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  التفكير االبداعى فى عملية التصميم الشاملتقنيات دور    
 

 د/ ايمان محمد أحمد هاشم
 مصر -بنى سويفجامعة  -التطبيقيةكلية الفنون  -يم الصناعىمدرس بقسم التصم

 الملخص :
مجال تصميم المنتجات فى السنوات األخيرة بشكل ملحوظ الى ظهور اتجاهات تصميمية أدى التطور فى        

 األشياء الستخدام طبقا البشر فئات جميع بين المساواة مبدأ على يستندالذى جديدة منها التصميم الشامل 

الذى يعمل على تلبية احتياجات المستعملين على اختالف انواعهم واحتياجاتهم وقدراتهم من خالل تحويل و

وم بعدة وظائف مما وضع المصمم المنتجات من منتجات تقليدية تقوم بوظيفة واحدة الى منتجات شاملة تق

والتفكير االبداعى . ما هى التقنيات التى يمكن استخدامها فى عملية التصميم الشاملفى تحدى جديد وهو 

هو التفكير الذى يعمل على تطوير فكرة قديمة او ايجاد فكرة جديدة ينتج عنها انتاج متميز يمكن تطبيقه 

التي نستخدمها للوصول إلى األفكار والرؤى الجديدة أو التي تؤدي إلى العملية الذهنية , كما أنه  واستخدامه

. لذا تتلخص مشكلة البحث فى الدمج والتأليف بين األفكار ، أو األشياء التي تعتبر سابقاً أنها غير مترابطة

يد لتحدستهدف البحث التوصل وا ,عملية التصميم الشاملمراحل تحديد دور تقنيات التفكير االبداعى فى 

هذا الهدف وللوصول ل, تقنيات التفكير االبداعى التى يمكن استخدامها فى مراحل عملية التصميم الشامل

التصميم وعملية مبادئ ومعايير استخدم البحث المنهج التحليلى من خالل عرض لمفاهيم التصميم الشامل , 

 تقييم كيفيةاءات التصميم الشامل, خطوات تصميم المنتجات باستخدام اجر تصميم المفهوم الشامل, ,الشامل 

. وبتحليل تلك المعلومات التفكير االبداعىوعملية  تقنياتووأسس مفاهيم ومبادئ  ,بهدف التطوير المنتجات

. لتحديد تقنيات التفكير االبداعى التى يمكن استخدامها فى مراحل عملية التصميم الشامليمكن التوصل 

تصميم ال عمليةمراحل فى  تحديد أهمية تقنيات التفكير االبداعىو وأهم ما توصلت اليه نتائج البحث ه

تدريب المصممين فى المؤسسات والشركات التى تعمل فى , ومن أهم توصيات البحث هو ضرورة الشامل

حيث  فى تصميم وتطوير المنتجات التفكير االبداعى مجال تصميم وتطوير المنتجات على استخدام تقنيات

فى مراحل عملية  سة وتحليل ووضع الحلول للمشكالت, ووضع األفكار االبداعيةتستخدم لدراأنها 

    .التصميم
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Product design and development in recent years has significantly led to the emergence of 

new design trends, including the Universal design which is based on the principle of equality 

among all categories of people according to the use of things, and works to meet the needs and 

abilities of different types of users through transforming products from traditional products 

which serving a particular category of people to universal products which serving all categories 

of people, without the need for adaptation or specialized design, putting the designer in a new 

challenge: What are the techniques that can be used in Universal design process?. Creative 

thinking is the thinking that works to develop an old idea or to find a new idea that produces a 

distinct production that can be applied and used. It is the mental process that we use to reach 

new ideas or visions that lead to the integration and synthesis of ideas or things that are 

previously considered to be unrelated. Many scientists interested in creative thinking put many 

different methods and techniques for creative thinking to solve various problems in all fields and 

come up with creative solutions. So, the research problem summarized in determining the role of 

creative thinking techniques in the stages of Universal design process .The research aimed to 

determine the creative thinking techniques that can be used in Universal design process stages. 

To achieve this goal, the research used the analytical approach through a presentation of the 

concepts, principles, process and criteria of Universal design; Universal concept design; product 

design steps using universal design procedures; product assessment methods; concepts, 

principles, methods, techniques and process of creative thinking and Creative thinking process in 

design. By analyzing this information, it is possible to determine the creative thinking techniques 

that can be used in Universal design process stages. The main result of the research is 

determining the importance of creative thinking techniques in Universal design process stages. 

One of the most important recommendations of the research is the need to train designers in 

institutions and companies that work in the field of product design and development to use 

creative thinking techniques in product development. 

 

Keywords: 
Universal design, Universal concept design, Creative thinking Creative thinking techniques, 

Creative thinking process in design, Product assessment. 
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 مقدمة :
تشهد األلفية الثالثة تطورا كبيرا فى مجال تصميم وتطويرالمنتجات مما أدى الى ظهور اتجاهات تصميمية جديدة 

 تصميم تعميم إلى سعىي أسلوب لكنه و ، تصميمال من جديدا نوعا ليس الشامل التصميمومنها التصميم الشامل. 

 وهو. (P. John Clarkson, 2015) قدراتهم و أعمارهم باختالف الناس من عدد أكبر متناول في المنتجات لتكون

 بالنسبة الفرص تكافؤ وتحقيق الستخدمين من أوسع نطاق على المنتجات استخدام إلى يؤدي تصميمي مفهوم

من قبل  Universal Designظهر مبدأ التصميم الشامل وقد . المنتج استخدام نطاق في المعاقين و لألصحاء

كوسيلة لتصميم جميع المنتجات صاغ مصطلح التصميم العالمى حيث  Ronald L. Maceالمهندس المعماري 

أو راتهم دلتكون جمالية وقابلة لالستخدام الى أقصى حد ممكن من قبل الجميع بغض النظر عن أعمارهم أو ق

 معظم الشامل، التصميم تتبع التي المنتجات وتضم .(Center for Universal Design, 2010) ياةحوضعهم فى ال

 على الحصول يستطيعوا بحيث المستخدمين معظم يرتادها التي العامة الخدمية والمنشأت اليومية، المعيشة منتجات

يستند ونتيجة ألن التصميم الشامل  /ar.m.wikipedia.org/wiki)) .يسر و وبسهولة أحد مساعدة دون احتياجاتهم

حيث يعمل على تلبية احتياجات المستعملين على  األشياء الستخدام طبقا البشر فئات جميع بين المساواة مبدأ على

اختالف انواعهم واحتياجاتهم وقدراتهم من خالل تحويل المنتجات من منتجات تقليدية تقوم بوظيفة واحدة الى 

ما هى التقنيات التى يمكن شاملة تقوم بعدة وظائف فقد أدى ذلك الى وضع المصمم فى تحدى جديد وهو منتجات 

 البداعياالتفكيروتقنيات ولمواجهة هذا التحدى فالمصمم يحتاج الى عملية  .استخدامها فى عملية التصميم الشامل

 والخدمات المنتجات على وتطوير تغيير إحداث يشمل بل جديدة، خدمة أو منتج استحداث فقط يعني ال االبداعف

كما أن , األساس من موجود هو لما الصغيرة التبديالت أو يهتم بالتعديالت المرحلي حيث بالتدرج يتسم كما أنه الموجودة،

الذى يعمل على تطوير فكرة قديمة او ايجاد فكرة جديدة ينتج عنها انتاج متميز يمكن تطبيقه االبداعى هوالتفكير 

