزئٌة السٌنارٌوهات ٌضم الذي المرن المورفولوجً الحقل إعداد ٌتم المرحلة هذه فً

 الشجرة أو الصندوق تقنٌة باستخدام معا، عمودٌاً  أو أفقٌاً  العناصر تلك وربط توزٌع ٌتم حٌث إبتكارها، تم التً النظام

 الجزئٌة السٌنارٌوهات عدد فإن المثال فً المقترحة البدائل ألعداد وطبقا. النتٌجة ذات إلى للوصول المورفولوجٌة

 عنصر، لكل بدائل أربع إبتكار تم حال وفً( محتمل تكوٌن 96=3*4*4*2) سٌبلػ( المكتب لتطوٌر المحتملة التشكٌالت)

 أن ٌُالحظ( 13) المدخالت بعدد للمخرجات الكبٌر العدد وبمقارنة(. تكوٌن 256= 4*4*4*4) التشكٌالت عدد ٌصبح

 البرمجٌات ببعض االستعانة ٌفضل ولذا. المنهجٌة بتلك استٌالدها ٌمكن التً التشكٌالت فً وؼزارة تضاعؾ هناك

 المخرجات وتكون المقررة، للشروط وفقا كمدخالت األساسٌة العناصر تعٌٌن ٌتم حٌث ، CAMAالمتخصصه الرقمٌة

 التشكٌالت بتوثٌق الخطوة هذه فً البرمجة أدوات استخدام ٌسمح كما المصفوفة، تحلٌل من المستولدة التشكٌالت هً

 لكل افنراضٌة بنوك إنشاء فً ٌساعد ما وهو فٌها، باالضافة أو بالدمج بالحذؾ، بالتعدٌل،: تسمح بصور الناشئة

 .بنائها تم التً التطوٌر سٌنارٌوهات

  

  

( التوزٌع الراسً للبدائل فً الحقل المورفولوجًبشكل ) شكل )أ( التوزٌع االفقً للبدائل فً الحقل المورفولوجً  

 (الباحثٌن اعداد من) المحتملة التطوٌر سٌنارٌوهات استٌالد فً الموروفولجً الصندوق استخدام( 06) شكل

 

 

 

 

  

 (الباحثٌن اعداد من) المحتملة التطوٌر سٌنارٌوهات استٌالد فً الموروفولجٌة الشجرة استخدام( 07) شكل

D. الممكنة التطوٌر سٌنارٌوهات وفرز المورفولوجً الحقل تقٌٌم: والفرز التقٌٌم 

 المرحلة تلك فإن المستهدؾ، للمكتب المحتملة التطوٌر بدائل من للعشرات وتضمنه المورفولوجً، الحقل تضخم بسبب

 إلى والوصول منها منطقٌة الؽٌر التشكٌالت وإستبعاد المحتملة، السٌنارٌوهات لتقلٌص وفرز تقٌٌم عملٌتً إجراء تستلزم

 كمفارز تعمل والتً سلفا المحددة المعاٌٌر أو المرشحات من بمجموعة باالستعانة ذلك وٌتم الممكنة، الحلول فضاء

 العنصر

 
ر
وٌ
ط
الت
ل 
دائ
ب
 

A C B D 

A1 C1 B1 D1 

A2 C2 B2 D2 

 C3 B3 D3 

 C4 B4  

 بدائل التطوٌر العنصر

A 

C 

B 

D 

A1  A2  

B1 B3 B2 B4 

C1 C3 C2 C4 

D1 D3 D2  

مبتكرة لـ بدائل  A  مبتكرة لـ بدائل B  مبتكرة لـ بدائل C  مبتكرة لـ بدائل D 

A 

1 2 

 

B 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

C 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

D 

1 

 

2 

 

3 

 

النظامعناصر    
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. المؤمولة التطوٌر مقتضٌات وتحقق العمالء، ومتطلبات الحتٌاجات مالئمة األكثر أو األنسب التشكٌالت لتحدٌد منطقٌة،

 لتقٌٌم وذلك المقترح، بالنظام المتصلة التخصصات كل ٌضم متكامل، عمل فرٌق بمشاركة الفرز عملٌة تتم أن المهم ومن

( متناقض متسق، ؼٌر محاٌد، متسق، بشده، متسق) بٌن تتراوح أحكام وإصدار الموروفولجً الحقل فً الناشئه التشكٌالت

 عالقة على ٌقوم ال عدمه من أتساق بوجود فالحكم ،chiklist فحص قائمة خالل من( 5-1) بٌن تتراوح قٌم إصدار أو

 أما للتطبٌق، وقابٌلتها تحقٌقها إمكانٌة إلى إضافة المحتملة، النظام تشكٌالت بٌن داخلً إنسجام وجود على وإنما سببٌة

 . واألختبار الخبرة على مبنٌة تجرٌبٌة قٌود وجود أو منطقً تناقض بوجود ؼالبا فٌرتبط األتساق عدم وضع

