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  مقدمة

عليهم من نعمه وهباته, جاء كل  أنعمإن هللا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جميعا و

واحد منهم مختلفا عن اآلخر ال يشابهه وال يطابقه, وقد أكد هللا سبحانه هذا االختالف } 

َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت{،وهذا التفضيل قد يكون بالجسم أو بالعلم أو بطريقة 

َ قَْد عن طالسبحانه التفكير أو باألمور المادية، قال هللا  وت: } َوقَاَل َلُهْم نَِبيُُّهْم إِنَّ ّللاه

ْؤَت بَعََث لَُكْم َطالُوَت َمِلًكا قَالَُواْ أَنَّى يَُكوُن لَهُ اْلُمْلُك َعَلْينَا َونَْحُن أََحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنهُ َولَْم يُ 

َ اْصَطفَاهُ َعَلْيُكْم َوَزاَدهُ بَ  َن اْلَماِل قَاَل إِنَّ ّللاه ُ يُْؤتِي َسعَةً مهِ ْسَطةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوّللاه

ُ َواِسٌع َعِليٌم { )البقرة ُمْلَكهُ   ( .247َمن يََشاء َوّللاه

 

 : دليل التدرييبال •
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 سلمان املالكي  :  املدرب يسر

 :   أن يرحب بكم يف برانمج

 " التفكري التصميمي" 

لم واملتعة حيث يصطحبكم املدرب سائلني املوىل عز وجل أن يوفقنا لتقدمي برانمج جيتمع لكم فيه الع
ابلشكل املهين املطلوب مبا  التصميميف رحلة حنو التدريب اليت من شأهنا زايدة قدرتكم على تقدمي  
 0يتماشى مع متطلبات العصر
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 إرشادات للمتدربين

 نتبهوا ملا يلى: إ •
 خىت/ أخي املتدربة أ

 ألمهيتها يف حتقيق أهداف الربانمج التدرييب: أنمل مراعاة اإلرشادات التالية  •
 لتزام بوجود احلقيبة التدريبية معك طوال الربانمج التدرييب.  اإل .1
 طالع على احلقيبة التدريبية واإلعداد اجليد للجلسات. اإل .2
 التحضري يبدأ بعد مخس دقائق من بداية اجللسة التدريبية.   .3
 للربانمج التدرييب. املشاركة الفعالة وتبادل اخلربات هدف أساسي   .4
 احلضور جلميع اجللسات شرط للحصول على درجة االمتياز.  .5
 اإلغالق التام ألجهزة اجلوال والنداء داخل القاعة التدريبية.   .6
 املالحظات واالقرتاحات ميكن تقدميها إىل املدرب أو ملشرف التدريب مبركز التدريب وخدمة اجملتمع.  .7
 الربانمج التدرييب بدقة يساعد على تطويره وجناحه. التعبئة لنموذج تقييم   .8

  املمارسة العملية املستمرة للمهارات املكتسبة يف الربانمج التدرييب يضمن عدم فقداهنا.  .9
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 ان يتعرف املتدرب علي التفكري التصميمي. •
 ان يعرف املتدرب التفكري املبين علي احلل. •
 ابلتفكري التصميمي. ةالسمات اخلاص ان يتعرف املتدرب علي •
 ان يتعرف املتدرب علي اختالف التصميم يف العلوم او االنسانيات. •
 ان يلم املتدرب بلغة التصميم. •
 ان يلم املتدرب خبطوات التفكري التصميمي. •
 ان يتعرف املتدرب علي التفكري التصميمي والتفكري التعليمي. •
 ري التصميمي.ان يدرك املتدرب تطبيقات مراحل التفك •
 ان يعرف املتدرب من اين جاء التفكري التصميمي. •
 .ةالتعليمي ةان يكون املتدرب ملم ابلتصميم التفكريي يف البيئ •
 ان يعرف املتدرب ملاذا حيتاج املعلمون ايل التصميم التفكريي. •
 ان يدرك املتدرب اساسيات التفكري يف التصميم. •
 التصميمي طريقاً حنو االبتكار.ان يعرف املتدرب ان التفكري  •
 مؤسسة تستند ايل مبادئ التصميم.ان يتعرف املتدرب علي  •
 ان يلم املتدرب ابملناقشات حلو التفكري التصميمي. •
 .ةان يدرك املتدرب امهية التفكري التصميمي يف االعمال التجاري •
 ان يدرك املتدرب امهية التفكري التصميمي يف رايدة االعمال. •
 يعرف املتدرب اجراءات التفكري التصميمي.ان  •

 

 

 

 االهداف
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 الوحدات التدريبية 

الوحدة التدريبية األويل
لغة التفكري التصميمي
الوحدة التدريبية الثانية

اساليب التفكري التصميمي
الوحدة التدريبية الثالثة
دور التفكري التصميمي
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 الوحدة التدريبية األوىل
 لغة التفكري التصميمي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان يتعرف املتدرب علي التفكري التصميمي. •
 ان يعرف املتدرب التفكري املبين علي احلل. •
 ابلتفكري التصميمي. ةان يتعرف املتدرب علي السمات اخلاص •
 ان يتعرف املتدرب علي اختالف التصميم يف العلوم او االنسانيات. •
 ان يلم املتدرب بلغة التصميم. •
 ان يلم املتدرب خبطوات التفكري التصميمي. •

 

 

 

 

 

 اهداف اليوم
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 األويل: اجللسة   •
o  :لغة التفكري التصميمي.عنوان اجللسة 
o  :دقيقة.  150. مدة اجللسه 

 موضوعات اجللسه:  •
o  التفكري التصميمي 
o التفكري املبين علي احلل 
o .السمات اخلاصه ابلتفكري التصميمي 

 

 
 
 
 
 

 1-نشاط 

 اليوم التدرييب األول

 دليل تدريب اجللسه األويل 
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 ""جماعي  –  عصف ذهني""

 التفكير التصميمي. عن أذكر ما تعرفه عزيزي المتدرب
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 تصميمي التفكري  ال

إىل الطرائق والعمليات املستخدَمة لبحث املشاكل   (Design Thinking) يشري مصطلح التفكري التصميمي ) 
الغامضة، واكتساب املعلومات، وحتليل املعارف، وطرح احللول، يف جمايَل التصميم والتخطيط. وبعبارة أخرى، فهو  

 يشري إىل الّنشاطات املعرفية اخلاّصة ابلتصميم، اليت يطّبقها املصّممون أثناء عملية التصميم. 

 حملة عامة  ➢
يتمّيز هذا األسلوُب ابلقدرَة على اجلمع بني: التعاطِف مع ظروف مشكلة ما، واإلبداِع يف توليد رؤًى وحلول منطقّيِة  

لظروف املشكلة. ويف الوقت الذي صار فيه مصطلح التفكري التصميمي  هلا، ويف حتليل وتكييف هذه احللول تبعا 
جزءا من املفردات الّشائعة يف التصميم املعاصر والتطبيق اهلندسي، ويف جمايَل األعمال واإلدارة أيضا، فإّن استخداَمه  

ن احلادي والعشرين، يف خمتَلف  الواسع يف وصف منط معنّي من التفكري التطبيقي اإلبداعي، يتزايد أتثريُه على ثقافة القر 
 فروع املعرفة. 

 أصل املصطلح  ➢
رغم أّن كثريا من النشاط التصميمي يف القرن العشرين )ويف وقت سابق( ميكن اعتباره "تفكريا تصميميا"، لكّن  

 اإلنسان. املصطلح ظهر ألّول مّرة، وبشكل ابرز، يف مثانينيات القرن العشرين، مع ظهور التصميم املتمحور حول 

 التفكري املبين على احلل

التفكري التصميمي هو منهج للحل العملي واإلبداعي، ملشاكل أو قضااي يُراد هلا أن حتّقق نتائج مستقبلّية أفضل. ومن  
هذه الناحية، فهو شكل من أشكال التفكري املبين على احلل، أو الذي يرّكز على احلل، تفكرٌي يبدأ ابهلدف، أو مبا  

قيُقه، بدال من البدء مبشكلة معّينة. وبعد ذلك، وأبخذ احلاضر واملستقبل يف االعتبار، تُفَحص متغرّيات  يُراد حت 
املشكلة مع احللول املطروحة. حيدث هذا الّنمط من التفكري، غالبا، يف البيئة العمرانية، اليت ُيشار إليها أيضا ابلبيئة  

و النواتج الصنعية(. وهو خيتلف عن املنهج العلمي، الذي يبدأ بتحديد  االصطناعّية )كاألشياء اليت يصنعها اإلنسان، أ
متغرّيات املشكلة كّلها، لتحديد احلّل. فبدال من ذلك، يبدأ حل املشكلة بطريقة التصميم من حل ما، وذلك للبدء  

ثال، قد أييت زبون إىل  بتحديد املتغرّيات الكافية لتمّهد الطريق إىل اهلدف. وابلتايل، فاحلل هو نقطة البدء هنا. م
 مؤّسسة مهندس معماري ما، بعد أن يكون قد رأى أحد املنازل اليت بنتها تلك املؤسسة. 

 1979مقارنة برااين الوسون بني املعمارّيني والعلماء،   ➢
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،  (Bryan Lawson، أجرى العامل الّنفسي، واملعماري، والباحث يف جمال التصميم، برااين الوسون ) 1972عام 
جتريبّية، ليفهم الفرق بني األشخاص الذين حيّلون املشاكل بناء على املشكلة، وأولئك الذين حيّلوهنا بناء على   دراسةً 

احلل. أخذ برااين جمموعتني من الطاّلب: جمموعة من طالب السنة األخرية يف اهلندسة املعماريّة، واألخرى من طاّلب  
هياكل من طابق واحد، بدءا من جمموعة من األحجار امللّونة. جيب أن  الّدراسات العليا يف العلوم، وطلب منهما بناء 

يكون حميط البناء أمحر متاما، أو أزرق متاما، قدر اإلمكان، دون أن تكون هناك فواعد حمّددة حتكم مواضَع األحجار  
لة من التصاميم،  أو العالقات بني بعضها. لقد الحظ الوسون ما يلي: اتّبع العلماء تقنية تعتمد على جتريب سلس 

 استخدموا فيها أكرب عدد ممكن من احلجارة املختلفة، وبرتتيبات خمتلفة، أبسرع ما ميكن. 

 مقارنة بني التحليل والرتكيب  ➢
اشُتّق مصطلحا التحليل )حتليل( والرتكيب )ختليق )توضيح(( من اليواننية، ومها يعنيان حرفيا "أن حُتّلل األشياء عن  

شياء مع بعضها"، على الرتتيب. وبشكل عام، يُعرَّف التحليل على أنّه إجراء نفّكك به ُكاّل  بعضها" و "أن جتّمع األ
فكراي، أو ُكاّل ماّداي، إىل أجزاء، أو إىل مكّوانته األّولية. ويُعّرف الرتكيب على أنّه اإلجراء املعاكس للتحليل، أي:  

تماسك. مع ذلك، فالتحليل والرتكيب، كطرائق يف البحث  جتميع عناصر منفصلة، أو مكّوانت أّولّية، لتشكيل ُكلِّ م
العلمي، عملّيتان متالزمتان دائما، فهما تكّمالن بعَضيهما. وكل عملية تركيب تُبىن على نتائج عملية حتليل سبقتها،  

 كما أّن كّل عملية حتليل تتطّلب عملية تركيب الحقة، للتحّقق من نتائجها وتصحيحها. 

 التفريقي والتفكري التجميعي  مقارنة بني التفكري  ➢
 divergentيستخدم املفّكرون التصميمّيون، أيضا، التفكري التفريقي )أو التفكري التشّعيب أو التبايين 

thinking)  أو التفكري التقاريب( والتفكري التجميعيconvergent thinking)  الكتشاف عّدة حلول ،
عرض أفكار خمتلفة وفريدة ومتنّوعة، متعّلقة مبوضوع واحد، أّما التفكري  ممكنة. التفكري التفريقي هو القدرة على 

 التجميعي، فهو القدرة على إجياد احلل "الصحيح" للمشكلة املطروحة. 