العملية الذهنية التي نستخدمها للوصول إلى األفكار والرؤى الجديدة أو التي تؤدي إلى الدمج دامه , كما أنه واستخ

 عمليات من يتألف اإلبداعي التفكير, كما أن  والتأليف بين األفكار، أو األشياء التي تعتبر سابقاً أنها غير مترابطة

 يتم األفكارالتي توليد يتطلب اإلبداعو المختلفة العمليات هذه بين التحرك على اقادر يكون أن يجب اإلبداع أن يعني مما متعددة،

 Andrew )       .التفكير من مختلفة أنماط بين التحول على القدرة على يتوقف وهذا منها، المقصود الغرضوتحديد  تقييمها

P. et al, 2017) .التصميم وعملية مل, مبادئ ومعايير التصميم الشاذا يتناول هذا البحث تحليل لبعض مفاهيم ل

, مفاهيم بهدف التطوير المنتجات تقييم خطوات تصميم المنتجات باستخدام اجراءات التصميم الشامل, كيفيةالشامل , 

التفكير  لتحديد دور تقنياتحتى يمكن التوصل وذلك التفكير االبداعى. وعملية نيات قوتومبادئ وأسس وادوات 

 .ملية التصميم الشاملعمراحل فى  االبداعى

 مشكلة البحث :

 .عملية التصميم الشاملمراحل تحديد تقنيات التفكير االبداعى التى يمكن استخدامها فى تتلخلص مشكلة البحث فى 

 هدف البحث:
 .الشامل تصميمفى عملية ال التفكير االبداعى دور تقنيات ديتحديهدف البحث الى 

  البحث: أهمية
 مى:بالنسبة للمجال العل

 تصميم الشامل.ال عمليةفى مراحل التفكير االبداعى تقنيات د دور يتحد

 :المنتجات بالنسبة لمجال تصميم

 .التصميم الشامل مراحل عمليةفى التفكير االبداعى تقنيات  أهميةالتأكيد على       

 منهج البحث:
مبادئ ومعايير التصميم الشامل, خطوات التصميم الشامل ,  المنهج التحليلى من خالل عرض لمفاهيماستخدم البحث 

وتقنيات , مفاهيم ومبادئ وأسس بهدف التطوير المنتجات تقييمتصميم المنتجات باستخدام اجراءات التصميم الشامل, 

لتحديد دور تقنيات التفكير االبداعى فى عملية التصميم . وبتحليل تلك المعلومات يمكن التوصل  التفكير االبداعى

 .الشامل

 

 لمفاهيم األساسية:ا

 :Universal Design Concepts التصميم الشاملمفهوم أوال: 

 في المنتجات لتكون تصميم تعميم إلى يسعىأو اتجاه  أسلوب لكنه و ، التصميم من جديدا نوعا ليس الشامل التصميم

األن  االتجاه يدرس اوهذ (P. John Clarkson, 2015) قدراتهم. و أعمارهم باختالف الناس من عدد أكبر متناول

 مالئم و أمانا و سهولة أكثر األمور والتصميم الشامل يجعل, األمريكية و األوروبية الجامعات من العديد في كمجال

 "١٩٩٧ (بفرجينيا الشامل التصميم مركزعرفه وقد . "العام التصميم " أو " للجميع التصميم "أيضا ويسمى للجميع

كما عرفه  (Molly FolletteStory, 1998 )الستخدامه." معينة لظروف الحاجة غيرللجميع ب األنسب التصميم هأن)

 المستخدمين ميسرة لغالبية و مناسبة تكون بحيث والخدمات المنتجات تصميم في عام المعهد البريطانى"أنه أسلوب
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 المرونة يحقق يالذ التصميم "اتجاهكما تم تعريفه على أنه " .معين تصميم او خاصة قدرات إلى الحاجة دون

 Ian Boardman كما عرفه  (Sharon Joines, 2009) معيشتهم." مستويات على اختالف للمستخدمين والراحة

يسمح  و ، اجتماعيا المنتج و المستخدم بين والتواصل  الرضا و يوفر األمان حيث للجميع األنسب على انه : "

 اقتصادي و بيئي و اجتماعي لتصميم التخطيط أو "هو" ينهابع فئة ليس و المنتج مع بالتواصل عمر أي في للجميع

هو تصميم المنتجات والبيئات على أنه " بكاليفورنيامركز التصميم العالمى ب .Ronad Macوعرفه  .مناسب للجميع

, الستخدام من قبل جميع الناس، إلى أقصى حد ممكن، دون الحاجة إلى التكيف أو التصميم المتخصصللتكون قابلة 

واالتصاالت والبيئات أكثر قابلية  الهدف من التصميم العالمي هو تبسيط الحياة للجميع من خالل جعل المنتجاتو

لالستخدام من قبل أكبر عدد ممكن من الناس بتكلفة قليلة أو 

 يجعل الشامل وبذلك نجد أن التصميم ).edu/ncsu/design/cud/about_ud/about_ud.htmhttps://www.ncsu(معدومة.

. " العام التصميم "             أو " للجميع التصميم  "أيضا ويسمى للجميع مالئمة و أمانا و سهولة أكثر األمور

 عن طريق شاملة ألفكار التقليدية اراألفك تحويل من أيضا لكن و األفكارالجديدة من فقط تنتج ال الشاملة والمنتجات

 .خالل المستعملين من أيضا المستمر التقييم و المستمرة التحديث لعمليات الخضوع

 :Universal design principles مبادئ التصميم الشامل
لشامل ا تصميملل مبادئ سبعة البيئي التصميم عن والباحثين المنتجات ومصممي المعماريين المهندسين من فريق حدد

 والمستهلكين المصممين من كل وتثقيف التصميم، عملية وتوجيه القائمة،والمنتجات  التصميمات تقييم في الستخدامها

 وهم: لالستخدام قابلية األكثر والبيئات المنتجات خصائص حول
 (http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/) 

 تمييز بال آلى مجموعة من المستعملين قابل لالستعمالالتصميم بمعنى أن  :Equitable Use  االستخدام العادل (1

 لجميع األمان و الحماية و الخصوصية واتاحة المستخدمين أحد تجاهل تجنب من خالل وآخر مستخدم بين

 .المستخدمين

ن قدرات واحتياجات يالئم التصميم مدى واسع مبمعنى أن  :Flexibility in Useمرونة االستخدام  (2

 .لمستعملينا

: سهولة فهم كيفية استخدام التصميم بغض النظر عن خبرة Simple and Intuitiveالبساطة والبديهية:  (3

 ومعرفة والمهارات اللغوية ومستوى التركيز العالى للمستخدم. 

