
 الجزء األول –ً عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

DOI: 10.12816/0047875                                                                                                                                   462 

 االستفادة من التصمٌم التشاركً فً تصمٌم اوانً الطهً فً المنزل

Participatory Design in the Design of Domestic Cookware 

 سماء أحمد وحٌد مصطفىد/ م.

 جامعة حلوان. –كلٌة الفنون التطبٌقٌة   -مدرس بقسم المنتجات المعدنٌة والحلً 

Assist. Dr. Samaa Ahmed Wahed Mostafa 

Lecturer, Department of Metal Products and Ornaments - Faculty of Applied Arts - 

Helwan University 

 ملخص البحث:

ٌهدف تصمٌم المنتجات الى تحدٌد ووضع مواصفات للمنتجات تحدد عالقة أجزاء المنتج بعضها ببعض. والبد من تصمٌم 

بٌع المنتج لكى ٌلبى نطاق عرٌض من المتطلبات فى حالة من التوازن الفعال بٌن رغبات المستهلك وقدراته واقتصادٌات 

المنتج وتقنٌات االنتاج. وٌصمم المنتج عادة لكى ٌإدى وظٌفة او مجموعة من الوظائف بكفاءة وموثوقٌة وأن ٌكون متٌنا 

 قابال للتحمل وآمن وسهل االستخدام وأن تكون تكلفة تشغٌله مقبولة.

مصممو المنتجات هذه المفاهٌم ٌحدد او فرٌق للتصمٌم وخالل منظومة  وعملٌة تصمٌم المنتجات هً عملٌة ابداعٌة تتم من

وٌقٌمون األفكار وٌحولونها الى منتجات مادٌة ملموسة. ولعل مهمة مصمم المنتجات هى دمج الفن والعلم والتكنولوجٌا 

وهذا الدور لمصممى المنتجات ٌدعمه أدوات رقمٌة متعددة  إلبداع منتجات جدٌدة ٌمكن ألناس آخرٌن أن ٌستخدموها.

تصال واستعراض األشكال وتحلٌل األفكار بطرٌقة سهلة وبجانب االدوات الرقمٌة وقدرة المصمم تمكن المصمم من اال

على العرض فإن هناك اداة ٌندر االستفادة بها بالشكل الكامل رغم انها قد تكون اهم ادوات المصمم لتحقٌق اغراضه. هذه 

عروف بؤسم التصمٌم التشاركً من خالل اشراك األداة هى المستخدم ذاته وهذا هو ما ٌسعى الٌه منهج التصمٌم الم

المستخدم أو مجموعة المستخدمٌن فً عملٌة التصمٌم بمراحلها المختلفة والتصمٌم التشاركً ٌصلح كطرٌقة للتصمٌم فً 

جمٌع مجاالت تصمٌم المنتجات. وخضعت هذه الطرٌقة او المنهج للتطبٌق مرات عدٌدة كان معظمها ناجحا الى حد كبٌر. 

هنا جاء سإال هذا البحث وهو هل ٌمكن ان ٌنجح التصمٌم التشاركى فى تحقٌق ذات النجاح عند تناول منتجات ذات ومن 

طبٌعة خاصة مثل أوانى الطهو وما الٌها من أدوات تتمٌز بنطاق واسع من المستخدمٌن ذوى الخبرة او عدٌمٌها. وٌعد 

اكثر من مستخدم  فى تعاقب مستمر وفى تبادل وتنوع كبٌر  تصمٌم اوانً الطهً واحد من المجاالت التً ٌشترك فٌها

 فكٌف ٌمكن للتصمٌم التشاركً ان ٌحوى كل هإالء المستخدمٌن للوصول إلى منتج قادر على تلبٌة االحتٌاجات البشرٌة؟ 
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Abstract 

Product design aims specifically to determining and setting specifications of products that 

control the relation between all parts of the product to each other. Products should necessarily 

satisfy a wide range of needs and requirements in a state of effective interactive balance 

between desires of the consumers, the limitations of his capabilities, the product economics 

and manufacturing technology constraints. The product is normally designed also for 

performing a specific function or a group of functions effectively and most efficiently. It is 

also required to to be durable, safe and easy to handle or use. This is all added to an 

acceptable level of cost. 

The product design process is an innovative one that is carried out through a systematic or 

organized team work. The product designer determine these concepts and evaluate ideas and 
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thoughts and they convert them into physical tangible products. The mission of the product 

designer that is not as apparent is integrating art, science, and technology to innovate new 

products that may be useful for others. 

These roles of a product designer is supported with numerous digital tools that enable the 

designer to communicate his ideas, work and assessment with other parties in the design 

process. However, an extremely handy tool is rarly used by designers in Egypt the proper 

way. This is the user/consumer himself. And this is what  the methodology called 

participatory design is all about. This methodology integrates the user or groups of users in 

the design process, not only as a source ffor information but also in all stages of the dsign 

process, utilizing their skills, knowledge and their point of view. The participatory design is a 

tested methodology that proved useful in a wide range of product design. 

Here comes the question of the present study; can participatory design achieve the same level 

of success when used in a special purpose products, such as cookware or the like of products 

that are used by users with a minimal or none experience or knowledge of the design process. 

The design of cookware is one of the fields in which more than one user uses them 

sequentially and interchangeably and in a wide variety of situation. Here, arises another 

question how can the participatory design involve all those  consumers and satisfy their needs 

and wants? 

The main objective of the current study has been to engage users of domestic in the design 

process for achieving more convenient products and more much more reliability, comfort and 

safety comprising realistic ergonomics considerations   in the design process. 

Keywords: 

Design Methodology   - Participatory Design  - Usability Design  - Design Process 

 مقدمة:

والمستخدمٌن النهائٌٌن   beneficiariesالتصمٌم التشاركً منهج للتصمٌم ٌعتمد على إشراك جمٌع أصحاب المصلحة 

end users   للمنتج فً عملٌة التصمٌم للمساعدة على ضمان نجاح النتائج. والتصمٌم التشاركً منهج ٌركز على

ستخدم مصطلح التصمٌم التشاركً فً مجموعة متنوعة من العملٌات واإلجراءات التً تتم داخل العملٌة التصمٌمٌة. وٌ

المجاالت على سبٌل المثال تصمٌم البرمجٌات والتصمٌم الحضري والهندسة المعمارٌة وهندسة المناظر الطبٌعٌة، 

 وتصمٌم المنتجات، واالستدامة، والتصمٌم الجرافٌكً، والتخطٌط، بل أنه تجاوز هذا جمٌعا لالستخدام فى مجال الطب .

تشٌر األبحاث الحدٌثة إلى أن األفكار الناتجة عن استخدام التصمٌم التشاركً تنزع ألن تكون افكارا مبتكرة تجعل 

المستخدم راضٌا تماما عن المنتج نتٌجة إلشراكه فً مراحل التصمٌم على أن معارضى هذا االتجاه  ٌنظر الى التصمٌم 

لمصمم وتقلٌل فرصته فى االبتكار وان هذه الطرٌقة فً التصمٌم قد تحد التشاركً على انه وسٌله إلبعاد المسإولٌة عن ا

 .Schuler, & Namioka, (1993) من إبداع المصمم

وٌؤتً دور المشاركٌن فً التصمٌم إما فً واحدة فقط من مراحل التصمٌم او فً عدد من مراحله وفقا لطبٌعة المنتج  

المعرفً وإكساب واكتساب الخبرات من خالل ما ٌتم فى التصمٌم المصمم وهو أمر ٌتٌح الفرصة للمصمم للتبادل 

التشاركى وٌتم ذلك عن طرق استخدام أسالٌبه وتقنٌاته. ومجال تصمٌم المنتجات هو مجال خصب ٌتٌح للمصمم استخدام 

ن التصمٌم التصمٌم التشاركً. لكنه مع التطور السرٌع فً اتجاهات وطرق التصمٌم ٌرى الباحثون فى مناهج التصمٌم أ

التشاركً هو األنسب لتصمٌم المنتجات المتعلقة باألنشطة التً تإدى داخل المنزل وخاصة داخل المطبخ، فالمطبخ احد 

األماكن الذي ٌقضً فٌه العدٌد من المستخدمٌن من الرجال والنساء الكثٌر من الوقت فً إعداد الطعام وغٌره من األنشطة 

 Ehn, P. (1988) المرتبطة به.
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 مشكلة البحث: 

ٌعتمد المصمم فً كثٌر من األحٌان على ذاتٌته فً افتراض المشاكل والحلول التً تواجه المستخدمٌن مما ٌإدي إلى 

مواجهة صعوبات من قبل المستخدم لبعض المنتجات وخاصا المنتجات التً لها عالقة مباشرة مع مستخدمٌها. وتعد أوانً 

امها من قبل الجنسٌن بل وأحٌانا من قبل األطفال ولكً ٌقوم المنتج بوظٌفته على أكمل الطهً من المنتجات التً ٌتم استخد

وجه ٌجب إشراك مستخدمً هذا المنتج فً بعض مراحل العملٌة التصمٌمٌة وهذا ما نفتقر إلٌه فً مجال تصمٌم األدوات 

مما ٌزٌد من صعوبة دور مصمم المنزلٌة بجانب عدم وجود معاٌٌر ارجنومٌة خاصة بتصمٌم أوانً الطهً فً مصر 

 المنتجات. وٌمكن ان نلخص مشكلة البحث فى تساإلٌن:

 هل ٌقلل استخدام التصمٌم التشاركى من المشاكل الناتجة عن ذاتٌة المصمم وافتراضات حلول المشاكل التصمٌمٌة؟ 

 ٌٌر والقٌاسٌات هل ٌمكن استخدام التصمٌم التشاركى من لتغلب على مشاكل افتقار المصمم المصرى للمعا

 االرجونومٌة المتعلقة بالمستهلك المصرى؟

 هدف البحث: 

  اشراك مستخدمً اوانً الطهً فً المنزل فً عملٌة التصمٌم بهدف تصمٌم منتجات اكثر مالئمة لقدرات مستخدمٌها

 الطهً. وأكثر راحة لهم واالستجابة لمعاٌٌر ارجنومٌة واقعٌة تسهل مهمة مصمم المنتجات اثناء تصمٌم اوانً

 .وضع مخطط تنظٌمى لعملٌة التصمٌم ٌكفل اشراك المستخدم فى العملٌة التصمٌمٌة عند الحاجة 

 فروض البحث: 

 استخدام التصمٌم التشاركً فً التصمٌم ٌنتج عنه منتجات اكثر قدرة على اإلستجابة لمتطلبات مستخدمٌها 

 المنهج الوصفً التحلٌلً منهج البحث:

 Theoretical Frameworkاإلطار النظري 

 ما هو التصمٌم التشاكً؟

والمستخدمٌن  stakeholdersالتصمٌم التشاركً هو منهج للتصمٌم ٌعتمد على إشراك جمٌع أصحاب المصلحة 

النهائٌٌن للمنتج فً عملٌة التصمٌم للمساعدة على ضمان نجاح النتائج. فالتصمٌم التشاركً هو المنهج الذي ٌركز على 

العملٌات واإلجراءات التً تتم داخل العملٌة التصمٌمٌة. وٌستخدم مصطلح التصمٌم التشاركً فً مجموعة متنوعة من 

البرمجٌات والتصمٌم الحضري والهندسة المعمارٌة وهندسة المناظر الطبٌعٌة، المجاالت على سبٌل المثال تصمٌم 

 وتصمٌم المنتجات، والتصمٌم الجرافٌكً، والتخطٌط، بل وحتى فً مجال الطب .

تشٌر االبحاث الحدٌثة الى ان االفكار الناتجة عن استخدام التصمٌم التشاركً هً افكار مبتكرة تجعل المستخدم راضً 

المنتج نتٌجة إشراكه فً مراحل التصمٌم بٌنما ٌنظر البعض الى التصمٌم التشاركً على انه وسٌله لتجنٌب تماما عن 

 المصمم المسإولٌة وتقلٌل حجم االبتكار فى تصمٌمه وأنها طرٌقة فً التصمٌم قد تحد من إبداع المصمم.

