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 ملخص البحث

إن عملية تطوير المنتجات هي التي تحدد مدى قدرة المؤسسات الصناعية على استمرار منتجاتها في المنافسة داخل األسواق 

لتحسين التي تجري على منتجات االثاث المعدني تتم المحلية والعالمية. ومن هنا يتم طرح السؤال  هل عمليات التطوير وا

وفقاً لنظام محدد ومنهجية تتعامل مع كافة المعايير الالزمة لتطويره بحيث تكون عملية قادرة على استيعاب وظائف المنتجات 

 االساسية )االستخدامية والهندسية واالقتصادية والبيئية( أم ال ؟ 

دراسة منظومة للجودة يتم تطبيقها داخل عملية تصميم المنتج كمدخل لتطوير صناعة  هو الهدف من البحثومن ثم فقد كان 

األثاث المعدني. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم الوقوف عند بعض المفاهيم مثل مفهوم الجوده، والمسئول عن منظومة الجوده، 

محاور تحسين جودة االثاث المعدني من خالل وكيفية تطبيقها في عملية التصميم؟    وقد حاول البحث الوصول الي منظومة ل

التالية: مفهوم الجودة  ، تحليل مراحل وخطوات تطبيق منظومة الجودة ، دراسة حالة من خالل تطبيق منظومة  البحث

الجودة داخل تصميم منتج لألثاث المعدني ]كرسي لوكاربزية [. وبعد ذلك اختتم البحث ببعض النتائج والتوصيات ذات 

نظام واضح ومحدد يمكن من خالله تحسين جودة المنتجات من خالل تقييمها ومعرفة نقاط الضعف استخدام ثل: إن الصلة م

ال يمكن تحقيق أهداف التصميم بدون معرفة متطلبات والقوة  لتوصيلها الى المنافسة داخل االسواق العالمية والمحلية، وانه 

تحديد نوعية العميل واحتياجاته ، وان العميل من خالل فريق بحوث التسويق وترجمة هذه البحوث الي معايير يمكن قياسها 

ة العالمية وضع نظام ممنهج قادرعلي الوصول بالمنتج الي المنافس ، وأخيرا إنتؤدي إلى الوصول إلى األهداف بأقل تكلفة

 والمحلية.
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