المعلومات يرسل التصميم بمعنى أن : Perceptible Information: المعلومات انتقال وسهولة وضوح (4

من خالل  بغض النظر عن الظروف المحيطة أو قدرات المستخدم الحسية للمستعملالضرورية بشكل فعال 

 .لالستخدام مرشدة وسيلة الشكل يكون أنو المعلومات لتوصيل وسيلة من أكثر وجود

ب السلبية يقلل التصميم من المخاطر والعواقبمعنى أن  Tolerance for Error درجة السماحية لألخطاء: (5

 .الخطأ لتجنب مرشدة وسيلة وجودو االستخدام سوء من الناتجة المخاطر من الحد من خالل لسوء االستخدام

يمكن استخدام التصميم بشكل فعال بمعنى أنه  : Low physical effort العضلية االجهادات من األدنى الحد (6

 .الذاتية القدرات وعتنو العمرية الفروقبمراعاة وذلك بأقل مجهود ممكن ومريح و 

يتميز التصميم بالحجم :  Size and space for approach and useستخدامللحركة واال مالئمحيز و حجم (7

 والحركة واالستخدام بغض النظر عن حجم ووضع وحركة المستعمل.والمعالجة لحيز المناسب للوصول وا
(The Center for Universal Design, 1997)  

يم هو تحديد خصائص األداء األمثل واستخدام الخصائص التي تجعل المنتجات والبيئات قابلة والغرض من التقي

 ((https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/docs/udffile/chap_3.pdf.لالستخدام من قبل أكبر تنوع من الناس

 الشامل نحوالتصميم عمقا و فهما كثرالوظائف األ لتحقيق المستخدم متطلبات تلبية على قادر المصمم يكون لكيو

  (Patrck w.jordan, 2003).المشكالت لحل المناسبة والدراسات العلمية المعايير على التعرف يتطلب

 :Universal design criteria  معايير التصميم الشامل
 (2016د عبد الهادى أبو زيد, محمسلمى  ) هناك معايير يجب أن يحققها المنتج حتى يتم تقييمه على أنه منتج شامل وهى:

 يلبى المنتج حاجة حقيقية للمستعملين. أنيجب  (1

 للمنتج. المستعملين قدرات من االدنى الحد يجب مراعاة (2

 .أحد مساعدة دون الذاتية الكفاءة من قدر أعلي يجب تحقيق (3

 اإلحساس زيادة و قبول المستهلك زيادة و الوظيفي األداء ناحية من المنتجات مستخدمي جميع رضا تحقيق (4

 بالراحة.

 . المنتجات استخدام تعلم سرعة على القدرة توفير (5

 . القدرات هذه األدنى من الحد مالئمة و المستخدمين جميع قدرات مع للمنتج توافق أفضل مراعاة (6

 اكإدر و استقبال على القدرة , (التحمل – العضلية القوى – الحجم )األفراد بين والفروق االختالفات اعتبارات (7

 . من المستخدمين كبير لقطاع المعلومات و األشياء مع التعامل

 .المنتج استخدام أثناء خطأ حدوث عند للمستخدم يجب مراعاة األمان (8

https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/about_ud.htm


 لعدد التاسعا                                                                 مجلة العمارة والفنون                                            
 

5 
 

 :Universal design dimensions الشامل التصميم أبعاد
 Recognize المستخدمين بين التفرد و التنوعوهى ( 1يوضحها شكل ) رئيسيةللتصميم الشامل ثالثة أبعاد 

diversity and uniqueness  والتصميم المتكيف ومفهوم تكوين للمستخدمين المعرفة الذاتية  االعتماد علىمن خالل

حيث يتم االعتماد Universal process and tools الشامل: التصميم عمليةو أدوات, واحد يناسب تكوينات واحدة 

عتمد عملية التصميم على المشاركة المتنوعة من المستخدمين تكما قابلة للوصول متطورة وعلى أدوات تصميم 

 Broader  التصميم من المنشودة النتيجة, باالضافة لوضع وجهات النظر المتنوعة لجميع المستخدمين فى االعتبار

beneficial impact حيث يكون الهدف من التصميم هو تحقيق الترابط بين المستخدمين والمنتج أواألنظمة التى

باختالف أنواعهم من خالل دورات المستهدفين تعاملون معها والوصول للتأثير المنشود من المنتج على المستخدمين ي

 التصميم عملية نجاح أن الدولية التنمية بحوث مركز ذكرفيما بينهم وبين المنتج أو األنظمة , وقد من االندماج 

  )Inclusive design research center(التصميم من الهدف ثم أوال المستعملين بدراسة تهتم نظم بتوفير تكون الشامل
)http://idrc.ocadu.ca/about-the-idrc/49-resources/online-resources/articles-and-papers/443-whatisinclusivedesign( 

 
 ( يوضح أبعاد التصميم الشامل1شكل )

 

 : Universal design process عملية التصميم الشامل
يتم تطوير أى منتج أو خدمة شاملة من خالل البدء بالتحدى والذى يعبر عن حاجة يراد الوصول اليها وتحويل هذه 

  )al., et Clarkson 2007(:(2ا شكل )هيمكن تلخيصها كما يوضحملية تصميم مناسبة ع ذلك يتطلبوالحاجة الى حل 

 لفهم الحاجة الحقيقية  :Discoverاالكتشاف  (1

يتم تحويل هذا الفهم الى تصنيف واضح يحدد الهدف من التصميم مما يؤدى الى الحصول  Translateالترجمة  (2

 على المتطلبات والمواصفات.

بمعنى انشاء المفاهيم األولية التى يتم تقييمها فى ضوء المتطلبات مما يؤدى الى  :Createخلق أو انشاء  (3

 الحصول على المفاهيم األساسية.

التصميم التفصيلى للمنتج النهائى أو الخدمة جاهز للتصنيع والتنفيذ مما يودى الى الناتج : Developالتطوير  (4

 النهائى )الحلول(
 

 

http://idrc.ocadu.ca/about-the-idrc/49-resources/online-resources/articles-and-papers/443-whatisinclusivedesign
http://idrc.ocadu.ca/about-the-idrc/49-resources/online-resources/articles-and-papers/443-whatisinclusivedesign
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 الشامل التصميم عملية( يوضح 2شكل )

 

  وهى: عملية يمكن استخدامها لتطبيق التصميم الشاملكما توضح المراحل التالية 
)http://www.washington.edu/doit/universal-design-process-principles-and-applications) 

 صميم الشامل عليه .يتم تحديد المنتج أو البيئة المراد تطبيق الت : Identify the applicationتحديد التطبيق  (1

يتم تحديد مستخدمى المنتج أو   :(universe the Define) تحديد مستخدمى المنتج أو الخدمة وخصائصهم (2

الخدمة باالضافة لتحديد الخصائص المتنوعة للمستعملين الذين تم تصميم التطبيق أو المنتج لهم )الجنس , النوع, 

 رات على السمع والرؤية والقراءة والتواصل , ....الخ(.العمر , الحجم, اللغة, اسلوب التعلم , القد

يتم اشتراك المستعملين ذوى الخصائص المتنوعة من البند  : (consumers Involveهلكين )تضمين المست (3

 السابق فى جميع مراحل عملية التطوير والتقييم للمنتج.

 : (dardsstan or guidelines Adopt) تبنى مبادئ أو معايير التصميم الشامل (4

يتم تطبيق مبادئ ومعايير التصميم الشامل :(standards or guidelines Apply)تطبيق المبادئ والمعايير  (5

 على التطبيق المحدد.

بمعنى تطوير ومعالجة العمليات الخاصة بمخاطبة  :(accommodations for Plan) خطة االستيعاب (6

ثل تجهيز التكنولوجيا المساعدة , المترجمين الشفويين )لغة المستعملين الذين ال يمكنهم التواصل مع التطبيق م

 االشارة( .