 التفكري التصميمي كعملية حلل املشكالت ➢
وال ميكن احلكم  بعكس التفكري التحليلي، فالتفكري التصميمي هو عملية إبداعية تقوم على أساس "بناء" األفكار.  

على التفكري التصميمي يف بدايته. وهذا يقضي على اخلوف من اإلخفاق، ويشّجع على طرح عدد كبري من املُدخالت  
واملشاركات يف مرحليَت التخيُّل ووضع النموذج املبدئي منوذج مبدئي. ُيشجَّع على التفكري خارَج الصندوق يف هذه  
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ما يقود إىل حلول إبداعية. ميكن أن يتضّمن أيُّ مثال عن عملية التفكري التصميمي،  العمليات املبّكرة، مبا أنّه غالبا  
 سبَع مراحل: التحديد، والبحث، والتصّور، ووضع منوذج مبدئي، واالختيار، والتنفيذ، والتعلُّم. 

 التحديد  •
o  .حّدد القضّية اليت حتاول حّلها 
o  .حّدد مجهوَرها 
o ا. رّتب أولواّيت هذا املشروع حسب ضرورهت 
 البحث  •
o  .راجع اتريخ القضّية، وضع يف احلسبان أية عقبات موجودة فيها 
o  .امجع أمثلة عن حماوالت أخرى حلّل نفس القضّية 
o  .الحظ أنصار املشروع، ومستثمريه، ونّقاده 
 التصوُّر  •
o  .حّدد احتياجات مستخَدميك الّنهائيني، ودوافعهم 
o   االحتياجات احملّددة. قّدم كل ما يف وسعك من أفكار لتخدم هذه 
o .اعقد لنفسك جلسة عصف ذهين 
 وضع النموذج املبدئي  •
o  .امجع األفكار، وّسعها، واصقلها 
o  .أنشئ عّدة مسوَّدات 
o  .التمس آراء شرحية متنّوعة من الّناس، مبا فيهم مستخَدموك الّنهائّيون 
 االختيار •
o  .راجع هدفك 
o .أبِق املشاعر وملكّية األفكار جانبا 
o  .جتّنب التفكري اإلمجاعي 
 التنفيذ  •
o  .ضع تفاصيل املهام 
o  .ضع خّططا للمهام 
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o  .حّدد املوارد 
 التعلُّم  •
o  .امجع آراء املستهِلك 
o .حّدد ما إذا وافق احللُّ أهداَفه أم ال 
o  .انقش األشياء اليت ميكن حتسينها 

 الّسمات اخلاّصة ابلتفكري التصميمي

 املشكالت اللعينة  •
التصميمي ما هو إاّل منهج حلّل املشاكل، مبيّن على احلل، وهو مفيد خصوصا عند معاجلة املشكالت اللعينة  التفكري  

(Wicked problem )  كما يسّميها املفّكرون التصميمّيون. ُتسّمى هذه املشكالت ابلّلعينة بقصد أهّنا ،
كون املشكلة واحلل كالمها جمهوَلني عند البدء  غامضة، أو شائكة، وليس مبعىن أهّنا خبيثة. يف املشكالت الغامضة، ت

حبّل املشكلة. وهذا بعكس املشكالت املشكالت "املُذلّلة" أو "احملّددة جّيدا"، حيث تكون املشكلة واضحة، واحلل  
 متاحا عن طريق بعض املعرفة التقنية. 

 حلظة الـ آها •
واضح لنمضَي ُقُدما فيه. إهّنا نقطة يف  هي حلظة يظهر لنا فيها فجأة مسار  (A-Ha momentحلظة الـ آها ) 

العمل، يتضافر فيها الرتكيب والتفكري التفريقي من جهة، والتحليل والتفكري التجميعي من جهة، مع طبيعة املشكلة  
من جهة أخرى، وعندها، يكون قد مّت الوصول أخريا إىل حّل مناسب. وقبل الوصول إىل هذه الّنقطة، تبدو العملّية  

ابّية وغري دقيقة. أما عند هذه الّنقطة، فيصبح املسار الذي سنسلكه بعدها واضحا متاما، لدرجة أنّنا  غامضة وضب
 . نستغرب ـ عندما نسرتجع اللحظات السابقة ـ أنّنا استغرقنا كل هذا الوقت يف التوّصل إليه 

 املقاومة واخلوف وحمامي الّشيطان  •
التفكري التصميمي. فأعداء التفكري التصميمي هم اخلوف واملقاومة    هناك عّدة عوامل ميكنها أن تقف يف طريق عملّية

وحمامي الشيطان. يعيق هؤالء األعداُء التفكرَي التصميمي، عن طريق إيقاف اإلنتاج اإلبداعي، ابستخدام الّسلبّية غري  
عملّياته لتحقيق اهلدف.  البّناءة. فاخلوف مينع املصّمم من أن يعمل فعلّيا على استخدام طرائق التفكري التصميمي و 

وهو ترّدد نفسي داخلي ميكن أن يعيق املصمم عن اإلبداع أو عن الرتكيز على احللول، بتشتيت الرتكيز، وحتويله إىل  
الشّك يف قيمة الّذات، أوالقلق من الّنمط "هل سيكون هذا جّيدا مبا يكفي"، أو التسويف. ميكن أن ُتصاَدف املقاومة  
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سية داخلية. وهي ًتوِقف التفكرَي التصميمي عن طريق اخللط بني اهلدف واألشياء األخرى  على شكل اضطراابت نف
اليت جيب إجنازها مهما كان نوعها. وابلتايل، حتّول الرتكيَز عن احللول والطّرق املوصلة إليها، إىل أي شيء آخر غري  

 حتقيق اهلدف. ميكن أن ُتصاَدف املقاومة من خالل أشخاص آخرين. 

 التصميم وعملّياته طرائق   •
غالبا ما ُيستخدم املصطلحان: طرائق التصميم، وعملّيات التصميم، كشيء واحد، لكن هناك فرق مهّم بينهما.  

فـطرائق التصميم هي الّتقنّيات أو القواعد أو الطّرق املّتبعة لتنفيذ أشياء ُتستخَدم يف جمال متعّلق ابلتصميم. وبعض  
شخصّية للمستخدمني، أو إلقاَء نظرة على حلول مصّممني   طّرائق التفكري التصميمي هذه تتضّمن عمَل ملّفات 

آخرين وفهُمها، أو عمل مناذج مبدئية، أو دراسة النماذج، أو عمل خرائط دماغّية، أو التساؤل عن اللماذات اخلمس  
(the five whys)   للوصول إىل جوهر املشكلة، أو حتليل املوقع، أو غري ذلك. أّما عملّية التصميم، فهي

ريقة اليت جتّمع الطّرائق عرب سلسلة من الوقائع، أو األحداث، أو اخلطوات. وما من عملّية ميكنها أن حتّدد التفكري  الطّ 
التصميمي مبفردها. فهناك عملّيات تصميمية عديدة خمتلفة طاملا أّن هناك مصّممني يتضاعفون مع تضاعف مشكالت  

 التصميم. 

 صميمي والتعّلم استخدام التماثل البصري يف التفكري الت •
عادة، تعتمد املشكالت الغامضة، كالتصميم، على عالقات عالية املستوى، كالتماثالت، كجزء من منطقّيتها. ويعود  
ذلك إىل قصور فهمنا لتوّقع النتائج املطلوبة من التحديد، أو لنقص معرفتنا يف جمال املهمة املطلوبة. ويف هذه احلالة،  

اعد املصّمم على الّربط بني متثيالت ضمنية خمتلفة، كالربط بني الصور، لتحويل املفاهيم  فإّن استخدام التماثل قد يس
، لكي يصنع  (a source and target representationاملعروضة على شكل متثيٍل للمورد واهلدف ) 

ملصّمم تعتمد، عادة،  منتجا جديدا أو تصميما جديدا. تتضّمن العملية عّدة آلّيات إدراكية معّقدة، ومبا أّن مهّمة ا
على اجملال البصري، فهي، ابلتايل، تتضّمن استخداَم التفكري البصري يف العملية اإلدراكية للتصميم. وهذا يقودان إىل  
إجراء عملّية اقرتان بني متثيالت املصدر واهلدف، ومن املُقرتح أّن التماثالت البصريّة يف التصميم، بعكس التماثالت  

ية اقرتان ذي اجتاَهني، يتكّرر يف املصدر واهلدف، بواسطة التالعب يف الّصورة أثناء عملّية  العاديّة، هي عمل
 االستدالل، ما يُعطي عالقات متبادلة بني املصدر واهلدف. 
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 : ثانيةاجللسة ال •

o  :التصميمي.اتبع لغة التفكري  عنوان اجللسة 
o  :دقيقه.  150مدة اجللسه 

 موضوعات اجللسه:  •
o اختالف التصميم عن العلوم او االنسانيات 
o لغة التصميم 
o خطوات التفكري التصميمي . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اليوم التدرييب األول

 الثانية دليل تدريب اجللسه 
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 اختالف التصميم عن العلوم أواإلنسانّيات

والفنون واإلنسانيات، لكّننا ميكن أن نالحظ أّن  رغم أّن عددا كبريا من جماالت التصميم ُيصنَّف يف فئٍة ما بني العلوم 
طريقة التصميم املمّيزة يف فهم العامل، قائمة على وسط من: حل املشكالت املبيّن على احلل، وصياغة املشكالت،  

علم  والرتكيب، والتوافق بني مكّوانت البيئة العمرانية. افرتض أحد أّوائل العلماء الّنظريني )أو املنظّرين( يف جمال 
، يف سبعينيات القرن العشرين، أّن التصميم هو شيء  (John Chris Jonesالتصميم، جون كريس جونز )

خمتلف عن الفنون، وعن العلوم، وعن الرايضيات. ورّدا على الّسؤال "هل التصميم فّن؟ أم علم؟ أم شكل من أشكال  
 .  التوقيت الّرئيسّية تكمن يف الّرايضّيات؟"، يقول جون: إّن نقطة االختالف  

ابتدأ انيغل كروس حبَثه "طرق املعرفة اخلاصة ابملصّممني ببيان الفروقات بني اإلنسانيات والعلوم والتصميم. وقد  
 أوضح أّن: 

 موضوع الّدراسة يف كل وسط هو:  •
o  .يف العلوم: العامل الطّبيعي 
o  .يف اإلنسانيات: التجربة اإلنسانّية 
o يف التصميم: العامل االصطناعي . 
 الطّرائق اليت تتناسب مع كل وسط: •
o  .يف العلوم: التجارب املضبوطة، والتصنيف، والتحليل 
o  .يف اإلنسانّيات: التماثل، واجملاز، والتقييم 
o .يف التصميم: النمذجة )وضع النماذج(، وتشكيل خمّططات، والرتكيب 
 قَيم كل وسط:  •
o ـ "احلقيقة". يف العلوم: املوضوعّية، واملنطقّية، واحلياديّة، والوالء لل 
o  ."يف اإلنسانّيات: الّذاتّية، والتخّيل، وااللتزام، والوالء للـ "العدالة 
o   ."يف التصميم: املمارسة العملية، والرباعة، والتعاطف، والوالء للـ "املالءمة والتوافق 
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 لغة التصميم

شيئية. حيث ُتستخَدم الّرموز واإلشارات واجملازات يف رسم املعامل والّرسم   يتواصل املصّممون بلغة بصريّة  أو
التخطيطي والتقين، لرتمجة املتطّلبات اجملّردة إىل أشياء ملموسة. فاملصّممون يتواصلون، إَذن، عرب فهم طريقة ترميز  

 متطّلبات التصميم هذه، إلنتاج منتجات مبنّية. 

 :مالالتفكري التصميمي يف جمال األع •
 يُفسَّر دخوُل التفكري التصميمي إىل عامل األعمال بطريقتني، فهناك: 

. مصّممون يُدخلون أساليَبهم إىل جمال األعمال، وذلك إّما أبن يشاركوا أبنفسهم يف سري األعمال، أو بتدريب  1 
 رجال األعمال على استخدام طرائق التصميم. 

