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Abstract:  

 The research discussed the concept of design thinking based on its 

relationship with the design specialist and its intellectual methods in 

analyzing phenomena to find solutions to the problems of the 

physical world in which we live, by identifying the foundations of 

design knowledge from studying humanistic theories and patterns of 

human thinking, through the cognitive references to the concept of 
design thinking, which was defined by cognitive modeling Creative 

thinking and designedly ways of thinking. And we found that design 

thinking is a mental strategy through which the design specialist 

intends to exhibit phenomena to find solutions to them, a strategy 

that differs from scientific and other artistic strategies. As this 
strategy adopts logical thinking related to the real world and creative 

imagination linked to the technical aspects of problem solving. The 

research found that this mental strategy is used in other disciplines 

based on creative thinking in achieving its products, such as 

business management and competition between companies. The 

research offer a group of creative strategies that have the ability to 
develop creative thinking for design professionals and other creative 

specializations. 
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اتيجياته ال  ي التصميم الصناعي دباا التفكير التصميمي واسير
 
 ية ف

 

 2 جاسم خز ل بهيل

 
 الملخص

ناقش البحث مفهوم التفكير التصميمي انطالقا من عالقته بمتخصص التصميم واساليبه 
ي تحليل الظواهر إليجاد الحلول لمشكالت العالم المادي الذي نحيا فيه، عير 

 
الفكرية ف
ي، مرورا  أنماطعىل أسس المعرفة التصميمية انطالقا من دراسة التعرف  التفكير البشر

ي تحددت بالنمذجة المعرفية 
بالمرجعيات المعرفية لمفهوم التفكير التصميمي والت 

اتيجية بدايي والتفكير اإل  جد ا  التفكير التصميمي هو اسي 
 ورر  المعرفة التصميمية  ووج

ها المصمم  اتيجية ت إىلعقلية يعمد عير حليل الظواهر إليجاد الحلول لها، وهي اسي 
اتيجيات العلمية والفنية   اتيجية تعتمد التفكير  إذ  تختلف عن االسي 

ا  هذه االسي 
ي المرتبط بالعالم الواقعي والخيال اإل 

 المرتبط بالنوا  الفنية لحل المشكالت  بدايي المنطق 
اتيجية العقلية يفأ إىلوتوصل البحث  ي التخصصات ال   هذه االسي 

 
ى خر اد منها ف

ي انجا  نتاجاتها، ملل إدارة االعمال والمنافةة ينر  بدايي المعتمدة عىل التفكير اإل 
 
 ف

كات  وتم التوصل  اتيجية أ إىلالشر ية تملك القدرة عىل تنمية التفكير إبداعثت  عشر اسي 
 .ىخر ية ال بداع لمتخصيي التصميم والتخصصات اإل بدايي اإل 

اتيجيات اإل : احيةالكلمات المفت ، االسي    ية، التصميم الصنايي بداعالتفكير التصميمي
 

 

 : المقامة
ا 
ً
ي حنر  أنه قد يكو  مهنة إضافيفرض عالمنا التنافسي ضغور

 
ي مطالبته بالشعة والدقة  لذلك، ف

 
ية عىل المصمم ف

 تصميم المنتجات ليس يتخصص سهل أو  مجزية، فإ  التصميم الصنايي 
ً
أو  د مفهوم معقد ملل الذكاء  تحديإ إذ  أبدا

ي تنتمي 
 إىلالةلوك ملل التصميم هو دائًما مةع صعب  وعند تقديم تعريف جديد، يتعنر  عىل المرء أ  يذكر الجزاء الت 

ا، حيث خر المفهوم المحدد وال أو  المنطقةأو  المجال
ً
، فإ  التعريف الجديد يحدث فرق ي ال تنتمي إليه  وبالتاىلي

ى الت 
ي نها

 
ي إنشاء تعريف جديد  يصبح ف

 
ية المطاف عرضة لجميع أنواع التعليقات النقدية  ومع ذلك، هناك عدد من المزايا ف

، أخر من ناحية، سيكو  لديه القدرة عىل تجنب الغموض  ومن ناحية  ى، فإنه يةهل التواصل داخل مجال بحث معنر 
مفهوم المحدد يوضو  تكامل النتائج وكذلك ينر  المتخصصنر  من مختلف التخصصات  عالوة عىل ذلك، يدعم ال

ي  
ي مجال متعدد التخصصات بشكل حقيق 

 
العملية لمختلف مناهج البحث والدراسات  ويصد  هذا بشكل خاص ف

وري التوصل  ي هذا  إىلالحد الدن  من اإلجماع للتوصل  إىلكالتصميم، حيث من الض 
 
 للتقدم ف

ً
ا ك، وأخير

تفاهم مشي 
ا، إال أ  التفكير التصميمي اكتةب المجال  وعىل الرغم من أ  ال

ً
ي التصميم ليس له تقليد رويل جد

 
ي ف بحث التجريتر

ي يطبقها المصممو  أثناء عملية التصميم  
ي يصف النشطة المعرفية الخاصة بالتصميم الت  ي مفهوم نموذجر

 
 موقًعا ف

ايدة من البحاث حول أدوات وأسا    ليب التصميم  ومع ذلك، ولغرض مةاعدة المصمم، نجد ا  هناك مجموعة مي  
ي شكل  إىلفا  هذا قد يؤدي أيضا  

 
ي هذا المجال، من قبيل:  ما هي إضاف

 
 من االرباك يتملل احيانا عير سةالل قد يطر  ف

ي يجب أ  يةتخدمها المصمم يهذا الخصوص ؟
ي هذه الحالة؟ الدوات الت 

 
 وأي الساليب يجب أ  يتبعها ف

ي أشياء مختلفة لشخاص 
االعتقاد بأ  هناك رريقة واحدة صحيحة  إىلمختلفنر  وقلة من الناس يميلو   التصميم يعت 
  وبالنةبة بداعمجموعة واحدة من الدوات الصحيحة  فبالنةبة للبعض، التصميم يدور حول الخلق واإل أو  للتصميم،

هم  أو  ين، إنها مهارةخر لل  ي حد   -قد اليزال -فن  ولغير
 
ء متعلقا بعملية التصميم ف ي

ي الوقت الذي يجعل  كل شر
 
ذاتها  وف
ا غنًيا للدراسة والممارسة، إال أنه يمكن أ  يجعل من المر شأنا 

ً
تعقيدا عند كتابة  أكي  هذا كله من التصميم موضوع

ي الجميع، عىل قدر تعلق االمر  أشكالبحث  يشتمل عىل 
اصحاب التجربة أو  التخصص بأصحابومحتوى يرض 

ية ضمن هذا الحير  المع ي التنظير
 
  رف

ي تلك اليام المبكرة، كانت 
 
ي  ومع ذلك، ف

ة منذ ستينيات القر  الماض  اكتةب مفهوم التفكير التصميمي أهمية كبير
ي الممارسات التصميمية متناثرة 

 
ات تطبيقه ف  Simonالعمق) إىلكونها تتصف باالفتقار   إىلحد ما وتميل  إىلتفةير

                                                           
gasim.khazaal@cofarts.uobaghdad.edu.iq    ، .عراق، الجامعة بغدادد ،
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H.،1969ي محاولة لردم تلك الهوة تم
 
" بعد بضع سنوات عندما استخدمه  (   وف إنشاء مصطلح "التفكير التصميمي

Rowe  ي االشارة
 
 Roweحدد  إذ  ( Rowe، 1987"النةيج متعدد الوجه التخاذ القرار" فيما يتعلق بحل المشكالت) إىلف

 من ذلك المصطلح يهذا الجزء من العملية التصميمية الذي ال يتم التحكم فيه من خالل إجراءات مبالغ فيها، 
ً
ولكن بدال

تطورات نظرية أو  ينتهج رريقة مبتكرة لحل المشكالت  وتتغير المفاهيم عىل مدار الوقت نظًرا لوجود معرفة جديدة
ا 
ً
: ما أو  تقدم ررق ي هذا البحث، تنطلق من هذا االفق لتتملل بالتاىلي

 
، فإ  االسئلة المطروحة ف ات جديدة  وبالتاىلي تفةير

ي أدت الذي يشكل بالضبط المعر 
؟  ما هي مرجعياته المعرفية؟ هل يرتبط  إىلفة الت  فهم جديد لمفهوم التفكير التصميمي

اتيجياته اإل خر ية ال بداعالتفكير التصميمي بالتخصصات اإل  ي يمكن ا  تلهم بداعى خارج حقل التصميم؟ ما هي اسي 
ية الت 

ة؟ بداعإل  ىخر ية ال بداعالمصممنر  من كافة التخصصات التصميمية والتخصصات اإل   نتاجات تصميمية وانجا ات ممير 
ي كونه مقاربة معرفية لماهية التفكير التصميمي وتحديد المرجعيات المعرفية  :أهمية البحث

