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 ملخص البحث

المطبوعة ، ويواجه  تصهميم أقمشهة المفروشهات  إن عملية التصميم هى أهم العمليات اللزمة لبدء تصنيع أقمشة الفمروشات

المطبوعة العديد من المشكالت داخل مصر نظراً للمنافسة الشرسة من قبل الشهركات اججنبيهة التهى انتشهرت منتجاتىها فهى 

السههوا المصههرية، وتعتبههر إدارم وقههت مشههاريع تصههميم أقمشههة المفروشههات مههن أهههم السههبل التههى مههن شهه نىا تطههوير تلهه  

دى العديههد مههن المتسسههات العاملههة بالصههناعة بصههفة عامههة والمتسسههات العاملههة فههى مجههال طباعههة أقمشههة الصههناعات لهه

المفروشات التى تعد بمثابة مشاريع صغيرم ومتوسطة ، والمشكلة تكمن فى أن المىتمين بإدارم وقت مشاريع التصميم عدد 

ككل، على الرغم من أن استراتيجيات إدارم عمليات التصميم قليل جداً ذل  أن تل  الثقافة لم تنتشر بعد بين أفراد المنظومة 

والممارسههات المتعلقههة بىهها غالبههاً مهها تههتثر وتتهه ثر بشههدم بههإدارم وقههت مشههاريع التصههميم مههن خههالل القههرارات التههى تتخههذها 

الوضههع فههى اإلدارات المختصهة ، فههاجمر يتطلهت التنسههيا البههالا بهين مرامههل التصههميم والتخطهيط والمراقبههة والتطههوير مهع 

االعتبار الوقت الالزم لكل عملية من العمليات السهابقة وكهذل  التكلفهة والجهودم وغيرهها مهن العوامهل المختلفهة التهى تهرتبط 

بعمليات اإلنتاج وهو ما يستلزم النظر إلى عمليات التصميم بمنظور شامل يتطلت إدارم وقت تتسم بالدقهة البالغهة فهى اتخهاذ 

لآلثار المترتبة على تنفيذ قرارات سبا واتخهذت مهن قبهل ، ويىهدب البمه  إلهى العمهل علهى تمديهد  القرارات وتعديلىا تبعاً 

أدوات إدارم وقههت مشههاريع التصههميم بالمتسسههات العاملههة فههى مجههال تصههميم أقمشههة المفروشههات المطبوعههة داخههل السههوا 

كن من التوفير فى الوقهت مهن خهالل المصرية من خالل وضع خطوات وإجراءات قابلة للتطبيا بىدب تمقيا أكبر قدر مم

استخدام أساليت إدارم ومتابعة وتقييم وتطوير داخل بيئة العمل ما من ش ن  التقليل مهن الىهدر النهاتن عهن عهدم التنسهيا بهين 

 العمليات المختلفة.

 


