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 :Abstract ملخصال ●

سين نه سيتم تحإعاد فلمعروفة، وعند كشف هذه األبيدعى البحث أن هناك أبعاد للمنتج غير األبعاد المادية ا )يدعى البحث(

ناك أبعاد عاد ليست أبعاد مادية فقط، وإنما هاألبن المنتج متعدد األبعاد وأن تلك إثبات أ -1 البحث( يهدف) عملية التصميم،

 م، ألنها" عملية التصميجوهر"عملية التصميم ألنها تعتبر لهميتها مصمم بتلك األبعاد ومدى أتعريف ال -2 معنوية أيضاً،

 .تصميم المنتجقوى تدعم وتحسن وتس

األبعاد منها المادى وغير المادى، وإنما هناك أبعاد ن المنتج متعدد األبعاد وأن تلك توصل البحث أ )النتائج( وكانت أهم

" عملية جوهر"عملية التصميم ألنها تعتبر لهميتها معنوية أو "ميتافيزيقية" أيضاً، توضيح تلك االبعاد للمصمم ومدى أ

يجب أن يتطلع المصمم الصناعى  البحث: )توصيات(، وكانت أهم تقوى العملية التصميميةدعم وتحسن وتس التصميم، ألنها

دوما الى كل ما هو جديد فى التخصص، من ظهور علوم جديدة لها عالقة بتصميم المنتجات وخاصة علوم الماورائيات " 

  )الكلمات المرشدة( ، أماة المنتج وجذب المستخدم لهالغير مادية " ألن هذه العلوم لها فلسفات عميقة من شأنها رفع جود

 non-Physical product، أبعاد المنتج الغير مادية Physical product dimensionsأبعاد المنتج المادية  فكانت

dimensions المصمم الصناعى ،Industrial designer. 

 الظاهرة موضوع البحث: ●

اد أساسية ث أبعت حول عدد األبعاد الموجودة فى الكون فمن المعروف أن هناك ثالظهر فى اآلونة األخيرة عدة إشكاليا

ك أكثر من ن هناورئيسية ألى جسم وهى )الطول، العرض واإلرتفاع( وقد وصل العلماء إلى أبعد من ذلك فقد وصلوا إلى أ

 لطبيعة فمااء من تلهم المصمم كل شىبعد  فما هى حقيقة تلك األبعاد وهل كلها مرئية، وهل كلها محسوسة؟ ودائما يس 26

ة، والكون لبشرييحدث فى الكون ستجده دوماً له عالقة بأى منتج يصمم. ألن التصميم هو خلق لكن على مستوى القدرات ا

ها على تأثيروهو خلق عظيم على مستوى األلوهية. فهل هذه األبعاد لألجسام هامة للمصمم الصناعى وما مدى أهميتها 

 م المنتج أثناء التصميم وحتى بعد اإلنتاج.عملية تصمي

 Research Assumption:إدعاء البحث  ●

سين نه سيتم تحاد فإيدعى البحث أن المنتج له عدة أبعاد غير األبعاد المادية المعروفة والمحسوسة، وعند كشف هذه األبع

 عملية التصميم، والتوصل إلى تصميم يحقق كل الجوانب تحقيقاً مثالياً.

 :of study  Objectives ف البحثاهدأ ●

 ثبات اإلدعاء أن المنتج متعدد األبعاد فهناك المرئى منها وغير المرئى "الميتافيزيقى".إ -1

يكون ن بدونها سألألبعاد للمصمم  ومدى أهميتها لعملية تصميم المنتج ألنها تعتبر " لب " عملية التصميم، توضيح تلك ا -2

 سيكون سلعة ليس لها قيمة. المنتج ليس منتجاً وإنما

  :of study Methodology البحث  منهج ●

 .التحليلىالمنهج 

 خطة البحث: ●

 إلثبات اإلدعاء يجب إتباع خطة للوصول إلى الهدف:

ومات، هذه المعل د إلىيفكر اإلنسان عندما يواجه إشكالية ما، فإذا توفرت بعض معلومات تتعلق باإلشكالية فإن المفكر يستن