 
تتجىل أهمية هذا البحث ف

اتيجياته اإل  ي تحديد اسي 
 
ي أسةت له بما يةهم ف

ي اغناء القاعدة المعرفية بداعالت 
 
ي يمكن ا  سةاهم ف

ية الت 
اتيج ي تعتمد اإلنجا  اإل خر يات التطبيقية للمصممنر  والتخصصات ال واالسي 

  أساسا لنتائجها ونتاجاتها  بدايي ى الت 
 هافا البحث

ي عالم التصميم   1
 
ي تعتمد مبدا اإل و  وفروعه المختلفةتحديد الدوار المختلفة للتفكير التصميمي ف

ي  بداعالت 
 
ف

 نتاجاتها  

اتيجيات تصميمية منطلقة من الجوه  2 ي إيجاد معايير فكرية إيجاد اسي 
 
ر المركزي للتفكير التصميمي سةاهم ف

 وتنفيذية للمصممنر  إلثراء نتاجاتهم التصميمية  
 تحايا وتعريف المصطلحات

ي جميع جوانب 
 
: منهج ايتكاري قوي وفعال ويمكن الوصول إليه عىل نطا  واسع، ويمكن دمجه ف التفكير التصميمي

ي يمكن للفر 
ي لها بالتاىلي تأثير العمال والمجتمع، والت 

ي يتم تنفيذها والت 
اد والفر  استخدامه لتوليد الفكار المتطورة الت 

ي يتم من  إىلويشير التفكير التصميمي   ( Brown، T،2009،p3فعال)
اتيجية والعملية الت  العمليات المعرفية واالسي 

ي واآل
حات المنتجات الجديدة والمبان  فر  أو  ذلك( من قبل المصممنر   إىلالت وما خاللها تطوير مفاهيم التصميم )مقي 

 ( Visser، W، 2006،p82التصميم)
اتيجية التصميمية هي  ي  واالسي 

ي ظل ظروف الجهل الجزن 
 
اتيجية هي قاعدة التخاذ القرارات ف اتيجية: االسي  االسي 

ي تحدد نطا  التصميم واتجاه النم
 ( Freedman،2013،p13و)مجموعة واسعة من قواعد القرار والمبادئ التوجيهية الت 

ء جديد وقيم بداعاإل  ي
ي يتم فيها سشكيل شر

 E. Paul كما يقولأو   ( Mumford،2003،p110حد ما ) إىل: هو الظاهرة الت 

Torrance  هو عملية أ  تصبح حةاسا للمشاكل وأوجه القصور، واللغرات المعرفية  والعنارص المفقودة والتنافر" :

صياغة فرضيات حول أوجه القصور، أو  التخمنر  أو  يد الصعوبات والبحث عن الحلولتحد إىلة ضافوهلم جرا  باإل 
ا التوصل   النتائج المرغوبة )الجديدة(") إىلواختبار هذه الفرضيات وإعادة اختبارها وربما تعديلها وإعادة اختبارها ؛ وأخير

Torrance،2013،p6 ) 
اتيجيات اإل  : هي مج :يةبداعاالسي  ي

ي سةاعد التعريف االجران 
ية واالنجا ية والت  موعة من الطرائق المعرفية والتفكير

ي التفكير والعمل بطر  مبتكرة إلنتاج نتاجات تصميمية تحمل صفة الجدة والتمير   
 
 المصمم ف
 دبيات البحثأاستعراض 

 التفكير  أنماط
 نحو استنتاج معنر   وعادة ما يعد التفكير ه إذ  أهمية للمصممنر    كي  التفكير والخيال ربما كانا العامال  ال 

ً
ا وموجها

ً
ادف

ض   -ى أخر من ناحية  -يتعقد هذا  المفهوما  ليشمال المنطق وحل المشكالت وتكوين المفاهيم  وعند "التخيل"  يفي 
حد ما دو   إىلإ  الفرد يةتمد خصائص خياله من تجربته الخاصة، حيث يجمع المواد بطريقة غير منظمة نةبًيا  و 

ية وكذلك أحالم اليقظة تحت فئة الخيال   وقد  يعد هذا النوع من بداع  وعادة ما تندرج الفكار الفنية واإل هدف مباشر 
ا  
ً
 بذات القدر الذي يبدو عليه مفيد

ً
ي  إذ  التصنيف التبةيطي مضلال

 
انه يمكن حل العديد من أنواع المشكالت، حت  ف

ية وخيالية  وهذا اليمنع بالتأكيد أ  يكو  الفن منطقًيا وله إبداعالتخصصات المنطقية الظاهرة ملل الهندسة، بطريقة 
 (  Mueller،1967الفنية باستخدام منطق نظرية المعلومات) شكالمن الممكن دراسة هيكلية ال  إذ  ينية متطورة  

ي هذا الصدد،  اقي   
 
ي  Murphyوف شخصية الداخلية  واالحتياجات ال أ  العمليات الذهنية تتأثر بقطبنر  : العالم الخارجر

ي دراسته للشخصية، كا  
 
ين، والهيمنة الناتجة عن بعض  Murphyوف مهتًما بشكل خاص بحةاسية الفرد لهذين التأثير

ي يمكن مالحظتها لدى الفرد  وقد كا  من الواضح ا  الشخص العادي نادًرا ما يشغل بشكل كامل كال 
أساليب التفكير الت 

كة ين بصيغة مشي  جانب ذلك ، من الممكن  إىللمدة واحدة من الوقت، ولكنه يتناوب ينر  االثننر   و  من هذين التأثير
ي احدهما 

 
ا ف ً ي بموجبها يمكن ا  يتوقع الشخص العادي تأثير

 (  Murphy، 1947)خرمن ال  أكي  تحديد الظروف الت 
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ا من االهتمام بمتطلبات العالم ا
ً
 من االحتياجات يبدو جليا مما سبق، أ  حل المشكالت يتطلب مزيد

ً
ي بدال لخارجر

ي الوقت الذي يهتم فيه الفرد 
 
ي المقام الول يتلبية  -ىأخر من ناحية -العقلية الداخلية  ف

 
اثناء التفكير الخياىلي ف

ي  وعىل ما يبدو فأ  هذا 
ي الذي قد يكو  غير ذي صلة بالعالم الحقيق 

 
االحتياجات الداخلية من خالل النشاط المعرف

ا نفة
ي العالقة ينر  التصميم والفن  يقدم تميير ً

 
ي العالم  إذ  ًيا يوا ي التميير  ف

 
غالبا ما يتم توجيه التصميم نحو حل مشكلة ف

ي يينما يكو  الفن ذو دوافع ذاتية 
ي أنه  إىلالحقيق 

حد كبير ويرتكز عىل التعبير عن الفكار الداخلية  وا  كا  هذا ال يعت 
التقييم من خالل  إىلدائًما  -منتجات التصميم–ميم، لكن ربما يحتاج نتاجه يمكن استبعاد الفكر الخياىلي من عملية التص

ي  
ي حت  يكو  عمل المصمم ذا صلة بمشكلة العالم الحقيق 

 التفكير العقالن 
ي   ا لدراسة الذكاء البشر

ً
ي سيا  متصل تملل المدرسة العاملية مقاربة شائعة جد

 
ي أ   إذ  وف

 
يعد هذا المنطلق المعرف

ا عىل الذكاء ال
ً
ي قد يكو  كل منها موجود

ا، بل هو مجموعة كاملة من العوامل ذات الصلة الت 
ً
 بةيط

ً
ي ليس عامال بشر

ي أي فرد  واثناء مراجعته لهذا المفهوم ، خلص أو  نطاقات أكير 
 
 إىلأنه يمكن تقةيم العوامل الفكرية  إىل Guilfordأقل ف

ي التفكير والذاكرة الرئيةيتنر   عوامل التف
ي هي ال مجموعت 

، والت  اإلدراك واإلنتاج  إىل Guilfordأهمية هنا، قةمها  كي  كير
 (  Guilford،1956والتقييم)

ي بالتعرف عىل فئات الشياء
الفكار وفهمها  هذه القدرة التحليلية أو  وهكذا ترتبط عوامل اإلدراك الخاصة بالفكر اإلنةان 
ي التفكير 

 
ي Guilford اليويي  وبالنةبة ل  عىل التصنيف والتعرف لها أهمية قصوى ف

 
، تؤثر عوامل اإلدراك هذه عىل قدرتنا ف

ا  مشاكل  إىل، Guilfordمعانيها  كما يشير أو  وظيفتها أو  تحديد وفهم المشكالت سواء كانت متعلقة بمظهر الكائنات
ي التصميم، ومن المحتمل أ  تكو  القدرة عىل الت

 
ة ف ميير  ينر  الطبقات التصويرية النواع التصويرية والهيكلية كلير

ي ذات الةيا  تهتم المجموعة اللانية من عوامل التفكير لدى 
 
والهيكلية للمصمم عىل جانب كبير من االهمية  و ف

Guilford  باستخالص بعض النتائج النهائية  عىل اساس ا  "ما بعد فهم المشكلة، يجب علينا اتخاذ المزيد من
تيب  Guilford(  ومللما تتعامل عوامل اإلدراك لدى Guilford، 1967،p114الخطوات لحلها") مع قدرة التعرف عىل الي 