 الحاكمة بالمعاٌٌر تؽذٌتها ٌتم حاسوبٌة برامج أو البٌانٌة الرسوم: مثل آخري تحلٌل بؤدوات الفرز عملٌة فً ٌستعان وقد

 إلى القٌمة متوسط فً األعلً من وعرضها ترتٌبها بإعادة هً لتقوم المحتملة، للتشكٌالت التقٌٌم عملٌات إلجراء للتطوٌر،

 تجاوزت التً تلك أو المطلوب، التقٌٌم لمتوسط األدنى الحد على تحصل لم التً التشكٌالت استبعاد ٌسهل بحٌث األقل،

 بها متوافقة، ؼٌر عناصر تضم للتنفٌذ، قابله ؼٌر متطرفة، أو تقلٌدٌة حلول: تكون كؤن متسقة، ؼٌر لكنها األدنً الحد

 . تجرٌبٌة قٌود تتضمن أو جدا، مكلفة بنائً، تناقض

 

 المورفولوجً الحقل من المستولدة التشكٌالت لتقٌٌم مقترحه معاٌٌر تضم: فحص قائمة( 2) جدول

السٌنارٌوهات المحتملة تقٌٌم معاٌٌر   
 2  4  

 مالحظات وزن نسبً
 متسق بشدة متسق محاٌد غٌر متسق متناقض

1.   بتكار(أصالة الفكرة )اإل         

2.   خفة الوزن        

3.   سهولة الفك والتركٌب        

4.   التصنٌعقتصادٌات إ        

5.   ة االستخدامدعاالقابلٌة إل        

6.   المالئمة االرجونومٌة        

7.   نشائٌةاالتزان والمتانة اإل        

8.   المرونة الوظٌفٌة        

9.   سهولة التعبئة والتخزٌن        

10.   ة الرمزٌةجمالٌال المعالجة        

10ن/ متوسط التقٌٌم  10ن/   10ن/   100*10ن/    

 الحلول فضاء تعٌٌن إعادة ٌتم ثم وجدت، إن المتسقة ؼٌر أو المتناقضة السٌنارٌوهات كل بإزالة المرحلة هذه وتنتهً

 بٌنها فٌما الدمج أو المفاضلة ٌجري للنظام، الممكنة التشكٌالت من محدود عدد إلى وصوالً  تقلٌصه، بعد الموروفولجً

 .التطوٌر لمقتضٌات وفقاً  منها األنسب ألختٌار
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 (الباحثٌن اعداد من) المقترح للمكتب التطوٌر سٌنارٌوهات استٌالد فً الموروفولجٌة الشجرة استخدام( 08) شكل

E. النموذجً التطوٌر سٌنارٌو اختبار: والتحقق االختبار  

 التطوٌر مقتضٌات أؼلب تحقق التً التشكٌالت أفضل إلى والتوصل المحتملة، للسٌنارٌوهات التنقٌح عملٌات بعد

 أكثر وٌكون التقٌٌم معاٌٌر فً متوسط أعلى بدوره ٌحقق نموذجً، أو مرجعً سٌنارٌو إلى التوصل ٌتم المرصوده،

 تمهٌداً  التصمٌم، مخططات تستكمل وعندئذ التسوٌق، ومتطلبات المصّنع وموارد المستخدم إلحتٌاجات وأنسب مالءمة

 إلى الرجوع ٌتم األخفاق حالة وفً عدمه، من المقرره للمواصفات مطابقته مدي لقٌاس واختباره األولً النموذج إلعداد

 إجتٌاز حالة فً أما به، الموثقة التشكٌالت ببعض واإلستعانة التطوٌر، لسٌنارٌوهات افتراضً بنك بوصفة الحلول فضاء

 البدء سٌتم متً لمناقشة القرار صانع أمام اإلستراتٌجٌة البدائل ضمن للمكتب النهائً التصمٌم ملؾ وضع ٌتم األختبارات

 اإلنتاج؟ خطوط فً

 

 (الباحثٌن اعداد من) التطوٌر لسٌنارٌوهات افتراضً بنك اعداد فً الموروفولجً الصندوق استخدام( 09) شكل
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 :والمستخلص المناقشة

 ٌُمكن التً التطوٌر سٌنارٌوهات إستشراؾ فً علٌها االعتماد ٌمكن التً األسالٌب أبرز أحد المورفولوجً التحلٌل ٌمثل

 تقنٌات فً حدث الذي التطور أن إلى اضافة المعدنٌة، التؤثٌث نظم تصمٌم لمشكالت مبتكرة وحلول بدائل إلستٌالد إعدادها

 إبداعٌة كمنهجٌة -إلٌه الحاجة أهمٌة من زاد قد بٌنها، التفاعالت وتداخل األستخدامٌة المتطلبات وإتساع التصمٌم وعلوم

 البرمجة أدوات من باألستفادة فعالٌتة مستوي زٌادة تم اذا وخاصة التنافسٌة، قدرتها ودعم النظم تلك لتطوٌر -نمطٌة ؼٌر