عدة مراحل مما ٌتٌح الفرصة لدى المصمم وقد ٌؤتً دور المشاركٌن فً التصمٌم اما فً احدى مراحل التصمٌم او فً 

للتبادل المعرفً وإكساب واكتساب الخبرات من خالل ما ٌتم فى التصمٌم التشاركى وٌتم ذلك عن طرق استخدام اسالٌبه 

وتقنٌاته. ومجال تصمٌم المنتجات هو مجال خصب ٌتٌح للمصمم استخدام التصمٌم التشاركً ومع التطور الكبٌر فً 

التصمٌم ٌبقى التصمٌم التشاركً هو االنسب لتصمٌم المنتجات المتعلقة باألنشطة التً تإدى داخل المنزل  اتجاهات وطرق

 وخاصة داخل المطبخ، فالمطبخ احد األماكن الذي ٌقضً فٌه العدٌد من المستخدمٌن من الرجال والنساء الكثٌر من الوقت

 Michael J. Muller (2017) فً إعداد الطعام وغٌره من األنشطة المرتبطة به.
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 أهم مفاهٌم التصمٌم التشاركً

هناك عدة من المفاهٌم والتعرٌفات التى تتناول التصمٌم لتشاركى لكنها جمٌعا تدور فى اطار واحد هو إشراك المستخدم 

فً مرحلة أو أكثر من مراحل عملٌة التصمٌم. فٌتفق الكثٌر على كون التصمٌم التشاركى هو أسلوب تصمٌمً ٌشارك فٌه 

ة التصمٌم  وأن التصمٌم التشاركى الناجح ٌعتمد على ثالثة عناصر أساسٌة  جمٌع المستفٌدٌن من المنتج او الخدمة فى عملٌ

هى التمسك بالمبادئ األساسٌة واختٌار عملٌة التصمٌم المناسبة وتطبٌق األدوات والطرق الصحٌحة والمالئمة. 

(participateindesign.org). 

فإن التصمٌم التشاركى ٌتصف بؤنه نظام تعاونى فى تصمٌم  Igor Ovsyannykov (2016)وفقا لقاموس التصمٌم 

المنتجات والخدمات واألنظمة. حٌث ٌتم ادخال المستفٌدٌن فى اجراءات عملٌة التصمٌم. وٌدرك جمٌع المشاركٌن فى 

تعاون واإلبداع بٌن المنتج والمصمم والمستخدم النهائً، وهذا سوف عملٌة التصمٌم ان التصمٌم التشاركى ٌرتكز على ال

 ٌإدى الى نتائج اكثر فعالٌة وأكثر مالئمة وأكثر جاذبٌة .

فٌرى أنه فً التصمٌم التشاركى ٌنبغى أن ٌقوم    (Andersen, Simone Nyholm, 2012) أما اندرسون 

لً. بٌنما ٌحاول الباحثون والمصممون حل هذه المشكلة معهم. المستخدمٌن النهائٌٌن بتوضٌح مشكلتهم فى وضعها الحا

وفى مٌدان العمل االثنوجرافى، ٌتحول الباحثون / المصممون نحو المستخدمٌن النهائٌٌن عن طرٌق إجراء المقابالت 

على  الشخصٌة والمالحظات فى الوضع الحالً لعملهم فً الموقع. وكالهما )أي الباحث والمصمم( ٌهدف الى الحصول

  رإٌة صحٌحة للوضع الحالى للمستخدمٌن النهائٌٌن او حل لمشكلتهم الحالٌة .

أن التصمٌم التشاركى هو طرقة من طرق البحث أثناء عملٌة التصمٌم، لكنه   (Johnson 1998) بٌنما ٌرى جونسون

 مٌمٌة.معظم الوقت ٌكون أسلوبا تصمٌمٌا ٌتمٌز بإدخال بمشاركة فعالة للمصمم فى العملٌة التص

أن الركائز األساسٌة للتصمٌم التشاركى هى معرفة امكانٌة   (Schuler & Namioka 1993)وٌقول شولر ونامٌوكا

 ان تنمو التكنولوجٌا الحدٌثة من المشاركة المباشرة للمستفٌدٌن خصوصا المستخدم المستقبلى فى عملٌة التصمٌم . 

التصمٌم  (Toni Roberston and Jesper Simonsen 2008)كما ٌقدم تونى روبرسون وجٌسبر سٌمونسن 

االعمال التجارٌة  –البٌئة –المنتجات –التشاركى على انه : التدخل المباشر لألفراد فى التصمٌم التشاركى لــ ) االدوات 

 المإسسات االجتماعٌة( لضمان ان هذا العمل اكثر استجابة الحتٌاجات االنسان. –

أن التصمٌم التشاركى محاوالت لتوجٌه مسار عملٌة التصمٌم بٌن " التقلٌدى   .(Ehn, P. 1988)بٌنما ٌرى بٌلى اهن 

 والمتطور.

التصمٌم التشاركى "انه طرٌقة تصلح للتصمٌم مع االفراد وتتمحور حول تصمٌم  (Cronin, 2005)وٌصف كرونٌن  

ن هذا االسلوب سوف ٌصبح واحد من معاٌٌر البٌئات والخدمات والمنتجات التى ٌجرى تنفٌذها بواسطة الكمبٌوتر وٌعتقد ا

التصمٌم فى المستقبل. وٌرى أن هذا ٌنطبق اٌضا على باقى المنتجات والخدمات وال ٌفتصر فقط على ما ٌتعلق بعلوم 

التصمٌم التشاركى على انه نهج تقٌٌم  (CPSR)الحاسب. وٌصف تحالف محترفى الكمبٌوتر للمسإولٌة االجتماعٌة 

ألنظمة التكنولوجٌة والتنظٌمٌة التى تعلق اهمٌة قصوى على المشاركة الفعاله من جانب المشاركٌن فى وتصمٌم وتطوٌر ل

 .(Zeynep et al 2015)مكان العمل فى عملٌة التصمٌم وصنع القرار 

أن التصمٌم التشاركى ٌتمٌز بؤنه أسلوب تصمٌمى ٌعمل على مشاركة المستخدمٌن فى  Redströmبٌنما ٌإكد رٌدستوم 

. وٌحدد (Redström, 2008) عملٌة التصمٌم، للمواجهه فى عملٌة التصمٌم وهو ما ٌسمٌه "االستخدام قبل االستخدام".

أهم فوائد اشراك المستخدم فى العملٌة التصمٌمٌة على إنه جلب  Lehoux and Hivon 2011لوهووس وهٌفون 

لمجموعة متنوعة من المعرفة كان ٌصعب على المصمم التعرف علٌها بدون اشراك المستخدم.  ومع هذه المعرفة ومعرفة 

 ن ٌعاد تصورها او حلها من وجهات نظر جدٌدة. مشاكل التصمٌم ٌمكن ا

https://creativemarket.com/blog/author/inspirationfeed
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815043682#!
https://scholar.google.com.eg/citations?user=I2VJowsAAAAJ&hl=ar&oi=sra
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: التصمٌم التشاركى على انه نشاط تصمٌمً لمجموعات وفرق التصمٌم  2015عرف كال من دٌانا كونراد وانٌتا سٌنر 

ون ٌتضمن االبتكار التشاركى والتقٌٌم التشاركى فى العملٌة والنواتج التصمٌمٌة للمنتج النهائى. فى التصمٌم التشاركى، ٌك

الهدف هو تسهٌل مشاركة المستخدمٌن بقدراتهم فً تعرٌف اجراء مشاكل المجتمع اثناء بناء قدراتهم على التعلم والتفكٌر 

التصمٌم  Wicked Problems (2016)والتقٌٌم وإعادة التفكٌر من خالل عملٌة التصمٌم االبتكارٌة.  وبعرف موقع 

شطة اإلبداعٌة التى ٌقوم بها المصمم فى شراكة كاملة مع المستخدم التشاركى على انه مسمى واسع لمجموعة من األن

النهائى  وفٌها ٌتصرف المصممٌن كمجرد معوانٌن أو مترجمٌن بصرٌٌن لألشخاص الذٌن قد ال ٌكون لدٌهم القدرة او 

وات البصرٌة واللفظٌة الثقة فً التعبٌر عن أفكارهم. هذه االنشطة قد تؤخذ اكثر من صورة، ولكن األكثر استخداما هى األد

 مثل الملصقات ومجموعات الكلمات واألشكال المبهمة بغرض توفٌر القدرة على التعبٌر لغٌر المصممٌن.  –

 نشأه التصمٌم التشاركً:

التشاركى لم تكن على  م. بداٌات التصمٌم 1970عام  الدول االسكندنافٌةالتصمٌم التشاركى منهج تصمٌمى نشؤ فى 

اإلطالق متعلقة بالتصمٌم وأنشطته بقدر ما كانت مرتبطة بتحقٌق أهداف اجتماعٌة. لقد كان لظهور التصمٌم التشاركى 

هدفان االول هو تفعٌل الدٌموقراطٌة بدعوة النقابات العمالٌة للمشاركة فى اتخاذ القرار، أما الهدف الثانً فهو مرتبط 

ذاك حٌث بدأت تزدهر تكنولوجٌا الحاسب فى هذا الوقت ولم ٌستطع العمال مساٌرتها. فكانت الوسٌلة بالنمو الصناعى حٌن

لتحقٌق االستفادة القصوى من هذه التكنولوجٌا هو تطوٌر التكنولوجٌا الحدٌثة من خالل التطوٌر المشترك بٌن مصممً 

ثم تبع ذلك عدة مشروعات لتطوٌر التصمٌم التشاركى  التكنولوجٌا والعمال الذى عرف فٌما بعد باسم التصمٌم التشاركى.

م، ومشروع  1979فى السوٌد  DEMOSم، ومشروع  1979فى النروٌج  NJMFفى اماكن عدة منها مشروع 

DUE  م. كما دخل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة مع بداٌة التسعٌنات من القرن الماضى. ومع مرور  1982فى الدنمارك

م التشاركى من حٌث المكان والمجال اٌضا، فؤصبح غٌر قاصر على تصمٌم برامج الحاسب وتقنٌاته الوقت انتشر التصمٌ

  (Sofia Hussain, 2012) ولكنه دخل مجاالت وتطبٌقات جدٌدة فى تصمٌم المنتجات والبٌئات والخدمات.

س الماضٌة محدودة للغاٌة وتقتصر أما التجارب المصرٌة لإلستفادة من التصمٌم التشاركى طبقا لما نشر فى األعوام الخم

( وتتلخص هذه الدراسة 1( شكل )2011على دراسات إما اجراها جمعٌات أجنبٌة فى مصر كما ٌشٌر موقع "األثرلٌنا")

فى محاولة اعادة تهٌئة  منطقة الخلٌفة األثرٌة وفقا لرإٌة مستمدة  من التصمٌم التشاركى لمجموعات من األطفال من ابناء 

من خالل  مدخل مدٌنة مندٌشة، الواحات البحرٌة، محافظة الجٌزة ما التجربة التالٌة فكانت إلعادة تصمٌم المنطقة. أ

(. وتؤتى التجربة الثالثة 2013تجارب فً التصمٌم التشاركً شملت عدد أكبر من فئات المستخدمٌن )شٌماء عاشور 

( وهى التجربة األكثر 2( شكل)2013إلعادة تصمٌم عدد من مٌادٌن القاهرة الجدٌدة وفقا لرإٌة مستخدمٌها )اٌمان البنا 

 ثراء تصمٌمٌا.

 
 2011(عن موقع األثر لٌنا 1شكل )

http://www.google.com.eg/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwidzKyrq4bKAhWEPRoKHZ2QDgwQvwUIGCgA
http://shaimaa-keephuntingphotos.blogspot.com/2013/02/blog-post.html
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 (2013مختلفتٌن)اٌمان البنا ( أحد مٌادٌن القاهرة الجدٌدة بعد اعادة تصمٌمه  من زاوٌتٌن 2شكل)

 

 (2013( المدخل الجدٌد لقرٌة مندٌشة بعد تطوٌره )شٌماء عاشور 3شكل)

 Participatory Design Objectives أهداف التصمٌم التشاركً 

بشكل أو بآخر وقد ٌكون االستخدام بشكل مباشر او غٌر   حقٌقة األمر إن اغلب المصممٌن ٌستخدمون التصمٌم التشاركً

مباشر فؤحٌانا ٌكون بحاجة لفهم احتٌاجات المستخدمٌن بدال من استخدام االفتراضات لضمان نتٌجة ناجحة للتصمٌم 

 ومقبولة للمستهلكٌن.

