
ترجمة: ديما إياسو

التفكيُر التصميميُّ
للتواصل البصرّي

غاڤن أمبروز وپول هاريس



Webb & WebbWhy Not Associates : Studio

المحتويات المحتويات٤

(Multipraktik) ملتي�پراكتيك(NB Studio) أن. بي. استوديو(Mark Studio) مارك استوديو

مراحل التفكير                 ٩

١٠ ..............................عملیَّة التصمیم ..............................عملیَّة التصمیم ..............................

١٢ ......................... عرِّف ......................... عرِّف ......................... المرحلة ١–
١٦ ........................ ابَحث ........................ ابَحث ........................ المرحلة ٢–
١٨ ًرا ............... ًرا ............... کوِّن تصوُّ ............... کوِّن تصوُّ المرحلة ٣–

المرحلة ٤– ضع
٢٠ ..............................النَّماذج األوَّلیَّة ..............................النَّماذج األوَّلیَّة ..............................

٢٢ .......................... اخَتر .......................... اخَتر .......................... المرحلة ٥–
٢٤ ............................ نفِّذ ............................ نفِّذ ............................ المرحلة ٦–
٢٦ المرحلة ٧– تعلَّم ..........................

أن. بي. استودیو: إعادة التفکیر
٢٨ .....................في الوقت والمساحة .....................في الوقت والمساحة .....................

البحث               ٣٣

٣٤ تحدید الدوافع .............................
٣٦ جمع المعلومات ...........................
٤٠ الجماعات المستهَدفة .................
٤٢ العیِّنات واآلراء الواردة ...............

تانر کریستنسن: مفکٌِّر حرٌّ
٤٤ ........ وخبیٌر في حّل المشکالت

توليد األفكار                            ٤٩

االتِّجاهات األساسیَّة
٥٠ في التصمیم ..................................
٥٢ األسئلة واألجوبة .........................
٥٤ مواضیع التفکیر ............................
٥٨ اإللهام والمراجع ..........................
٦٠ العصف الذهنّي ............................
٦٤ القیمة ............................................
٦٨ الشمول .........................................
٧٠ الرسم األوَّلي ................................

پالنینغ یونیت: الملصقات
٧٢ وعناوین األفالم ...........................

مقد�مة                   ٦



3 Deep DesignThird Eye DesignThe Vast Agency 

٥

(Design is Play) ديزاين إز پالي(Futro) فوترو(Planning Unit) پالنينغ يونيت

صقل الفكرة               ٧٧

٧٨ التفکیر باستخدام الصور .............
التفکیر باستخدام

٨٠ اإلشارات والرموز ........................
٩٠ االستعارة ......................................
٩٤ الُفکاهة ..........................................
٩٦ التجسید ........................................
٩٨ االستعارات البصریَّة ....................
١٠٠ التعدیل ......................................
١٠٤ التفکیر باستخدام الکلمات .......
١٠٦ الخطوط الطباعیَّة ......................
١٠٨ التفکیر باستخدام األشکال .......
١١٤ التفکیر باستخدام األلوان .........
١٢٠ التفکیر باستخدام التکنولوجیا ..

الفرنیا آند سیینفویغوس:
١٢٤ حلول التغلیف الفاخرة ..............

لي�ة              ١٢٩ وضع النماذج األو�

١٣٠ تطویر التصامیم .........................
١٣٦ أنواع النماذج األوَّلیَّة ................
١٣٨ لغة التواصل ..............................
١٤٢ کیفیَّة التصرُّف إذا علقت ........

سیکوند ستوري، جزء
من سابِینت نایترو: روَّاد

١٤٤ التجارب التفاعلیَّة الجدیدة ......

التنفيذ                                     ١٤٩

١٥٢ الشکل والتنسیق .......................
١٥٦ المواد .........................................
١٦٠ اللمسات النهائیَّة .......................
١٦٤ وسائل عرض التصمیم .............
١٦٦ المقیاس .....................................
١٦٨ السلسلة/االستمراریة ................

دیزاین إز بالي:
١٧٢ تطویر النظم ..............................