 تدريب وتوفير الدعم ألصحاب المصلحة. :(support and Train)التدريب والدعم  (7

تقييم التطبيق من خالل اجراءات التصميم الشامل مع مجموعة متنوعة من المستخدمين  :(Evaluate) التقييم (8

 ساس التغذية المرتدة وتوفير طرق لجمع المدخالت من المستعملين.واجراء التعديالت على أ
)http://www.washington.edu/doit/universal-design-process-principles-and-applications) 

 :Universal concept design process عملية تصميم المفهوم الشامل
مرحلة المفاهيم، ألنه قد يصبح من المكلف للغاية إجراء  في واضحةيتطلب التصميم الشامل الناجح اتخاذ قرارات 

 األسئلة حل يتم( المراحل الرئيسية األربعة لتصميم المفاهيم الشاملة حيث 3, ويوضح شكل )تغييرات في وقت الحق

عن  الخيارات المتاحة، وتقييم المفاهيم ووضع من استكشاف االحتياجات، متتالية دورات خالل من للتصميم األساسية

 هذه لتلبية أفضل وحلول لالحتياجات، أوضح فهم المشروع وذلك للوصول لتوليد طريق االسترشاد بإدارة

االحتياجات وذلك ألن االدارة توجه عملية التصميم الى المسار الصحيح  تلبية على أقوى ودليل االحتياجات،

 ( http://www.inclusivedesigntoolkit.com/GS_overview/overview.html) والمراحل هى:

مراجعة األدلة التخاذ قرار "ماذا علينا أن نفعل بعد ذلك؟" من خالل األنشطة التالية  المرحلة األولى هى االدارة:

و حدد أهداف المنتج وذلك ألن أهداف المنتج تنص على )راجع ما تم الوصول اليه وخطط للمراحل التالية, نقح أ

 العوامل التي من شأنها أن تجعل المنتج مختلف وأفضل من اآلخرين في السوق,استوضح امكانيات المنتج للربحية,

 اضمن أن جميع شركاء المشروع على نفس القدر من الفهم(

مثل مرحلة االستكشاف في الحصول على فهم أعمق تحديد "ما هي االحتياجات؟" تت المرحلة الثانية االستكشاف:

 للمعايير التي يحتاج المنتج إلى تحقيقها. وهذا مهم لضمان أن المنتج يلبي االحتياجات المناسبة.

إنشاء أو خلق أو ابداع أفكار لمعالجة "كيف يمكن تلبية االحتياجات؟" بمعنى  المرحلة الثالثة إنشاء أو خلق أو ابداع:

مكنة لتلبية االحتياجات والمعايير التي تم الحصول عليها فى مرحلة االستكشاف من خالل تحفيز انشاء حلول م

مجموعة من األفكار ثم تطوير المفاهيم من خالل الجمع بين األفكار معا في حلول كاملة يمكن أن تلبي االحتياجات 

 ثم عمل نماذج اولية لتوضيح المفهوم.

واختبار مفاهيم التصميم لتحديد "ما مدى تلبية االحتياجات؟" من خالل مراجعة  تحكيم المرحلة الرابعة التقييم:

المعايير التي سيتم استخدامها في التقييم ثم عمل اختبار مع الخبراء ثم مع المستخدمين , تقدير عدد األشخاص الذين 

http://www.inclusivedesigntoolkit.com/GS_overview/overview.html
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 دم الحسية والحركية والمعرفية,سيتم استبعادهم من استخدام المنتج بسبب المتطلبات التي يضعها على قدرات المستخ

 تقديم األدلة من أنشطة التقييم لقيادة االختيار الموضوعي للمفهوم الرئيسي.

 

 
 تصميم المفهوم الشامل( يوضح عملية 3شكل )

 
 عملين )خبرة المستعمل(( عملية تصميم المنتج الشامل بالتركيز على أراء ومشاركة المست4كما يوضح شكل )

المستقبلية من  وتقييم المنتجات تصميم وتطبيق مبادئ التصميم الشامل حيث يمكن استخدام هذه العملية فى تطوير

ل استخدام مبادئ التصميم الشامل وخبرة المستعمل كعناصر تقييم للمنتج وتحويل نتائج التقييم الى عوامل تصميم خال

 ((Kai-Chieh Lin, and Chih-Fu Wu, 2015 التصميم الجديد. اتجاه لتحديد النتائج لمنتج واستخدامل
 

 
 

 الشاملالتصميم منتج ( يوضح عملية تصميم 4شكل )
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 المنتجات باستخدام اجراءات التصميم الشامل:وتطوير خطوات تصميم 
 أوال المستخدمين بدراسة تهتم نظم بتوفير تكون الشامل التصميم عملية الدولية أن نجاح التنمية بحوث مركز ذكر

 تمر عملية تصميم منتج  يالءم متطلبات اجراءات التصميم الشامل بالمراحل التالية:, وثانيا التصميم من والهدف

 (2016محمد عبد الهادى أبو زيد, سلمى  )

 .للتصميم فريق تكوين -١

 .المستخدم تواجه التي المشكلة دراسة -٢

 .تعديله سيتم الذي المنتج أو الجديد المنتج نوع اختيار -٣

 .المنتج هذا من تحقيقها المطلوب األهداف وضع -٤

 المماثلة والمنتجات والمنافسين السوق حالة حيث من البيئية المتغيرات دراسة -٥

  ).الحلول وضع أي ) الجديدة التصميمية األفكار توليد عملية في البدء -٦

 . المنتج لتنفيذ المناسبة التقنية و التكنولوجيا اختيار -٧

 للوصول التعديالت بعض إجراء على أساسه يتم له تقييم عمل و السوق و المستعمل قبل من األول المنتج اختبار -٨

  .المستخدم نظر وجهة من ميمتص ألفضل

 :Product  development &assessment المنتجوتطوير  تقييمثانيا: 
 تقييم المنتج بهدف التطوير من خالل عدة طرق منها: يتم 

برنامج الكمبيوتر  على نموذج عمل: CAD  (CAD simulation)نماذج المحاكاة باستخدام برامج الـ (1

CAD  البرنامج مستوى على التصميم في التعديل ثم وجه أكثر من على دمالمستخ اختبار تحت ووضعه 

 (https://eprints.qut.edu.au/1439/1/1439.pdf) . التقييم حسب

 إعادة مع المستخدم احتياجات المنتج و نظام مع مقارنتها و بتعريفاتها التصميم مراحل من مرحلة كل مراجعة (2

 . أخرى مرة المنتج تعريف

 مباشرة المستخدمين طريق عن تقييم المنتج (مباشر بشكل احتياجاتهم لتعريف لوجه وجها كينالمستهل مقابلة (3

 .صحيح تقييم للحصول على استخدامهم في المنتج بوضع

 . فيه المستخدمين المشتركين قبل من المنتج استخدام تقييم من للتمكن للتقييم بنود وضع (4

 .(الخاصة الظروف ذوي ) احتياجات المستخدمين وتحديد المنتج مظهر تقييم من تمكن التي الدراسات وضع (5

 . االقتصادية الحالة على تأثيره لمعرفة األولي النوذج تقييم (6

  : Creative Thinkingالتفكير االبداعىثالثا:
تطبيقه  هو التفكير الذى يعمل على تطوير فكرة قديمة او ايجاد فكرة جديدة ينتج عنها انتاج متميز يمكنالتفكير االبداعى 

العملية الذهنية التي نستخدمها للوصول إلى األفكار والرؤى الجديدة أو التي تؤدي إلى الدمج والتأليف واستخدامه , كما أنه 

وهناك نوعين من .والتفكير مهارة يمكن تحسينها من خالل التدريب والممارسة التفكير هو أساس االبداع بين األفكار

برأي أو مفهوم أو اقتراح معين ثم مواصله التفكير في هذا الرأي حتى يتم الوصول يبدأ  التفكير التفكير الرأسى الذى

إلى حل ويمكن تشبيه ذلك بذاك الذي يحفر حفره واحده و مكان واحد ويحاول تعميق هذه الحفره حتى يصل إلى ما 