 ود مثال عظيم للتفكري التصميمي". . مصّممون حيّققون منتجات مبتكرة، فمثال "اآلي ب2 

، احلالَة األوىل يف حماضرة يف  IDEOملدير التنفيذي لشركة التصميم ، ا(Tim Brownوقد وصف تيم براون )
 ، رغم أّن مدّونته هتتم مببادئ احلالة الثانية.  TEDأحد مؤمترات 

 تعلم طريقة جديدة للتفكري  •
إذا كنت رائد أعمال أو تعمل على مبادرة أو مشروع أاي كان جماله، فعليك التعرف على مصطلح التفكري التصميمي  

(Design thinking)  ال يشري مفهوم التفكري التصميمي إىل التصميم اجلرافيكي، ولكن يشري إىل منهجية معينة
يف التفكري تساعدك على دراسة الوضع بشكل أفضل للتعرف على املشاكل املوجودة ووضع احللول املناسبة هلا. إذاً،  

  العثور على احلل. التفكري التصميمي ليس حاًل، بل هو فقط عبارة عن طريق يقود إىل

عاماً وهو نتاج تراكم أحباث أكادميية وممارسات فعلية مع تطوير   70ظهر مفهوم التفكري التصميمي منذ أكثر من  
 مستمر، ويعتمد على خليط من العلوم أمهها العمارة واهلندسة والعلوم اإلنسانية وإدارة األعمال.

 خطوات التفكري التصميمي

 (، افهم مجهورك! Empathizeالتعايش ) التعاطف أو  .1
أول مرحلة من مراحل التفكري التصميمي هي التعاطف مع اجلمهور املستهدف أصحاب املشكلة، أي القدرة على  
الشعور هبم واإلحساس مبشكلتهم ومعرفة اهتماماهتم وأفكارهم من خالل وضع نفسك مكاهنم كأنك واحداً منهم  
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معهم، أيضاً السماع إىل قصصهم الشخصية ومواقفهم اليت ميرون هبا، وذلك هبدف  واالندماج يف بيئتهم والتعايش 
 الوصول إىل فهم عميق الحتياجاهتم وإدراك املشكلة وحتديدها بشكل دقيق. 

ومن أدوات مجع املعلومات حول اجلمهور املستهدف: البحث امليداين، املقابلة واحلوار، املالحظة واملراقبة، القصص  
 واملواقف. 

 (، حّلل اجلمهور وحدد املشكلة! Defineعريف املشكلة )ت .2
من خالل املعلومات اليت حصلت عليها عن اجلمهور املستهدف يف مرحلة التعاطف، يتم اآلن حتليل هذه البياانت  

 وحماولة حتديد املشكلة بشكل دقيق بناًء على تلك املعلومات اليت مجعتها. 

 املشكلة احلقيقية ينتهي بعبارة تصف املشكلة أبسلوب حمدد وبسيط وبعبارة واضحة. يف هذه املرحلة صياغة تقرير عن  

 (، فكر ابحللول وصغ حتداًي!  Ideatابتكار األفكار )  .3
بعد معرفة املشكلة وحتديدها بشكل دقيق، ومن خالل تقرير املشكلة الذي مت إعداده، يتم يف هذه املرحلة توليد  

 ه املشكلة وكتابتها. العديد من األفكار واحللول هلذ 

حاول أن تكون هذه احللول متدرجة من احللول العادية حىت تصل إىل احللول اإلبداعية واملبتكرة وهي املطلوبة،   
وميكن يف هذه اخلطوة التعاون مع اجلمهور املستهدف يف صياغة بعض احللول ومساع أفكارهم حوهلا. ومن األدوات  

 م من جتارب انجحة، اخلرائط الذهنية، الرسم.اليت تساعد على توليد األفكار: العصف الذهين، االستلها

 (، صّمم وأنتج حلولك! prototypeإعداد منوذج أويل ) .4
بعد وضع جمموعة من األفكار واحللول املبتكرة للمشكلة، وبعد اختيار أفضل تلك احللول القابلة للتنفيذ، يتم اآلن  

تجات واألدوات املصاحبة له كنموذج أويل ميكن  إعداد منوذج أويل خلطة تنفيذ احلل املقرتح، وتصميم وتطوير املن
 تعديله وتطويره وحتسينه حسب نتائج جتريب احلل واختباره بعد املرحلة اخلامسة. 

 (، اخترب حلولك! testالتجربة ) .5
بعد أن أصبحت خطة تنفيذ احلل وأدواته ومنتجاته جاهزة، يتم اآلن نقل احلل من مرحلة التخطيط واإلنتاج إىل مرحلة  

ربة والتنفيذ على أرض الواقع، وذلك يتم على جمموعة من اجلمهور املستهدف لضمان جودته واجلدوى  التج 
 االقتصادية واالجتماعية منه ومناسبته مع املشكلة. 
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أخذت إميان مثاال عمليا يف الورشة للعمل عليه وهو تطوير جتربة األكل يف املطاعم ومرت فيها عرب املراحل اخلمسة  
 التفكري التصميمي وهي:اليت مير هبا  

 Empathize التقمص  .1
أن تضع نفسك مكان املستخدم الذي تريد استهدافه وحاول أن تتخيل انطباعاته. كلما زادت قدرتك على التخيل  

ستصل لنتائج أفضل. حاول أن تعيش جتربة تقليدية هلذا املستخدم يف حميطه لتتعرف على مشكالته وحتدايته، ما  
التفكري فيها نظافة املطبخ، شكل اجللوس يف املطعم   يعجبه وجيذبه ويسعده وما ال يستحسنه. قد تضم األمور اليت يتم 

وحجم املكان واسع أم صغري لكنه دافئ ومحيم، املطعم مزعج أم هادئ، سهولة صف السيارة ابخلارج، األسعار، تنوع  
األطعمة، درجة السخونة عند تقدمي الطعام، مدى توفر األكل الصحي أو األكل الصيامي، املوقع اجلغرايف، استقبال  

العاملني ابملطعم للزابئن، جودة اخلدمة، إمكانية حدوث تعارف بني النادل والزبون، سرعة جتهيز الطلبات، اتريخ  
 املطعم ومسعته واستقباله ملشاهري، ضرورة احلجز املسبق وغريها من النقاط. 

 Define التعريف .2
أقسام حىت تستطيع حتديد نوعية املشاكل  قم بفلرتة املعلومات اليت مجعتها يف املرحلة األوىل وصنفها يف زوااي و 

املوجودة مث تقرر بعدها أي مشكلة ستتوىل حلها. أتكد من اختيار مشكلة هتم قطاع عريض من املستخدمني حبيث  
 عند حلها، تكون شرحية كربى قد استفادت فتشعر ابلتغيري. 

 Ideate التفكري إببداع .3
حددت املشكلة، ستفكر يف كيفية حلها. واألفضل    فبعد أن brainstormingهذا وقت العصف الذهين أو 

دائما أن يتم العصف الذهين يف جمموعات لتطوير األفكار سواي. ال تستبعد أي فكرة يف هذه املرحلة مهما بدت  
 بسيطة أو غري قابلة للتنفيذ. 

 بعد وضع عشرات األفكار حلل املشكلة اليت اخرتهتا، أتيت مرحلة التصنيف كالتايل: 

o  أفكار ممكنة أو قابلة للتنفيذ 
o  )ألعاب تغيري )فكرة ميكن حتويلها للعبة 
o  أفكار ممتعة ومسلية 
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 Prototype النموذج املبدئي  .4
 بعد التوصل للحل، ادرس كيف سيتم ترمجته ملنتج أو خدمة يستثري املستخدم لتجربته وال يكتفي ابملشاهدة من بعيد. 

 Test التجربة واالختبار  .5
املستخدم خيترب ما توصلت إليه من منتج أو خدمة لتقييمه دون أن تتحدث أو تشرح تفاصيل خبصوص كيفية  اجعل 

االستخدام. هكذا ستعرف إن كان املنتج أو اخلدمة املبدئية سهلة للمستخدم أم حتتاج إىل تعديل. اهتم ابلتعلم يف  
 . وقف املربر وتشرح نفسك فأنت متعلمهذه املرحلة اليت تعترب أول جتربة فعلية للمستخدم وال أتخذ م

 االستنتاج  •
تصميم التفكري هو عملية غري متسلسلة غري خطية. ميكن إجراء كل مرحلة أبي ترتيب مواز أو متزامن مع بعضها  

 البعض. 

التفكري يف التصميم ال يكمن يف احللول الواضحة والتقليدية. قد تبدو فعالة يف املدى القصري ، ولكن يف املدى  
 ويل يؤدي إىل عدم املرونة والركود واإلحباط للمستخدم. الط

يف تفكري التصميم ، كيف يفكر املستخدمون احلقيقيون ويشعرون ويتصرفون هو املفتاح إلجياد حل يركز على اإلنسان  
 )يركز على املستخدم(. 
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 2-نشاط 

 "فردي" – مناقشة""

التفكير خطوات  من خالل ما تم شرحه أذكر عزيزي المتدرب

 التصميمي.
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 ان يتعرف املتدرب علي التفكري التصميمي والتفكري التعليمي. •

 ان يدرك املتدرب تطبيقات مراحل التفكري التصميمي. •

 التصميمي.ان يعرف املتدرب من اين جاء التفكري  •

 ان يكون املتدرب ملم ابلتصميم التفكريي يف البيئه التعليميه. •

 ان يعرف املتدرب ملاذا حيتاج املعلمون ايل التصميم التفكريي. •

 ان يدرك املتدرب اساسيات التفكري يف التصميم. •

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة التدريبيه الثانية 

 اساليب التفكري التصميمي 

 اهداف اليوم
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 اجللسة األويل:  •
o  :اساليب التفكري التصميمي.عنوان اجللسة 
o  :دقيقة.  150مدة اجللسه 

 موضوعات اجللسه:  •
o التفكري التصميمي والتصميم التعليمي 
o تطبيقات مراحل التفكري التصميمي 
o  .من اين جاء التفكري التصميمي 

 

 

 

 

 

 

 ثاين اليوم التدرييب ال

 دليل تدريب اجللسه األويل 
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  3-نشاط 

 ""جماعي  –  عصف ذهني""

 التفكير التصميمي؟تطبيقات ماذا تعرف عن  عزيزي المتدرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منهجية التفكير التصميمي في التعليم دليل المتدرب 

 

26 

 مركز أجنحة الطموح للتدريب    أ.سلمان المالكي

 

 التفكري التصميمي والتصميم التعليمي

التصميم  ) ومفهوم (Design Thinking خيلط العديد من األشخاص ما بني مفهوم )التفكري التصميمي
 .وتطبيقاهتما، دعوان نوضح هذا اجلانب يف سطور بسيطة (Instructional Design التعليمي

التقييم   – التنفيذ   –التطوير   – التصميم    –للتصميم التعليمي من مخسة مراحل رئيسية )التحليل  يتكون النموذج العام 
املعرفة   – املعرفة املهارية   – (، يتم استخدام هذا النموذج عند وجود مشكلة يف أحد أنواع املعرفة )املعرفة املعلوماتية  

جمتمع …(، أي أن اجلمهور   – فنيني  – عّمال  – طالب  – معلمني  –الوجدانية( لدى جمموعة من الناس )موظفني  
املستهدف يكون لديه انعدام أو نقص وقصور يف فهم احملتوى واملعلومات واملفاهيم، أو يف اخلربات املهارية وممارستها،  

األهداف املراد  مما يعيق حتقيق  ، ...أو يف القيم واألخالق وامليول واالهتمام والوعي واإلدراك واملسؤولية وحنوه 
الوصول هلا وسري العمل يف االجتاه الصحيح واالستقرار املؤسسي أو االجتماعي، وابلتايل يتم حل هذه املشكلة عن  

تدريسي، تزامين أو غري تزامين، داخل قاعة دراسية أو خارجها، مباشر أو إلكرتوين،   – تدرييب   – طريق برانمج تعليمي  
 .ي يتم التخطيط هلذا الربانمج وتصميمه وتنفيذه وتقييمه ومن خالل مراحل التصميم التعليم

يساعدان التصميم التعليمي من خالل العمليات األولية اليت تسبق املراحل الرئيسية اخلمسة على حتديد املشكلة  
 بشكل دقيق ما إذا كانت معرفية تتعلق ابلتعلم والتعليم أو غري معرفية. 