ب مع طبٌعة المستخدمٌن والتصمٌم التشاركً ٌخلق مساحة للمستهلكٌن المتالك الحل فبدال من فرض حلول قد ال تتناس

فؤحٌانا قد ٌكون المصمم غٌر قادر على إعطاء الحل اإلبداعً نتٌجة لعدم دراٌته ببعض األمور التً قد ٌراها ثانوٌة 

بالنسبة للمستهلك فً حٌن هً أمور ٌراها المستخدم أساسٌة وفً تصمٌم أوانً الطهً فً الفنادق ٌتنوع المستخدمٌن بٌن 

قوم بتنظٌف هذه األوانً ومن ٌقوم بتخزٌنها على عكس األوانً المنزلٌة التً تقوم فٌها ربة المنزل طهاة ومساعدٌن ومن ٌ

بكل هذه األدوار. فالفارق هنا ان هذه المنتجات فً الفنادق ٌكون مستهلكٌها متنوعٌن وكال منهم ٌتعامل مع المنتج بشكل 

 وال ٌناسب عملٌة تشوٌنها أو تنظٌفها من ناحٌة أخرى.  مختلف فقد ٌقوم المصمم وضع تصمٌم ٌناسب الطهاة من ناحٌة

والتصمٌم التشاركً أٌضا له دور تنمٌة المجتمع والتركٌز على نقاط قوته فهو قادر بناء مجتمع أكثر ثقة وأكثر قوة من 

إٌجابً لعملٌة  خالل تسخٌر مهارات كل فرد والمعرفة والموارد. فعندما ٌكون الناس على بٌنة من قدراتهم على تقدٌم شًء

التصمٌم، فٌنعكس هذا على ثقافة وبناء المجتمع. وكذلك خلق حوار مفتوح بٌن مختلف أصحاب المصلحة فً المجتمع 

 Participate inلتصمٌم منتج ما فغالبا ما تضع صورة أكثر دقة، وتصل بالمصمم الى استكشاف حلول جدٌدة. 

design (2016)  

 

http://participateindesign.org/approach/why
http://participateindesign.org/approach/why
http://participateindesign.org/approach/why
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 متى ٌستخدم التصمٌم التشاركً ؟

  ٌمكن استخدام التصمٌم التشاركً عندما ٌرٌد المصمم فهم أفضل لطرٌقة تفكٌر المستخدمٌن المعنٌٌن بالمشكلة التصمٌمٌة

 فهو وسٌلة فعالة فً تٌسٌٌر دور المصمم اثناء جمع المعلومات عن المنتج ومستخدمٌه.

 ٌضا التصمٌم التشاركً عندما ٌكون لدى المصمم شك بؤن ما ٌقوله المستخدمٌن ٌفعلونه ولكن بتحلٌل افعال ٌستخدم ا

 المستخدمٌن نجد ان ما ٌفعلوه مختلف عن ما ٌقولوه. 

  ٌستخدم التصمٌم التشاركً عندما ٌواجه المصمم تجربة لتصمٌم منتجات فً بٌئة تختلف عن بٌئته ولقطاع من

 (UX Passion 2015)المستخدمٌن ٌختلفون عنه فً الفكر والثقافة واإلطار االجتماعً. 

 مبادئ التصمٌم التشاركً

تشارك بوضع ٌندها ولنٌس فقنط ان تنتكلم وكلمنا كنانوا ( على ان نجعل المستخدمٌن 4تعتمد مبادئ التصمٌم التشاركً شكل)

منغمسٌن فى الممارسة كلما كان الناتج مفٌدا وناجحا. وكلما انغمسوا فى عمل بؤٌدٌهم كان ناتج التصمٌم افضل حتى ولو لم 

ٌلنً اهنم ٌجٌدوا الرسم او توضٌح افكارهم وهذه هنا هى مهمة فرٌق التصمٌم فً مسناعدة المسنتخدم لٌوضنح افكنارة وفٌمنا 

 مبادئ التصمٌم التشاركً.

 
 ( اهم مبادئ التصمٌم التشارك4ًشكل)

 بناء العالقات وتفعٌل العالقات وشبكات المعارف -1

ٌتم البدء بؤصغر الوحدات الممكنة من مجموعات المستخدمٌن. وبدٌال عن تنظٌم عمل جماعى ٌفضل ان نتعامل مع 

لٌس فحسب اسهل بل ألنه من الطبٌعى ان نتعرف على البشر بشكل افضل المستخدمٌن كؤعداد صغٌرة او كؤفراد ألن هذا 

وٌتم فً هذه المرحلة اللجوء الى األفراد المعروفٌن بقدرتهم على العطاء والبذل او  فى سلوكهم فى المجموعات الصغٌرة.

 من ٌجٌدون التحدث او التعبٌر عن ما ٌعرفون وٌرٌدون.

 التواجد حٌث ٌوجد المستخدم  -2

فى مصر غٌر معادٌن على عقد اجتماعات وحلقات نقاشٌة وبعضهم ٌخجل من الحدٌث الجماعى لذا ٌكونون الناس 

مترددٌن فى حضور لقاءات تتعلق بؤمور غٌر معتادٌن علٌها. لذا فإننا ٌنبغى ان نتوجه الٌهم كمجموعات صغٌرة او كؤفراد 

 ونتعامل معهم اثناء عملً ة التصمٌم وكؤن المنتج لهم وحدهم.

 اتاحة المعلومات: -3

اسمح ألكبر عدد من المشاركٌن معك فى الفهم الصحٌح لما ٌدور.حاول اعطاءهم جررعات كبٌرة من المعلومات ولكن 

فى شكل وحدات بسٌطة وصغٌرة لكى ٌكون اسهل لهم استٌعابها. وٌمكنك فى هذا الصدد اٌصال المعلومات بشكل مادى او 

 ألدوات المناسبة ألن ٌفهم الناس المطلوب.نظرى شفوى المهم هو ان ٌكون لدٌك ا
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 التسهٌل بدون وضع حلول  -4

اسمح للناس ان ٌبدعوا حلولهم الخاصة بدال من ان تصف لهم ما ٌفكرون فٌه وال ان تترجم لهم افكار اآلخرٌن. السماح 

 للمستخدم باإلبداع فى توفٌر الحلول والبدائل عوضا عن وضع اى معوقات فى سبٌلهم.

 ى فرٌق التصمٌم:حٌاد معاون -5

ٌعمل مع المصمم فى عملٌات التصمٌم لتشاركى اعدادا من المصممٌن األقل خبرة أو المساعدٌن الذٌن ٌإدون أعمال 

الرسم واالسكتشات والتلوٌن وصناعة النماذج وفقا لرإٌة المستخدم. وفى هذه الحالة ٌنبغى ان ٌكون هإالء محاٌدٌن تماما 

 هم بل خبر المستخدم حتى لو تعارضت مع ما ٌراه صحٌحا او صائبا.وا ٌعكسوا لٌس خبرتهم ومعرفت

 التقٌٌم واالختبار المستمر  -6

نفذ اصغر نسخة من األفكار الكبٌرة. اوجد طرقا لالختبار وللتحسٌن مع أفراد مجتمع المستخدمٌن. حاول تحقٌق مكاسب 

 مهما كانت صغٌرة مع تجنب اى معوقات.

 تجنب عرض حلوال نموذجٌة  -7

على العكس اترك فجوات فى التصمٌم لكى ٌنجح هإالء فى حلها مما ٌشجعهمم على اإلضافة والتحسٌن. اى منتج ٌراه بل 

المشاركون نهائٌا ٌعطى انطباعا بؤن المهمة قد انتهت وٌتوقفوا عن التفكٌر فى المشكلة وٌكاد ٌكون لدٌهم احساس بؤنه ال 

 ٌمكن تغٌٌر هذا الشًء المكتمل.

 ٌثق فى نفسه.دع المستخدم  -8

على المصمم ان ٌجعل الناس ٌإدون ما ٌرون أنفسهم أفضل فى أدائه. بتشجٌع المشاركٌن على ان ٌعطوك ما ٌمكنهم عمله 

 وما ٌمكن ان ٌكونوا بارعٌن فٌه. كل فرد خبٌر بشكل ما فى شًء ما لذا ضع ثقتك فٌهم لتحصل على ما ترٌد.

 البناء التدرٌجً للقدرات  -9

ؤنواع مبسطة من التدرٌب لتحسٌن مهاراتهم التى ترغب فى ان ٌمارسوها وبما ٌوفر لهم فرصة اكبر فى زود المشاركٌن ب
 الممارسة والمشاركة والتفاعل مع فرٌق التصمٌم لدٌك.

 التحول من التصمٌم التقلٌدي الى التصمٌم التشاركً

ان عملٌة التحول من التصمٌم التقلٌدي المؤلوف لدي جمٌع المصممٌن إلى التصمٌم التشاركً هو امر لٌس بهٌن فلم ٌعد 

التصمٌم قاصر على المصمم وحده بل هناك فرٌق ٌتضمن المستخدمٌن وأصحاب المصلحة وكل المعنٌٌن باستخدام المنتج 

ركة تجمع المصمم بالمستخدمٌن فالتصمٌمات التً ٌنتجها المصمم هً ولتحقٌق هذا التحول كان البد من اٌجاد ارضٌة مشت

جزء من حٌاة المستخدمٌن وٌظهر ذلك بوضوح فً اوانً الطهً فهً  جزء من استخدامنا الٌومً لذلك تقع على المصمم 

ً عملٌة مسإولٌة كٌف وماذا ٌصمم وجانبا من هذه المسإولٌة ٌتلخص فً المشاركة الفعالة من قبل المستخدمٌن ف

التصمٌم. فالمستخدمٌن الوانً الطهً هنا ٌقومون بدور الخبراء فً هذا المجال وهم المصدر االساسً لجمع المعلومات 

حول مشاكل اوانً اللطهً ودور المصمم هنا  هو تسهٌل هذه المشاركة ودعم المستخدمٌن للتخٌل والتعبٌر والوصول إلى 

شاركة بفاعلٌة ونشاط خالل جمٌع مراحل التصمٌم المشاركٌن فٌها. فالمستخدم التجارب والتوقعات حتى ٌتمكنوا من الم

 ((Smallfire 2011لدٌه الحق فً التؤثٌر على حٌاته الخاصة وبالتالً ٌنبغً مشاركته فً العملٌه التصمٌمٌة. 

 تقنٌات وأسالٌب التصمٌم التشاركً

التشاركى فهو طرٌقة مرنة جدا فً التصمٌم لٌس له تقنٌات  هناك العدٌد من التقنٌات التً ٌمكن استخدامها فى التصمٌم
خاصة به بمفرده .ولكنه ٌستخدم مجموع التقنٌات التابعة للتصمٌم. وٌتمٌز التصمٌم التشاركى بؤنه ٌسمح للمصمم ان ٌبتكر 

كى فى ادخال او ٌطور احدى تقنٌات التصمٌم بحٌث تتناسب مع مشكله التصمٌم الخاصة به، ومع مبدأ التصمٌم التشار
 Erling et) المستخدم فى معظم مراحل عملٌة التصمٌم وفٌما ٌلً بعض التقنٌات االكثر استخداما فً التصمٌم التشاركً .

al  2012) 
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 Scenariosالسٌنارٌوهات 

نٌة هً احدى تقنٌات التصمٌم التشاركً وهً طرٌقة تساعد فى تطوٌر األفكار الخاصة بتفاعل المستخدمٌن خالل فترة زم

ما. فً هذه التقنٌة نقوم بعرض االفكار على المستخدمٌن مع الوضع فى االعتبار تفاصٌل حٌاتهم الٌومٌة ووظائفهم 

 ونشاطاتهم المعتادة.

تستخدم هذه التقنٌة عن طرٌق تحدٌد األوقات الرئٌسٌة التً ٌتم فٌها استخدام اوانً الطهً ونقم بتصوٌرهم فى مشاهد 

بوضع سٌنارٌو لالستخدام واختبار هذا السٌنارٌو من قبل مستخدمً اوانً الطهً. وٌمكن كتابة  وأوضاع مختلفة ثم نقوم

 السٌنارٌوهات بناء على معرفة مسبقة أو حتى عن طرٌق التخمٌن

ٌقوم المصمم فً هذا الوقت بتدوٌن مالحظاته لٌستفٌد من هذه المالحظات فً تحسٌن االداء وتطوٌر المنتجات ونظرا 

سالٌب الطهً واختالف المستخدمٌن فإننا نقوم بوضع ثالثة او اربعه سٌنارٌوهات. ٌقوم المصمم بعرض الختالف ا

سٌنارٌو االستخدام اثناء عملٌة التصمٌم لضمان ان جمٌع المشاركٌن قد تفهموا واتفقوا على معاٌٌر التصمٌم بما فً ذلك 

 مستخدمً االوانً.

  Study Cardsكروت االستذكار 

 الخاصة بتنشٌط الذاكرة. وهى عبارة  عن مجموعة كروت تكتب على احد الوجهٌن سإال واالخر االجابة . من الوسائل

 وهذه الوسلة تخلق فى التصمٌم التشاركى حاله من التفاعل الغٌر مباشر بٌن المصمم والمستخدم .

 –ٌكتب فٌه المستخدم )وصف  ففى هذه الحالة ٌكتب المصمم كلمات على احد وجهى الكارت ) سإال مثال ( , واآلخر

 حاله .........( وذلك اثناء تواجده فى مكان العمل . –مشكله 

كروت االستذكار مشابهه الى حد ما للعصف الذهنى ولكنها تتم عن بعد. وتعمل على توفٌر الوقت وامكانٌة الوصول الى 

 عدد كبٌر من المستخدمٌن .