ض قدرتنا عىل إنشاء ، فإ  عوامل اإلنتاج تفي  إنتاج هذه النماذج اللالثة داخل النظام  أو  التصوري والهيكىلي والمفاهيمي
ي 
 
ي التحقيق ف

ا كما اقي   االنموذج، فق 
ً
ض أنه سيكو  هناك قدرة لكنه وجد أ  الواقع لم يكن جيد قدرات التخطيط، افي 

ا أنه أو  تقدير الطلبأو  عىل رلية
ً
اض أيض ة من سمات اإلعداد للتخطيط  وحيث تم االفي  عدم وجوده، كةمة ممير 

ي إعداد الخطة  وهكذا، لم يجد جيلفورد أو  الفكار أو  ستكو  هناك قدرة عىل إنتاج النظام ينر  الشياء
 
الحداث، ف

 من عوامل اإلدراك   إىلالنظام، ولكن قدرة واحدة بدا أنها تنتمي أو  ىل التعامل مع الهيكلقدرتنر  ع
ً
عوامل اإلنتاج بدال

هم، ي أسلوب تفكير
 
ض أ  جميع المصممنر  متماثلنر  ف

ي أال نفي 
االشياء بصورة متطابقة  إىلانهم ينظرو  أو  وبالطبع ينبع 

ي مجموعة   
 
ة لالهتمام، حدد وليس بعيدا عما سبق ذكره، وف ه سلةلة من  Anton van Bakelمن التجارب الملير ما يعتير

ي يمكن تحديدها وربطها مع اختالفات الشخصية  وعزت تجاربه ومقابالته مع  أنماط"
التفكير المعماري" المختلفة والت 

، سةلةل وتركير  االنتباه  رسم ما سماه مةاحة  Van Bakelمجموعة من العوامل المختلفة  فقد اختار  إىلالمصممنر 
نامج )أو الموجز(، والمفهوم )أو مبدأ التصميم( والموقع  ومن المالحظ  الحل، كمللث تكللت اركانه بالفئات اللالث :  الير
ي الواقع أ  مشكلة ركن 

 
هنا ا  فئاته ال تقوم باالشارة بشكل مباشر النموذج مشكالت التصميم، ولكن يمكننا أ  نرى ف

ي مل
 
نامج( ف ي ، وركن )المفهوم( عبارة عن قيود ينشئها المصممو   وفق مصاديق )الير

لله عبارة عن قيود يولدها المتلق 
 van ذاتية،  اما ركن )الموقع( فيمكن النظر اليه عىل انه المصدر الرئيس للقيود الخارجية للمصممنر  بشكل عام )

Bakel،1995  ي  إىل(  سشير هذه النتائج يوضو
 
ي بعض التباين اللابت ف

 النهج الذي يمكن النظر اليه كمةألة تفضيل ذان 
ي بذل المزيد من الجهد لدراسة مدى تباين هذا النهج وفق عالقته بعنارص 

مرتبط بعوامل شخصية  ومع ذلك، ينبع 
ي تتفاعل فيها هذه العوامل المختلفة 

وع، قبل ا  يكو  من المناسب الجزم بالكيفية الت  مؤثرة ملل الوقت، ونوع المشر
وع معنر   فع ي مشر

 
 لًيا لتحديد النهج الذي يتبعه مصمم معنر  ف

 المرجعيات المعرفية للتفكير التصميمي 
ي واقع االمر–التفكير التصميمي 

 
دراسة المشكلة وتقديم الحلول الممكنة واختيار الحل  إىل يةع إبدايي هو تفكير  -ف

ميمي اسمه المتعارف عليه اليوم، مر بمجموعة من المناسب لمعالجة تلك المشكلة  وقبل ا  يأخذ التفكير التص
ي تختلف عن الطريقة 

ي يفكر يها المصمم والت 
المراحل المعرفية ارلق عىل كل منها مةم محدد لتعريف الطريقة الت 

 : ي يفكر يها العالم والفنا   ويمكن تحديد هذه المرجعيات المعرفية بالتاىلي
 الت 

 أوال: النمذجة المعرفية
ي يعود تاريخها ن

 التفكير التصميمي من حركة أساليب التصميم الت 
ً
ي  إىلشأ مصطلح

 
ع الباحلنر  ف الةتينيات، عندما شر

تلعب دوًرا مهًما  cognitive modellingا  النمذجة المعرفية  إىل Archerمجال التصميم يتحديد ربيعته  وقد توصل 
ا عن العلوم والنشطة

ً
ي جعل نشاط التصميم مختلف

 
ي خر العلمية ال  ف

اض بأ  الطريقة الت  ى عندما قال:" الحظ االفي 
ي أخريصمم يها المصممو  )وكل شخص 

 
هانهم، وا  التالعب بالفكار وتقييمها قبلها وأثناءها وبعدها، سشكل إذ ( صوًرا ف
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ي ولكنه يختلف عنه  
لنمذجة المعرفية، تمكنهم ا  لدى البشر قدرة فطرية عىل ا إذ  نظاًما إدراكًيا يماثل نظام اللغة اللفط 

ذلك  وعىل هذا االساس، فإ  نشاط التصميم ليس مجرد  إىلمن التعبير من خالل التخطيط والرسم والبناء والتمليل وما 
ا من خالل 

ً
ة، قابلة للمقارنة مع العمليات العلمية والكاديمية، فهي مختلفة عنها، من حيث انها  تعمل أيض عملية ممير 

 (  Archer،1979،p18 جة")وسيط يدي النمذ
ي ورقة  Archerكا  

 
يطور إراًرا نظرًيا لربط مصطلح "النمذجة المعرفية" ينشاط التصميم وتصميم البحوث والتعليم  وف

داخلية من وحدة تعليم التصميم التابعة للكلية الملكية للفنو ، حاول من خاللها تناول ربيعة وحالة النمذجة المعرفية 
ي مماثلة للقدرة اللغوية ضمن نشاط ا

ة للعقل اإلنةان  لتصميم بقوله: " يعمل نشاط التصميم من خالل وجود قدرة ممير 
 ( Archer،2011،p4 والقدرة الرياضية  هذه هي القدرة عىل النمذجة المعرفية")

حيث تعتمد رريقة تفكير يمكن القول انطالقا مما سبق ا  النمذجة المعرفية تملل جزًءا أساسًيا من نشاط التصميم، 
   مشاكل التصميم غالًبا ما توصف بأنها مشكالت "معقدة")أ إذ المصمم عليها بشكل مباشر  

Cross،1982،p224(،)Cross،1990،p127 وال توجد رريقة محددة لحلها  ومن أجل تحقيق النتيجة المرجوة من ،)
 ما يتعنر  عىل المصممنر  استخدام الخير 

ً
ات الةابقة لتشكيل المفاهيم والحلول الممكنة  ويعلق خالصة معينة، غالبا

Archer  حد ما، وعقلنا الفريد يمتلك القدرة عىل جعل نشاط التصميم  إىلعىل ذلك بقوله: "يمكن للجميع التصميم
ا  لذلك، يجب أ  ننظر 

ً
") إىلممكن ي

(  هذا Archer،1979، p17-18المصطلح من منظور علم النفس التطوري واإلنةان 
ي ما يتعلق بقدرة اي انةا  عىل النمذجة المعرفية بقوله : "يمكن أ  يتصف التالعب  Pinkerجانب ما تطر  اليه  إىل

 
، ف

ي تعليمات محددة ملل معرفة  "كيفية 
 
]الذي يةتخدمه الناس[ بالجدة، ل  المعرفة اإلنةانية ال يتم وضعها ف

ريات بديهية ]نماذج[ من الكائنات والقوى والمةارات والماكن يحلل البشر دائًما العالم باستخدام نظ إذ  االصطياد"  
ين، تحلل معتقداتهم خر والخال  والحاالت والمواد والجواهر الكيميائية الحيوية المخفية، وبالنةبة للشخاص ال 

ى ضمن  نفس الةيا   وعىل وفق ذلك، يؤلف الناس معارف وخطط جديدة عن رريق خر ورغباتهم وسلوكياتهم ال 
ي 
 
 عىل التفاعالت التوافقية ينر  هذه القواننر  ف

ً
 (  Pinker،1997،p188 هانهم")إذ اللعب عقليا

 دبااعي ثانيا: التفكير ال 
: القدرات الفكرية، والمعرفة،  بداعلل  Sternburgحددت نظرية استلمار  ي

ابطة، وكما يأن  ستة موارد مةتقلة ولكنها مي 
، والشخصية، والدا ة الةتة بكيفية تحقيق أنشطة وأساليب التفكير فع، والبيئة  ويمكن أ  ترتبط هذه الخصائص الممير 

ي سيا  التصميم، تم إجراء تحليل  بداعا كانت نظرية االستلمار هي تعريف مناسب لل إذ التصميم لهدافها  ولتحديد ما 
 
ف

ي عام 
 
 Creative دايي بلذكاء اإل ا Nussbaum   ويكمن الةبب وراء  اختيار كتاب 2013محتوى الدب المنشور ف

