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

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) 

 أ.د/ أحمد حامد مصطفً المعالوي

كلٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة حلوان - المعدنٌةاستاذ التصمٌم بقسم االثاثات واالنشاءات   

 م.د/ ٌاسر عٌد محمد علً

كلٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة حلوان - المدرس بقسم االثاثات واالنشاءات المعدنٌة  

 الملخص:

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

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

التالٌة: كٌف ٌمكن بناء منهجٌة  اإلستفساراتالبحث فً ضوء طبقاً لمرشحات ومعاٌٌر محدده. وعلٌة تنطلق مبررات 

محددات  هً وماللتصمٌم باإلستعانة بمبادئ التحلٌل المورفولوجً؟ وكٌف ٌمكن توظٌفها فً إستٌالد بدائل تطوٌر محتملة؟ 

 سٌنارٌوهات تطوٌر ممكنة؟ التقٌٌم والفرز للوصول إلى 

هو توظٌف التحلٌل المورفولوجً كمنهجٌة إلستٌالد سٌنارٌوهات تطوٌر مبتكرة ألنظمة  البحث من الهدفوبالتالً أضحً 

مفادها أن  للبحث فرضٌةإنطالقاً من وقد تم التحقق من هذا الهدف: التأثٌث المعدنً، ٌسهل بنائها وإختبارها وفرزها، 

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

أولها: خصائص  للبحث محاوروصفً تحلٌلً أرتكز بدوره علً ثالث  لمنهج مبتكرة لتلك األنظمة، وقد أُنجز الهدف وفقاً 

اإلبداعٌة، وثالثها: منهجٌة  وتقنٌات وخطوات التحلٌل المورفولوجً، وثانٌها: كٌفٌة بناء سٌنارٌوهات أفتراضٌة لألفكار

 -منها: النتائجسٌنارٌوهات تطوٌر المنتج، وقد أُختتم البحث ببعض  لبناء للتحلٌل المورفولوجً مقترحة

  أن تراجع حجم الصادرات المصرٌة من أنظمة األثاث، ٌعود فً بعض جوانبه إلى عملٌة التصمٌم، وأن معالجة هذا

واستخدام أدوات  -كالتحلٌل المورفولوجً -التراجع ٌتطلب تبنً منهجٌة متكاملة قائمة على توظٌف أسالٌب إبداع تشاركٌة

 ارٌوهات تطوٌر مبتكرة تدعم القدرة التنافسٌة لتلك األنظمة. برمجة رقمٌة واالستعانة بخبراء، بغٌة إستٌالد سٌن

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

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

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