 الخلل أوجه تشخٌص على المقترحة المنهجٌة ارتكزت وقد. الصلة ذات المجاالت فً الخبرات بذوي واألستعانة الرقمٌة

 تلك بحمل ستقوم التً البنائٌة العناصر وتحدٌد الثانوٌة وظائفه تحلٌل ثم المستهدؾ، النظام فً التطوٌر مقتضٌات وتحدٌد

 معاً  العناصر بدائل تركٌب إعادة ثم منه، لكل بدائل ابتكار ثم عنصر، من أكثر إلى النظام أجزاء وتفكٌك الوظائؾ،

 الحقل داخل المحتملة السٌنارٌوهات من كبٌره إعداد إنشاء بؽٌة شجري، بناء فً أو متشابكة مصفوفة فً وجمعها

 والفرز التقٌٌم عملٌات إلجراء الرقمٌة البرمجة أدوات ببعض االستعانة ٌتم قد األعداد تلك ولتقلٌص المورفولوجً،

 القٌمة متوسط ذات أو واقعٌة الؽٌر البدائل إلستبعاد سلفا المحددة المعاٌٌر أو المرشحات من مجموعة إلى استناداً  والتوثٌق،

 داخل كسٌنارٌوهات بدورها ُتدخر والتً للتطبٌق، والقابلة والممكنة المبتكرة التطوٌر سٌنارٌوهات على واإلبقاء األقل،

 مرجعً أو نموذجً سٌنارٌو إلى التوصل ٌمكن لها، وإضافة وحذؾ دمج عملٌات وباستخدام للحلول، افتراضٌة بنوك

 .منه التحقق ثم المستهدؾ النظام لتطوٌر

 البحث نتائج  رابعاً 

 لمشكالت مبتكرة حلول واستٌالد واستقراء تحلٌل فً وفعال مخطط نظامً منهج هو المورفولوجً التحلٌل أن -1

 تقٌٌمها ٌسهل كثٌرة تولٌفات فً تركٌبها إعادة ثم بسٌطة، كٌانات إلى تفتٌتها خالل من األبعاد، ومتعددة المعقدة التصمٌم

 .منها متسق الؽٌر ألستبعاد وفرزها

 لعملٌة األستراتٌجً التخطٌط لمراحل ومنهجٌاً  منطقٌاَ  بعداً  ٌقدم كونة المساعدة، االدوات أحد هو السٌنارٌو أن -2

 بخطط المتعلقة لألسئلة منطقٌة إجابات وٌوفر ومراحلها، مستوٌاتها بٌن من الربط وٌعزز مآالتها، واستشراؾ التصمٌم

 ٌكون؟ أن ٌنبؽً الذي وما ٌكون؟ أن المرجح وما ٌكون؟ أن ٌمكن الذي ما: المنتجات تطوٌر

 به واألنتقال التصمٌمً الموقؾ لتفتٌت التحلٌلى بالتفكٌر البدء على المورفولوجً للتحلٌل المقترحة المنهجٌة ترتكز -3

 بالتفكٌر وإنتهاءً  الجزئٌة، األفكار تركٌب وإعادة حلول إلستٌالد االستقرائً التفكٌر استخدام ثم الجزئٌات، إلى الكلٌات من

 .أنسبها من والتحقق الحلول لتقٌٌم الناقد

 إنشاء صعوبة: هً التصمٌم مشكالت حلّ  فً المورفولوجً التحلٌل توظٌؾ من َتحدّ  التً المعوقات أهم من إن -4

 والتقٌٌم البناء عملٌات إلجراء برمجة وأداوت خبراء إلى والحاجة للحلول، الكبٌره واألعداد المدخالت، ونمذجة وربط

 .والفرز

 ذلك معالجة وإن التصمٌم، عملٌة إلى جوانبه بعض فً ٌعود االثاث، أنظمة من المصرٌة الصادرات حجم تراجع أن -5

 للبرمجة أدوات واستخدام -المورفولوجً كالتحلٌل -تشاركٌة ابداع أسالٌب توظٌؾ على قائمة متكاملة منهجٌة تبنً ٌتطلب

 . األنظمة لتلك التنافسٌة القدرة تدعم تطوٌر سٌنارٌوهات إستٌالد بؽٌة الخبراء، من بدعم واإلستعانة الرقمٌة

 تحلٌل ثم التطوٌر، مقتضٌات تحدٌد إلى الخلل تشخٌص: من المعدنً األثاث نظم لتطوٌر المقترحة المنهجٌة تتدرج -6

 محتملة، تشكٌالت إنشاء متشابكة، مصفوفة فً تركٌبها وإعادة النظام لعناصر بدائل إبتكار النظام، تفكٌك الوظٌفً، البناء

 .للتطبٌق وقابالً  مبتكرا ٌكون الذي النموذجً التطوٌر سٌنارٌو من التحقق وأخٌرا الحلول فضاء وفرز تقٌٌم
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