Intelligence  قار  تحليل المحتوى  إذ   بداع فيما يخص التفكير التصميمي واإل بدايي هو قيام المؤلف بدراسة الذكاء اإل
ي نظرية االستلمار وبنر  الكفاءات الخمس إلرار الذكاء اإل  بداعينر  الموارد الةتة لل 

 
(  Nussbaum، 2013)بدايي ف

ت وربطها بحلول ممكنة شكاال و قدرة عىل إيجاد ترابطات ينر  الظواهر وخلق حلول عير تحديد ال  هبدايي فالتفكير اإل 
 تتةم بالجدة واالصالة  

 ثالثا: طرق المعرفة التصميمية
ة نشوء مصطلح التفكير التصميمي  وتم استخدام المصطلح لول مرة 

ي نفس في 
 
نشأ مفهوم رر  المعرفة التصميمية ف

ي اللمانيني
 
ي مجلة دراسات تصميمية ف

 
  وقد تناول كروس هذا Design studiesات من سلةلة "التصميم كتخصص" ف

ي مفهوم التصميم -المصطلح 
 
باعتباره المجال اللالث للتعليم؛ وقد قدم آرسشر مفهوم  المعرفة   -الذي توسع ف

ي التعليم أ  يضم تحت جناحه وبشكل
 
ال جدال فيه  التكنولوجيا والفنو   التصميمية بقوله: "يمكن للمجال اللالث ف

أو  الفلةفيةأو  التاريخيةأو  الجميلة وفنو  االداء، _عىل الرغم من أنه ال ينظر اليه كجزء من  قاعدة المعارف العلمية
 ( Archer،1979،p19 ")أخريؤثر عىل أي تخصص  من دو  أ  -النقدية الخاصة يهذه الحقول 

 ه التشابه ينر  رر  المعرفة التصميمية والتفكير التصميمي باالعتماد عىل الطروحات الديية  ولقد  تم التعرف عىل أوج
ا  كليهما يمتلك جانبا حيويا يتعلق بكيفية سشكيل عقل وعمل متخصص التصميم  لكن التعريفات النهائية  إذ 

هوًما تم إنشاله عندما سع رر  المعرفة التصميمية يوصفها مف  إىلللمصطلحات مختلفة   وهكذا، يمكن النظر 
تعريف التصميم بالنظر اليه كتخصص مةتقل  لذلك فإ  رر  المعرفة التصميمية هي إرار  إىلالتصميم  أكاديميو 
ي يةتخدمها المصممو  لتحديد ما أو  العمل

ا كا  يمكن تعريف المشكلة بأنها مشكلة تصميمية  إذ القاعدة المعرفية الت 
ي هي من صنع  ل  المعرفة التصميمية هي 

ي الظواهر الت 
 
المعرفة المتعلقة بالتكوين والتشكيل والمعت  والقيمة والغرض ف

ي أو  اإلنةا   وهكذا تتيح رر  المعرفة التصميمية للمصممنر  اختيار الطريقة المناسبة إلنشاء حلول
 
حل المشكالت   وف

(  (: Cross،1982،p226هذا الةيا  حدد كروس خمةة جوانب لطر  المعرفة التصميمية، وهي
 يعالج المصممو  المشكالت "المعقدة"    1
 رريقة حل المشكالت الخاصة يهم "تركز عىل الحلول"    2
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هم "يناءة"    3  رريقة تفكير
جم المتطلبات المجردة   4  أشياء ملموسة   إىلاستخدموا "رمو " تي 
ي "لغات الشياء  5

 
ي "القراءة" و "الكتابة" ف

 
 المنتجات"  -استخدموا هذه "الرمو " ف

 
 هية التفكير التصميمي ما

أفكار المصممنر  ومواقفهم والعملية  إىل، سشير التعاريف الحالية للتفكير التصميمي Roweتماشيا مع وجهة نظر 
ي حد ذاتها)بداعاإل 

 
ي تصدر عنهم ف

ي أجراها Cross،2006ية الت 
ي الدراسات الةابقة الت 

 
، تم ربط Crossو  Rowe(  ف

ي صناعات التصميم ملل التصور المفاهيمي والتصوير  التفكير التصميمي بالتقنيات
 
المةتخدمة عىل وجه التحديد ف

ي تناولت هذا الموضوع خالل سبعينيات وثمانينيات القر  
ي والتخطيط والرسم  وفيما يخص الطروحات االديية الت 

المرن 
ي موضوعة التفكير التصميمي مع عمليات ملل "الخ

 
ايد ف ، اشتغلت عىل نحو مي   ي

رائط المعرفية" و "التفكير الماض 
ذلك، مؤكدين أ   إىل Crossو  Rowe إضاف(  وقد Curedale،2013البضي"، وكذلك أفكار "االنةا  مركز التصميم")

ي بالتداخل والتفاعل  
ي سةمح لعمليات التفكير التحليىلي واالستقران 

م مقاربة لحل المشكالت الت 
ّ
 التفكير التصميمي قد

ي استخدمها المصممو  لتحديد الساليب والعمليات يمكن أ  يك 
و  التفكير التصميمي هو العملية المعرفية الت 

ي 
والحلول التصميمية المناسبة لمعالجة مشاكل التصميم ورر  المعرفة التصميمية، بالنظر اليها  كقاعدة المعارف الت 

ي مجالهم، ثم يمكن تعريف التفكير التصمي
 
مي من حيث كونه أسلوب التفكير الذي استخدمه يعتمد عليها المصممو  ف

أي  إىل ، إذ العالم وفرض هيكل ما عليه  ويمكن أ  يمتد التصميم، إىلالمصمم  فالتصميم، ملل العلم، هو وسيلة للنظر 
أي ظاهرة نود أ  نوليها اهتماًما  إىلظاهرة نود أ  نوليها اهتماًما تصميميا، تماًما كما يمكن أ  يمتد العلم 

 ( Archer،1981،p35لمًيا)ع
الوراء"  مع حل المشكالت المتعلقة بالتصميم بطريقة  إىلوقد ذكر آرسشر ا : "التصميم، بمعت  ما، هو البحث الذي يتم 

ي العلوم  
 
اتيجيات المةتخدمة ف سيتطلب المر من الناس أ  يكو  لديهم عقلية معينة ملل  إذ  تختلف تماًما عن االسي 

، عملية سةع التفكير الم ي عىل استخدام التصميم بأقي إمكاناته  فالتفكير التصميمي
حل المشكالت وخلق  إىلبت 

جنب مع التجارب  إىلإمكانات جديدة، بشكل عام عن رريق االعتماد عىل البحاث التقمصية حول المةتخدم جنًبا 
 أكي  اج اشياء وتجارب وخدمات وأنظمة أفضل و إنت إىلكل ذلك يهدف   -ية والنماذج الولية الشاملة والتحةنر  بداعاإل 

 ( Berger، 2009،p302فائدة)
ي أجراها عىل سلوك  Lawsonقدم 

 تجريبًيا عىل وجود رريقة فكرية مختلفة يتم توظيفها من خالل الدراسات الت 
ً
دليًل

ي هو فهم كيف ينظر المصممو   ي مش إىلالتصميم  كا  هدفه التجريتر
 
ات ف اكل التصميم متعددة العالقات ينر  المتغير

ي 
 
البعاد، وكيف أنتجوا العالقات المطلوبة ينر  عنارص حلولهم  كانت موضوعات التجارب رالب الةنة الخامةة ف

ا  -العمارة-العلوم
ً
الذين حصلوا عىل أربعة أ واج من الكتل الملونة للدراسة  كانت المهمة المعطاة هي ترتيب أرب  ع كتل وفق

ي عشر بدو  إسقاط كتل، ويجب أ  تكو  السطح للقواعد التالية: خذ واح
دة من كل  وج لتغطية جميع المربعات االثت 

الحمر من الةطو  أو  البيضاء متجهة لعىل ويجب أ  يكو  للجانبنر  العمودينر  أقي مقدار من ال ر أو  الةوداء
 ( Lawson،1980المعروضة)

ي استخدمها العلماء كا  قادًرا عىل اس  Lawsonمن التجربة، نرى ا  
اتيجيات المختلفة الت  تخدام البيانات لتحديد االسي 

كير  عىل هيكل المشكلة وإيجاد 
ي تظهر لهم الي 

اتيجية تركز عىل المشكلة مع نتائجهم الت  والمعماريو   اختار العلماء اسي 
اتيجية تركز ع ىل الحلول مع تقديم حلول "ذات الحل من خالل اكتشاف ينية المشاكل  ومع ذلك، اختار المعماريو  اسي 

 درجات عالية" واستمر إنتاج الحلول حت  يتم إنشاء الحل المطلوب واختياره  
حات يناًء عىل عمل كل من آرسشر ولوسو  وريتيل وويير عندما كتب يقول: "أ  مشكالت  إىل Crossعمد  تقديم مقي 

ي وضعها العلماء اوعلماء الرياضيات "معقدة"  إنها ليأو  غير منظمةأو  التصميم غير محددة
" الت  ي ةت نفس "االحاجر

هم من العلماء  وال تملل هذه المشكالت جميع المعلومات الال مة ، فهي ليةت أو  وغير المتاحة لحل المشاكل  وبالتاىلي
 عرضة للتحليل الشامل، وال يمكن 