 Cards Storingفرز البطاقات 

اكثر التقنٌات انتشارا واستخداما لتطبٌق التصمٌم التشاركً وتتم عن طرٌق اقامة ورش العمل، حٌث ٌقوم  هذه التقنٌة من

مجموعة المشاركٌن فً تصمٌم اوانً الطهً سواء من المصممٌن او الطهاه باعتبارهم هم المستخدمٌن االوائل لالوانً 

قا _ ثم بعد ذلك ٌقوموا بتصنٌف هذه البطاقات الى عدد من بكتابة كلمات او جمل على البطاقات _او قد تكون مكتوبه مسب

الفئات ٌقومون هم بتحدٌدها .ثم تبدا مناقشة كل مجموعه من هذه البطاقات ومحاولة وضع حلول تصمٌمٌة والوصول الى 

 افكار مبتكرة. وتعتبر هذه التقنٌة من الوسائل التى تساعد فى ادخال المستخدم فى عملٌة التصمٌم بسهوله.

  Experience Prototyping  :نمذجة الخبرة 

أو وفً هذه الطرٌقة ٌعتمد المصمم بشكل اساسً فٌها على المستخدمٌن فهً طرٌقة الختبار األفكار المطروحة 

 التصمٌمات.

وٌقصد نمذجة الخبرة تقدٌم االستفادة من األفكار واآلراء والمقترحات المطروحة والسعى الى تحوٌلها الى نماذج اولٌة 

prototypes وإتاحة الفرصة لفرٌق التصمٌم لالختبار وتطوٌر الحلول المقدمة عند التفاعل مع المستخدمٌن المحتملٌن ,

ٌتنوع المستخدمٌن ما بٌن الطهاه وحاملً هذه االوانً ومن ٌقوم بتنظٌفها وغٌرهم من  وفً حالة تصمٌم اوانً الطهً

 المساهمٌن فً استخدامها.

قد تكون نمذجة الخبرة  غٌر واضحة او تبدو" أولٌة, أو غٌر مكتملة أو حتى تقلٌدٌة" لكنها أمرا بالغ األهمٌة فً عملٌة 

إجراء التشطٌبات النهائٌة أو تخصٌص وقت طوٌل لها. قم بالعمل السرٌع  التصمٌم, وذلك الن مثل هذه النماذج ال تتطلب

http://www.designcouncil.org.uk/about-design/How-designers-work/Design-methods/Prototyping-experience/
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لالختبار وكون شًء بسرعة حتى تتمكن الحقا من إعادة تكوٌن التصمٌم بعد أن تكون قد أدخلت التحسٌنات الالزمة علٌه 

 بناءا على اراء المستخدمٌن المشاركٌن. وبعد ذلك, قم باالختبار واإلعادة.

 شكل هذه النماذج ومكوناتها من الرسومات البسٌطة علً الورق, أو النماذج الطبٌعٌة المادٌة. ٌمكن أن ٌختلف

 :Users’ dairiesٌومٌات المستخدم 

ٌمكن استخدام هذه التقنٌة اثناء التصمٌم باستخدام التصمٌم التشاركً حٌث ان هذه التقنٌة تسمح للمصمم للوصول لرإٌة 

 أنماط األداء الخاصة بهم .عن سلوك االفراد وخاصة عن 

حٌث ٌقوم المصمم بتدوٌن ٌومٌات المستخدمٌن وتسجٌل انطباعاتهم والظروف والنشاطات الخاصة بحٌاتهم اثناء فترة 

 العمل وذلك خالل فترات تبدأ من أسبوع فؤكثر  

المعنى )فى هذه الحالة اوانً  وٌمكن تزوٌد المستخدمٌن بكامٌرا لتصوٌر المواقف والبٌئات التً ٌتم فٌها استخدام المنتج

الطهً( وقد تستخدم هذه الصور مع المالحظات المدونه أو منفردة فهى أٌضا تعطى فكرة عن حٌاة االفراد وكٌفٌة التعامل 

مع اوانً الطهً والمشاكل التً تواجههم اثناء استخدام هذه االوانً مما ٌسهل مهمة المصمم اثناء عملٌة التصمٌم وٌتجلى 

 المرحلة دور المستخدمٌن.فً هذه 

 : Role playingتمثٌل االدوار 

وهى التمثٌل المادى لما سٌحدث حٌن ٌتفاعل المستخدمٌن مع المنتج حٌث ان اول دور للمستخدم وتمثٌل تفاعلهم مع 

 التصمٌم ٌمكن ان ٌإدى الى ردود فعل اكثر حدسٌة وٌساعدك على تحسٌن تصمٌمك وخاصة فى مراحل النماذج االولٌة

وتفاعلها مع االفراد فٌمكن ان ٌفاجؤ المصمم بردود افعال من المستخدمٌن لم ٌكن ٌتوقعها وٌمكن ان تإدي به الى ان ٌقود 

التصمٌم فً اتجاه مختلف وٌتم ذلك من خالل تحدٌد شخصٌة او مجموعة الشخصٌات المنوطة باستخدام المنتج النهائً 

 الشخاص اللذٌن ٌتعاملون بطرٌق مباشر مع تلك المنتجات. وٌمكن ان ٌكون احد األشخاص او مجموعه من ا

ٌتم تحدٌد لحظات رئٌسٌة حٌث ٌتفاعل هإالء المستخدمٌن مع المنتج وٌبدإون بؤداء ادوارهم وٌمكن استخدام ادوات 

 مساعدة والتً تمكنهم من اداء التجربة بشكل كامل واستخدم ردود الفعل لتحسٌن التصمٌم 

 : Brainstormingالعصف الذهنى 

وٌعرف العصف الذهنً على انه العمل الجماعً لتولٌد أفكار بطرٌقة أسرع وبفاعلٌة أكثر حٌث ٌضم فرٌق التصمٌم 

مجموعة من المستخدمٌن وتبدأ جلسة العصف الذهنً بتحدٌد واضح للمشكلة ثم ٌتم مناقشة تلك المشكلة من قبل فرٌق 

لمنتج وٌتم تدوٌن جمٌع االفكار اما من خالل الكروت التً توزع على التصمٌم والذي ٌتضمن المستخدمٌن النهائٌٌن ل

الفرٌق او على الحائط ٌتم تولٌد مجموعة كبٌرة من االفكار من قبل المصممٌن اخذٌن فً االعتبار رأي المستخدمٌن فً 

دور حوله. عند كل فكرة ٌتم طرحها وٌتم استخدام عبارات سهلة وواضحة حتى ٌكون المستخدم على دراٌه بكل ما ٌ

الوصول الى مجموعه كبٌرة من االفكار ٌتم البناء على هذه االفكار مما ٌجعلها أفضل وٌجب على المصمم ان ٌجعل 

افكاره مرسومه او حتى ٌتم تمثٌلها باستخدام االدوات المتاحة لدٌه لتكون اوضح وقابله للتقٌٌم من قبل المستخدمٌن 

 المشاركٌن فً جلسة العصف الذهنً

 احل التصمٌم التشاركً:مر

ولكن ٌمكن اعتباره أسلوب  Design Methodologyال نستطٌع ان نطلق على التصمٌم التشاركى انه منهج للتصمٌم 

حٌث أن التصمٌم التشاركى ٌختلف عن طرق التصمٌم التقلٌدٌة فهو لٌس له خطوات  Design Techniqueللتصمٌم 

البحثٌة .فخطوات التصمٌم التشاركى تختلف باختالف موضوع التصمٌم  محددة نستطٌع أن نعرف من خاللها منهجٌته
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والمستخدم وبٌئة عمله. ومن خالل ما سبق من تعرٌفات وشرح للتصمٌم التشاركً نجد أن هناك عدة مراحل للتصمٌم 

 التشاركً ٌمكن تلخٌصها فً الثالث مراحل التالٌة:

 : initial exploration of workالمرحلة األولى / اإلستقصاء األولى للعمل 

ٌتعرف المصمم فً هذه المرحلة على المستخدم وعمله وبٌئة عمله أي كل ما هو مرتبط بالعمل والمشكلة التصمٌمٌة من 

التكنولوجٌا المستخدمة وسٌر العمل وفرٌق وتقسٌم العمل وما إلى ذلك .تستخدم فً هذه المرحلة تقنٌات مثل المالحظة 

 خصٌة وورش العمل.والمقابالت الش

 :  discovery processالمرحلة الثانٌة / عملٌة االكتشاف 

وهذه المرحلة األكثر أهمٌة حٌث ٌتم فٌها التفاعل بٌن المصمم والمستخدم. وٌتم فٌها تحدٌد المهام وفهم األدوار وتوضٌح 

ٌمكن استخدامها فً هذه المرحلة وٌمكن أهداف المستخدم وكذلك النتائج المرجوة. والعدٌد من تقنٌات التصمٌم التشاركً 

الجمع بٌن أكثر من تقنٌة بهدف التفاعل الكامل بٌن المصمم والمستخدم مثل العصف الذهنً والسٌنارٌوهات وتمثٌل 

 األدوار وٌومٌات المستخدم وغٌرها من التقنٌات .

 : prototypingالمرحلة الثالثة / النمذجة 

فكار لحل المشكلة التصمٌمٌة وبعد اشراك المستخدمٌن فً وضع التصور للتصمٌم هذه المرحلة تتم بعد وضوح بعض األ

الذي نتج من خالل المرحلتٌن السابقتٌن. فتكون بداٌة لتشكٌل وعمل المنتج الجدٌد. تحتوى هذه المرحلة على عدة تقنٌات 

مساعدة الحاسب والنمذجة الجماعٌة لتشكٌل المنتجات مثل عمل النماذج الورقٌة والنمذجة بالحجم الطبٌعً والنمذجة ب

 وغٌرها من أسالٌب بناء النماذج. 

وهذه المراحل ال تعد ملزمة لممارسً التصمٌم التشاركى. فقد تدمج مرحلتٌن فً مرحلة واحدة او تضاف مرحلة إلى  

لهذا نجد التصمٌم  عملٌة التصمٌم، كما ان ترتٌب المراحل قد ٌتغٌر وقد تتكرر مرحلة او أكثر أثناء عملٌة التصمٌم.

التشاركى ٌحتوى على تقنٌات وطرق كثٌرة ومع تتطور بعض هذه التقنٌات مع الوقت أصبح بعضها منهج أو نظام 

-socioالتقنً  –تصمٌمً قائم بذاته مثل المنهج القائم على السٌنارٌو ومنهج االنثوغرافٌا والنظام االجتماعً 

technical system أن التصمٌم التشاركً تختلف خطواته باختالف موضوع التصمٌم فكان . وكما سبق اإلشارة إلى

هنا الهدف من هذه الورقة البحثٌة وضع إستراتٌجٌة لخطوات التصمٌم التشاركً ٌمكن استخدامها بما ٌتناسب مع تصمٌم 

 اوانً الطهً.

 فً ظل التصمٌم التشاركً المنتجمراحل تصمٌم 

( بعمنل دلٌنل Deborah 2001لتصمٌم التشاركى وتقنٌاته. لكن قام مٌلر )مما سبق ٌتضح انه من الصعب حصر طرق ا

لممارسى التصمٌم التشاركى مع العلم انه ال ٌحتوى على كنل الطنرق عنالوة علنى منا ظهنر بعنده منن طنرق وتقنٌنات شنكل 

(5) 
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 ( دلٌل مٌلر لممارسة التصمٌم التشارك5ًشكل )

 -ارشادات الستخدامه :ٌوجد بدلٌل مٌلر للتصمٌم التشاركى عدة 

 . الخط االفقى ٌوضح المراحل الزمنٌة الستخدام أٌا من الطرق 

 . )الخط الراسى ٌوضح المشاركون فى تنفٌذ الطرق )المستخدم أو المصمم 

  رموز بجانب كل طرٌقة(T,S,M,B)  . ٌدل على حجم العٌنة المراد االستفادة منها من المستخدمٌن 

 صمٌم التشاركً المبنٌة على دلٌل مٌلر:( خطوات الت6وٌوضح الشكل )

  التحقٌق السٌاقى 

 ورش العمل  

 كروت االستذكار  

 نمذجة بتكنولوجٌا بسٌطة  

 ورش عمل االرجونومكس التشاركى  

 نماذج بالحجم الطبٌعى  

 تقٌٌم تشاركى 
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 ( ٌوضح خطوات التصمٌم باستخدام التصمٌم التشاركً 6شكل )

 Contextual investigationالتحقٌق السٌاقى 

التحقٌق السٌاقى وٌطلق علٌه اٌضا التفسٌر السٌاقً هو اهم جزء فى عملٌة التصنمٌم فهنو البناب للمعرفنة الضنمنٌة والتعلنٌم 

المتبادل وهو الجزء الذى أُدخل الى التصمٌم التشاركى كما وضح فى دلٌل مٌلر. واستنادا الى دلٌل مٌلر، فالتحقٌق السٌاقى 

تصنمٌم وٌشنترك فٌنه المسنتخدم والمصنمم ولكنن االسناس هنو المسنتخدم النذى ٌقنوم بندور المعلنم فنى هنذه فى بداٌة عملٌنة ال

 المرحلة .