كثيرة قبل اتخاذ القرار ويمكن يريد .أما التفكير الجانبي )األفقي( فهو البحث عن بدائل وطرق واقتراحات وآراء 

التفكير الجانبي )األفقي( يساعد على ويحفر حفرا كثيرة في مواقع عديدة فهو ال يكتفي بحفره واحده. بالذىتشبيه ذلك 

 االطالع على عدد كبير من األفكار الغريبة والجديدة والتي يمكن من خاللها أن تنبت وتبزغ الفكرة اإلبداعية

 والتغلب المشكالت لمعالجة الصالحة األداة هو أن التفكير ديوي جون يفترضو .(2012دالرحيم, )عبدالرحيم محمد عب

 والتفكير االبداعى يعمل على انتاج أشياء وأفكار ملموسة تتميز بأنها جديدة ومبتكرة. (2001 , قطامي) عليها وتبسيطها

 بحيث مبدع ومصمم مبدعة فكره إيجاد إلى تاجاإلبداعي يح التفكيرو (Runco, M. A.,et al (2012)) وغير متوقعة

 وهذه العملية االبداعي التفكير لعملية المثالي الناتج هي الفكرة, والنتائج طريق عن اإلبداعية هذه السمات تتحدد

 للمشكلة حل إلى توصلنا حال تتوقف التفكير عملية السبب فان ولهذا المشكلة، حل بهدف رامباش ارتباطاً  ترتبط

 قادرا يكون أن يجب اإلبداع أن يعني مما متعددة، عمليات من يتألف اإلبداعي التفكير (.2015خصاونة, اياد )فؤاد ة.األساسي

 وهذا منها، المقصود الغرضوتحديد  تقييمها يتم األفكارالتي توليد يتطلب اإلبداعو المختلفة العمليات هذه بين التحرك على

  (Andrew P. et al, 2017 ).التفكير من مختلفة اطأنم بين التحول على القدرة على يتوقف

 (2015خصاونة, اياد )فؤاد : Creative Thinking basics أسس التفكير اإلبداعي
، وإطالق العنان للخيال واألحالم هي أصل االبتكار مق التفكير فيه، وع فيما حولنافالتأمل  :طول التأمل والتفكير (1

 .فكار الجديدة، وبداية تحريك العقل لتوليد األ

ينقسم التغيير إلى ثالثة أقسام، وهي إما الزيادة على أمر، أو حذف بعض األشياء من األصل الموجود،  :التغيير (2

وإما اإلزالة الكاملة وإيجاد فكرة جديدة قد تكون لها عالقة ضئيلة باألصل، أو ال تكون هناك أية عالقة مع 

 األصل الموجود.

جديد البد أن يواجه بالمعارضة وهنا يجب تحمل هذه المعارضة حتى ينجح فتقديم أي  :المعارضةتحمل  (3

 .االبتكار
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 .بدون االستمرار في التطوير والبعد عن الجمود ال يتحقق اإلبداع : االستمرار وترك الجمود (4

 .يجب عدم التقليد وإنما التفكير في الموجود للوصول لشيء جديد ترك التقليد: (5

 .المالحظات واألفكار من أهم أسس االبتكارفتدوين  :تدوين المالحظات (6

فالربط والمقارنة بين عنصرين ال عالقة بينهما أو تجمعهما عالقة ضئيلة أحد األسس التي  :الربط والمقارنة (7

 .يبنى عليها االبتكار

 أحيانا ال يؤدى االبتكار الهدف من المرة األولي ولكن المحاوالت مع الفكرة عدة مرات :اإلصرار والتحدي (8

 واإلصرار على الوصول إلى نتيجة يحقق الهدف

 :Characteristics of Creative Thinking in Design التصميم في اإلبداعي التفكير خصائص
المشكالت  لرؤيته النفاذة بالبصيرةالمبدع يجب أن يتميز بمعنى أن المصمم  : التصميمية للمشكالت الحساسية (1

على  بناءً  وقوعها قبل بالمشكالت باالضافة للتنبؤ بسهولة تشخيصها او رؤيتها االخرون يستطيع ال التى

 ( 2008 ) أ الحسيني،) .وجيزة زمنية فترات المشكالت ضمن لهذه المالئمة الحلول وٕايجاد المعطيات الموجودة

 .واحد وقت في االفكار من عدد ممكن اكبر انتاج على المصمم قدرة هى الطالقة المصمم: طالقة (2

 العالقات طبيعة في النظر واعادة وطريقته لمسارالتفكير السريع التغير امكانية على القدرة وهيصمم:الم مرونة (3

 على وتعتمد االولية عناصرها للعالقات إلى التحليلية القدرةهما  اساسين جانبين وللمرونة العناصر تربط التي

 تلك أن اعتبار إليه وعلى الوصول يريد لذيا الحل وبناء تفكيره طريقة وتغيير في التكيف العقلي المصمم قدرة

           االفتراضية الحلول مع ناسبتجديدة ت رؤية وفق العناصر بناء اعادة على القدرةو, الدافع هي المشكلة
  (2015خصاونة, اياد )فؤاد

 التوصل سبق التي المألوفة األفكار عدم إهمال مع جديدة أفكار إيجاد على القدرةوهى  :التصميم في األصالة (4

 ( 2007 )) م الطيطي،) أفكارأكثر تقدما. إلى للوصول له وٕالهام إيحاء مصدر أو أساساً  ربما تكون ألنها ,إليها

 :Creative thinking process in design التصميمفى  االبداعي التفكير عملية
 إلى الوصول تتطلب والتي الفهم لةمرح من محددة ابتداء خطوات على قائمةبالتصميم  االبداعي التفكير عملية ان

 حيث يتم التعريف مرحلة وهى عن الموضوع األساسية األسئلة وتحديد التصميم موضوع عن معارف اساسية

 السهولة من فإنه والتحديات المشكلة فهم عند وهنا والجمهورالمستهدف بالتصميم حلها يتطلب التي المشكلة تعريف

     تأتي لها حل إلى التوصل المراد للمشكلة محدد وتعريف فهم إلى التوصل وعند. وتطويرها المناسبة الحلول وضع

 تصنيف اال هي ما وهذه المرحلة الفهم بمرحلة اليها التوصل تم التي المعلوماتمراجعة  تتم وهنا البحث مرحلة

التفكير حل عملية مرا (5) شكلويوضح  (Ambrose G., 2010) صياغة وٕاعادة اليها التوصل تم التي لمعلوماتل

 للموجز التوصل بمثابة المرحلة هذا حيث تبدأ هذه العملية بمرحلة التعريف )الملخص( وتعتبر االبداعى بالتصميم

 المسار يقدم الذي االبداعي هوالتقرير ويعتبرالملخص, ( 2008 ) أ الحسيني،)المراد التصميم من أجلها  للمشكلة العام

 وتطبيقها. االبداعية االفكار وتقييم لطرح للمصمم المناسب

 

 
 ( يوضح عملية التفكير االبداعى فى التصميم5شكل )

أن  يمكن االبحاث وهذه األفكار وضعالتى تؤدى الى  المعلومات عن البحث المصمم بعملية يبدأ الملخص وضع بعد

خالل  من نوعية نتكو أن ويمكن المستهدف، الجمهور ومكونات حجم حول معلومة محددة وبأرقام كمية، تكون

 التي ثم تبدأ مرحلة وضع األفكار معيشتهم نمط أو االستهالكي سلوكهم أو المستخدمين مجموعات من معلومات