ً
ي هذا الةيا ، من الواضح أ  اال  أبدا

 
اتيجية ضما  وجود حلول "صحيحة" لها  ف سي 

ي تركز عىل المشكلة     فمهمة المصمم هي إنتاج "حل"  ومن أجل مواجهة 
ي تركز عىل الحلول أفضل من تلك الت 

الت 
ها  ي تحديد المشكلة وإعادة تعريفها وتغيير

 
المشاكل المعقدة، يجب عىل المصمم أ  يتعلم أ  يكو  لديه اللقة بالنفس ف

ي ضوء الحل الذي ينبلق من ذهنه ويده"
 
، وكروس، Cross،1982،p224)ف (  ومن خالل تحليلنا لطروحات آرسشر

، يمكننا القول أ  التفكير التصميمي يملك الخصائص التالية:  غ وويير  والوسو ، ومارش، وريتل، ورو نير

   ي هو جزء حيوي من التفكير التصميمي
 التفكير المنطق 

   التفكير التصميمي هو وسيلة لحل المشكالت المعقدة 

 له رريقته الفريدة لحل المشكالت المختلفة عن العلوم اإلنةانية والطبيعية   التصميم 
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ي عام 
 
، قام 2010ف ي الندوة اللامنة لبحاث التفكير التصميمي

 
ات الرئيةية المتضمنة  Cross، ف ي بعض المير 

 
يإعادة النظر ف

ي التفكير التصميمي من خالل ورقة المؤتمر  أشارت الورقة 
 
التعريف الكاديمي الساشي للتفكير التصميمي لم أ   إىلف

ي أو 
 
ات الحديلة لمفهوم التفكير التصميمي لديها ضافالةتينيات والذي ينص عىل: إ  اإل  أخر يتغير منذ أ  نشأ المفهوم ف

القدرة عىل تقويض المفهوم الساشي "لطر  المعرفة التصميمية " وبالتاىلي لمفهوم التفكير التصميمي 
اتيجية ايتكارية متعددة التخصصات"  و المشكلة Cross،2010،p99نفةه) (  فالتصميم من هذا المنطلق يعد "اسي 

ي يةتمد منها التفكير  إىلالرئيةية من وجهة النظر هذه هي االفتقار 
اف بالعمليات المعرفية الت  فهم الصول واالعي 

 التصميمي حقائقه وما تملله أبحاث التصميم الكاديمي  
ا إنشاء أوصاف "جديدة" للتفكير التصميمي  حاو 

ً
، عميد كلية Roger Martinكتب   إذ  ل القطاع غير التصميمي أيض

Rotman  ن المؤسةة الصناعية من الموا نة ينر  االستكشاف
ّ
للدارة، جامعة تورنتو: "وبالتاىلي فإ  مفكر التصميم يمك

اع العمال وإدارة العمال، والصالة  يعمل التفكير التصميمي عىل دعم تصميم العمال،  إذ  واإلتقا   واالستغالل، واخي 
الخوار مية، ثم االستفادة من  إىلاالستدالل  إىلوالحركة الموجهة للعمال من خالل مةار المعرفة من الغموض 

عومة من التفكير تعد شعة الحركة عير مةار المعرفة، المد إذ  الكفاءات الناتجة لمعالجة الغموض التاىلي والقادم والتاىلي  
ين") ي القر  الحادي والعشر

 
ة التنافةية ف ، أقوى صيغة للمير   ( Martin،2009،p26التصميمي

عىل الجوانب المعرفية للتفكير  Martinعدم تركير   إىل Kimbellالذي كتبه  Martinأشار ملخص كتاب  أخر ومن جانب 
، ي يةتخدمها المدراء الناجحو  الذين قابلهم ويدرس كيفية عىل الساليب ال Martinكتب يقول: يركز   إذ  التصميمي

ت 
كات ككل  وتتعامل رليته فيما يتعلق بالتفكير التصميمي بشكل أقل مع الساليب المعرفية الفردية وال تقدم  عمل الشر

 ( Kimbell،2011،p301مجموعات من الممارسات المادية؛ بدال من ذلك، فهو يركز عىل أنظمة المنظمات يهذا الشأ  )
ي عالم التصميم والتخصصات ال 

 
 ىخر خصائص واستخدامات التفكير التصميمي ف

ا ل  
ً
ة  Cooperوفق ي الةمات الممير 

 
و مالئه، يصبح الفر  ينر  الفعل التصميمي والتفكير التصميمي أمًرا مهًما عند النظر ف

( لتصميمي هما كيانا  منقةما  يوضو ، يينما يؤكدو  أ  الفعل التصميمي والتفكير ا إذ  ( Cooper،2009لهذا الخير
) Stoltermanو  Nelsonيجادل   إىل(  فالتفكير التصميمي يشير Nelson،2013يوجود تداخل كبير وغموض ينر  االثننر 

ي يمكن اعتمادها بداعمجموعة متنوعة من العمليات اإل 
تطبيقها خارج مجال التصميم  كما أو  ية والساليب والمواقف الت 

ي أخر كوبر و يناقش  
 
و ، الية التفكير التصميمي بشكل أبعد من سيا  التصميم، ليتم تطبيقه، عىل سبيل الملال، ف
ي إدارة العمال 

 
ا مكا  ف

ً
ي أنه يمكن أ  يكو  له أيض

مجاالت ملل تصميم الخدمات، مما يعت 
اتيجية) ي التفكير التصميمي Cooper،2009االسي 

 
، فكرة أنه من الممكن لغير (  ومن المور الساسية لهذا المنظور ف

ي واستخدام هذا النهج،
ي التفكير وأساليبها  إذ المصممنر  تبت 

 
فالتفكير التصميمي مفهوم  ا تم تعليمهم هذه العمليات ف
المشكلة بعدها  إىلت انطالقا من النظر شكاال متعدد الوجه والمنافع، وتعدد الوجه هذا نايع من ربيعته عىل حل ال 

ي تعتمد اإلنجا  اإل  حل محتمل،
ي كافة التخصصات الت 

 
  بدايي ونتيجة لذلك فا  التفكير التصميمي يمكن اإلفادة منه ف

: ويمكن تحديد هذه الخصائص واالستخ  دامات للتفكير التصميمي بالتاىلي
ح ابتكاري لحل المشكالت  أوال: التفكير التصميمي بوصفه مقير

ا لما ذكره 
ً
كير  Owenوفق

ي  يادة الويي بأهمية التفكير التصميمي   ، كا  الي 
 
 إذ  الخير عىل أفكار االيتكار بملابة قوة مهمة ف

اتيجية ال  نظر إليه عىل أنه يوفر موا نة لعمليات التفكير االسي 
ي يفتح يها فرًصا لاليتكار خر يج

ي الطريقة الت 
 
 ف
ً
ى، وتحديدا

ة،   أكي  يد التفكير التصميمي بشكل متكرر بعبارات ى، يتم تحدأخر  عند مواجهة المشكالت  ومن ناحية بدايي اإل  مباشر
ات)  ( Brown،2008كالعملية التصميمية للمنتجات والخدمات والخير

ي  Liedtkaويدعم 
 
هذا المصطلح بالقول إ  التفكير التصميمي هو نهج لحل المشكالت يمكن استخدامه بشكل مفيد ف

اتيجيات العمل، ملل تطوير اسي   ا لوجهات النظر هذه، يعد التفكير التصميمي تطوير اسي 
ً
اتيجيات أبحاث الةو   ووفق

ي الهيكل التنظيمي وتطوير حلول بدايي نهًجا يتيح للمتخصص القدرة عىل التحديد اإل 
 
 للمشاكل ف

ي تتبت  هذا النهج ال إىل Mootie(  عالوة عىل ذلك، يشير Liedtka،2013مبتكرة)
مبتكر أ  هناك العديد من المنظمات الت 

ي العمال التجارية)
 
 يهدف الحفاظ عىل التنافةية ف

ً
 ( Mootee،2013تدريجيا

حا متعاد التخصصات   ثانيا: التفكير التصميمي بوصفه مقير
أ  التصميم هو نظام مر  ويصنفه عىل أنه أربعة مجاالت فيما يتعلق بالعمل؛ االتصاالت المرئية،  Buchananيوضح 

ة العمالء وتطوير المؤسةات الصناعية  ويمكن تعريف التفكير التصميمي ايضا كأداة شمولية يمكن الشياء المادية، خدم
ي تتجاو  ذلك لتوفير أداة يمكن تكييفها مع أي 

لجميع تخصصات التصميم استخدامها والت 
، فإ  ال و  ( Buchanan،1992،p13سيا ) فجوة فيما يتعلق بالتطبيقات متعددة التخصصات للتفكير التصميمي

ي اللغة المةتخدمة داخل كل مجال، يمكن أ  تؤدي 
 
ي تنعكس ف

سوء فهم   إىلالمتصورة ينر  التصميم والعمال، والت 
ي قواعد مؤسةات العمال، يمكن أ  يبدو التفكير التصميمي غير 