ٌوازى التحقٌق السٌاقى فى التصمٌم التشاركى مرحلة جمع المعلومات فى عملٌة التصمٌم التقلٌدٌة ولكن مصدر المعلومات 

. لنذا ال ٌوجند خطنوات واضنحة للتفسنٌر السنٌاقى، فاننه ٌختلنف منع فى التحقٌق السٌاقى هنو المعرفنة الضنمنٌة او اإلدراكٌنة

 اختالف المشكلة التصمٌمٌة ومكان العمل والمستخدمٌن المشاركٌن فى عملٌة التصمٌم .

تقوم مرحلة التحقٌق السٌاقى على نقطة بداٌة وأربعة مبنادئ. فمنا ٌحندث هنو النذهاب النى مكنان عمنل المسنتخدم )المطنبخ( 

اداء عمله. ومبادئ التحقٌق السٌاقى تنظم سٌر المرحلة وفً هذه الفترة  نحنافظ علنى العالقنة بنٌن المصنمم ومالحظته اثناء 

والمستخدم لتحقٌق هدف هذه المرحلة وهو الحصول على المعرفة الضمنٌة بداٌة من معرفة وفهم من هنو المسنتخدم ؟ ومنا 

 بعة هى : ومبادئ التحقٌق السٌاقى االر  هى طبٌعة استخدامه للمنتج؟ 

 التركٌز( –التفسٌر  –الشراكة  –)السٌاق 

 :  contextالسٌاق  .1

وٌعنً هنا مالحظة موقع االستخدام او العمل أو االطار الذى ٌتم فٌه او من خالله. وقد ٌستغرق هذا وقتا طوٌال الن عملٌة 

االستخدام تمر بعدة مراحل ولكن رغم ما تستهلكه من وقت فهذه المرحلة توفر كمٌنة كبٌنرة منن البٌاننات الدقٌقنة .  كمنا ان 

عنن طرٌنق الرإٌنة المباشنرة للعمنل  –لم وزٌنادة مندركات المصنمم او فرٌنق التصنمٌم دراسة السٌاق ٌعد أفضل وسٌلة للنتع

ورإٌة المشكله التصمٌمٌة بشكل واضح والتعرف على المإثرات المباشرة والغٌنر مباشنرة علٌهنا وتجمٌنع  –اثناء القٌام به 

 المعرفة الظاهرة والضمنٌة لما ٌحدث فى استخدام أى منتج. 

 : Partnershipالشراكة  .2

هى حاله التعاون بنٌن المصنمم والمسنتخدم. ففنى أثنناء مالحظنة العمنل تتكنرر عملٌنة الوقنوف لتبنادل االسنئلة بنٌن المصنمم 

والمستخدم، وٌكنون التوقنف او المحادثنة اثنناء العمنل لتفعٌنل اسنلوب التعلنٌم المتبنادل بنٌن المصنمم والمسنتخدم، فالمسنتخدم 

صمم ٌساعده فى التحدث عن خبراته ومالحظة المشاكل التى ٌقابلها وكان ٌجد لها ٌجٌب على األسئلة المتعلقة بالعمل، والم

 حلول منطقٌة من وجهه نظره بحكم التعود ولكنها حلول مإقتة فى الواقع .
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 : Interpretationالتفسٌر  .3

ٌم وٌسنتخدم هنا ٌكنون المصنمم علنى دراٌنة بالعمنل دراٌنه كافٌنة تسنمح لنه بوضنع مفناهٌم عنن العمنل تتفنق منع علنم التصنم

المصمم هنا العبارات والمفاهٌم البسٌطة حتى ٌكون المستخدم على دراٌنه بكنل منا ٌندور حولنه وحتنى ال ٌحندث تنداخل فنً 

المفاهٌم ولضمان فهم مشترك بٌن الطرفٌن فنصل الى ان تصبح هناك لغة مشنتركه بنٌن المصنمم والمسنتخدم، وٌكنون دور 

 هذه المفاهٌم . المستخدم هو الوقوف على مدى صحه او خطؤ

وٌكون من السنهل علنى المصنمم الحصنول علنى التغذٌنة المرتجعنة فنى نفنس الوقنت لمنا ٌفهمنه وٌضنعة لغنه للمجنال نتٌجنة 

 تواجده فى مكان العمل مع المستخدم .

 :  Focusالتركٌز  .4

إدٌنه المسنتخدم وهنً فً هذه المرحلة ٌجب على المصمم الحفاظ على التركٌز طوال فترة مراقبة أو مالحظة العمل الذي ٌ

مهمة شاقة نوعا ما على المصمم حٌث ان طبٌعة استخدام اوانً الطهً تستغرق وقتا طوٌال مما ٌجبر المصمم احٌانا علنى 

االنتظار فترات طوٌله دون عمل وقد ٌفقد هذا المصمم تركٌزه وعلٌه فً هذه المرحلة توجٌه بعض األسنئلة إلنى المسنتخدم 

 عمل المستخدم.حتى ٌستطٌع االنغماس فً 

 آلٌات العمل فى التصمٌم التشاركى:

لعملٌات التصمٌم التشاركى عدد من األدوات واإلجراءات التى تتمٌز بها. وهى جمٌعنا تسنتخدم منن قبنل اى مصنمم ولكنهنا 

االسنتفادة هنا تتم فى إطار قد ٌجمعها جمٌعا او قد ٌستخدم عدد منها فقط. وما ٌمٌز التصمٌم التشاركى هنا هنو القندرة علنى 

 منها جمٌها وفى تتابع وتنسٌق كامل:

 Workshopورش العمل  .1

تعتبر خطوة ورش العمل جزء متداخل مع التحقٌق السٌاقً. فٌكون الهدف منهنا استٌضناح المصنمم للمشناكل التنً الحظهنا 

 ( 7أثناء القٌام بتنفٌذ مراحل التحقٌق السٌاقً. وهناك عدة اشكال لورش العمل التً ٌقوم بها المصمم شكل)

 

 ( امثلة لبعض اشكال ورش العمل7شكل)

نا علنى العناب التصنمٌم وغٌرهنا  ومنها: المقابالت الشخصٌة ومجموعات التركٌز واالجتماعات المصنغرة وقند تحتنوى أٌضع

من ورش العمل التً تهدف إلى الوصول إلى افضل النتائج. وأفضل ننوع منن اننواع ورش العمنل هننا والنذي ٌتناسنب منع 

صعبة او غٌنر  focus groupأو مجموعات التركٌز  interviewتصمٌم المنتج المعنى. وقد تكون المقابالت الشخصٌة 

متاحة بسبب ضٌق وقت المستخدم او عدم رغبته فى المشاركة الكاملة لنذا تجنرى المقارننة دائمنا بنٌن المقنابالت الشخصنٌة 

 والنمذجة البدائٌة البسٌطة. Study Cardsومجموعات التركٌز وبطاقات الدراسة 
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  Interviewالمقابالت الشخصٌة  .2

ٌفضل ان ٌستخدم المصمم المقنابالت الشخصنٌة الغٌنر منظمنة ألنهنا تفنتح المجنال أمنام المسنتخدم بالتحندث بعمنق أكثنر منن 

 خالل خبرته، كما أنها تفتح المجال بالتحدث عن المشاكل واإلجراءات التً لم ٌالحظها المصمم.

  Focus groupمجموعات التركٌز .3

تتضح أهمٌة مجموعة التركٌز على حسب اداه الطهً موضوع دراسة المصمم. فعندما تكون األداة خاصة بنوع معنٌن منن 

انننواع الطهننً دون غٌننره أو لهننا وظٌفننة غٌننر تقلٌدٌننه، قنند ال ٌلجننؤ المصننمم فننً هننذه المرحلننة مننن التصننمٌم إلننى مجموعننات 

 رى. التركٌز وٌكتفً بالمقابالت الشخصٌة أو ورش العمل األخ

اما عندما تكون األداة تستخدم فً كافة انواع الطهً؛ فؤنه من المفٌد عمل مجموعات تركٌز لعدد منن المسنتخدمٌن لمناقشنة 

 اإلستخدامات المختلفة لألداة ولعدم تعارض الحلول التصمٌمٌة مع اإلستخدامات المختلفة.

 Study Cardsبطاقات الدراسة  .4

الخطوة عن الخطوات السابقة حٌث ٌتم التفاعل بٌن المصمم والمستخدم عنن بعند. فٌلجنؤ تختلف نوعٌة ورش العمل فً هذه 

المصمم إلى كروت االستذكار او الكروت التعلٌمٌة عندما ٌنتهً من تحدٌد المشناكل التنً تتعلنق بناألداة موضنوع الدراسنة. 

فعلٌنة أخنرى منن أكبنر عندد ممكنن منن وٌكون الهدف منها هو التؤكد من صحة المشاكل المطروحنة مسنبقا واٌجناد مشناكل 

المستخدمٌن. وتستخدم الكروت التعلٌمٌة كؤداة  تفاعلٌة مع وادخالها فً خطوات التصمٌم التشاركً وٌحدد المصمم فً هذه 

المرحلة عدة مشاكل لالداة المراد تصمٌمها. ولكن قبل بداٌة عملٌة اقتراح الحلول التصمٌمٌه، ٌجب على المصمم ان ٌتؤكند 

حة المشنناكل التننً جمعننت فننً مرحلننة التحقٌننق السننٌاقً كمننا لننزم جمننع اكبننر قنندر مننن المشنناكل الفعلٌننة التننً تقابننل مننن صنن

المستخدمٌن.وٌصمم الكارت من وجنة وظهر.كنل كنارت ٌحتنوى علنى أداة طهنً واحندة.ٌتفاعل المسنتخدم منع الكنارت منن 

 خالل تسلسل حواري.

 وجه الكارت :  -1

ها.ثم بعد ذلك تعرٌف المصمم لألداة لتوضٌح ماهٌة األداة واستخدامتها. وٌطرح بعدها ٌتم عرض إسم اداه الطهً وصور ل

سإال للمستخدم عن وجهه نظره فً هذا التعرٌف.الغرض من هذا السإال هو عدم خلنط المفناهٌم بنٌن المصنمم والمسنتخدم 

 وضمان فهم مشترك للطرفٌن.

 ظهر الكارت : -2

ضع فٌنه المصنمم بعنض المشناكل بؤسنلوب العصنف النذهنى العكسنى وهنو اسنلوب ٌنقسم الظهر إلى جزئٌن الجزء األول: ٌ

ننناجح جنندا فننً تولٌنند االفكننار. وبعننض المشنناكل ٌكننون مصنندرها المسننتخدم اثننناء خطننوة التحقٌننق السننٌاقً والننبعض االخننر 

بجمننل  إفترضنات المصنمم لتحفٌنذ المسننتخدم إلظهنار مشناكل أخنرى فننً الجنزء الثنانى منن ظهننر الكنارت. تصنا  المشناكل

 اقتراح(. وٌجاوب المستخدم على هذه المشاكل بنعم أو ال أو ربما. –ملحوظة  –خبرٌة  )افتراض 

الجزء الثانى من ظهر الكارت عبارة عن سإال عن اذا كان المستخدم ٌرى مشناكل اخنرى فنً األداة. فهنذا   ٌفنتح المجنال 

ول سنواء بالتاكٌند أوالشنرح أو حنل موجنود فعنال أو ٌنذكر للمستخدم بإظهار رأٌه فً المشاكل السابق ذكرهنا فنً الجنزء األ

 مشاكل أخرى متواجدة فى األداة.

  Conceptual Designالنمذجة والتصور األولى  .5

لقد اتاح استخدام تقنٌات النمذجه اختصنار عامنل الوقنت النذى كنان ٌسنتخدم فنى عملٌنات النمذجنه بنالطرق التقلٌدٌنه إلنى منا 

ك تبعاع لطبٌعة المنتج ومدى بساطته أو تعقٌده، هذا إلى جانب احتماالت التعدٌل والتطنوٌر ٌقرب من خمسة عشر ضعفاع وذل
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التى كانت تإدى إلى المزٌد من ضٌاع الوقت والمبالغ المالٌة فى السابق مما كان ٌنإثر سنلباع علنى تحقٌنق برننامج التصنمٌم 

سمح للمستخدمٌن باجراء بعض االختبارات فى ظل ظروف وبالتالى التصنٌع ثم التسوٌق والبٌع.   فٌمكن لهذه النماذج ان ت

ال ٌمكن أن ٌتعرض بسهولة لها بشكل آمن فى المواقف الحقٌقٌنة.. ٌمكنن أ ن ٌسنمح النمنوذج أٌضنا للمصنمم أ ن  ٌندرس عمنل 

 وسلوك النموذج وما ٌمكن أ ن ٌحدث عند تعدٌل أحد مكوناته.