 منثم تبدأ مرحلى التنفيذ ثم تأتى مرحلى التعلم  ثم يتم عمل نماذج ليتم االختيار من خاللها اإلبداعي تترجم الملخص

 أو هفوات كان هناك ما وٕاذا والقوة الضعف نقاط لتحديد وذلك التصميم بها التي مر   السابقة المراحل تحليل خالل

 ويمكن .أخرى لمنتجات قادمة مراحل في منها واالستفادة وبالتالي معالجتها التصميمية العملية في معلومات نقص

مرحلة  كل من الستفادةل وذلك السابقة الست المراحل من بعد كل تأتي مرحلة الراجع واألثر التعلم عملية اعتبار

 مألوفة غير وأفكار منتجات وٕايجاد دائم ابداع في حالة يجعلنا بالتالي وهذا أخرى مرحلة إلى االنتقال قبل وتقييمها
 2015خصاونة, اياد )فؤاد

 : Creative thinking techniquesاالبداعي التفكير تقنيات
عديدة ومختلفة للتفكير االبداعى وذلك لحل وتقنيات طرق وضع العديد من العلماء المهتمين بالتفكير االبداعى 

 Michael) والخروج بالحلول بطريقة ابداعية ومن أهم هذه التقنيات ما يلى:المختلفة فى جميع المجاالت المشكالت 

M., 2006) 
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د الطبيعة بمعنى تقليد أفضل ما هو موجود ثم تعديله فكثير من المخترعات جاءت من تقلي: Imitation المحاكاة (1

 ومحاكاتها فصناعة الطائرات جاءت محاكاة لتقليد الطيور فى الفضاء.

حيث يتم وضع المميزات او السمات لفكرة معينة فى قائمة ثم بعد ذلك : Attribute listingقائمة المواصفات  (2

 .يتم اختبار كل ميزة على انفراد لمعرفة كيفية تغييرها أوتحسينها أو تطويرها

بمعنى عكس العبارات السالبة الى موجبة فمثال اذا كانت المشكلة هى : Problem reversal عكس المشكلة  (3

خدمة المستهلك الجيدة فضع كل الطرق الممكنة لجعل الخدمة سيئة ومنها ستحصل على مجموعة رائعة من 

 فتفوق بشراهة ودللوق المستهلكة السيارات الكبيرة بصناعة األمريكان اشتهرفمثال , األفكار لتحسين الخدمة

 في والتفكير .االقتصادي ذات الوقود الصغيرة السيارات بتصنيع وقاموا األمريكان على نظرائهم اليابانيون

 .جديدة فكرة لتوليد الطرق أسهل من عكسية يعتبر بصورة الشيء

قد تكون له  تعتمد هذه الطريقة على مقارنة المشكلة بشئ أخر :Forced relationshipsالعالقات االجبارية  (4

وتستخدم هذه الطريقة عند عدم الوصول الى  وذلك للحصول على حل جديد أو ال تكونمشابهة بالمشكلة عالقة 

وصرف نفسها حيث يتم التوقف عن التفكير بالمشكلة  األفكار المطروحة للمشكلة ندرةحلول متطورة أو عند 

 قد تقود الى الحل الجيد. بطريقة أخرىالذهن للتفكير 

تعتمد هذه الطريقة على التحرر من األلفاظ والكلمات الى أسلوب جديد فى  : Ideatoons :فكير التصويرىالت (5

حيث تعتمد هذه الطريقة  التفكير باستخدام األشكال والصور والرسوم والمخططات والرموز التصويرية التخيلية

ثم توصيف كل ميزة برسم رمز  رئيسيةوالمميزات العلى تقسيم المشكلة الى مجموعة أو قائمة من المواصفات 

ثم يتم وضع البطاقات على الطاولة على بطاقة ويكتب خلف البطاقة الميزة أو الصفة الخاصة بها  مختصر لها

ورموزها المصورة الى األعلى ثم يتم خلطها بشكل عشوائى ثم يتم البحث عن األفكار التى يمكن ربطها 

, وعند الوصول تيبات األكثر اثارة رالجبارية وسجل التوزيعات أو التبالمشكلة باستخدام طريقة العالقات ا

لمشكلة أو مأزق قد يتم االحتياج الى رسوم ورموز جديدة أو البدء بمجموعة جديدة أخرى ثم يتم تغيير مواقع 

(  2002)عبد هللا بن ابراهيم الحيزان, ( الرموز المصورة أو عكسها لتوليد نمط أو شكل جديد

(http://alnoor.se/extra/salat3/21.pdf)  

هي طريقة لتقسيم التفكير إلى ستة أنماط واعتبار كل نمط قبعة : Six Thinking Hats قبعات التفكير الستة  (6

مستخدمها من دراسة  فهذه الوسيلة تمكن يلبسها اإلنسان أو يخلعها حسب طريقة تفكيره في تلك اللحظة

الموضوع من جميع جوانبه وطرح جميع البدائل ووضع الحلول والمقترحات البديلة التي يمكن استخدامها في 

وتوفر آلية القبعات الست الكثير من المعلومات التي تساعد متخذي القرار  حالة حدوث أمور طارئة في التنفيذ

  توفير المعلومات، والقرار في المقام األول يقوم على المعلوماتفي صناعة واتخاذ القرار الرشيد، فهي وسيلة ل

ترمز إلى التفكير الحيادي، هذا التفكير قائم على أساس التساؤل من أجل الحصول على حقائق  القبعة البيضاء :

ومات تسجيل المعلومات المتاحة وتحديد المعللتجميع ووتستخدم أو أرقام والتركيز على الحقائق والمعلومات, 

 التى يتم االحتياج اليها.

وتهتم  حيث أنها ترتبط بالمشاعر واألحاسيس عكس التفكير الحيادي الذي يتميز بالموضوعية القبعة الحمراء :

 فقط بدون حقائق أو معلومات.

حيث تعمل على ايضاح نقاط الضعف في أي فكرة والتركيز  ترمز إلى التفكير السلبي أو النقد القبعة السوداء :

 راء لتحديد االيجابيات والسلبيات ألى فكرة.وتستعمل مع القبعة الصف على الجوانب السلبية لها

فى حل حتى يحدث التوازن   )الناقد( ويستخدم مع التفكير السلبى ترمز إلى التفكير اإليجابي القبعة الصفراء:

 .تغيرات اإليجابيةالمشكالت واقتراح التحسينات واستغالل الفرص وعمل التصميمات الالزمة لل

؟( أو )التفكير ….ى وتستعمل طرق اإلبداع ووسائله مثل )ماذا لوترمز إلى التفكير اإلبداع القبعة الخضراء :

استخدام القبعة السوداء والصفراء تستعمل هذه القبعة يجب وعندما  الجانبي( وغيرها للبحث عن األفكار الجديد

 .لفكرة الجديدةحتى يتم التعرف على سلبيات وإيجابيات ا

ه التفكير للوصول ألفضل النتائج يحيث أنها تعمل على توج ترمز إلى التفكير الموجه )الشمولي( القبعة الزرقاء:

 وهى تمثل عملية تحكم واتخاذ قرار. 

هو أسلوب يستخدم للوصول إلى أفكار جديدة لحل مشكلة قائمة أو إلحداث  : Brainstormingالعصف الذهنى  (7

ضع قائم ، ويعّرف العالم أسبورن العصف الذهني على أنه مؤتمر إبداعي ذا طبيعة خاصة من أجل تطوير في و

 .إنتاج قائمة من األفكار يمكن أن تستخدم كمفاتيح لحل المشكلة

وتدفق  لمشكالتفق ادلتهذه التقنية تستخدم مع جلسات العصف الذهنى حيث تضع حلوال  : Bridgeالجسر  (8

   (https://www.miun.se/siteassets/fakulteter/nmt/summer-university/creativethinkingpdf)المعلومات.