 
فعىل سبيل الملال، وبالنةبة لولئك الذين يندرجو  ف
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غريبة  وهذا يعز  الشعور بالغموض واالرباك بةبب عدم وجود ملموس ومشوش وغير محبب، ويتحدث عموًما بلغة 
 تفةير واضح له ضمن ارار العمال  

 ة قيمة لزيادة المنافسة اضافثالثا: التفكير التصميمي بوصفه  امال ل 
ي سةهل تطوير المعرفة التجارية  وينظر بداعالتفكير التصميمي هو نوع من العملية اإل 

ا  Martinية الت 
ً
"التفكير  إىلأيض

ي تطوير قدرات المؤسةات الصناعية، بحجة أنه يمكن أ  يكو  له مزايا رويلة الجل 
 
التصميمي كقوة دافعة رئيةية ف

 ( Martin،2010،p39من حيث عائد االستلمار")
اتيجية ايتكار تجارية رئ Lockwoodو  Brownلقد أوىل  ا لتعزيز التفكير التصميمي كاسي  ً يةية لمؤسةات اهتماًما كبير
أثبتوا أ  قيمة التفكير التصميمي كمورد تنظيمي يمكن قياسها من الناحيتنر  الكمية والنوعية، يينما يصعب  إذ  التصميم  

كة  ي تنفيذ ملل هذه العمليات غير الملموسة فإنها يمكن أ  تحةن من كفاءة الشر
 
وط ملل "قيمة التصميم" ف تحديد شر

ي عدد من الطر ، من تماسك الف
 
 ( Brown،2008،p87(،) Lockwood،2009الخدمة)أو  مبيعات المنتج إىلريق ف

ي بداية عام 
 
ي مجموعة متنوعة من 2010ف

 
، تم اعتماد التفكير التصميمي عىل نطا  واسع كأداة تصميمية لالستخدام ف

أو  متعدد المنافعأو  قةاممتعدد الأو  تم تناول هذا بشكل عام كنهج متعدد التخصصات إذ  المجاالت غير التصميمية  
ي لتطوير 

ي سياقات مختلفة ملل االيتكار االجتمايي أو  نهج تعاون 
 
التعليم  أو  البيئةأو  الرعاية الصحيةأو  حل المشكالت ف

ي نمو نهج تكامىلي جديد لتصميم الخدمة
 
التصميم أو  التصميم التشاركي أو  وب  هذه الطريقة، ساهمت عملية التصميم ف

ك ك  اإل أو  المشي   نشاء المشي 
 رادبعا: التفكير التصميمي وإدارة اال مال

ي الوقت الذي يمكن النظر فيه 
 
أ  بعض مفاهيم التفكير التصميمي تحدد موقعه بحزم داخل مجال التصميم  إىلف

ي مجال التصميم، يةمح البعض ال 
 
، وحض أهميته فقط ف لهذا المفهوم يهامش أوسع بكلير  يمكن  خر والمصممنر 

ي سيا  الفكرة االتية : يوضح رئيس معهد إدارة التصميم )ادر 
 
( أ  "التفكير التصميمي هو نهج مبتكر، ويضعه  DMIاكه ف

ي رليعة التطورات واالكتشافات الجديدة" )
 
نظر Lockwood،2009،p30كقوة مهمة ف ي ظل هذا المعت  الوسع،  يج

 
(  وف

ي العم الغلب اليه، عىل أنه "نهج رئيسي لحل أنوا 
 
ي تواجهها المؤسةات الصناعية" ف

ع المشكالت والتحديات الت 
(Kimbell،2011،p293 ا لما ررحه

ً
ي Laaksoو  Hassi(  ووفق

 
ي كلير من الحيا  ف

 
، فا  التفكير التصميمي يوجد ف

نظر من خاللها إليه عىل أنه مكو  من ثالثة أبعاد)   (:hassi&Laakso، 2011الخطاب اإلداري، بطريقة يج
ت: النهج المتمحور حول اإلنةا ، التفكير عير الممارسة، التصور، توليفات المناهج المتباعدة والمتقاربة الممارسا  1

 وأساليب العمل التعاونية  
، اآلراء الشاملة والتفكير التكامىلي    2 ، إعادة التفكير العكسي ي

: التفكير االستقران   أساليب التفكير
 هل الشامل، متفائل وموجه نحو المةتقبل  المنا  العقلية: التجريب واالستكشاف، التةا  3

 
اتيجيات العقلية لتنمية التفكير ال    لا  المصممدبااعي االسير

 –عير تحليل محتوى الطروحات المقدمة حول التفكير التصميمي من المصادر والكتب والبحاث الخاصة بالتصميم 
ي تطرقت خر والمراجع الخاصة بالتخصصات ال  -بشكل عام

، وجد الباحث عددا  إىلى والت  موضوعة التفكير التصميمي
ي من شانها اثراء العملية الفكرية لمتخصص التصميم 

اتيجيات الفكرية واإلجراءات الةلوكية والت  من االسي 
: إبداعين الذين تتطلب أعمالهم ونتاجاتها إنجا ا خر والمتخصصنر  ال  اتيجيات بالتاىلي

 يا  وقد حددنا هذه االسي 
و  ويشعرو  به وتجربته، يعد التصميم مهمة ال معت  لها  و استخدام التقمص خر فهم ما يراه ال التقمص: من دو    1

كير  عىل الشخاص الذين سيةتخدمو  المنتج، 
ي  إىلة إضافوالي 

 
ه المةتخدم ف الشعور واإلحةاس بما يعيشه ويختير

ي سياقاتها الفعلي
 
ة، ومن ثم، تقديم حلول متطابقة مع ربيعة حياته اليومية، سيتيح للمصمم التعرف عىل االحتياجات ف

 االحتياجات والرغبات  
ء جديد عىل اإلرال   حت  مجرد خر ا قام الناس يبةارة ينةخ عمل ال إذ أخذ وجهة نظر مختلفة:   2 ي

ين، فلن يظهر شر
ورة  إىلمنتجات متشايهة  إىلالتفكير ينفس الطريقة سيؤدي  ي بالض 

بةهولة، وهناك حد كبير  والتفكير عكس التيار ال يأن 
 ما يةلمو  بذلك، 

ً
ي البقاء ضمن دائرة الحشد  وهنا نالحظ بأ  المصممنر  نادرا

 
غريزة تتملل بةلوك القطيع الطبيعي ف

ا وممتًعا  
ً
ي العم الغلب يتصف بكونه جديد

 
 وهذا هو الةبب الذي يجعل التصميم الجيد ف

ات جديدة: قد تأخذ التجارب الجديدة شكل تغيير   3 ي بلد جديد، أو  واسع النطا ، ملل الةفر اكتةاب خير
 
العيش ف

ي و ينفس القدر مجرد قراءة لصحيفة مختلفة
الجلوس عىل مقعد مختلف أو  شخص جديد  إىلالتحدث أو  ولكنها قد تعت 

ي القطار  المصممو  العظماء مةتعدو  دائًما لمواجهة التحديات الجديدة والعمل مع أشخاص جدد وتجربة أشياء 
 
ف

ي Richard Morris،2009،p12جديدة)
 
، ويةمح للفكر ف ات جديدة سيوسع من افق التفكير (  وهنا نجد ا  اكتةاب خير

 الشياء بمنظور مختلف   إىلالنظر 
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ي االستكشاف    4
 
للبالغنر  قدرة أكير عىل التجريد ونماذج  إذ  االستكشاف واللعب: يمكن أ  يؤدي اللعب دوًرا مهًما ف

ا رر  السئلة نحو ا أكي  التعلم لدينا تتقدم 
ً
ي أيض

ي العمر  واالستكشاف قد يعت 
 
لنماذج التوجيهية واالرشادية مع تقدمنا ف

يتيح للمصمم  -ماذا لو وكيف يمكن–ين  فاالستكشاف انطالقا من قواعد خر "كيف يمكن" والتحدث مع ال أو  "ماذا لو"
ي تواجهه، ويقف عىل مو شكاال تحليل المواقف واالحداث والحاالت وال 

، ومن ثم، تقديم الحلول شكالاضع ال ت الت 
ي وجد ال أو  المتناسبة مع الموقف

 فيها   شكالالحالة الت 
ي نةخ خر عمل المصممنر  ال  إىلالمنتجات الحالية فحةب، بل  إىلالتكيف: ال ينظر المصممو    5

ا  هذا ال يعت 
ً
ين أيض

هم  ما الذي يعخر عمل ال  ي التعلم من رريقة عملهم وتفكير
و ؟ ماذا يفكرو ؟  خر مل عليه المصممو  ال ين، ولكنه يعت 

ي شكاال ا  ذلك يمنح المصمم القدرة عىل معرفة ال  إذ  حيث هم؟   إىلكيف وصلوا 
ت الةابقة والتعرف عىل الكيفيات الت 

ي تم  إىلتم حلها عن رريقها، وباستخدام مفاهيم الهندسة العكةية سيمكن الرجوع 
الوراء واستكشاف الكيفيات الت 