تماري�ن                                     ١٧٧

المصطلحات                            ١٨٨



المحتويات ٦

’’ال یمکنك أن تمسك التصمیم بیدیك. فالتصمیم لیس شیًئا ملموًسا، بل عملیَّة ونظاًما وأسلوَب تفکیر‘‘.

(Design as a Second Language) ‘‘کتاب ’’التصمیم الغرافیکيُّ بصفته لغة ثانیة ،(Bob Gill) بوب ِجل

إنَّ التصمیم عملیَّة قائمة علی التکرار، حیث یکون التفکیر التصمیميُّ حاضًرا في جمیع مراحلها، 
مه العمیل وانتهاًء بالعمل النهائّي. ویمکن إبداع حلول مختلفة أليِّ  بدًءا بموجز التصمیم الذي یقدِّ

موجز من العمیل، إذ تختلف هذه الحلول عن بعضها اختالًفا کبیًرا من نواحي اإلبداع والمیزانیَّة 
والطابع العملّي.

ویهدف هذا الکتاب إلی تقدیم نظرٍة عامَّة عن التفکیر التصمیميِّ الذي یتخلَّل کلِّ مرحلة من 
مراحل عملیَّة التصمیم؛ أي األسالیب التي یستخدمها المصمِّم لتولید األفکار اإلبداعیَّة وصقلها، 

واالعتبارات الرئیسیَّة التي تساعد في تشکیلها، وعناصر المراجعة واآلراء الواردة التي تتیح لفرق 
التصمیم تعلُّم الدروس من کلِّ عمل واإلسهام في المهام المقبلة.

ونستعین بالدراسات التفصیلیَّة واألعمال المعاصرة وتحلیل النظریَّات األساسیَّة في معاینة الطریقة 
التي یولِّد المصمِّم األفکار بواسطتها ویحسم رأیه فیها لطرح حلوٍل إبداعیَّة تلبِّي األهداف الواردة في 

موجِز تصمیٍم معیَّن.

مراحل التفكير

نظرة عامَّة علی مختلف مراحل عملیَّة التصمیم 
واالعتبارات الرئیسیَّة في کلِّ مرحلة لتقدیم تصمیٍم 

ناجح، إلی جانب الترکیز علی موجز التصمیم ومرحلة 
تعریف المشروع.

البحث

یتناول هذا القسم مرحلة تجمیع المعلومات التي تساعد 
علی تولید أفکار التصمیم. وتشمل هذه المعلومات تعریفات 

أنواع المستهلکین والفئات المستهَدفة، والمعلومات الکمِّیَّة 
والنوعیَّة، والخبرات المتراکمة من المشاریع السابقة.

توليد األفكار

نظرة عامَّة علی کیفیَّة استخدام المصمِّم أسالیب ومصادر 
إلهام مختلفة في تولید حلول إبداعیَّة لموجز العمیل. وهذه 

تشمل الرسوم األوَّلیَّة (السکیتشات) والعصف الذهنيِّ 
والنماذج األصلیِّة المختلفة المستخدمة عبر تاریخ التصمیم.

صقل الفكرة

یتناول هذا القسم کیفیَّة صقل المفهوم العامِّ لتصمیٍم 
ما. وسنعاین فیه کیفیَّة توظیف الصور والکلمات 

واللون وطبقات ارتکاز التصمیم في تحسین الفکرة 
وزیادة فاعلیَّتها.

لي�ة وضع النماذج األو�

ینبغي تقدیم أفکار التصمیم والحدیث عنها الختبار قبول 
الفئة المستهَدفة لها والحصول علی موافقة العمیل. ونرى 
هنا دور النماذج ودمی التوضیح وألواح الرسوم في نقل 

األفکار لُتفهم في هذا السیاق.

التنفيذ

یتناول هذا القسم کیفیة بثِّ الحیاة في األفکار 
باستخدام تقنیات اإلنتاج. وینبغي للتنفیذ أن یضمن 

وضع تفاصیل التصمیم موضع التنفیذ وأن یلقی المنتج 
النهائيَّ رضا العمیل.