  ورش عمل االرجونومكس التشاركى .6

تخدم ضننمن مراحننل التصننمٌم هننو اهننم مبنندأ مننن مبننادي التصننمٌم التشنناركً لننذلك مرحلننة ورشننة عمننل ٌعتبننر ادخننال المسنن

االرجنننومٌكس التشنناركً مننن المراحننل الهامننة التننً ٌجننب فٌهننا اشننراك المسننتخدم وبقننوة ضننمن فرٌننق العمننل وٌتعامننل 

تاجٌنة. وبمنا ان مشناكل المستخدمٌن بشنكل مباشنر منع متخصصنٌن فنى االرجننومٌكس بهندف تقلٌنل المخناطر وتحسنٌن االن

اوانننً الطهننً ٌتعلننق جانننب كبٌننر منهننا بننالنواحً االرجنومٌننه وٌعتمنند نجنناح هننذه الورشننة ولتحقننق الهنندف منهننا علننى جدٌننة 

 (David Mijatovic,2008) المصمم وتحفٌزه للمستخدمٌن على المشاركة.

  نماذج بالحجم الطبٌعى .7

جات اوانً الطهً هً االنسب ألنها  ٌمكنن أن تخضنع إلنى عندد منن فى مجال التصمٌم التشاركً، فإن نماذج الحاسب لمنت

ٌّرات الفٌزٌائٌة والمٌكانٌكٌة األخرى حتى قبل ظهورها الى  االختبارات للتعرف على استجاباتها لقوى الشد والضغط والمتغ

ح عننن مصننطلح شنناع اسننتخدامه بننٌن المصننممٌن. وٌعبننر هننذا المصننطل Rapid Prototypesحٌننز الوجننود. والنمنناذج 

ٌّنة األبعناد اسنتخدامٌه  تكنولوجٌا مستحدثة لتحوٌل الحلول المطروحة من نماذج رقمٌة على شاشات الحاسب إلى نمناذج ثالث

 Compositeمادٌنة مصننوعة منن خامنات معدنٌنة او بالسنتٌكٌة او سنٌرامٌكٌة او غٌرهنا منن الخامنات المسنتحدثة مثنل 

materials3ّدقٌقنة البنناء والتصنمٌم . وٌستخدم لهذا الغرض ماكٌننات خاّصنةD Printers   تتنرجم الماكٌننات معلومنات

ٌّات صناعٌة معقدة للغاٌة.  النموذج الموجود بداخل الكومبٌوتر وتستخدمها فى بناء الّنموذج من خالل بضع عمل

المسنتخدمٌن. وأهمٌنة وال ٌقتصر استخدام النماذج األولى السرٌعة على المصممٌن، وإنمنا ٌمكنن ان ٌمتند اسنتخدامه لٌشنمل 

 هذه النماذج تتمثل فً:

  جودة عالٌة وأداء متمٌز: توفر هذه التقنٌة انتاج نماذج الّتصمٌمات بسرعة وبتكلفة محدودة, مما ٌضمن للمصمم

 أفضل منتج, فً أقصر وقت ممكن .

  واإلنتاج, وتكالٌف تشكٌل وإنتاج اقتصادٌة التكلفة: الّنماذج األولى التى توفرها هذه التقنٌة تقلّل من وقت الّتصمٌم

 النموذج .

  االكتشاف المبكر لألخطاء والعٌوب :  فالّشركات  المنتجة ٌمكن أن توفر نفقات تقدر باآلالف باكتشاف أخطاء

 التصمٌم قبل أن ٌدخل المنتج مراحل اإلنتاج الفعلى.

 روٌج للمنتج حتى قبل إنتاجه الفعلى بؤشهر التسوٌق المسبق: فى عملٌات التسوٌق والبٌع  تساعد هذه التقنٌة فى الت

 عدٌدة. 

 التقٌٌم التشاركى .8

التقٌٌم التشاركً هو ناتج كل ما سبق من خطوات االستخدام وهو مجموع االستفادة من استعمال المنتج أو االستفادة من 

 .خصائصه والحصول على الهدف المصنع من أجله أو هو استعمال جمٌع صفات المنتج وأداء وظٌفته

 ٌتسنى لعدد من المستخدمٌن إصدار حكم جماعً على التصمٌمات المنتجة، وفى التقٌٌم االستخدامى ٌتحقق عندما والتقٌٌم

حٌث ٌقوم كل خبٌر بعملٌة التقٌٌم  الذى ٌمارس كجزء من العملٌة التصمٌمٌة ٌقوم المستخدمٌن بدور المقٌمٌن والخبراء
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هذا ٌسمح للمصممٌن والمنتجٌن  مكن الحصول على تقٌٌم نهائً تشاركً.ومن خالل المعالجات اإلحصائٌة آلرائهم ٌ

والمصنعٌن ان ٌكونوا اكثر ابتكارٌة فٌما ٌقدمونه من منتجات وٌسمح لهم بؤن ٌكونوا على ثقة تامة بؤن ما ٌقٌمونه ٌتوافق 

 (2009مع المتطلبات واالحتٌاجات للمستخدمٌن فهم شركاء العملٌة التصمٌمٌة. )احمد وحٌد، 

 Experimental Studyالدراسة التجرٌبٌة 

صممت هذه التجربة الستكشاف مدى صالحٌة التصمٌم  التشاركى كمنهج تصمٌمى لالستخدام فى تصمٌم اوانً الطهً 

للتحقق من فروض البحث عن طرٌق ممارسة واقعٌة وتجربة فعلٌه لمراحل التصمٌم التشاركً. وتمت التجربة على  عٌنة 

سٌدات من اعمار ومستوٌات اجتماعٌة مختلفة فً مكان العمل )المطبخ( وتم تطبٌق جمٌع مراحل التصمٌم  9بحثٌة قوامها 

 التشاركً كالتالً:

 Contextual investigationالتحقٌق السٌاقى 

ما تم تحدٌد موعد محدد لتجمع السٌدات وتم توفٌر كتٌبات ارشادٌة لمراحل التجربة والمعلومات المطلوب تووحٌدها فٌ

بٌنهن وهى المعلومات المتعلقة بتصنٌفات اوانى الطهو وخاماتها. ثم طلب منهن تؤدٌة المهام المتعلقة بالطهً مع 

مالحظتهم اثناء اداء عملهم. وتم تنظم هذه المرحلة بتحدٌد المهام المطلوبة لتمر اآلنٌة التً ٌقمن باستخدامها بجمٌع 

رورا بمرحلة الطهً ثم انتهاء منه وصوال لمرحلة تنظٌف هذه االوانً وقد ادوا المراحل بداٌة من حملها استعدادا للطهً م

( توضح جانبا من هذه المرحلة. وقد استغرقت هذه المرحلة وقتا طوٌال الن 8جمٌعا التجربة كاملة. والصورة شكل )

كبٌرة من البٌانات الدقٌقة  عملٌة االستخدام تمر بعدة مراحل ولكن رغم ما استهلكته من وقت فهذه المرحلة وفرت كمٌة

لفرٌق التصمٌم عن طرٌق الرإٌة المباشرة للعمل اثناء القٌام به. ولطول وقت الطهً )وهى فترة انتظار نضج الطعام( 

تخلل هذه المرحلة جلسة عصف ذهنً ناقشت ما تم عمله والمشاكل التً تعرضن لها فً هذه المرحلة. وٌجدر بالذكرر هنا 

ء مالحظة العمل تكررت عملٌة الوقوف لتبادل االسئلة بٌن فرٌق التصمٌم والمستخدمٌن، األمر الذى انه اٌضا وفى أثنا

 ادى هذا الى تعلٌم المتبادل )تبادل المعارف( بٌن المصممٌن والمستخدمٌن. 

    

 ( جانب من المهام التً قام بها المستخدمٌن8شكل )

التصمٌم لمناقشة مالحظاتهن التً ابدوهن، وتم وضع مفاهٌم عن العمل تتفق تم عمل أكثر من جلسة عصف ذهنً لفرٌق 

مع علم التصمٌم على الرغم من أنهم استخدموا عبارات ومفاهٌم بسٌطة حتى ٌكون المستخدم على دراٌه بكل ما ٌدور 

ى المصممٌن حوله وحتى ال ٌحدث تداخل فً المفاهٌم ولضمان فهم مشترك بٌن الطرفٌن حتى وصل الجمٌع )فرٌق

والمستتخدمٌن( إلى ان اصبحت هناك لغة مشتركه بٌن الفرٌقٌن. وتم تدوٌن جمٌع المصطلحات التً سوف ٌتم استخدامها 

 طوال فترة التجربة وتم التؤكد ومراجعة المستخدمٌن حول مدى استٌعابهم لكل المصطلحات والمفاهٌم المستخدمة.

 نتٌجة هذه المرحلة:

المعرفة التبادلٌة بٌن فرٌق التصمٌم والمستخدمٌن وقد ظهرت نتٌجتها فً عرض المستخدمٌن لعدد من تم تنفٌذ مرحلة 

 المشاكل التً قابلتهم والتً ٌمكن إدراج بعضها فً شكل ٌتناسب مع عمل المصمم. وهذه المشاكل هً:

 .مشاكل فً التنظٌف 

 .ت عرض المستخدمٌن لبعض اإلصابات 
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  ًلجمٌع المستخدمٌن.عدم تناسب حجم بعض األوان 

 .تفاعل بعض أنواع أوانً الطهً مع بعض األطعمة 

 .ًصعوبة حمل بعض األوان 

 .مشاكل تتعلق بارجونومٌة االستخدام 

 مشاكل تتعلق بالتخزٌن 

وقد ساهمت هذه المرحلة فً تسهٌل باقً مراحل التصمٌم وذلك لمعرفة المصمم فً هذه المرحلة بعض أوانً الطهً 

 واستخدمتها.األكثر استخداما 

( ألنها األكثر تضمنا 9تم تحدٌد أنواع األوانً المراد دراستها وتصمٌمها وهً أدوات الطهً المستخدمة فً القلً شكل)

 لمشاكل ومخاطر استخدامٌة بناءا على أراء المستخدمٌن.

 

 

 

 

 

 ( بعض اشكال اوانى القلى المستخدمة9شكل)

 Workshopورش العمل 

وهً ما تم استخدامها فً التجربة  interviewاكثر انواع ورش العمل مالئمة لموضوع التصمٌم المقابالت الشخصٌة 

 لٌناسب تصمٌم أوانً الطهً.

  Interviewالمقابالت الشخصٌة 

المنزلى تم عمل بعض المقابالت الشخصٌة الغٌر منظمة وتم زٌارة بعض من افراد العٌنة فً منازلهن وبٌئة عملهن 

)مطابخهن( للحصول على المزٌد من المعلومات فقد تختلف المشاكل من حالة إلى حالة ومن منزل إلى منز وقد ادى هذا 

الى فتح المجال أمام المستخدمٌن بالتحدث بعمق أكثر من خالل خبرته، وتم مناقشة المشاكل واإلجراءات التً لم ٌالحظها 

 ( مقابلة شخصٌة ألحدى المشاركات فى التجربة.10المصمم اثناء التجربة وٌوضح شكل)

      

 ( مقابلة شخصٌة10شكل)

نتٌجة هذه المرحلة انه تم تقسٌم اوانً الطهً إلى مجموعات لدراسة مشاكل وعٌوب كل مجموعة على حده كما تم التعرف 

ٌر من المالحظات اثناء هذه على عدد من المشكالت الجدٌدة خالل المقابالت الشخصٌة التً تمت. وقد تم تدوٌن الكث

اللقاءات التى تحدثت المستخدمات فٌها بمنتهى الحرٌة. وتم هنا ذكر مشاكل اخرى لم تذكر فً المرحلة السابقة ومنها 

مشاكل تتعلق بتكلفة اوانً الطهً ومشاكل فً جودة  التصنٌع. وبانتهاء هذه المرحلة فإنه من المفترض أن ٌكون المصمم 

 كروت االستذكار لالستخدام فى المرحلة التالٌه. قادرا على تصمٌم
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 Study Cardsكروت االستذكار 

فً هذه المرحلة وصلنا إلى تحدٌد واضح لجمٌع مشاكل اوانً الطهً وفقا لما قاله المستخدمٌن أو ما تم مالحظته اثناء 

ورش العمل وقد تم التركٌز على المقالة كواحدة من اكثر اوانً الطهً استخداما ولكثرة المشاكل المتعلقة بها اٌضا وقام 

او الكروت التعلٌمٌة. والهدف منها هنا هو التؤكد من صحة المشاكل المطروحة فرٌق التصمٌم باستخدام كروت االستذكار 

مسبقا وإٌجاد مشاكل فعلٌة أخرى من أكبر عدد ممكن من المستخدمٌن. وقد تم تحدٌد عدة مشاكل ألداة الطهً المراد 

ل المستخدمٌن مع تصمٌمها. وتم تصمٌم الكارت من وجه وظهر. كل كارت ٌحتوى على أداة طهً واحدة. وقد تفاع

 الكروت من خالل تسلسل حواري.