 ت وفقها لها  شكاال معالجة ال 
، لذلك هناك  نماطدروس من الطبيعة: تطورت النباتات والحيوانات وال   6 ي العالم من حولنا عىل مدى مالينر  الةننر 

 
ف

دروس وأفكار رائعة يمكن تعلمها من الطبيعة  كيف تطير البوم بصمت؟ ما هي صور النمط الهندشي المتكرر )الكشية(؟ 
ا  ذلك  إذ  ؟ وكيف يةتخدم الخفاش الصوت لتحديد مواقع الشياء؟خر ك يبعضها ال لماذا ال تصطدم أشاب االسما

ي منا  النظمة شكاال يتيح للمصمم فهم كيفية عمل أنظمة الكائنات الحيوية مما يتيح له القدرة عىل معالجة ال 
ت يتبت 

 البيولوجية  
خاء، ربما أثناء التفكير العميق والمتأمل: يتذكر معظم الناس فكرة ملهمة جاءت خالل   7 لحظات من الهدوء واالسي 

ي الحمام
 
ي الشير أو  وجودهم ف

 
ء أو  ف ي

ي انتظار حافلة بدو  عمل شر
 
ي التأمل قضاء بعض الوقت أخر ف

  لذلك، غالًبا ما يعت 

، وأحالم اليقظة، والتأمل، والةما  لخيالك بالعمل  حت  النوم نفةه يمكن أ ي الراحة حت  تكو  قادًرا عىل التفكير
 
  ف

ن من تطوير أفكار جديدة  
ّ
 ينعش الدماغ، مما يمك

ي   8
ي تقدم مجموعة ال تصد  من الخصائص والداء الت 

ي الواقع، هناك اآلالف واآلالف من المواد الت 
 
العمل مع المواد: ف

كا ي المرحلة االولية للعملية التصميمية لمجرد تحفير  الفكار  تضم العديد من الشر
 
ت يمكن أ  يةتكشفها المصمم ف

ي أو  مكتبة
البضي؛ عىل سبيل أو  مجموعة مختارة من المواد لهذا الغرض  قد يكو  االستكشاف من خالل المظهر المرن 

، ولكن غالبا ما تؤثر  يوت اليد عليها  وقد يكو   ي
الملال، يحتوي اللومنيوم المصقول عىل سطح ناعم ومرض 

ا من خالل الوظيفة والداء  
ً
 االستكشاف أيض

ي لم يتم أو  ية هو تكوين روابط ينر  الشياءبداعأقوى التقنيات اإل أحد   وخلق ارتبارات:  رر  جديدة  9
الحاالت الت 

ي إمكانية الجمع ينر  سيارة وغةالة لصنع غةالة سيارة ، لكن الطفل 
 
التفكير يها من قبل  فقد ال يفكر الشخص البالغ ف

ي القيام بذلك
 
ي صنع أي عدد أو  الصغير ال يواجه مشكلة ف

 
ي تبدو غير منطقية  ولكن لماذا ال  أخر ف

من االرتبارات الت 
اجع والتجفيف  أحيانا، ال تذهب الفكار  ي الةيارة؟ هناك الماء والحرارة والحركة للي 

 
ة ف أي  إىليكو  لديك غةالة صغير

اقات جديدة للتوقع النمطي الةائد  ي بعض الحيا  تحدث اخي 
 
 مكا ، ولكن ف

ي جلةة  كي  داة ال ية: ال بداعالتقنيات اإل   10
 
: ويتم فيها سشجيع الناس عىل توليد الفكار ف ي

شهرة هي العصف الذهت 
ي الواقع 

 
جماعية شيعة ومفتوحة وحرة  ومن المحتمل أ  تكو  شعبيتها متناسبة بشكل بةيط مع بةارتها، لكنها ف

ي كلير من الحيا  وتنفذ مع نتائج غير مالئمة  و 
 
ء ف ي قد تكو  تقنية يتم إعدادها بشكل شي

من ينر  الدوات العديدة الت 
 :  جديرة بالتحقيق هي

قبعات التفكير الةت: عبارة عن نظام صممه )إدوارد دي يونو( والذي يصف أداة للمناقشة الجماعية والتفكير    أ
الفردي الذي يتضمن ست قبعات ملونة  توفر "قبعات التفكير الةت" والتفكير الموا ي للفكرة المرتبطة يها 

 ( De Bono،1985للمجموعات لتخطيط عمليات التفكير بطريقة مفصلة ومتماسكة  ) وسيلة
يحة لمدة  20ييشا كوسشا: هو تنةيق شد القصص حيث يعرض مقدم العرض    ب ثانية من التعليق لكل منها  20شر

ي ثانية لمجمل العرض(  لتمكنر  المصممنر  الشباب من االلتقاء وعرض أعمالهم وتبادل ا 40دقائق و  6)
 
 6لفكار ف

 ( Daniel H. Pink،2007ثانية ) 40دقائق و 
: التحليل    ت ي

 
ي التحليل الضف

 
هو رريقة الستكشاف الحلول الممكنة لمشكلة معقدة متعددة البعاد وغير  الضف

(  باستخدام تقنية تقييم االسةا  المتبادل، يةمح النظام بالحد من    ويكي
محددة  تم تطويره من قبل )فريي  

ي صندو  خالل تحد
 
يد الحلول الممكنة الموجودة بالفعل ، والقضاء عىل مجموعات الحلول غير المنطقية ف

ي 
 
ي مجاالت بما ف

 
ات المعنية  وقد وجدت المورفولوجيا عامة استخدامها ف  من تحديد عدد المتغير

ً
الشبكة بدال

ي ، والتطوير التنظيمي وتحليل الةي  ( Ritchey، T.، 2006اسات )ذلك التصميم الهندشي ، والتنبؤ التكنولوجر
الخرائط الذهنية: الخريطة الذهنية عبارة عن مخطط يةتخدم لتنظيم المعلومات بضًيا  الخريطة الذهنية    ث

ي وسط 
 
ظهر العالقات ينر  أجزاء من الكل  غالًبا ما يتم إنشاله حول مفهوم واحد ، يتم رسمه كصورة ف

ج
هرمية وت
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طة يها للفكار ملل الصور والكلمات وأجزاء من الكلمات  ترتبط الفكار ة تمليالت مرتبإضافصفحة فارغة، يتم 
ة بالمفهوم المركزي ، وتتفرع الفكار ال  ا رسم الخرائط خر الرئيةية مباشر

ً
ى عن تلك الفكار الرئيةية  يمكن أيض

ة كصور ذات أو   ال ،جلةة تخطيط ، عىل سبيل الملأو  اجتماعأو  الذهنية يدوًيا ، إما "كمالحظات" أثناء محارص 
ي جودة أعىل عندما يتوفر وقت 

 
ا من مخطط العنكبوت )إضاف

ً
 ،D'Antoni  تعتير الخرائط الذهنية نوع

A.V.،2006 ) 
ي جمايي منظمة تهدف 635 كتابة الدماغ    ج

مةاعدة عمليات االيتكار، من خالل تحفير   إىل: هي تقنية عصف ذهت 
ي  بداعاإل 

 
ه ف ند رورباخ الذي نشر ي عام الذي روره يير

 
ي مجلة مبيعات ألمانية، ف

 
  باختصار ، يتكو  1968 الصل ف

ف يطلب منهم تدوين  6من  ف عليهم مشر ي غضو   3مشاركنر  يشر
 
ي ورقة عمل محددة ف

 
دقائق ، وهذا  5أفكار ف

ا اسم أصل المنهجية  النتيجة بعد 
ً
جوالت ، خاللها يتبادل المشاركو  أورا  العمل الخاصة يهم  6هو أيض
ي  108عضو الفريق الموجود عىل يمينهم ، هي  إىلرها لتمري

 
دقيقة  يتم تطبيق هذه التقنية  30أفكار تم إنشالها ف

ي العمال والتةويق والتصميم والكتابة وكذلك مواقف الحياة اليومية 
 
ي مختلف القطاعات ولكن بشكل رئيسي ف

 
ف
(Shah، 2000 ) 

 المةتخدم مركز التصميم  11
كات أ  سةتهدف كة وإدارة الموارد وتنظيمها بشكل مناسب  وهذا أمر  يمكن للشر اتيجية للشر معلومات الةو  كاسي 

، لنه من غير المجدي إرال  منتج جديد من حنر  ل  ي
ا كا  منافةيك يقومو  يإصدار منتجات جديدة إذ فقط خر منطق 

ي احتياجات المةتهلك بشكل أفضل  لذلك تعد إدارة التصميم م  متطوًرا مع قضايا فريق بانتظام مع معايير تلتر
ً
جاًل

ي أ  يتعرف المصممو ، سواء كانوا 
التصميم، وإدارة المعلومات، واالتصاالت، والعالمات التجارية، والتغيير  و ينبع 

كة ا  معرفة احتياجات وماذا يريد المةتخدم،  إذ  كمةتشارين لها، عىل هذه القضايا والعمل معها  أو   يعملو  داخل شر
ات نوعية متوافقة ونابعة من االحتياجات الحقيقية للمةتخدم، وبالتاىلي تمكن المصمم من 