يعتبر من األساليب الحديثة فى حل المشكالت, ونموذج إيشيكاوا) نموذج عظمة السمكة( في تحليل المشكالت:  (9

في تجزئة المشكلة  األسلوب من األساليب السهلة التي تستخدم في تحليل المشكلة وتحديد أبعادها ويساعدهذا 

cause-http://www.primeinspection.co.za/route-)  وتوضيح أبعادها الرئيسية ثم أبعادها الفرعية الدقيقة

analysis.html) 

http://alnoor.se/extra/salat3/21.pdf
http://www.primeinspection.co.za/route-cause-analysis.html
http://www.primeinspection.co.za/route-cause-analysis.html
http://www.primeinspection.co.za/route-cause-analysis.html
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فى كتابه الخيال التطبيقى عن أسئلة تحفز التفكير  اسبورناليكس تحدث  :Chicklistsقوائم التحقق والفحص   (10

 يتم أن يجب متى ذلك؟ يتم أن ينبغي أين ضروري؟ هو للوصول ألفكار ابتكارية وأبسط هذه األسئلة هى )لماذا

اسبورن اليكس اقترح كما ذلك؟ (  يتم أن ينبغي كيف به؟ القيام يجب الذي ما ذلك؟ يفعل أن يجب من ذلك؟

يعتمد على فكرة البحث عن استعماالت جديدة أو مرادفات جديدة للمعنى نفسه  ير لألفكارسؤال محفز ومث75

يمكن تلخيصها كما يلى )اضافة استعماالت جديدة , التعديل والتحوير, التصغير والتخفيف, البحث عن البديل, 

 (http://alnoor.se/extra/salat3/21.pdf(  )2002)عبد هللا بن ابراهيم الحيزان, اعادة الترتيب والنظام( 

 : تحليل الدراسة:رابعا

 من خالل تحليل الدراسة يتضح أن: 

الى ظهور اتجاهات تصميمية جديدة منها أدى التطور فى مجال تصميم المنتجات فى السنوات األخيرة  (1

األشياء والذى يعمل  الستخدام طبقا البشر فئات جميع بين ساواةالم مبدأ التصميم الشامل الذى يستند على

على تلبية احتياجات المستعملين على اختالف انواعهم واحتياجاتهم وقدراتهم من خالل تحويل المنتجات 

 من منتجات تقليدية تقوم بوظيفة واحدة الى منتجات شاملة تقوم بعدة وظائف.

 مبادئ سبعة البيئي التصميم عن والباحثين المنتجات مصمميو المعماريين المهندسين من فريق حدد (2

 .التصميم عملية وتوجيه ،الحاليةوالمنتجات  التصميمات تقييم في الستخدامهاالشامل  تصميملل

 شاملة. ألفكار الحالية األفكار تحويل من أيضا لكن و األفكارالجديدة من فقط تنتج ال الشاملة المنتجات (3

 التصميم. من الهدف ثم أوال المستعملين بدراسة تهتم نظم تكون بتوفير الشامل التصميم عملية نجاح (4

 , التطوير(.المفاهيم ابداععملية التصميم الشامل تتكون من أربعة مراحل هى )االكتشاف , الترجمة ,  (5

تج أو لمنتج شامل من خالل تطبيق المراحل التالية )تحديد التطبيق بمعنى المن حالىيمكن تحويل المنتج ال (6

الخدمة, تحديد مستخدمى المنتج أو الخدمة وخصائصهم, تضمين المستعملين فى جميع مراحل عملية 

التطوير, تبنى مبادئ ومعايير التصميم الشامل, تطبيق المبادئ والمعايير, خطة االستيعاب, التدريب 

 والدعم, التقييم(. 

 تتم من خالل )تكوين فريق التصميم , دراسةخطوات تصميم المنتجات باستخدام اجراءات التصميم الشامل  (7

 المتغيرات دراسة, تعديله سيتم الذي المنتج أو الجديد المنتج نوع اختيار ,المستخدم تواجه التي المشكلة

 والتقنية التكنولوجيا الحلول, اختيار المماثلة, وضع والمنتجات والمنافسين السوق حالة حيث من البيئية

 إجراء على أساسه يتم له تقييم وعمل والسوق المستعمل قبل من األول المنتج ج, اختبارالمنت لتنفيذ المناسبة

 تصميم(. ألفضل للوصول التعديالت بعض

 اختبار تحت ووضعه CADبرنامج الكمبيوتر  على نموذج من خالل عمل أفكار التصميمتقييم يتم  (8

 .التقييم حسب البرنامج مستوى على التصميم في التعديل ثم وجه أكثر من على المستخدم

التفكير االبداعى هوالذى يعمل على تطوير فكرة قديمة او ايجاد فكرة جديدة ينتج عنها انتاج متميز يمكن  (9

 تطبيقه واستخدامه.

وطرح  فهما ثم المشكلة بتعريف مراحل اساسية تبدأ سبع على تقوم بالتصميم االبداعي التفكير عملية (10

 وتنفيذه. االنسب النموذج واختيار النماذج ووضع االفكارالمناسبة

 معلومة محددة وبأرقام كمية تنقسم الى أبحاث األفكار التى تؤدى الى وضع المعلومات عن البحث عملية (11

 مجموعات من خالل معلومات من نوعية تكون أن ويمكن المستهدف، ومكونات الجمهور حجم حول

 .معيشتهم نمط االستهالكي أو سلوكهم أو المستخدمين

حيث تستخدم هذه   العالقات االجبارية,  المحاكاةن أهم التقنيات المستخدمة فى عملية التفكير االبداعى )م (12

الطريقة عند عدم الوصول الى حلول متطورة أو عند ندرة األفكار المطروحة للمشكلة حيث يتم التوقف 

قائمة  ى الحل الجيد,قد تقود ال عن التفكير بالمشكلة نفسها وصرف الذهن للتفكير بطريقة أخرى

, جديدة فكرة لتوليد عكس المشكلة, تستخدم لتغيير أوتحسين أو تطويرفكرة مقترحةالتى  المواصفات

تمكن مستخدمها التى  ائللوسمن ا قبعات التفكير الستة, للحصول على األفكار الجديدة التخيل التصويرى

فهى تساعد  ع الحلول والمقترحات البديلةمن دراسة الموضوع من جميع جوانبه وطرح جميع البدائل ووض

يستخدم للوصول إلى أفكار جديدة لحل مشكلة قائمة أو إلحداث  العصف الذهنى, في صناعة واتخاذ القرار

نموذج , أسئلة تحفز التفكير للوصول ألفكار ابتكاريةهى  قوائم التحقق والفحص, تطوير في وضع قائم

تحديد أبعادها ويساعد في تجزئة المشكلة وتوضيح أبعادها الرئيسية ستخدم في تحليل المشكلة وي ايشيكاوا

حيث تستخدم لدراسة وتحليل ووضع الحلول للمشكالت, ووضع األفكار  (ثم أبعادها الفرعية الدقيقة

 .فى مراحل عملية التصميم االبداعية

 

 

http://alnoor.se/extra/salat3/21.pdf
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 :النتائج: خامسا

حيث  عملية التصميم الشاملمراحل البداعى فى دور تقنيات التفكير ايمكن التوصل لالتحليل السابق من خالل 