تم عرض إسم اداه الطهً وصور لها صور لألداة فقط و صور لألداة  اثناء االستخدام. وذلك الستحضار وجه الكارت :  

الحاله االستخدامٌة لألداة فً ذهن المستخدم. ثم بعد ذلك تم وضع تعرٌف فرٌق التصمٌم لألداة. وتم بعدها طرح سإال 

 للمستخدم عن وجهه نظره فً هذا التعرٌف. 

ٌنقسم الظهر إلى جزئٌن الجزء األول: وضع فٌه فرٌق التصمٌم بعض المشاكل بؤسلوب العصف الذهنى ظهر الكارت : 

العكسى. وتمت االجابة على هذه االسئلة من قبل المستخدم بنعم أو ال أو احٌانا. الجزء الثانى من ظهر الكارت عبارة عن 

(. وفى هذه المرحلة تم توزٌع كروت االستذكار على 11عن اذا كان المستخدم ٌرى مشاكل اخرى فً اآلنٌه، شكل )سإال 

المستخدمٌن ثم تجمٌعها ودراسة ما جاء بها من بٌانات مإكدة على المعلومات التً تم جمعها فً المراحل السابقة وقد تم 

 ضع التصور االولً للنماذج التً تحقق متطلبات المستخدمٌن.تفرٌغ محتوٌات هذه الكروت لٌبدأ دور المصمم فً و

 

 انٌة القلً

  

مخصصة  وهً .المطبخ هً الوعاء المستخدم فً قلً الطعام والموجودة عادةع فً تعرٌفها

 لالستخدام على سطح الموقد

 ما رأٌك فً هذا التعرٌف؟

 

 ما رأٌك فٌما ٌلً:

نعم
 

ال
حٌانا 

ا
 

    هل تواجه صعوبة فً تنظٌفها؟ -1

    هل سببت لك اصابة قبل ذلك اثناء استخدامها؟ -2

    هل تجد صعوبة فً تخزٌنها؟ -3

 هل هناك مشكل اخرى تراها فً هذه االنٌه؟

 كروت االستذكار( احد نماذج 11شكل)

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE
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  Conceptual Designالنمذجة والتصور األولى 

تم استخدام جهاز حاسب الً فً هذه المرحلة العداد بعض النماذج االولٌه لعرضها على المستخدمٌن وقد تم استخدام 

 ( وتم عرضها على المستخدمٌن البداء ارائهن واجراء التعدٌل علٌها.12لتصمٌم النماذج شكل)  3D Maxبرنامج 

  

  

 3D Max( مرحلة تعدٌل النماذج باستخدام 12شكل)

وكانت نتٌجة هذه المرحلة أنه قد تم عمل بعض التصمٌمات واالفكار االولٌة وعرضها على المستخدمٌن وقد اشترك اٌضنا 

فً هذه المرحلنة وتجلنى هننا دور المصنمم فنً مسناعده المسنتخدم الخنراج االفكنار كمنا تخٌلهنا المسنتخدم وقند المستخدمٌن 

اشترك هنا المستخدم فً وضع بعض االفكار مستخدمٌن الورق واالقالم وقام المصمم بتنقنٌح وتهنذٌب هنذه االفكنار وعمنل 

 اللً لتصبح نماذج ثالثٌة األبعاد ٌستطٌع المستخدم تقٌمها.التعدٌالت المطلوبه ثم تم تنفٌذها كنماذج باستخدام الحاسب ا

  ورش عمل االرجونومكس التشاركى

قام متخصص فى االرجنومٌكس وهو احد اعضاء فرٌق التصمٌم بمساعدة المستخدمٌن الختبار النماذج وتقٌمها وظٌفٌا 

لمعالجة المشاكل الناتجة عن االستخدام وقد وأدائٌا وكانت نتٌجة هذه المرحلة أنه تم االستعانة بمتخصص االرجنومٌكس 

تم التعامل بٌن المستخدمٌن ومتخصص االرجونومٌكس بشكل مباشر عن طرٌق توجٌه بعض االسئلة المباشرة وقد تم 

 تعدٌل بعض االفكار وفقا آلراء المستخدمٌن.

  نماذج بالحجم الطبٌعى

ٌق التصمٌم قام فرٌق التصمٌم بتنفٌذ تلك التعدٌالت لتالئم بعد ان قام المستخدمٌن بإجراء التعدٌالت بالتعاون مع فر

احتٌاجات المستخدمٌن والوصول إلى الفكرة النهائٌة. وكانت نتٌجة هذه المرحلة أنه تم الوصول الى بعض النماذج بالحجم 

 . الطبٌعً إلجراء االختبارات النهائٌة وقد تم اختبارها من جمٌع المستخدمٌن المشتركٌن فً التجربه

 التقٌٌم التشاركى

وقام كل فرد منهم بتقٌٌم  تم إصدار حكم جماعً على التصمٌمات المنتجة، وقد قام المستخدمٌن بدور المقٌمٌن والخبراء

على حده بعملٌة التقٌٌم ومن خالل المعالجات اإلحصائٌة البسٌطة آلرائهم تم الحصول على تقٌٌم نهائً تشاركً. التجربة 

( للتؤكد من مدى صحة النتائج التً تم 13اجتمع فرٌق التصمٌم كله مع المستخدمٌن النهائٌٌن شكل)وفى هذه المرحلة 

 التوصل الٌها وكذلك لالستفادة من التغذٌة الراجعة حول مدى صالحٌة المنتجات.
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 ( فرٌق التصمٌم مع المستخدمٌن13شكل)

 

 المنزلٌةأهم نتائج دراسة حالة للتصمٌم التشاركى ألدوات الطهً 

تصمم معظم أوانً الطهو بشكل تقلٌدي دون تدخل من المستخدمٌن النهائٌٌن المنتجات واللذٌن هم أساس العملٌة 

التصمٌمٌة. وتتنوع األوانً المستعملة فً عملٌات طهً األغذٌة فً المنزل وقد ٌجد مستخدمً هذه األوانً صعوبة بالغة 

الحال فً المشاكل التً تنتج عن اختٌار خامة األوانً فهناك مشاكل أخرى تنتج فً اختٌار شكل وخامة األوانً فكما هو 

نتٌجة مشاكل فً التصمٌم ٌترتب علٌها مشاكل فً االستخدام. وقد تم اثناء الدراسة المبدئٌة حصر بعض أنواع األوانً 

ا األساسٌٌن والمستهدفٌن فً الشائعة فى مصر من حٌث االستخدام ومزاٌا وعٌوب كال منها بناءا على أراء مستخدمٌه

 تجربة التصمٌم التشاركً.

 

 حصر لبعض أنواع أوانً الطهً ومزاٌا وعٌوب كال منها بناءا على أراء مستخدمٌها:

هناك العدٌد من أوانً الطهً التً ٌمكن استخدامها فً المنزل باختالف خاماتها والغرض من استخدامها ولكن لكل منها 

ٌد هذه الممٌزات والعٌوب من خالل مستخدمٌها عن طرٌق االستبٌانات أو المالحظة أو ممٌزات وعٌوب وٌمكن تحد

المقابلة الشخصٌة وغٌرها من أسالٌب لجمع المعلومات. وتم حصر بعض اوانً الطهً األكثر استخداما وما ٌمٌزها وما 

و احد أوانً إعداد الطعام وتقدٌمه، وله وه  -( 14األوانى الخزفٌة )الفخار( شكل)  ٌعٌبها وفقا ألراء المستخدمٌن فمثال

سطح مزجج ٌقاوم االحتكاك والتآكل باألحماض والحرارة، وٌسهل تنظٌفه وال ٌحتفظ برائحة الطعام بعد استخدامه، 

ا خالل عملٌات الطهً، وتفضله الغالبٌة من المستخدمات فً مصر للطهً داخل  ٌع وٌتحمل درجات حرارة مرتفعة نسب

 أفران الغاز.

 

 ( اوانً طهً خزفٌه14كل)ش

 

 ( اوانً طهً حدٌدٌة15شكل)
 

 ( اوانً نحاسٌة16شكل )

 

هناك أٌضا مشاكل تتعلق باالستخدام فبسإال مستخدمات هذا النوع من األوانً أفدن بؤنها ثقٌلة الوزن وٌجدن صعوبة فً 

( مازال 15المصنوعة من الحدٌد شكل ) حملها، لكنهن ٌفضلن استخدامها لما توفره من نكهة ممٌزة للطعام. أما األوانً

بعض سكان الرٌف ٌستعمل النوع المطلً منها، لذا شاع استعمال األوانً المصنوعة منه فً عملٌات الطهً والخبز 

والقلً لرخص ثمنه. وتحتاج أوانً الطهى الحدٌدٌة باستمرار وفقا لما رأته المستخدمات إلى عملٌات الغسٌل والتجفٌف 

ا لتجنب ظ ٌع هور الصدأ على سطحها، وترى المستخدمات أن هذه االوانً تحتاج الى مجهود عضلً كبٌر جدا لتنظٌفها كل

 وتعرض مستخدمٌها الى آالم فً مفصل الٌد.
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ا عند 16أما االوانً النحاسٌه شكل ) ( التى ٌفضل مشاهٌر الطهاة استعمال األوانً النحاسٌة فً عملٌات الطهً خصوصع

ارة بشكل منتظم فً جمٌع أجزاء الطعام المراد تحضٌره فٌها، ومازالت األوانى النحاسٌة تستخدم رغبتهم فً توزٌع الحر

ا فً األسواق أوانً طهى نحاسٌة غطً سطحها الداخلً بطبقة تقاوم تؤثٌر  فً بعض المناطق الرٌفٌة. كما ظهرت حدٌثع

هذه األوانً وقتا طوٌال الن استخدام أي وسٌلة األحماض لمنع تالمس الطعام بالنحاس وتلوث الطعام به، وٌتطلب تنظٌف 

 فً التنظٌف قد تحدث خدوش فً السطح لذا تلجؤ المستخدمات الى وسائل تنظٌف كٌمٌائٌة لتجنب خدوش السطح.

وضح تماما غٌاب  أضرار استعمالها عن أذهان الكثٌر من المستخدمات واندهشت الكثٌرات منهن  اما أوانً األلمنٌوم فقد

ن عملٌات طهً األغذٌة المحتوٌة على أحماض عضوٌة أو مركبات لها تؤثٌرات قلوٌة تسبب ذوبان األلمنٌوم من لعلمهن أ

أوانً الطبخ وتكوٌن رواسب بٌضاء تلوث الطعام الموجود فٌها، كما ٌإدي نقص حجم الماء فً هذه االوانً أثناء عملٌة 

م فً الطعام. وتستعمل األوانً المصنوعة من األلمنٌوم المطلٌة الطهً نتٌجة تحوله إلى بخار إلى زٌادة تركٌز األلمنٌو

بطبقة من رابع فلورٌد التٌفلون لمنع التصاق بعض مكونات األغذٌة بجدارها. وٌنتشر استخدام هذه األوانى التى ٌطلق 

لمركب التٌفلون خواص علٌها التٌفال فً صناعة أوعٌة القلً والطهً التً ال تلتصق بها األغذٌة، وٌوفر التركٌب الممٌز 

كٌماوٌة وطبٌعٌة فرٌدة له كصفة االنزالق الشدٌد لسطحه ونعومة ملمسه، ولكونه مركب كٌماوي خامل ضد تؤثٌر معظم 

الكٌماوٌات المعروفة كاألحماض والقلوٌات عند مالمستها له، وغٌر سام لإلنسان عند دخول كمٌات صغٌرة منه بشكل 

  ن نتٌجة تكسره أو تقشره فً أوانً الطبخ بفعل سوء استخدامها.عفوي إلى الجهاز الهضمً لإلنسا

 

 

 ( بعض اوانً الطهً المصنوعة من االلومنٌوم17شكل)

 

 ( اوانً التٌفال أو التٌفلون18شكل)

وقد تزود بعض هذه أوانً التٌفال بقاعدة مصنوعة من األلمنٌوم أو النحاس تلصق أسفل قاعدتها لتحسٌن قدرتها على 

وٌعٌب هذه االوانً انها سهلة االحتراق وتنظٌفها ٌتطلب مجهودا شاقا كما ان  .التوصٌل الحراري فً أثناء عملٌات الطهً

 وزنها ثقٌل نسبٌا فال ٌقوى على حملها كبار السن من المستخدمات.