ر : إن المفكقولنابيطلب المزيد منها ليصل إلى العناصر غير المعروفة فى اإلشكالية، ونعبر عن هذا فى لغة المنطق  وقد

طتها اإلنتقال ى تتم بواسة التينتقل من المقدمات إلى النتائج، وهذا هو اإلستدالل. فاإلستدالل بمفهومه العام هو العملية العقلي

 لك األبعادقة تب فى البداية التعرف على تلك األبعاد الموجود فى الكون. ثم توضيح عالمن المجهول إلى المعلوم، فيج

 كما يلى:بالمنتجات وهل كلها أبعاد مرئية أم غير ذلك وكم عددها للمنتج؟ ... 

 المنتج المادية " الفيزيقية " )أبعاد خاصة بالمنتج مع البيئة(: أوالً: أبعاد

 بعاد المادية( المرئية:) األاألبعاد الثالثة األساسية  -1

 ان" والمنتج:البعد الرابع "الزمك -2

 إلهتزاز أوالتردد":البعد الخامس "ا -3
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 س "اإلشعاع أو اإلنبعاث":البعد الساد -4

 ماذا بعد البعد السادس؟ " نظرية األوتار الفائقة ": ●

 المستخدم(: المنتج المادية " الفيزيقية " )أبعاد خاصة بالمنتج مع ثانياً: أبعاد

 بعد " الكفاءة الكامنة": -1

 بعد إرجونومى: -2

 بعد تسويقى: -3

 بعد تكنولوجى: -4

 بعد تعليمى: -5

 بعد الجودة: -6

 المنتج الغير مادية " المعنوية ":  ثالثاً: أبعاد

 عد " اإليزوتريك" للوصول إلى الحكمة فى التصميم:ب -1

 ة للمصمم:بعد " الرؤية " الشخصي -2

 د المعرفة:بع -3

 بعد عاطفى: -4

 بعد جمالى: -5

 بعد إقتصادى: -6

 بعد أخالقى: -6

 بعد ثقافى ودينى: -6

 .النتائج • 

 .المناقشة • 

 . توصياتال• 

 . المراجع• 

 

    Keywords Guide:   مرشدةالكلمات ال ●

 non-Physical product، أبعاد المنتج الغير مادية Physical product dimensionsأبعاد المنتج المادية 

dimensions المصمم الصناعى ،Industrial designer. 

 

  Basic concepts:  المفاهيم األساسية ●

 :Physical product dimensionsأبعاد المنتج المادية أوالً: 

 مس، التذوقاللع، أبعاد المنتج المادية هى األبعاد التى يمكن إدراكها بالحواس الخمسه لإلنسان وهى ) الشم، السم

للمنتج الطول،  ، ومنها بالنسبةPhysical dimensionsواإلبصار( أى األبعاد الملموسة، وتسمى األبعاد الفيزيقية 

      العرض، االرتفاع، بعد ارجونومى، جمالى  ..... الخ.

 :non-Physical product dimensionsأبعاد المنتج الغير مادية : ثانياً 

يزيقية لميتافاالمادية هى األبعاد التى ال يمكن إدراكها بالحواس الخمسه، وتسمى األبعاد  أبعاد المنتج الغير

Metaphysics.ومنها بالنسبة للمنتج البعد العاطفى، البعد الثقافى ، البعد الدينى والحكمة ..... الخ ،      

 :Industrial designerالمصمم الصناعى : ثالثاً 

رارات تستخدم في تطوير أو بناء النظم التي يكون للبشر حاجة لهم فيها للحفاظ على ق وظيفته إتخاذ مبدع إنسان

يضيف المنفعة الوظيفية واألدائية لألشياء ويضيف  عقليةالمصمم الصناعي بمدركاته الحسية والفنية والوإنسانيتهم، 

 اليومية جمالية تحبب اإلنسان وتقربه إلى المنتجات التي يستعملها في حياته أيضا قيماً 

لى أسلوب جديد إطريقة فنية جديدة إليجاد سلعة أو منتج لم يكن موجوداً من قبل أو الوصول  الذى يكتشف أو يبتكروهو 

 .موجودة بتكلفة أقل لعةس إلنتاج
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