 :اهلدف من التفكري التصميمي 

لتفكري التصميمي إىل جعل اجلمهور املستهدف أكثر سعادة ورضا واستقرارا من الناحية النفسية واالجتماعية  يهدف ا
من خالل حل مشاكلهم وتلبية احتياجاهتم وحتقيق رغباهتم، وإجياد أفضل احللول االبتكارية لتيسري حياهتم، كما يهدف  

سني األداء واإلنتاجية وتعزيز االنتماء، كذلك يهدف  التفكري التصميمي عند عدم وجود مشكلة حبد ذاهتا إىل حت
 .التفكري التصميمي إىل تطوير املنتجات والسلع واخلدمات للجمهور هبدف رحبي أو غري رحبي 

https://www.new-educ.com/%d8%a3%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a
https://www.new-educ.com/%d8%a3%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a
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 مراحل التفكري التصميميتطبيقات 

 

 :  (Empathize) التعاطف أو التعايش  .1
اجلمهور املستهدف أصحاب املشكلة، أي القدرة على  أول مرحلة من مراحل التفكري التصميمي هي التعاطف مع  

الشعور هبم واإلحساس مبشكلتهم ومعرفة اهتماماهتم وأفكارهم من خالل وضع نفسك مكاهنم كأنك واحداً منهم  
واالندماج يف بيئتهم والتعايش معهم، أيضاً السماع إىل قصصهم الشخصية ومواقفهم اليت ميرون هبا، وذلك هبدف  

 .هم عميق الحتياجاهتم وإدراك املشكلة وحتديدها بشكل دقيقالوصول إىل ف

 ت تطبيقا •
o 1 لمثا  : 

قريتان بينهما هنر ال يستطيع أانسها التنقل بني بعضهم البعض إال من خالل طريق وعر وصعب خلف اجلبل يستغرق  
اختصر هذا اجلسر املسافة بني  عبوره ساعة كاملة، مت حل املشكلة من قبل املسؤولني ببناء جسر خشيب على النهر،  

دقائق فقط، ال ان اجلسر سقط يف أول يوم استخدام، ملاذا؟ ألن احلل مل يوضع من خالل مقابلة   10القريتني إىل  
الناس وحوارهم والتعايش معهم ومعرفة حاجاهتم واهتماماهتم، حيث أن القريتني كانتا تتبادالن السلع والبضائع ذات  

 .مت بناؤه دون مراعاة حتمله للوزن الثقيلالوزن الثقيل واجلسر  

o  2مثال  : 
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يف أحد املدن مت الشعور بوجود مشكلة عامة يف حتصيل مادة الرايضيات لدى الطالب، فقام أصحاب القرار حبث  
املعلمني على تقدمي دروس مسائية يومني يف األسبوع يف مادة الرايضيات، إال أن التحصيل مل يتغري، ألن املشكلة كانت  

تكمن يف ضعف معلمني الرايضيات يف حمتوى الكتب احملدثة اجلديدة، فاحلل هنا غري انبع من التعاطف والتعايش مع  
 .اجلمهور املستهدف 

o  3مثال  : 
اخرتاع اهلواتف احملمولة نبع من التعاطف واملالحظة حلاجة الناس للتواصل خارج املنزل أو خارج مكان العمل وأثناء  

 حاالت الطوارئ، وإال لتوقف االخرتاع عند جهاز املناداة ) البيجر(. تنقالهتم ويف 

 :   (Define) تعريف املشكلة. 2

من خالل املعلومات اليت حصلت عليها عن اجلمهور املستهدف يف مرحلة التعاطف، يتم اآلن حتليل هذه البياانت  
 .مجعتهاوحماولة حتديد املشكلة بشكل دقيق بناًء على تلك املعلومات اليت 

 .يف هذه املرحلة صياغة تقرير عن املشكلة احلقيقية ينتهي بعبارة تصف املشكلة أبسلوب حمدد وبسيط وبعبارة واضحة 

 :تطبيقات  •
o 1 مثال  : 

 .املشكلة هي ضعف معلمني الرايضيات يف حمتوى الكتب احملدثة اجلديدة 

o 2 لمثا  : 
 .وتبادل البضائع التجارية املشكلة هي صعوبة تنقل السكان بني القريتني 

o 3 مثال  : 
 .املشكلة هي عدم قدرة األفراد على التواصل خارج املنزل وخارج مكان العمل وأثناء تنقالهتم ويف حاالت الطوارئ 

 :    (Ideat). ابتكار األفكار3

بعد معرفة املشكلة وحتديدها بشكل دقيق، ومن خالل تقرير املشكلة الذي مت إعداده، يتم يف هذه املرحلة توليد  
العديد من األفكار واحللول هلذه املشكلة وكتابتها. حاول أن تكون هذه احللول متدرجة من احللول العادية حىت تصل  
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كن يف هذه اخلطوة التعاون مع اجلمهور املستهدف يف صياغة بعض  إىل احللول اإلبداعية واملبتكرة وهي املطلوبة، ومي
 احللول ومساع أفكارهم حوهلا. 

 :تطبيقات  •
o 1 مثال  : 

 .ضعف معلمي الرايضيات يف حمتوى الكتب احملدثة اجلديدة  املشكلة:

 كيف نستطيع جعل معلمي الرايضيات متميزين ومبدعني يف تدريس املادة؟ :  التحدي

 .أتهيلية يف الكتب اجلديدة يف مبىن املؤسسة التعليمية تقدمي دورات   ✓
عمل منصة تدريب متكاملة متزامنة وغري متزامنة للكتب اجلديدة يف الرايضيات ختدم املعلمني وتسمح بتبادل   ✓

 .اخلربات مع معلمني آخرين يف مدن أخرى وتقدم شهادات إجناز وحضور
 .الرايضيات لدراسة برانمج أتهيلي ابتعاث املعلمني إىل مدن ودول أخرى متقدمة يف  ✓
o 2 مثال  : 

 .املشكلة: صعوبة تنقل السكان بني القريتني وتبادل البضائع التجارية 

 التحدي: كيف نستطيع أن جنعل السكان يتنقلون بني القريتني بكل يسر وسهولة ويف أسوع وقت وأقل جهد؟ 

 . تعبيد الطريق اجلبلي بني القريتني ✓
 . يتحمل األوزان الثقيلة بناء جسر فوق النهر   ✓
 .بناء سكة حديد لنقل الركاب والبضائع بني القريتني ✓
 : (prototype) إعداد منوذج أويل .4

بعد وضع جمموعة من األفكار واحللول املبتكرة للمشكلة، وبعد اختيار أفضل تلك احللول القابلة للتنفيذ، يتم اآلن  
املقرتح، وتصميم وتطوير املنتجات واألدوات املصاحبة له كنموذج أويل ميكن  إعداد منوذج أويل خلطة تنفيذ احلل 

 .تعديله وتطويره وحتسينه حسب نتائج جتريب احلل واختباره بعد املرحلة اخلامسة
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 :   (test) . التجربة 5

التخطيط واإلنتاج إىل مرحلة  بعد أن أصبحت خطة تنفيذ احلل وأدواته ومنتجاته جاهزة، يتم اآلن نقل احلل من مرحلة 
التجربة والتنفيذ على أرض الواقع، وذلك يتم على جمموعة من اجلمهور املستهدف لضمان جودته واجلدوى  

 .االقتصادية واالجتماعية منه ومناسبته مع املشكلة

 من أين جاء التفكري التصميمي ؟ 

يد من العلوم واليت كان مفهوم التفكري التصميمي أحد  سامهت الثورة الصناعية واحلرب العاملية الثانية يف تطور العد
مفاهيمها اجلديدة، إن أول إشارة ملصطلح )التفكري التصميمي( هبذا االسم كطريقة للتفكري كانت من ِقَبل عامل النفس  

عن   (The Sciences of the Artificial 1969) يف كتابه Herbert A. Simon واالجتماع
الصطناعي، مث سامهت العديد من املنهجيات والدراسات واألفكار يف العقود التالية بتطوره إىل  علوم التعلم والذكاء ا

أن وصل إىل مفهومه احلايل كطريقة إبداعية للتفكري املرتكز حول اجلمهور املستهدف وحل املشكالت ومواجهة  
 .التحدايت 
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 اجللسة الثانية:  •

o  :اتبع اساليب التفكري التصميمي. عنوان اجللسة 
o  :دقيقة.  150مدة اجللسه 

 موضوعات اجللسه:  •
o   يف البيئه التعليميةالتصميمي  التفكري 
o  ملاذا حيتاج املعلمون ايل التصميم التفكريي 
o  .اساسيات التفكري يف التصميم 

 

 

 

 

 

 

 ثاين اليوم التدرييب ال

 الثانية دليل تدريب اجللسه 
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 يف البيئة التعليمية  Design Thinkingالتفكري التَّْصِميمي 

تواجه الفصول الدراسية واملؤسسات األكادميية يف مجيع أحناء العامل حتدايت كبرية يف عملية التصميم، بدًءا من تصميم  
أنظمة اجلداول اليومية للمعلمني، ووصوال إىل تصميم املناهج الدراسية. التحدايت اليت يواجهها املعلمون حقيقية  

التفكري التصميمي    ات نظر خمتلفة، وأدوات جديدة، وأساليب مبتكرة. ومعقدة ومتنوعة، وابلتايل، فإهنا تتطلب وجه
 اليت ميكن توظيفها يف التعليم.  هو أحد األدوات واألساليب املبتكرة

 عملية التفكري التصميمي يف البيئة التعليمية  •
افس على جذهبم يف  تتطور احتياجات طالب اليوم بشكل متسارع، والذي قد يفوق أحياانً التطورات التقنية اليت تتن

الوقت نفسه. كمعلم، أنت يف وضع متميز، فأنت األقدر على معرفة احتياجات الطالب املتطورة، مما جيعلك مؤهال  
 بشكل استثنائي للمشاركة يف تصميم االحتياجات املتغرية لطالبنا، 

 حيث أن جناح العمل التصميمي يعتمد على: 

o  :معرفة املستخدم 
التفكري التصميمي على معرفة املستخِدم والتجاوب معه ضمن إطاٍر حمّدد. فدائماً نبدأ من وجهة نظر  يعتمد مفهوم  

 املستخِدم، ألنّه ال معىن لتصميم شيٍء ال أحد يريده. 

o  :امتالك الشغف جتاه ما تقوم به 
نه والطريقة اليت ينّظمون هبا  ينبغي أن ميتلك الفريق دائماً ما يكفي من احلرية لكي يصبح أعضاؤه شغوفني جتاه ما يفعلو 

أنفسهم، هبدف الوصول إىل نتيجٍة جيدٍة ومبتكرة. هذا ومن املهم األخذ بعني االعتبار أن التفكري التصميمي يرّكز  
 على القَيم اإلنسانية إىل جانب التقنية واالقتصاد. 