 

 

 ( مجموعة من اوانً الصلب غٌر القابل للصدأ 19شكل)

 

  Pyrexٌركس( اوانً طهً زجاجٌة من الب20شكل)
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وانتشر استعمال ما ٌسمٌه العامة أوانً الزجاج  اما النوع االخٌر من أوانً الطهً هً اوانً الزجاج المقاوم للحرارة

( المستخدمة فً تسخٌن الطعام وتحضٌر بعض السوائل وٌتمٌز الزجاج بعدم تفاعله 20المقاوم للحرارة )بٌركس( شكل)

والقلوٌات فال ٌتلوث الطعام المحضر بؤي من مكوناته، وٌمكن خالله رإٌة ما ٌحتوٌه مع مكونات الطعام ومنها األحماض 

ووزنه ثقٌل  .من األغذٌة، لكن أهم عٌوب استخدامه هً سهولة كسره عند سقوطه على األرض أو تعرضه لصدمة شدٌدة

 وغالً الثمن مقارنة ببعض االوانً المعدنٌة.

 

 ألوانً الطهًالتصمٌم التشاركً ودورة االستدامة 

االستدامة فً التصمٌم تعنً تقلٌل اثر المنتجات الصناعٌة على البٌئة األمر الذى ٌنعكس بالضرورة على صحة االفراد.  

وحٌث ان اوانً الطهً لها صلة مباشرة بالمستخدمٌن وكذلك هً منتجات تستخدم لفترات طوٌلة ومبدأ االستدامة ٌجب ان 

ٌم المستدام تتداخل مع مبادئ التصمٌم التشاركً. فكما ٌهدف التصمٌم المستدام إلى تحسٌن ٌتوافر بها لذا فإن قٌم التصم

االمكانٌات المتاحة فً المنتجات من الحالة التقلٌدٌة إلى الحالة الرقمٌه وكذلك تقلٌل استهالك الطاقة إلى الحد االدنى، 

المستخدمٌن وتقنٌنها لتحدٌد اكثر العناصر اٌجابٌة  ٌسعى التصمٌم التشاركً مع التصمٌم المستدام إلى تحسٌن متطلبات

 والسعً إلى تطوٌر المنتجات القائمة بشكل اقتصادي.

إن اهم مبدأ ٌجمع كال من التصمٌم المستدام والتصمٌم التشاركً هو السعى الستخدام الخامات الصدٌقة للبٌئة والمالئمة 

مر بمجموعة من المتغٌرات والتفاعالت التً تغٌر من تركٌب لصحة االنسان اثناء مرحلة االستعمال وأوانً الطهً ت

وخواص مكوناتها نتٌجة العوامل الخارجٌة مثل درجة الحرارة وتفاعل بعض انواع الطعام مع بعضها. وهكذا ٌمكن ان 

لتطوٌر نجد مجاالت وقٌم التصمٌم التشاركً تتداخل مع بعض قٌم االستدامة البٌئٌة والتً تإدي بالضرورة إلى حالة ا

للمنتجات المستقبلٌة وتوضٌح دور التكنولوجٌا الرقمٌة والذكاء الصناعً وغٌرهم من التكنولوجٌات الحدٌثة والتً تخدم 

 )2000  فرانك كلٌش(العملٌة التصمٌمٌة.   

بالتشارك بٌن فرٌق  3D Studio Maxنتائج التصمٌم التشاركى باستخدام الحسب اآللى منن خالل توظٌف برنامج 

 تصمٌم وفرٌق المستخدمٌن:ال

   
 ( بعض النماذج المصممة باستخدام الحاسب21شكل )

 

 : Resultsنتائج البحث 

تؤكد بعد خوض التجربة لفرٌق التصمٌم أن الممارسات التصمٌمٌة بمشاركة كاملة من المستفٌدٌن تتطلب العمل من خالل 

 مراحل التصمٌم التشاركً:أربعة مبادئ  ٌتم بشكل دائمً التؤكٌد علٌها خالل 

 ،ًتؤكٌد مستمر على مبدأ " التعاون والشراكة" الجادة فى كافة مراحل التصمٌم وتطوٌر وضمان جودة المنتج النهائ 

وفى هذا ٌتمتع الجمٌع المصممون والمستفٌدٌن واإلطار المجتمعى المحٌط بالمساواة،حٌث ٌدرك الجمٌع أنهم أصحاب 

عملٌة التصمٌم..وال معنى لألخذ برأي أو اقتراح من هم مفترض انهم أكثر خبره علمٌه أو مصلحه مشتركه فً اطار 

 ثقافٌه..فٌتم االعتبار التام لرأي الطباخ ومساعده بل ومدٌر الفندق والخادم وعامل التنظٌف على حد سواء.

 ٌة التعلم المستمر هنا تقوم تبادل الخبرات الدائم بدون فرض رأى ألن صاحبه اعلى سلطة او ذى خبرة متمٌزة فعمل
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 على مبدأ حاجة الجمٌع الى التعلم وتبادل الخبرات بشكل مستمر بٌن االطراف المشاركه. 

  وضع كل االحتماالت والمقترحات موضع التجرٌب واالختبار  فكل االفكار المقترحه ٌنبغى أن تخضع لتقٌٌم الجمٌع

كما ٌتم كذلك تدارس احتماالت نجاحها واستمرارها فى ظل  والبد من اختبار مدى صالحٌتها مع الظروف الحالٌة

 الظروف المتوقعه الستخدامها مهما تنوعت.

  أن تكون هناك آلٌة للتعامل مع فكرة وجود  تعارض المصالح واالهتمامات لألطراف المشاركه فتنوع الفرٌق المشارك

لفة واقتصادٌات المنتج وفقا لوظٌفته بٌنما ٌفكر آخرون ٌحتم وجود مصالح متباٌنة فٌمكن ان ٌفكر جانب من الفرٌق فى التك

 بشكل أكثر انفتاحا بدون التقٌد بقٌود مادٌة.

تشٌر نتائج التجربة العملٌة فى ممارسة تعلٌم التصمٌم بؤسلوب التصمٌم التشاركى الى أنه تم التوصل الى عدد من المعاٌٌر 

لتشاركً  وتم التؤكد عملٌا من سالمة هذه االجراءات خالل مراحل التى ٌنبغً ان تراعى فى استخدام اجراءات التصمٌم ا

عملٌة تصمٌم عدد من المنتجات المتنوعة قبل تطبٌقها فى تصمٌم المنتج موضع دراسة الحالة. لقد وجدت الباحثة أن هناك 

وحتى ضرورة لنشر الوعى والحصول على دعم كامل من منظمات المجتمع المدنى وجمعٌات حقوق المستهلكٌن 

المإسسات الصناعٌة ألن هذا بالتؤكٌد سوف ٌرفع من وعى المستهلك وٌجعله أكثر حرصا على اقتناء المنتج المالئم بدون 

التؤثر بحمالت الدعاٌة التى قد تكون مغرضة. ٌستدعى استخدام التصمٌم التشاركى أن ٌتاح للمصمم القدرة والخبرة 

من الصالحٌات الالزمة للسٌطرة على جمٌع مراحل التصمٌم سواء كان ذلك فى والممارسات الكافٌة التى تتٌح له التمكن 

العمل داخل استودٌو التصمٌم او فى معمل التصمٌم ثالثى األبعاد بالحاسب او أثناء مقابله المستفٌدٌن، وإشراكهم فى 

 العملٌة التصمٌمٌة.

م ذاته والهٌئات والجهات والمستفٌدٌن قرٌبى الصلة ٌنبغى ان ٌتولى فرٌق التصمٌم انشاء حلقة الوصل بٌن فرٌق التصمٌ 

من المنتج موضع التصمٌم. وٌجب ان ٌكون هذا فى شكل قاعدة بٌانات ٌمكن االستفادة منها فى عملٌات التصمٌم المشابهة 

 فٌما بعد.

م تجنبها واعتبارها من األهمٌة بمكان اشراك المستخدمٌن فى مناقشه عٌوب التصمٌمات الناتجة عن عملٌة التصمٌم وأن ٌت

فً مقترحات التصمٌم الجدٌدة بشكل واضح فى وجودهم او تحت نظرهم . إن هذا سوف ٌإدى الى مزٌد من ثقة المستهلك 

 وٌقٌنه بؤن المنتج النهائى هو ولٌد خبرته ورأٌه وأنه ٌستجٌب لمتطلباته.

ى والمعنوى أثناء كافة مراحل التنفٌذ. هذا األمر وجدت الباحثة أن هناك ضرورة لتوفٌر التسهٌالت المادٌة والدعم المعرف

قد ٌقلل من قلق المستفٌدٌن والهٌئات المشرفه من تداعٌات انغماس المصممٌن الكامل والمباشر بؤفراد المجتمع. إن هذا 

ٌتضمن ضرورة شرح العملٌة التصمٌمٌة كاملة وإظهار مدى وفر دعم واضح من الجهات المعنٌة المختصة إلثبات 

 صداقٌة.الم

تطلب األمر من فرٌق التصمٌم القٌام بزٌارات منزلٌة للمستهلكٌن فى مواقع استخدامهم للمنتجات حٌز التصمٌم. وروعى 

فى هذا مراعاة توزٌعهم على أساس توقٌت الزٌاره . وتضمنت كافة الزٌارات المنزلٌة وجود مصممة انثى واحدة على 

مطابخهم وحدهم فى اوقات الصباح كما هو الحال فى غالبٌة البٌوت المصرٌة.  األقل مما ٌقلل الحرج من وجود اإلناث فى

بٌنما كانت الزٌارات تقتصر على الذكور من فرٌق التصمٌم فى مطابخ الفنادق والمإسسات الصناعٌة. وقد تطلب هذا 

 جهدا كبٌرا لقلة عدد فرٌق التصمٌم وصعوبة التنسٌق بٌنهم.

من كافة الفئات عدد من النماذج التصمٌمٌه. وقد استخدم برنامج  -بالطبع –ستفٌدٌن قدم فرٌق التصمٌم بمشاركة الم

Autodesk 3d Studio Max   لبناء النماذج ثالثٌة األبعاد. واستخدم برامجAdobe Photoshop وAdobe 

Illustrator  .فى صٌاغة التصورات التصمٌمٌة ثنائٌة األبعاد 
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تناوال مختلفا لمشكالت التصمٌم أظهر الى حد بعٌد أن التصمٌم التشاركى قد نجح  وتظهر هذه المجموعة من التصمٌمات

الى الوصول الى ما ٌنتمى الى المستخدم وما ٌتفاعل بشكل واضح مع احتٌاجاته وفقا لتقٌٌم هإالء المستخدمون انفسهم. لقد 

ة. وعلى الرغم من أن كل مبنى من المبانى رصد المستخدمون من خالل التجربة فقدان الحٌوٌة فى مواقع التصمٌم المختار

المحٌطة كانت نموذجا جمالٌا ومعمارٌا متمٌزا، فإن مجموع هذه المبانى معا خلق شعورا لدى المستفٌدٌن بالتشتت وعدم 

 االرتٌاح .

لقد رأى المستخدمون فى التصمٌمات التى شاركوا فٌها برأٌهم ورإٌتهم وابتكاراتهم بل وحتى بلمسات اٌدٌهم ومعرفة 

بعضهم بالتقنٌات الرقمٌة المستخدمة فى التصمٌم، انها ال تلبى فقط تطلعاتهم بل وناقشوا اٌضا مع المصممٌن مدى ما 

ما ابدوا احٌانا بسعادتهم ألن األشكال المصممة كانت غٌر تقلٌدٌة لكنها تضفٌه من قدرة على اداء الوظائف المنوطة بها ك

 قرٌبة الى افكارهم وتصوراتهم. 

وبخصوص المنتج الذى كان موضع التصمٌم التشاركى فقد وجد أن اوانً الطهً المصممة وفقا لمعاٌٌر وقواعد مستمدة 

خالل معاٌٌر تصمٌمٌة غٌر تقلٌدٌة تنبع مباشرة من من مشاركة المستخدم بشكل مباشر فى العملٌة التصمٌمٌة ومن 

 المستهلك ٌضمن راحة مستخدمٌها وكفاءة ادائهم وفقا لما ابدوه من تقٌٌم. 

لقد توصلت الدراسة كذلك إلى عدد من المعاٌٌر الواضحة لتصمٌم األدوات المنزلٌة "أوانً الطهً" تنبع  مباشرة من رأى 

ى عزز دور المصمم ومكنه من الوصول إلى نتائج تصمٌمٌة أفضل. وأسهم استخدام وخبرة وتجربة المستهلك األمر الذ

التصمٌم التشاركً فً تصمٌم اوانً الطهً فً تولٌد افكار تصمٌمٌة ابداعٌة بشكل اكثر غزارة من ذلك المتاح ألسالٌب 

لٌة للحد من ذاتٌة المصمم للوصول التصمٌم األخرى. لكن أهم ما امكن التوصل الٌه هو التمكن من تطوٌر واالستفادة من آ

 إلى نتائج مرضٌة للمستخدم وهو ما ٌسعى الٌه أى مصمم عبر التوظٌف الجٌد للتصمٌم التشاركً.
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