من ملية التصميم الشامل تستخدم تقنيات التفكير االبداعى فى مراحل محددة من عملية التصميم الشامل فع

ويمكن  , التطوير(المفاهيم ابداعبأربعة مراحل رئيسية هى )االستكشاف, الترجمة, الدراسات السابقة تمر 

االبداعى فى الثالثة مراحل األخيرة )الترجمة, الخلق, التطوير( فالمرحلة األولى هى استخدام تقنيات التفكير 

أو التطبيق المراد تطبيق التصميم ديد المنتج حتلتحديد االحتياجات من خالل تستخدم التى االستكشاف  مرحلة

البيئية والتى تتمثل بحث المتغيرات الستكشاف االحتياجات وذلك من خالل  وضعه الحالىودراسة  الشامل عليه

ثم للخروج باالحتياجات  بالسوق ودرجة المنافسة ومقارنته بالمنتجات المماثلة الحالى فى دراسة وضع المنتج 

القدرات الجسمية وكبار سن( -شباب-من حيث النوع )رجل , امرأة( والفئة )أطفالالحالى  ملى المنتجعمستبحث 

مبادئ التصميم الشامل تطبيق باالضافة لتطبيق هذه االحتياجات ووالذهنية وذلك لتحديد احتياجات كل فئة 

لجميع فئات المستعملين لالستخدام  الحالىوتحديد مدى مالئمة ومناسبة المنتج تقييم المنتج الحالى فى السبعة 

ترجمة مرحلة وهى يتم تطبيق تقنيات التفكير االبداعى فى المرحلة الثانية ثم ,  وذلك للخروج بالمشكالت

تصنيف هذه المشكالت تحليل ومن خالل تحديد المشكالت من المرحلة السابقة ولتحديد المتطلبات االحتياجات 

والذى يعتبر  اباستخدام نموذج ايشيكاووذلك ....الخ( ,التكنولوجيا, البيئة, االستخدام, الوظيفة, )الشكلمن حيث 

وتجزئتها حسب درجة  لةتصنيف المشك ث يتمحيالمشكالت تحليل فى المستخدمة األساليب الحديثة أهم من 

والذى ييمثل المشكلة  للخروج بموجز المشكلةوتوضيح أبعادها الرئيسية ثم أبعادها الفرعية الدقيقة أهميتها 

من دراسة هذه الحلول ثم تبدأ عملية من خالل تقنية عكس المشكلة التى تستخدم للخروج بحلول للمشكلة والحل 

قبعات باستخدام تقنية للحصول على متطلبات التصميم المعلومات الالزمة لحل المشكلة  خالل عملية البحث عن

لتجميع وتسجيل المعلومات المتاحة وتحديد المعلومات التى الستة واستخدام القبعة البيضاء التى تستخدم التفكير

المستهدف وحجم  جمهورومكونات ال حجم حول وتتمثل هذه المعلومات فى معلومات كمية يتم االحتياج اليها

 نمط االستهالكي أو سلوكهم أو المستعملين مجموعات عن خالل معلومات من نوعية تكون أن ويمكن السوق ،

)مواصفات  للخروج بالمتطلباتالسابقة وتحليل المعلومات ونوع التكنولوجيا المالئمة وقدراتهم  معيشتهم

تقييم هذه المتطلبات فى مقابل االحتياجات السابقة يم حيث يتم تبدأ المرحلة الثالثة وهى خلق المفاهثم التصميم( 

واذا كان هناك ضعف أو قصور  قوائم التحقق والفحصتقنية بتطبيق  مجموعة متنوعة من المستعملين مشاركةب

بالمتطلبات النهائية بالمتطلبات فيتم العودة مرة أخرى لمرحلة البحث عن المعلومات وذلك للخروج 

 ىاحدحيث يتم وضع حلول وأفكار للتصميم من خالل  التطويروهى  الرابعةالبدء بالمرحلة ثم )المواصفات( 

, قوائم التحقق " , قبعات التفكير الستةالتصويرىالتفكير االبداعى )المحاكاة, العصف الذهنى, التخيل  تقنيات

مجموعة متنوعة بمشاركة تياجات فى مقابل االحثم يتم تقييم هذه األفكار والفحص, قائمة المواصفات,....الخ( 

حتى يتم الخروج بالفكرة المقترحة  CADباستخدام برنامج الـ لهذه األفكار المستعملين من خالل المحاكاة من 

باستخدام تقنية قبعات التفكير الستة )القبعة وثم يتم تقييم الفكرة النهائية بمشاركة المستعملين مرة أخرى 

القبعة يجب استخدام القبعة السوداء والصفراء حتى يتم التعرف على سلبيات تستعمل هذه وعندما الخضراء 

المستعملين  بمشاركةيتم عمل نموذج للفكرة المقترحة واختبار هذا النموذج ثم ( وإيجابيات الفكرة الجديدة

لستة )القبعة باالضافة لتقنية القبعات اوتطبيق مبادئ التصميم الشامل وتطبيق المتغيرات البيئية  لمستهدفينا

للتصميم وذلك للخروج بالنموذج النهائى للوصول ألفضل النتائج وهى تمثل عملية تحكم واتخاذ قرارالزرقاء( 

 . والحصول على المنتج الشامل

  الخالصة: 
تشهد األلفية الثالثة تطورا كبيرا فى مجال تصميم وتطويرالمنتجات مما أدى الى ظهور اتجاهات تصميمية جديدة 

 تصميم تعميم إلى سعىي أسلوب لكنه و ، التصميم من جديدا نوعا ليس الشامل التصميموالتصميم الشامل. منها 

من خالل تحويل المنتجات من منتجات  قدراتهم و أعمارهم باختالف الناس من عدد أكبر متناول في المنتجات لتكون

 توفير على الشامل التصميم عملية نجاحويتوقف , تقليدية تقوم بوظيفة واحدة الى منتجات شاملة تقوم بعدة وظائف

 ومصممي المعماريين المهندسين من فريق حدد, وقد التصميم من الهدف ثم أوال المستعملين بدراسة تهتم نظم

والمنتجات  التصميمات تقييم في الستخدامهاالشامل  تصميملل مبادئ سبعة البيئي التصميم عن والباحثين المنتجات

ابداع تتكون عملية التصميم الشامل من أربعة مراحل هى )االكتشاف , الترجمة , و, التصميم عملية هوتوجي الحالية

وتحويلها لمنتجات شاملة تناسب جميع المستخدمين على  لحالية, وحتى يتم تطوير المنتجات ا , التطوير(المفاهيم

الذى التفكير االبداعى ل عليها من خالل تقنيات اختالف أنواعهم وقدراتهم فيتم االحتياج ألفكار ابداعية يمكن الحصو

هو التفكير الذى يعمل على تطوير فكرة قديمة او ايجاد فكرة جديدة ينتج عنها انتاج متميز يمكن يعرف على أنه 

العملية الذهنية التي نستخدمها للوصول إلى األفكار والرؤى الجديدة أو التي تؤدي إلى تطبيقه واستخدامه , كما أنه 

المحاكاة , قائمة ) ومن خالل استخدام تقنيات التفكير االبداعى فى عملية التصميم الشامل, لدمج والتأليف بين األفكارا

, قبعات التفكير الستة, العصف الذهنى, قوائم التحقق والفحص, التفكير التصويرىالمواصفات, عكس المشكلة, 
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أمكن  ووضع الحلول للمشكالت ووضع األفكار االبداعية تستخدم لدراسة وتحليل والتى( ,.....نموذج ايشيكاوا
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