 :مراحل التفكري التصميمي للمعلمني •
االكتشاف والتفسري والتفكري والتجريب والتطور. فيما يلي  -"مراحل" مهمة  حيتوي التفكري التصميمي على مخس 

 تعريف موجز لكل خطوة من هذه اخلطوات: 

o  :االكتشاف 
 فهم املشكلة والبحث عنها 

http://blog.naseej.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8E%D9%91%D8%B5%D9%92%D9%85%D9%90%D9%8A%D9%85%D9%8A-design-thinking-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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o  :التفسري 
 ربط النقاط يف حبثك و قدرة املتعلم على استخدام اخلربة يف حتديد التفاصيل الدقيقة 

o  :التفكري 
 ية حل املشكلة وحتسينهاتوليد األفكار حول كيف

o  :التجريب 
 اختبار األفكار ، والتعاون مع اآلخرين ، واحلصول على ردود الفعل

o  :التطوير 
 استخالص النتائج ، وتطوير األفكار ، واملضي قدًما 

 ملاذا حيتاج املعلمون إىل التفكري التصميمي؟

اإلجيايب وأخذ خطوة إىل األمام أمران أساسيان للتميز.  االبتكار هو تغيري إجيايب، ولكي تزدهر كمعلم، فإن التغيري 
يساعدان التفكري التصميمي على أن نكون أكثر جناًحا من خالل التغيري الذي نقوم به أثناء عملية التصميم من أجل،  

 . ومع األشخاص الذين نقوم معهم إبنشاء منتجاتنا وخدماتنا وبراجمنا

 PBL القائم على املشاريعاجلمع بني التفكري التصميمي والتعلم   •
أمر صعب! يوفر التفكري التصميمي شكاًل آخر من    PBLإنشاء جتارب حقيقية يف التعليم القائم على املشروع  

السقاالت احملتملة ملساعدة املعلمني يف صياغة هذه التجارب. ووفًقا لدليل عملية مدرسة ستانفورد، يبدأ التفكري يف  
 التصميم ابلتعاطف، 

 واملوجه ابألسئلة التالية: 

o ما هو املهم من وجهة نظر طالبك؟ 
o  ما املواضيع اليت تثري فضوهلم؟ 
o  كيف يريدون التفاعل مع هذا احملتوى احملدد؟ 
o  ما الشكل الذي قد خيتارونه إلظهار تعليمهم؟ 
 ابملستقبل  حتقيق جتربة تعليمية تربط احلاضر •
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بني متطلبات احلاضر واملتطلبات املستقبلية لطالبنا، و قد يوفر    كمعلمني، حنن نواجه مهمة شاقة يف املواءمة ما
التفكري التصميمي، الذي أيخذ بعني االعتبار املستقبل حلوالً تتماشي مع الطريقني، ومبا يساعدان على ختيل مستقبل  

 التفكري والتعليم ، فيما حنن نتحرك حنو جعل فصولنا ومدارسنا، كياانت مبتكرة . 

 أساسيات التفكري يف التصميم

فالتفاعل معها ميكن أن يؤدي بسهولة إىل إقصاء تلك   - لقد أصبحت األعمال والتقنيات احلديثة معقدة للغاية 
املقصود منها املساعدة. حيتاج الناس إىل املساعدة يف فهمهم. على وجه التحديد ، حيتاج األشخاص إىل تفاعالهتم مع  

 دة األخرى لتكون بسيطة وبديهية وممتعة. التقنيات واألنظمة املعق

 ملاذا "تصميم التفكري"؟  •
لكي نفهم ملاذا يكون تصميم التفكري مناسًبا هلذه املهمة ، من املهم التمييز بني "التصميم" و "الثقافة املتمحورة حول  

 التصميم". 

رفية". ابختصار ، يتوقف هذا التفكري  عادة عندما يفكر املرء يف التصميم ما يتبادر إىل الذهن هو "اجلمالية" و "احل
 عند التنفيذ الفين ابعتباره اهلدف األعلى. يعطي األولوية للمصمم. تركيزها ليس على ما يريده الناس وحيتاجونه. 

 لفهم فكرة تفكري التصميم بشكل أكرب ، دعنا نفكر يف ما يلي: 

o  حاجة بشرية معينة )أي حاجة عميلك(. توجد مؤسسات وأنظمة اجتماعية وإبداعية واجتماعية لتلبية 
o  أي أحد العمالء أو اجملتمع   - إن احلاجة اإلنسانية هي شيء يريده الناس- . 
o  .تؤدي احلاجة البشرية إىل أنظمة ومشاريع هتدف إىل حتقيقها 
 تصميم التفكري هو عقلية  •

 قبل اخلوض يف تعريف تصميم التفكري ، هذه هي عشر نقاط جيب علينا فهمها: 

o التفكري هو عقلية. وهدفك هو تطوير عقلية تفكري التصميم.  تصميم 
o  .تصميم التفكري هو هنج قائم على حل املشاكل 
o الحتياجات اإلنسان. حمورها   التفكري التصميمي هو مشكلة إبداعية حلل مشكلة اإلنسان تركز على توفري احللول

املشاكل سواء كانت جتارية أو اجتماعية أو  اإلنسان هو املصطلح الرئيسي. يفكر عقل تفكري التصميم يف مجيع 
 عاملية أو إبداعية أو قانونية أو طبية إخل كمشاكل إنسانية. 
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o  .يف تصميم التفكري، مت تصميم مجيع احللول مع وضع حاجة اإلنسان يف االعتبار 
o جم. يتطلب التصميم حل يليب حاجة إنسانية معينة ضرورة فهم املشكلة بشكل كامل من حيث النطاق واحل 
o   عندما تكون املشكلة غري واضحة ، ينتهي بنا األمر إىل معرفة حمدودة بنطاقها ونطاقها. ونتيجة لذلك ، توصلنا

 إىل حلول غري كافية ال ترقى إال إىل إجراءات وقف الفجوات. 
o  لناس  التفكري التصميمي هو هنج حل اإلبداعي اإلبداعي الذي يركز على اإلنسان ، والذي يتطلب التعاون بني ا

من خمتلف التخصصات ، كل منها يساهم أبفكار خمتلفة إىل حد كبري )وال توجد فكرة شاذة( مث يضيق األفكار  
 إىل احللول املمكنة. يف تصميم التفكري "الذهاب وحدها" نتائج الفشل.

 إليك بعض األسئلة اليت عليك التفكري هبا: 

o  نفعله؟ ما هي "احلاجة البشرية" وكيف يقود ذلك كل شيء 
o  ما هي احتياجات اإلنسان هو عملك املباشر؟ 
o من يستفيد من املشاكل اليت حتلها؟ 
o   ما هي أمناط التفكري املتأصلة اليت حتدد هنج حل مشكلتك وكيف تتعرف عليها وتتحدىها من أجل تطوير طرق

 جديدة لرؤيتها وفهمها وحلها؟ 
o حل حاجة اإلنسان اخلاصة؟ ما هي التقنيات اليت تركز على اإلنسان اليت تستخدمها يف  
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 4-نشاط 
 "" فردي   –  مناقشة""

 اذكر ملاذا حيتاج املعلمون إىل التفكري عزيزي املتدرب من خالل ما سبق

 التصميمي؟ 
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 التصميمي طريقاً حنو االبتكار.ان يعرف املتدرب ان التفكري  •
 مؤسسة تستند ايل مبادئ التصميم.ان يتعرف املتدرب علي  •
 ان يلم املتدرب ابملناقشات حلو التفكري التصميمي. •
 ان يدرك املتدرب امهية التفكري التصميمي يف االعمال التجاريه. •
 ان يدرك املتدرب امهية التفكري التصميمي يف رايدة االعمال. •
 ملتدرب اجراءات التفكري التصميمي.ان يعرف ا •

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة التدريبية الثالثة 

 دور التفكري التصميمي 

 اهداف اليوم
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 اجللسة األويل:  •
o  :دور التفكري التصميمي. عنوان اجللسة 
o  :دقيقة.  150مدة اجللسه 

 موضوعات اجللسه:  •
o  هل التفكري التصميمي طريقاً حنو االبتكار؟ 
o التصميم  مبادئ  إىل تستند   مؤّسسة 
o .مناقشات حول التفكري التصميمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث اليوم التدرييب ال

 دليل تدريب اجللسه األويل 
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  5-نشاط 

 ""جماعي  –  عصف ذهني""

 مبادئ التصميم؟ماذا تعرف عن  عزيزي المتدرب
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 هل التفكري التصميمّي طريقاً حنو االبتكار؟ 

ر إىل  تشعر الشركات وسط معّدل التغيري اهلائل، ابحلاجة امللّحة لتطوير قدرهتا على االبتكار، لدرجٍة قد يضطّرها األم
تغيرٍي جذري يف ممارساهتا العملية. ويظهر يف الواقع أّن كثرياً من األشخاص املكّلفني بتشجيع التفكري اخلاّلق ضمن  
فرقهم، يشعرون أبّن كلميَت "ابتكار" و"تغيري" تبدوان كثرييَت االستعمال. نعم، إنّه مهمٌّ أن جتعل االبتكار جزءاً من  

 ن تبدأ؟ األعمال املتنامية، ولكن من أي

إّن العدد اهلائل من املناهج املوجودة داخل الشركة، يشّكل جزءاً من الصعوبة اليت تواجهها هذه الشركة أثناء تطوير  
أو حىت كمجموعٍة متكاملة من املمارسات عرب جماالت األعمال  ممارسة االبتكار داخلها، وذلك إّما كممارسٍة منفصلٍة 

األاّيم عدٌد هائٌل من طرق التفكري اإلبداعي، فاحلنكة تقضي إبجياد هنٍج ميكن االلتزام    املتعّددة. وبينما يتوّفر يف هذه
 به، يكون متناسباً مع ثقافة الشركة وموقعها يف السوق. 

هو هنٌج لالبتكار، ُعمَل به كثرياً من ِقَبل الشركات اليت ترّكز على   Design Thinking"التفكري التصميمّي" 
املستهلك، سواء كانت تنتج سلعاً أو خدماٍت أو عملّياٍت معّينة. وهو يعمل على تشجيع أعضاء الفريق من خمتلف  

ا، تشتمل هذه املقالة  التخّصصات يف الشركة، على العمل معاً ومواجهة املشاكل بعقلية شاملٍة حمورها اإلنسان. بدوره
  على التعريف األساسي للتفكري التصميمّي، إضافًة لشرحه كنهٍج لالبتكار فريٍد من نوعه. 

 غريه من مناهج االبتكار؟  إذاً كيف خيتلف التفكري التصميمي عن •
تتضمن معظم مناهج االبتكار تقنياٍت تساعد أعضاء الفريق على تنوير عقوهلم واإلنفتاح على احتماالٍت غري عادية،  

حبيث تشمل هذه التقنيات التأّمَل الفردّي والعصَف الذهيّن للمجموعة، واحلثَّ على عرض املشاكل من وجهات نظٍر  
املتعّددة اليت ميكن أن يكون بعضها سخيفاً ومعيبًا، عرب حتويل تلك   متعّددة. ومن مثّ يتّم اتّباع جمموعٍة من األفكار 

األفكار إىل مفاهيم جُمدية. حبيث تتكّرر األفكار من أجل حتسينها وتوسيعها حىت تربز املفاهيم األقوى، وتصبح خطط  
 العمل قابلًة للتطوير. 

 الرتكيز على الناس  •
دان، والتعّلم مباشرًة من اآلخرين؛ املنافسني واملستخِدمني احملتَملني،  يشّجعك التفكري التصميمّي على اخلروج إىل املي 

وحىت الناس يف األطراف الذين ميكن االستفادة من نظرهتم إىل النشاط الذي تعمل على حتسينه. فعلى سبيل املثال،  
هبذا النشاط. ولكن  إذا أردَت أن تشّجع الناس على ممارسة رايضة الركض، عليك أن تراقب وتقابل الذين يقومون 
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ينبغي عليك أيضاً أن تقابل الذين يكرهون الركض )ما هي الصعوابت األساسية؟(، واألشخاص الذين يركضون يف  
 املاراتون )ما املفرح يف الركض(؟ 

 تستند إىل مبادئ التصميم مؤّسسة

ور. وهذه املبادئ هي املعتقدات  مبادئ التصميم ابلظه عندما تبدأ أفكارك املبنّية على التعاطف ابلتدّفق، سوف تشرع 
 اليت جيب أن تبقيها قريبًة وعزيزة، ألهّنا تشّكل ابلنسبة إليك وسيلًة للحكم على األفكار. 

مبادئ يف استخدام الضوء،   Antomi Gaudiعلى سبيل املثال، كان لدى املهندس املعماري أنطوين جاودي 
يم مبانيه. واملبادئ التالية جتمع بدورها ما يعتقده جاودي  ساعدته على توليد أفكاٍر جديدٍة واستخدامها يف تصم

أساسياً ابلنسبة للتجربة املطلوبة، ابإلضافة إىل تفاصيل حمّددة تساعد على حتقيق هذه التجربة؛ الكثري من الضوء يف  
نوافذ ذات  درجة وال 45الغرفة يسّبب عدم وضوٍح يف الرؤية كما يفعل الضوء اخلافت؛ جيب استخدام الزوااي ذات  

األحجام املختلفة، لضمان مستوى مناسب من الضوء. وحريٌّ ابلقول إّن هذه التوجيهات ظهَرت كنتيجٍة ملراقبة  
 اهلياكل القائمة والتجارب واألخطاء. 