 مقد�مة
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العمیل: غاتي إیمیجز
(Getty Images)

التصمیم: غافن أمبروس
(Gavin Ambrose)

التفکیر التصمیمّي: اختیار الصور 
لتردِّد صدى الرسالة التي ینقلها 

التصمیم

غاتي إيميجز

صمَّم غافن أمبروس هاَتین البطاقَتین في إعالٍن عن النقلة المکتبیَّة المقبلة لقسم الریاضة في غاتي 
إیمیجز. وتصف هاتان الصورتان من تصویر جولیان هربرت (Julian Herbert) (الصورة األولی) ومایك 
هیویت (Mike Hewitt) (الصورة الثانیة) الحرکة المفاجئة التي تعکس االنتقال المادِّيَّ لمکتب الشرکة. 

کما تنضوي البطاقتان علی شيٍء من الُدعابة؛ إذ نالحظ وصول مجموعة ُمسرعة من الحیوانات لحظة 
هروب المجموعة األولی.
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عملي�ة التصميم
يمكن تمي�يز سبع خطواٍت في عملي�ة التصميم وهي كاآلتي: 

ذ،  لي�ة، واخَ�ر، ون�� ِ النماذج األو� ًرا، وَ�ع ن تصو� عرِّف، وابَحث، وكوِّ
وتع��م.

يِجب أوَّال تعریف مسألة التصميم والجمهور المستهَدف؛ فالفهم الدقيق للمسألة وقيودها يتيح الوصول 
د هذه المرحلة العناصر الضروريَّة لنجاح المشروع. أمَّا مرحلة البحث،  إلى حلول أكثر دقَّة. وتحدِّ

 مسألة التصميم والجمهور المستهَدف؛ فالفهم الدقيق للمسألة وقيودها يتيح الوصول 
د هذه المرحلة العناصر الضروريَّة لنجاح المشروع. أمَّا مرحلة  إلى حلول أكثر دقَّة. وتحدِّ

يِجب أوَّال  مسألة التصميم والجمهور المستهَدف؛ فالفهم الدقيق للمسألة وقيودها يتيح الوصول 
د هذه المرحلة العناصر الضروريَّة لنجاح المشروع. أمَّا مرحلة  إلى حلول أكثر دقَّة. وتحدِّ

يِجب أوَّال 

فتستعرض المعلومات، مثل تاريخ مسألة التصميم وأبحاث المستخدم النهائيِّ والمقابالت المركَّزة 
د هذه المرحلة العناصر الضروريَّة لنجاح المشروع. أمَّا مرحلة  إلى حلول أكثر دقَّة. وتحدِّ

فتستعرض المعلومات، مثل تاريخ مسألة التصميم وأبحاث المستخدم النهائيِّ والمقابالت المركَّزة 
د هذه المرحلة العناصر الضروريَّة لنجاح المشروع. أمَّا مرحلة  إلى حلول أكثر دقَّة. وتحدِّ

على الرأي، وُتعرِّف العقبات المحتملة.

وُتعدُّ مرحلة تکوین التصوُّر مرحلَة التعرُّف على دوافع واحتياجات المستخدم النهائيِّ وتوليد أفكار 
تلبِّي هذه االحتياجات والدوافع، باالستعانة بالعصف الذهنيِّ على سبيل المثال.

وتشتمل مرحلة َوْضِع النماذج األوَّلیَّة على اقتراح األفكار أو تشكيلها لُتعرض على مجموعات 
المستخِدمين وأصحاب المصلحة إلبداء آرائهم فيها قبل تقديمها للعميل.

َوْضِع النماذج األوَّلیَّة
المستخِدمين وأصحاب المصلحة إلبداء آرائهم فيها قبل تقديمها للعميل.

َوْضِع النماذج األوَّلیَّة

وتستعرض مرحلة االختیار الحلول المقترحة وتراجعها في ضوء هدف موجز التصميم. وقد تكون 
بعض الحلول عمليَّة لكنَّها ال تكون األفضل.