تصميم منتجات تحمل مير 
 ضما  اقبال المةتخدم عىل المنتج  

 التعلم من توجهات الةو   12

يمكن  إذ  إدخاالت الدليل التجاري  أو  المنتجات نفةها، يمكن الحصول عىل المعلومات من تقارير التةويق إىلة ضافباإل 
ا، ويمتد أ  يكو 

ً
المنتجات ذات الصلة أو  استكشاف االتجاهات التاريخية للمنتج إىل  هذا النوع من البحث مةتفيض

ا اعتبارات سياسية واقتصادية)
ً
 ( Gavin Ambrose، 2010وقد يشمل أيض

 
 conclusionsاالستنتاجات 

ي يتاثر التفكير عموما، والتفكير التصميمي بشكل خاص بمقدرة المتخصص عىل الم  1
زاوجة ما ينر  التفكير المنطق 

، ومتطلبات الذات الداخلية  ونتيجة لطبيعة التفكير  ي ، وهما قدرتا  تتأثرا  بمتطلبات العالم الخارجر والتفكير الخياىلي
ي والخيال اإل 

ة لحل  إىل سيؤدي بدايي التصميمي فا  نتائج التفكير الكىلي الذي يجمع ينر  التفكير المنطق  نتيجة ممير 
 صميمية بأسلوب فريد  المشكلة الت

بانها مراجع  - ورر  المعرفة التصميميةبدايي تعد المؤسةات المعرفية الخاصة ب : النمذجة المعرفية والتفكير اإل   2
ي تواجه شكاال ركزت النمذجة المعرفية عىل تكوين نماذج حلول لل  إذ  معرفية أسةت لمفهوم التفكير التصميمي  

ت الت 
ي 
 
ي واقع بدايي ية  اما التفكير اإل إبداعاجها عىل شكل أفكار أخر  عقله ومن ثم يتم المصمم يقوم المصمم يبنائها ف

 
 فهو ف

ي حنر  نجد ا  
 
ي رر  الحلول  ف

 
االمر السلوب الممير  للتفكير التصميمي والذي يتحدد بالحةاسية للمشكالت والجدة ف

، عىل وفق منطلقات ا لمرجعيات المعرفية وررائق معالجة رر  المعرفة التصميمية أسةت لمفهوم التفكير التصميمي
  أخرالحلول بطريقة تختلف عن الفن من جانب وعن العلم من جانب  إلنتاجالمشكالت 

ه متخصص التصميم ال   3 ، شكاال التفكير التصميمي هو السلوب الفكري الذي يواجه عير ي العالم الواقعي
 
ت التصميمية ف

واالنفعاىلي واالجتمايي  وهو تفكير يتمير  عن التفكير العلمي والتفكير عىل وفق سياقها وموقعها المادي والفكري والحسي 
ي من اجل حل ال 

، ينر  ما هو علمي وبنر  ما هو فت   ما هو خياىلي
 ما هو واقعي وبنر 

ي انه تفكير يربط ينر 
 
ي ف

 شكالالفت 
ي انه قادر عىل تحليل الظاهرة إبداعالتصميمي حال 

 
ي ف

 الوراء   إىل-تحليال عكةيايا يتمير  عن الحل العلمي والحل الفت 

المحةوب هندسيا ورياضيا، ومن ثم، ارال  العنا   شكاليمكننا التفكير التصميمي من الوقوف عىل جوانب ال   4
ا متناسبا مع متطلبات مةتخدم النتاج التصميمي  فالتفكير  للخيال عىل وفق محددات الفكرة الهندسية إلنشاء حال ممير 

اتيجية فكرية تركز عىل الحلول، التصميمي نشاط قادر بشكل متم  عىل حل المشكالت أيا كا  نوعها، وبالتاىلي فهو اسي 
ير 

ابطات ينر  ال 
 ت وكذلك ينر  الحلول المقدمة  شكاال انطالقا من عمليات التعريف والتحليل والتقييم وإيجاد الي 

اتيجياته الفكرية واسلوبه ا  5 ي تحليل الظواهر وحل التفكير التصميمي هو مجال متعدد االوجه تمكن اسي 
 
لعقىلي ف

ي تخصصات 
 
ي إدارة االعمال والتعليم و يادة أخر المشكالت، من استخدامه ف

 
ى خارج حقل التصميم  فيمكن استخدامه ف
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ي المجال المحدد وكيفية تحويل نظم المعرفة 
 
كات انطالقا من نوع الممارسات المةتخدمة ف المنافةة ينر  الشر

كات  ية قاإبداعنظم  إىلالتصميمية  كات وتنظيم نةق المنافةة ينر  الشر  درة عىل تحةنر  صورة االعمال وإدارة الشر

ي لها عالقة   6
حا لحل المشكالت المعقدة متعددة ومتنوعة التوجهات التخصصية والت  يعد التفكير التصميمي مقي 

ة باإلنجا  اإل  ي تتطلب عملياتها ونتاجاتها تجديدا وايتكارا وفرادة  بدايي مباشر
  والت 

ي أهم أحد   التقمص يعد   7
 
ي يتمكن من خاللها المصمم من وضع نفةه ف

اتيجيات الفكرية للتفكير التصميمي والت 
االسي 

، وعندما نتمكن من ا  نعيش التجربة يمكننا ذلك من تصور  موضع المةتخدم وتجربته الحياتية مع النتاج التصميمي
ي 
 
ي يؤثر يها النتاج التصميمي فينا وف

المةتخدم بشكل أساس مما يمكن المتخصص من إيجاد حلول  الدوار المختلفة الت 
ة تعير عن حال حقيقيا للمشكلة قيد البحث    ايتكارية ممير 

ي تمكن المصمم من التعرض خر يعد االرالع عىل اراء ال   8
اتيجيات الت  أنواع  إىلين وخوض تجارب مختلفة من االسي 

أو  جهات النظر المختلفة وكذلك كيف يحيا الناسمختلفة من اآلراء والتجارب مما يمكنه من التعرف عىل و 
، االمر الذي يولد خيارات تصميمية متنوعة قائمة عىل معرفة ال  ي النتاج التصميمي

 
والتعرف  شكالالمةتخدمنر  مع وف

 عىل احتياجات ورغبات المةتخدمنر   

لمصمم من توليد حلول اللعب بشكل عام تتيح لأو  ا  خلق جو صحي لعملية االستكشاف من خالل لعب الدوار   9
ات شكاال لل  ت بعيدا عن الجواء المقيدة للحرية الفكرية وهو امر يرتبط بشكل مباشر بالقدرة عىل التكيف مع متغير
ي انتاج الحلول التصميمية   شكالال 

 
 التصميمي والذي ينتج عنه مرونة ف

ي كيفي  إىل  لجوء المصمم إتعد الطبيعة مصدرا للكلير من الحلول، ولذلك ف  10
 
ات التكيف والتحول والتطور الموجود ف

واقعية وتنطلق من يت  التفكير المةتدام  فضال عن القدرة عىل استكشاف حلول  أكي  الطبيعة تمكنه من إيجاد حلول 
 علمية عير تتبع مصادر التحوالت الطبيعة واسبايها ومةبباتها العلمية   أكي  

المتأمل تمكن متخصص التصميم من إيجاد رر  جديدة للتعامل ا  استكشاف المواد عير اليات التفكير العميق و   11
وعملية استكشاف  شكالالتصميمي  وذلك ال  التفكير العميق والمتامل تتيح له الوقوف عىل مصادر ال  شكالمع ال 

ئص ا  المواد الجديدة تملك خصا إذ  التصميمي   شكالى لحل ال أخر المواد الجديدة تتيح له ايجاد واستكشاف جوانب 
يائية وكيميائية تتيح للمصمم استكشاف جوانب جديدة للحل التصميمي وخلق ارتبارات جديدة ما ينر  ال   شكالفير 

 والحل التصميمي  

ية مصادر لتحفير  التفكير التصميمي عير إيجاد ينية للتفكير تعتمد عىل مقومات ملل الوقت بداعتملل التقنيات اإل   12
وتقبل النقد  مما يمكن المصمم من ا  يجد ييئة محفزة للفكار التصميمية وخلق والعدد والمناقشة واستعراض الحلول 

ي جو مماثل لجواء الفريق أفريق يةند وينتقد الحلول المقدمة، مما يهتر  المصمم من  إىلإحةاس باالنتماء 
 
  يكو  ف

ي مؤسةات اإلنتاج الصنايي  
 
 التصميمي العامل ف

ي مركز ال   وضع الحاجات والرغبات الخاصة بالإ  13
 
والحل التصميمي يتيح للمصمم إيجاد حلول  شكالمةتخدم ف

تكو  منطلقة من تلبية هذه الحاجات والرغبات وتكو  ينية الحل التصميمي مؤسس عىل وفق قاعدة معرفية مةتمدة 
ي هي ا

لمصدر من ابحاث الةو  والمقابالت مع المةتخدمنر  المحتملنر  للوقف عىل جوهر الرغبات واالحتياجات والت 
 للتعرف عىل توجهات الةو  وما يريده ويرغبه ويحتاجه مةتخدم اليوم  
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