 الرباعة يف اللغة البصريّة  •
هم مصّممني. ولكن يف كّل  يُعَرف التصميم تقليدايً أبنّه جماٌل َبَصري، وهو ما ميكن أن خييف الذين ال يعتربون أنفس

 األحوال، يبقى التفكري البصرّي مهارًة مهّمًة للناس يف أّي دوٍر كانوا. 
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ميكن أن يعمل رسم األفكار على تفتيح ذهنك أثناء العمل على فكرٍة جديدة، حبيث ميكن لرمسٍة صغريٍة أن تعرّب عن  
 فّناانً! فكرتك بشكٍل أوضح. كما أّنك ال حتتاج ألن تكون 

 تشكيل النماذج األّولية  •
يف سبيل اختبار أفكارك، يشّجعك التفكري التصميمّي على جعلها متماسكًة بطريقٍة ما من خالل النماذج األّولية.  

ابلنسبة ملوقٍع إلكرتوينّ، منوذجاً أّولياً بدائياً ميكن النقر عليه أو حىّت سلسلًة من الرسومات. وابلنسبة   يعين هذا فقد 
 ماّدي، فهو قد يعين قصَّ أو إلصاَق عّدة أشياء سوايًّ، أو منوذجاً أّولياً ثالثّي األبعاد. أّما ابلنسبة للعمليات،  لشيءٍ 

فهو قد يعين إنشاَء نسخٍة مطابقٍة ملكاٍن ما من أجل حماكاة حركٍة ما. أي مثل اخلط الذي تسري عليه عملية إنشاء  
تلفٍة لألكشاك ولصناديق احملاسبني. فالشيء األهّم أن تصنع شيئاً ميكنك  كافيترياي، مع ما تتضّمنه من أَنساٍق خم

 اختباره، ومن مثّ تعّلم وكّرر التجربة. 

 
 مناقشات حول التفكري التصميمي

يف إحدى أايم حظر التجول بسبب فايروس كوروان، نَشَط موضوع على اإلنرتنت يف مجعية االبتكار والتقنية حول  
ومجعية االبتكار والتقنية هي أول مجعية سعودية ترّكز على   .(Design Thinkingيمي )جدوى التفكري التصم

االبتكار املؤسسي وتضم خنبة من املتخصصني يف جمال االبتكار يف اململكة. ولقد كانت فرصة مميزة لالستماع آلراء  
ومدافع عنها، وفريق آخر كان مستمعاً مستمتعاً  املتخصصني الذين تباينت آرائهم بني انقد ملنهجية التفكري التصميمي 

 يشجع الفريقني على مواصلة النقاش :( 

وكوين أحد املؤمنني مبنهجية التفكري التصميمي كطريقة إلجياد حلول إبداعية للتحدايت، وكوين رأيت أثر املنهجية  
 ُوجهت للمنهجية من قبل  وسحرها مرات عديدة، وليس من رأى كمن مسع، فقد قررت مجع مجيع االنتقادات اليت
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اإلخوة املشاركني، بل ومجعت معها بعض النقد الذي وجدته يف بعض املقاالت على اإلنرتنت ألرد عليها، ليس  
 انتصاراً للمنهجية وال انتصاراً للنفس، ولكن تِبياانً للصواب الذي نراه وتوضيحاً لبعض سوء الفهم الذي وجدانه. 

 ذكر النقد ومن مث الرد عليه، فنبدأ مستعينني ابهلل: الطريقة اليت سنتبعها هنا هي 

 التفكري التصميمي ضعيف الفلسفة وليس له اتريخ وال أصالة:   . 1

صاحب هذا القول يف الغالب مل يقرأ اتريخ تكّون التفكري التصميمي ومل يفهم أصالته. تشكلت فلسفة التفكري  
وث العمليات وحبوث التسويق وإدارة جتربة العميل وعلم  التصميمي من خالل عدة مدارس وفنون، مثل التصميم وحب

النفس وغريها، ومن أهم الفنون علم التصميم، حيث شّكل منط تفكري املصممني القاعدة الرئيسية لعمليات التفكري  
 Doubleم بنموذج املاسة املزدوجة " 2005التصميمي، واليت عرّب عنها اجمللس الربيطاين للتصميم يف عام  

Diamond"  التباعدي ) – والذي هو تعديل على منوذج التقاريبDivergence-Convergence 
Model). ي )اكتشف  حيتوي منوذج املاسة املزدوجة على أربعة خطوات وهي مشاهبة متاماً لنموذج التفكري التصميم

 قّدم(.   –ابِن   – عّرف  –

االبتكار والتصميم السابقة له، ومجعها يف منهجية واحدة،  كما استطاع التفكري التصميمي االستفادة من منهجيات  
 ومنها: 

o  االبتكار املرتكز على التصميم 
o  التصميم التعاطفي 
o  التصميم التشاركي 
o  التفكري البصري 

استطاع التفكري التصميمي توظيف حزمة من األدوات املوجودة ودجمها بذكاء يف خطوات ومراحل املنهجية، وتقدميها  
 للتطبيق، مثل: بشكل سهل 

o  ( طريقة العصف الذهين ( Brainstorming  م، ونشرها يف كتابة عام  1939اليت طورها أليكس أوزبورن
 م. 1953

o  أداة الشخصية  ( ( Persona  م. 1983اليت طورها ألني كوبر يف 
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o  ( أداة خارطة التعاطف/التقمصEmpathy Map   )  )اليت عرضها ديفيد جراي يف كتابه )جيم ستورمنج
 م. 2010نشور يف  امل
o  ( خارطة جتربة العميلCustomer Experience Map    . ) 
 واالبتكار ال ميكن أن يكون خطي:  (Linear Procesالتفكري التصميمي هو عبارة عن عمليات خطية )   . 2

 Linearالرد على هذه النقطة بسيط وهو أن ممارس منهجية التفكري التصميمي يعلم أهنا ليست عملية خطية )
Process) –   أي تكون خطوات االبتكار تبدأ وتنتهي بدون السماح بتكرار للخطوات أو التنقل بينها أو العودة

أي ُيسمح للمبتكر ابلتنقل والعودة وتكرار   (Iterative Processللخطوات السابقة، ولكنها عمليات متكررة ) 
 العملية وتتكرر للوصول إىل أفضل حل إبداعي. اخلطوات حسب احلاجة وحتقيق املطلوب من كل خطوة. تستمر 

 الحظت أن املنهجية تقّيد تفكريي كمخرتع:   . 3

املنهجية هي خطوات مرتبة تساعدك يف الوصول إىل حل إبداعي للمشكلة، وليس اهلدف من الرتتيب والتنظيم هو  
مير مبرحلتني: التفكري التباعدي   تقييد التفكري على اإلطالق، بل إن توليد األفكار يف منهجية التفكري التصميمي

(Diverging)   حيث ال يكون هناك أية قيود على األفكار ونوعيتها، بل نرحب بكل األفكار اجملنونة، ومرحلة
حيث نلِبس عدساٍت ثالث للُحكم على األفكار، فنحن نريد أفكاراً قابلة   (Convergingالتفكري التقاريب ) 

حتياج املستخدم. ولرمبا يكون يف بعض هذه الضوابط تقييد لبعض املخرتعني كما  للتطبيق، وجمدية ماداًي، وتليب ا
 ذكروا. 

املنهجية ال تصلح يف السعودية )أو جمتمعاتنا العربية بشكل عام( بسبب جتّذر موضوع الطبقية يف العمل وسيطرة    . 4
 أفكار أصحاب املناصب العليا: 

اعتقده البعض نتيجة جتربة سيئة مروا هبا، لكن الذي نراه وجربناه أنك   برأيي أن هذا االفرتاض ليس على إطالقه، لرمبا 
تستطيع إدارة ورشة العصف الذهين بفاعلية إن كنت متلك األدوات والقدرات الالزمة، من فهم واضح لقواعد  

ة، وبعضها  العصف الذهين ووجود ميّسر حمرتف ووجود األدوات الالزمة للورشة. وقد أدران مئات الورش بفاعلية كبري 
حضرها مسؤولون كبار يف الدولة ومعهم موظفون أصغر ورتب عسكرية عالية يف اجليش وآخرون برتب أقل وكانوا  
يلتزمون بقواعد الورشة على أفضل وجه، وال ننكر أننا واجهنا بعض التحدايت، لكننا بفضل هللا كنا قادرين على  

 جتاوزها يف كل مرة. 
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 للغموض وهذا صعب يف جمتمعاتنا:   املنهجية حتتاج إىل تقبل  . 5

هذا صحيح إىل حد ما، لكننا عندما ننشر منهجية التفكري التصميمي ننشر معها عقليات معينة مهمة  
(Mindsets)  ونقول يف كل مرة أنك إذا أردت أن تربََع يف إجياد حلول إبداعية للتحدايت فال بد من أن تتبىن ،

ض. ومن خالل جتربتنا فإن النتائج جيدة، واألمر يتحسن مع املمارسة والتطوير  هذه العقليات ومنها عقلية تبين الغمو 
 املستمر. 

املنهجية حتتاج إىل تنوع يف املشاركني وثقافاهتم وخلفياهتم ألن أغلب األشخاص يف بلداننا لديهم نظرة متشاهبة    . 6
 لألمور: 

خرجات ويزيد من نسبة اإلبداع، ولكّن هذا ليس  ال شك أن التنوع العلمي والثقايف واالجتماعي يرفع من جودة امل
قادحاً يف املنهجية، بل هي مسألة علمية معروفة وموجود يف كل مكان، وما ال يُدرك ُجّله ال ُيرتك كله. فنحن نؤمن أبن  

نرتك  جمتمعاتنا تتطور وثقافاتنا ابتت تتنوع وإن كانت ليست مبقدار التنوع املوجود يف الغرب، لكن هذا ال يعين أن 
 املنهجية حىت يصري التنوع يف أحسن أحواله. 

 حنن نستخدم أساليب أخرى لالبتكار وال نرى أننا جيب أن نستخدم التفكري التصميمي:   . 7

هذا شيء مجيل ونتمىن مشاركة ونشر هذه األساليب، فلم يقل أحد أن التفكري التصميمي هو املنهجية الوحيدة، وأاّن  
التفكري التصميمي ال يهدف للمنافسة يف ساحة االبتكار، وإمنا يُعطي مفهوماً خمتلفاً، أال وهو  له أن يقول. بل إن 

 االبتكار من أجل املستخدم، وليس االبتكار من أجل االبتكار فقط.

 التفكري التصميمي ليس منهجية لالبتكار أصاًل:  . 8

تعريفات االبتكار كثرية ولعل ما يروق يل أكثر هو أنه  هنا حنتاج أن نعِرف تعريف االبتكار للرد على هذا القول.  
"تطبيُق شيء جديد يكون له قيمة". وانطالقاً من هذا التعريف البسيط فإن التفكري التصميمي بال شك ينتج عنه  

ي  ابتكارات، وابلتايل فهو منهجية لالبتكار. كما أن الناظر املُنصف يرى أنه قد مت إدراج منهجية التفكري التصميم
ضمن مقررات الربامج األكادميية للدراسات العليا املتخصصة يف االبتكار جبامعات مرموقة، وكذلك معرتف هبا لدى  

 اجلمعيات املهنية املتخصصة ابالبتكار. 
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 أن جتمع الناس يف ورشة لساعات مث خيرجون حبل ويعتقدون أهنم يبتكرون فهذا تسطيح ملعىن االبتكار:  . 9

ملا حيدث يف التطبيق الصحيح للتفكري التصميمي، بل إن الناس أحياانً ختلط بني ورشة العصف  ما ذُكر ليس وصفاً 
الذهين اليت تتم خالل ساعات ومنهجية التفكري التصميمي. نعم، أحياانً يكون هناك بعض التحدايت الطارئة ميكن  

جياد حلول إبداعية للتحدايت املعقدة  حلها ابستخدام املنهجية بشكل سريع، عادة من يوم إىل مخسة أايم، إال أن إ
 حيتاج إىل وقت وجهد حبسب صعوبة وتعقيد التحدي، وليس هو عمل يوم وال يومني يف الغالب. 

 . البعض ال جُييد التجريب املتكرر للحل وهو من أساسيات التصميم:10

جليد أن تقضي الوقت األكرب  نعم هذا صحيح، ولكّن هذا ال يعيب املنهجية بل هو نقص لدى بعض املمارسني، فمن ا
يف االختبار والتجريب والتعديل، وأذكر أن أحد االبتكارات اليت رأيتها يف مؤمتر آيديو السنوي يف سان فرانسيسكو  

 .منوذج للوصول إىل احلل األفضل ١٠٠قد احتاج إىل جتريب أكثر من  
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 اجللسة الثانية:  •
o  :اتبع دور التفكري التصميمي. عنوان اجللسة 
o  :دقيقة.  150مدة اجللسه 

 موضوعات اجللسه:  •
o  التفكري التصميمي يف األعمال التجاريه 
o التصميمي يف رايدة االعمال  التفكري 
o  .اجراءات التفكري التصميمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث اليوم التدرييب ال

 الثانية دليل تدريب اجللسه 
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 التجارية التفكري التصميمي يف األعمال  

للوصول إىل كامل إمكاانته، جيب أن يتسق املنهج االبتكاري الرائج اتساقًا أكرب مع الواقع يف األعمال التجارية  
 املُؤسَّسة والديناميكيات االجتماعية بداخلها. 

رائجا يف العديد من الصناعات، مع حماولة   Design thinkingيف السنوات األخرية غدا »التفكري التصميمي« 
الشركات املُؤسَّسة تطبيق تقنيات حلل املشكالت اليت يتبعها املصممون على عمليات االبتكار داخل 

وتتضمن العناصر األساسية من منهج التفكري التصميمي: التكرار السريع، والتفاعل املبكر واملستمر مع   الشركات.
، واعتماد مقاربة التعلُّم  ;Hierarchyالعمالء، والتصميم السلس للعمليات مع قدر أقل من التدرج اإلداري  

من أي نوع يف أقرب   Mock-upsوصنع مناذج مصغرة  Prototypesالعملي اليت تتضمن بناء مناذج أولية  
 وقت ممكن من العملية. 

وفيما يلي الكيفية اليت جيب أن تُطبق فيها مبادرات التفكري التصميمي يف سياق الشركات: يُعرض حتٍد ابتكاريٍّ حمدد  
املعامل على فريٍق تلقى تدريًبا على التفكري التصميمي. فيجري الفريق أحباًًث لفهم املشكلة فهًما أفضل. بعد ذلك،  

واعتمادا على رؤيته يقرتح الفريق جمموعة متنوعة من احللول، ويبدأ بتصميم مناذج أولية، ويف هناية املطاف حُيدِّد فرصَة  
 عمل جديدة وُمرحبة. 

فرتض لسري العملية، ولكن هذا اندرًا ما حيدث. فعلى مدار السنوات السبع املاضية، ساعْدان أكثر  هذا هو النمط امل
مبادرة تفكري تصميمي، وتوصلنا إىل أن مثل هذه املبادرات اندرًا ما   50شركة يف السعي إىل حتقيق أكثر من  20من  

فاقم هذا اجلانب الفوضوي بسبب أنه يتعارض، يف  تسري وفق النمط النموذجي. فاالبتكار بطبيعته عملية فوضوية، ويت 
عدة أوجه، مع العمليات املُؤسَّسة والُبىن وثقافات الشركات. وحلسن احلظ، فبمجرد أن تفهم التحدايت، ميكنك  

 جتنب السقطات األكثر شيوعا. 

ففي هناية املطاف،   وأساس معظم املشكالت هو القطيعة بني التفكري التصميمي وعمليات إدارة األعمال التقليدية. 
يعتمد معظم جناحات الشركات على تقدمي منتجات ُمتوقَّعة من خالل وسائل قابلة للتكرار. وهذا يعين أن املؤسسات  
تقاوم بشكل غريزي إدخال الرؤية املُجرَّدة والفوضوية واملبهمة يف املعادلة. وهذا النفور من التفكري التصميمي يضرب  

ت، ممتدا من اإلدارة العليا إىل العمال الفنيني. فنجد أن املوظفني غالًبا ما حياولون التهرب  جبذوره عميقا يف املؤسسا
 من مهام التفكري التصميمي، ويتجنبون العادات ومنط التفكري اليت تتطلبهما هذه املنهجية. 
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 التنظيمي: ويف العديد من الشركات، هناك أربعة عوامل ثقافية تزيد من حدة هذا القصور  

 Specializationالتخصص   •
غالًبا ما يؤدي التخصص عن اتفاق ضمين خُيصِّص مهاّم حمددة ألقسام بعينها. وهلذا األمر أتثريان يف التفكري  

أواًل، غالبا ما جيد املشاركون من األقسام املختلفة صعوبًة يف التواصل بفعل وجهات نظرهم املُحدَّدة   التصميميك
مثل أقسام احملاسبة أو التدقيق  -جدا. ًثنًيا، الكثري من األشخاص، الذين ينتمون إىل أقسام تعترب تقليداي أقل إبداًعا  

وتوم كيلي   David Kelleyال اإلدارة ديفيد كيلي يعانون ضعَف ما يطلق عليه املفكران يف جم  -الداخلي 
Tom Kelley “  ”الثقة اإلبداعيةCreative confidence.  فإذا مل ُتشّجع قّط على أن ترى االبتكار  ،

واإلبداع جزًءا من عملك، وأخربك الكثريون أبنك لست ابرًعا يف هذا املضمار، فإنك على األرجح سُتسلِّم برأيهم.  
 حتكاك، وجيعل املؤسسة تعمل بسالسة أكثر، ولكنه يقلل أيًضا فرصة انطالق شرارة اإلبداع. وهذا سيقلل اال

 Human Speed Bumpsمطبات السرعة البشرية  •
املديرون يف بعض األقسام )ال سيما األقسام القانونية والشؤون التنظيمية واالمتثال( يرون أن دورهم يتمثل أساسا مبنع  
حدوث األشياء. ولتحقيق أقصى فائدة من التفكري التصميمي، جيب أن حيتضن املوظفون يف تلك األقسام سلوكيات  

استكشاف كيفية القيام ابملهام بطرق خمتلفة. وحيتاج األمر إىل نوع   هتدف إىل اإلجناز، ويركزون طاقتهم اإلبداعية على 
اليت تكون   Functional domainsخاص من القيادة لتمكني هذه الثقافة الداعمة يف اجملاالت الوظيفية  

 بطبيعتها متحفظة، وُمتجنِّبة للمخاطر. 

 Focus on Monetary Resultsالرتكيز على النتائج املالية   •
عات ذات املستوايت العالية من التجديد، جيب أن تكون التوقعات حول ما نتعلمه وليس النتائج. والرتكيز  يف املشرو 

ميكن أن يثبط اإلبداع، بل ومن املفارقة أنه قد يقلل   (Metricsاملبكر على النتائج املالية )أو غريها من املقاييس 
 من فرص النتائج املُدرِّة لألرابح على املدى البعيد. 

 Failure Phobiaخلوف من الفشل ا •
إن العديد من الشركات الراسخة يف السوق تعاقب الفشَل، وهو ما يردع اإلقبال على املخاطرة اليت حيتاج إليها  

التفكري التصميمي. ويف ورشة عمل مع شركة كربى ملنتجات للمستهلكني، طلبنا إىل املشاركني وضع فرضيات حول  
كني يف إحدى فئات املنتجات. وبداًل من وضع فرضيات مفيدة، وضع املشاركون  السلوكيات الشرائية للمستهل

فرضيات عامة واسعة النطاق وغري حمددة، سيكون من املستحيل اختبارها. وسرعان ما أدركنا أن املشاركني يف ورشة  
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سف، فإن تقليل نسبة  العمل كانوا يتجنبون ارتكاب األخطاء، اليت من املمكن أن يتعرضوا للمحاسبة عليها. ومع األ
 املخاطرة الشخصية ابلفشل يعين تقليل الفرصة اجلماعية للنجاح. 

وتشري األحباث، اليت أجريناها، إىل أن الشركات حتتاج إىل اختاذ مخس خطوات لتحقيق االستفادة الكاملة من إمكاانت  
 التفكري التصميمي: 

 التفكري التصميمي:تشجيع كبار املديرين على دعم وتشجيع مبادرات  .1
  Proactiveتوصلنا إىل أن فرق التفكري التصميمي تتطلب نوعني من االهتمام من اإلدارة العليا: نوع استباقي  

االهتمام االستباقي أييت يف العديد من األشكال، مثل إطالق املبادرة، واملشاركة يف   .Follow upوآخر للمتابعة  
 ا، وتذليل العقبات. العملية، والتوصل إىل األفكار وطرحه

األكرب هو اضطالع املديرون ابلكثري من املهام. فبداًل من متابعة   Limiting factorإالّ أن العامل املُحدِّد  
مبادرة تفكري تصميمي يف الوقت نفسه، يكون من األفضل للمديرين السعي إىل    15إىل   12التقدم، الذي حترزه  

 ميمي يف كل مرَّة. حتقيق هدف واحد من أهداف التفكري التص

 حتقيق التوازن بني فرق العمل:  .2
إن حتقيق التوازن بني التفكري احلدسي والتفكري التحليلي أحد أكرب التحدايت عند أتسيس ثقافة االبتكار. فإدارة فرق  

ة  العمل، اليت تطبق هذا التفكري، تكون مهمة صعبة ابلنسبة إىل املؤسسات القائمة، فمن الصعب منح األشخاص حري
 التصرف، ويف الوقت نفسه التأكد من أهنم ال يفقدون تركيزهم على أهداف العمل األخرى املهمة. 

 حتديد القواعد األساسية:  .3
حتتاج فرق التفكري التصميمي قدرًا كبريًا من االستقاللية حىت تؤدي عملها جيًدا. ومن مث ينبغي متكينهم الختاذ القرار  

 كل خطوة صغرية. والطريقة املناسبة للقيام بذلك هي حتديد احلد األدىن من  دون احلاجة إىل احلصول على إذن يف
القواعد لكل فريق، على سبيل املثال، كتابة قائمة تضم مخسة عناصر غري مسموح هلم القيام هبا، مثل تعريض صورة  

 للخطر، أو املشاركة يف أنشطة غري قانونية.  Brandالعالمة التجارية 

 مي يف عملية تطوير املنتجات: دمج التفكري التصمي .4
جمرد مهمة أخرى يتعني   - عادة ما يُعامل التفكري التصميمي على أنه مهمة أخرى ُتسندها اإلدارة الرئيسية للشركة

القيام هبا. ولتغيري هذا املنظور، حتتاج فرق العمل املسؤولة عن التفكري التصميمي إىل أن تدرس عن قرب عمليات  
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حمددة لعملية التفكري    Deliverablesمة ابلفعل. إذ قد يكون من املفيد تضمني خُمرجات تطوير املنتجات القائ
التصميمي، مثل التقييمات األولية للمستهلكني يف مرحلة حتديد املشكالت، وتقييمات املستهلكني على نطاق أكرب  

ل. ومن شأن الربط بني التفكري  يف مرحلة حلول السوق، وكذلك النماذج األولية والنماذج املصغرة يف مجيع املراح
التصميمي واسرتاتيجية االبتكار أن يسهل قياس أتثري التفكري التصميمي يف جودة املنتجات واخلدمات اجلديدة،  

 ومدى تلبيتها الحتياجات السوق. 

 إعادة حتديد املقاييس:  .5
رق العمل جيب أن تركز ليس على  نظًرا ألن التفكري التصميمي يرتبط ابملرحلة املبكرة من عملية االبتكار، فإن ف 

األرابح وإمنا على التعلُّم. ومن خالل التعريف الواضح لنتائج التعلُّم عرب طرح أسئلة )مثال: “ملاذا ال يوقع املرضى  
على منوذج املوافقة املستنرية”؟( ميكنك وضع فرضيات دقيقة )على سبيل املثال: “ألن االستمارة طويلة للغاية”، أو  

الستمارة غري مفهومة”(. وحىت إذا ابء املشروع أبكمله ابلفشل، فإن جتربة التعلُّم ستؤدي إىل طرح أسئلة  “ألن لغة ا
 أفضل أو إىل مشروع آخر. 

 Supporting Design Thinkingدعم التفكري التصميمي   •
التصميمي، مث شعرت  يف تدريب املوظفني على منهجيات التفكري  - بسذاجة- استثمرت العديد من الشركات  

ابإلحباط عندما مل تَر أتثريًا ملموًسا هلذا يف نتائج االبتكار. فاالبتكار بطبيعته عملية اجتماعية تتضمن، ليس فقط  
االبتكار، ولكن أيًضا إقناع األشخاص بتنفيذ املهام بطريقة جديدة. ولتحقيق النجاح، البد أن يرتبط برانمج التفكري  

قا ابلديناميكيات االجتماعية يف املؤسسة، إذ إنه، دون تطبيق آليات الدعم املناسبة، على  التصميمي ارتباطا وثي 
 األرجح لن حُيقَّق النتائج املرجوة. 

 رايدة األعمال  يفالتفكري التصميمي  

األساسي  شهد العقد املاضي ارتفاًعا يف برامج التعليم والتدريب يف جمال رايدة األعمال يف كل من سوق التعليم 
والتعليم العايل على مستوى العامل. وبدأ النظر ابلفعل إىل جمال رايدة األعمال ليس فقط بوصفه وسيلة خللق فرص  

العمل والنمو االقتصادي، ولكن أيًضا بوصفه آلية لتطوير املهارات يف القرن احلادي والعشرين، مثل اإلبداع والتعاون  
ترتكز   وإىل جانب ذلك، يزداد االهتمام أبساليب وأدوات وعمليات التصميم اليتوالفعالية الذاتية والتفكري النقدي.  

 .، واستخدامتها يف أماكن العمل واإلعدادات التعليميةحول اإلنسان 

https://www.entrepreneur.com/article/310282
https://www.entrepreneur.com/article/310282
https://www.entrepreneur.com/article/310282
https://www.entrepreneur.com/article/310282
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 :إليك أربعة طرق مُيكنك هبا القيام بذلك

 حتديد مشاكل صرحية . 1
صف املشاكل الصرحية أبهنا قضااي معقدة يصعب حتديدها، فضاًل عن أهنا متشابكة وفريدة من نوعها وهلا عواقب  تو 

غري معروفة. ومن األمثلة على ذلك، القضاء على الفقر وقضااي االستدامة والرعاية الصحية والتعليم؛ ويف سياق  
، وإنشاء مناذج  التخطيط االسرتاتيجي طويل املدى الشركات، قد يشمل ذلك موضوعات مثل أحباث العمالء، و 

األعمال. ويف عملية التفكري التصميمي، غالًبا ما ُتصاغ املشاكل الصرحية ابعتبارها أسئلة بصيغة “كيف ميكننا” لدعم  
خذ وقتك لتحديد املشاكل الصرحية نصف السنوية أو املومسية داخل  طرح األفكار املبتكرة يف بداية جلسة التفكري. 

 .مؤسستك لتشجيع املسامهني يف التخصصات املختلفة على املشاركة واملسامهة يف التخطيط املستقبلي

 املسامهة يف إنشاء منوذج . 2
املالحظات فيما يتعلق أبنشطة   ميكن أن يساعد منوذج عملية التفكري التصميمي يف تتبع التقدم وقياس النتائج وتقييم  

رايدة األعمال. على الرغم من وجود موارد متعددة لالختيار من بينها، إال أن النموذج األساسي مكون من مخس  
 خطوات، وهي التعاطف والتعريف والتصور ووضع النموذج األويل واالختبار املدعوم وفًقا ملا طرحته مدرسة

“Stanford d.school” مكان رائع للبدء. ميكن أن يساعد أيًضا وجود منوذج للعملية يف وضع  ، واليت تعد
 .إطار وجدول زمين أكرب ملشاريع رايدة األعمال داخل مؤسستك أو جمتمعك 

 . السماح بنمطي التفكري املتباين واملتقارب 3
على ُسبل تدوين األفكار املتقاربة إىل جانب بعضها البعض يف شكلني هندسيني متقاربني   التفكري التصميمي يعتمد 

خليال واإلبداع  )ُمعنّي(، واليت تسمح ابستخدام كلتا طريقيت التفكري املتباين واملتقارب. ويرتبط التفكري املتباين عادًة اب
والفضول واستكشاف اإلمكانيات املتعددة، بينما يركز التفكري املتقارب على اجلمع بني األفكار لتشكيل حلول فردية  
ملموسة. والعامل الرئيسي هو وجود مراحل منفصلة ألمناط التفكري هذه، وذلك لتجنب طرح املدخالت اهلامة للغاية  

ن أن متنع العملية اإلبداعية، أو على العكس، طرح العديد من اخليارات اليت ليس هلا  يف املراحل االستكشافية اليت ميك 
إجاابت دون وجود حل عملي. تعد بعض األدوات مثل ختطيط التعاطف ورسم خرائط لرحلة العمالء من الطرق  

ماذج األولية مناسبة متاًما  الرائعة للتفكري املتباين، يف حني أن اختيار األفكار وختطيط اإلجراءات وأدوات إعداد الن
 .ملراحل األفكار املتقاربة 

https://www.entrepreneur.com/article/251926
https://www.entrepreneur.com/article/310282
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 بناء بيئة تعلم مجاعية . 4
يف إطار التصميم الذي يرتكز حول اإلنسان. وتعد   املبادئ املهمة  تعد التجارب والتعاون والتعلم النشط من  

املادية والنفسية اليت تشجع التفاعالت القائمة على فرق العمل وتكوينها هي املفتاح لدعم هذه العقليات  املساحات 
يف احلياة. يف املمارسة العملية، ميكن أن يبدو هذا كأي وسيلة بدًءا من ُسبل التعاون عرب اإلنرتنت وصواًل إىل املساحة  

نولوجيا. جيب أن تكون األنشطة املخططة داخل هذه البيئات مرنة  اإلبداعية املوحدة ابستخدام أدوات التصميم والتك 
 .بشكل مثايل وتكراري وموجه حبسب املشروع، مع الرتكيز على النماذج األولية واختبار حلول متعددة 

 اجراءات  التفكري التصميمى 

به متسلسلة، هذه الثالث  إجراءات التفكري التصميمي ينظر إليها كمساحات ثالث متداخلة أكثر من كوهنا مراحل مرت
 مساحات هي: 

 التنفيذ.    -توليد األفكار    -اإلهلام   

o  .مساحة اإلهلام هي مساحة استكشاف املشكلة أو الفرصة اليت حتفز للبحث عن حل 
o   .مساحة توليد األفكار خاصة خبلق التصورات واألفكار واملفاهيم وتطويرها واختبارها 
o ل من كونه مشروع جمرد إىل حياة الناس بشكل مباشر. مساحة التنفيذ هي املسار إلخراج احل 
 املراحل اليت مير هبا التفكري التصميمي حبسب أديو هي:  •
o  :اإلستلهام 

 هي مرحلة اإلهلام لطرق تفكري جديدة من خالل البحث و إستكشاف ما حيتاجه الناس فعاًل. 

o  :توليد األفكار 
 هي مرحلة الدفع ابلتفكري إىل ما وراء احللول الواضحة جتاه األفكار الغري متوقعه و األكثر إبداعًا. 

o  :جعل األفكار ملموسة 
 هي مرحلة يتم خالهلا بناء النماذج األوليه لتعلم كيف جعل األفكار أفضل. 

o  :مشاركة القصة 
 هي مرحلة صناعة قصة إنسانية إلهلام وحتفيز األخرين حنو أخذ القرار واإلستفادة من النتائج. 

https://www.entrepreneur.com/article/251105
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النتائج العظيمة يف ابتكار حلول مرغوبة، متاحة تقنياً، ومستدامه اقتصادايً من خالل إستخدام هذه املنهجية هو ما  
على مستوى العامل تدرجه ضمن إجراءات  أعطى التفكري التصميمي مكانته وجعل الكثري من املؤسسات والشركات 

 اإلبتكار و صنع احللول لديها. 

 الركائز األساسية للتصميم اجليد  •
للمستخدمني من خالل املنتجات،   - نفسياً وبصرايً -أعظم قدرات التصميم هي القدرة صنع احللول املناسبة واملرغوبة  

 اخلدمات، واإلسرتاتيجيات. 

يمة حنتاج إىل ختطي مرحلة التفكري يف التصميم على أنه اجلماليات فقط ونتحلى  لكن لنصل ملثل هذه النتائج العظ 
 ابلعقلية الصحيحة جتاه التصميم. 

 التصميم يعين حل ملشكلة  •
أول مفهوم جيب العمل عليه عند التصميم هو أن يكون التصميم حل ملشكلة حقيقية موجودة لدى الفئة املستهدفة  

هو الركن األساسي الذي يعطي التصيم قيمته وهو ما جيعله خمتلفاً عن الفن مثال.  من التصميم. مفهوم حل املشكلة 
وكمصمم أو كمستفيد من التصميم جيب أن تفهم متاماً أن التصميم يُعىن حبل املشاكل قبل أي شيء أخر كاجلمال  

 البصري على سبيل املثال.  

املشكلة اليت نريد أن نصنع هلا احلل التصميمي.  يف أول مراحل التصميم جيب أن يكون الرتكيز على حتديد وفهم  
 وكمصممني نستخدم عادة أدوات كاإلستقصاء وطرح األسئلة، املالحظة املباشرة، التعاطف … اخل.  

كل هذه املمارسات حىت نضمن فهمنا للمشكلة احلقيقية اليت تواجهها الفئة املستهدفة من التصميم. ألنه جيب أن  
 الصحيحة قبل التأكد من بناء احلل الصحيح للمشكلة. نتأكد من حلنا للمشكلة 

بناء التصميم بدون النظر والتمحور حول احلل الذي يقدمه للفئة املستهدفة ال معىن له، والناتج من العملية حىت وإن  
تهدفة  كان يف منتهى اجلمال أو الوظيفية ال يتعدى كونه قطعة فنية ال تقدم أي إضافة أو أتثري أو قيمة للفئة املس

 لإلستفادة من ذلك التصميم. 

 احلل التصميمي اجليد = وظيفية عالية 

 املفهوم األخر والركيزة األخرى لصنع تصميم صحيح ذا قيمة هو الوظيفية العالية والصحيحة للحل التصميمي.  
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 اجلمال جزء مهم من صنع احلل التصميمي •

 الصحيحة هي اجلمال. الركيزة الثالثة للحل التصميمي ذا الوظيفية 

فجزأ ال يتجزأ من صنع حل تصميمي مرغوب هو أن حيقق مستواً من اجلمال من حيث التكوين، األلوان، الرتتيب،   
 األشكال ... اخل.  

 فالناس مييلون لإلميان بصالحية وقيمة اإلشياء اجلميلة أكثر من األقل مجااًل وهذا جزء من التكوين النفسي لإلنسان.   

لذلك عندما نعمل على صنع حل تصميمي ذا وظيفية عالية لكن نغفل اجلمال فإننا خناطر خبسارة رغبة الفئة  
 املستهدفة يف إستخدام وإمتالك حلنا التصميمي. 

العمل على اجلماليات يٌعىن ابلعمل على إًثرة مشاعر إجيابية جتاه احلل التصميمي سواء أكان منتج، خدمة،  
 إسرتاتيجية.  

احلال فاجلمال قد يتعدى اجلمال البصري إىل احلواس األخرى كالسمع أو الشم، وكيف ميكننا من خالل    وحبسب
فهمنا للفئة املستهدفة أن نصنع هلم جتربة مجيلة تثري املشاعر الصحيحة جتاه حلنا التصميمي من خالل احلواس  

 املختلفة. 
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 6-نشاط 
 فردي"" – مناقشة""

دور التفكير التصميمي في ريادة مما سبق وضح  عزيزي المتدرب

 االعمال.
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