وتتناول مرحلة التنفیذ تطوير التصميم وتسليمه النهائيَّ للعميل.

أمَّا مرحلة التعلُّم، فتساعد المصمِِّمين في تحسين أدائهم، لذا ينبغي للمصمِِّمين أن يلتمسوا تعقيبات 
م أهداف موجز التصميم. وقد يؤدِّي هذا  العميل والجمهور المستهَدف لمعرفة ما إذا لبَّى الحلُّ المقدَّ
، فتساعد المصمِِّمين في تحسين أدائهم، لذا ينبغي للمصمِِّمين أن يلتمسوا تعقيبات 
م أهداف موجز التصميم. وقد يؤدِّي هذا  العميل والجمهور المستهَدف لمعرفة ما إذا لبَّى الحلُّ المقدَّ
التعلُّم، فتساعد المصمِِّمين في تحسين أدائهم، لذا ينبغي للمصمِِّمين أن يلتمسوا تعقيبات 
م أهداف موجز التصميم. وقد يؤدِّي هذا  العميل والجمهور المستهَدف لمعرفة ما إذا لبَّى الحلُّ المقدَّ

أمَّا مرحلة التعلُّم
م أهداف موجز التصميم. وقد يؤدِّي هذا  العميل والجمهور المستهَدف لمعرفة ما إذا لبَّى الحلُّ المقدَّ

أمَّا مرحلة 

إلى تعرُّف تحسيناٍت يمكن تطبيقها في المستقبل.

يَّة كما يظهر أدناه، فإنَّها كثيًرا ما تستوجب، في  مع أنَّ عمليَّة التصميم تسير في الغالب بصورٍة خطِّ
مها، إعادة النَّظر في مراحل سابقة من العمل لصياغتها من جديد. أثناء تقدُّ

يَّة كما يظهر أدناه، فإنَّها كثيًرا ما تستوجب، في  مع أنَّ عمليَّة التصميم تسير في الغالب بصورٍة خطِّ
مها، إعادة النَّظر في مراحل سابقة من العمل لصياغتها من جديد. أثناء تقدُّ

يَّة كما يظهر أدناه، فإنَّها كثيًرا ما تستوجب، في  مع أنَّ عمليَّة التصميم تسير في الغالب بصورٍة خطِّ

عرِّف
ن كوِّ

ًرا تصو�
ضع النماذج 

لي�ة األو�
ذاخَ�ر تع��من�� ابَحث

عملي�ة التصميم
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ة  العمیل: معهد فويفودينا للصحَّ
(Institute for Public Health العامَّة

of Vojvodina)

التصمیم: استوديو بيتر غريغسن 
(Peter Gregson Studio)

التفکیر التصمیمّي: األلوان البارزة،  األلوان البارزة، 
وتوصيل رسائل قويَّة المدلول

احَ�ر

ة  تضمُّ الصورة مجموعة ملصقات من تصميم استوديو بيتر غريغسن، لصالح معهد فويفودينا للصحَّ
العامَّة في مشروع ‘‘عالم آمن’’ (Safe World)، تمتاز بألوانها الزاهية وصورها البسيطة في حين تحمل 

رسائل قويَّة المدلول تهدف إلى تعليم األطفال ما بين سنِّ السابعة والثانية عشرة وتوعيتهم حيال 
مواقف يوميَّة قد تنضوي على مخاطر نتيجة قلَّة االنتباه أو الجهل بكيفية التصرُّف. وُعرضت هذه 
فوف ودورات المياه، ال على لوحة  ات وجدران الصُّ الملصقات في أماكن مألوفة لألطفال مثل الممرَّ

إعالنات المدرسة.
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عرِّف
ن كوِّ

ًرا تصو�
ضع النماذج 

لي�ة األو�
ذاخَ�ر تع��من�� ابَحث

المرحلة األولى – عر�ف
تحديد المشكلة

ُتعدُّ هذه المرحلة أولى مراحل أيَّة عمليَّة تصميم، وتكاد تتضمَّن دوًما وضع موجز التصميم أو استالمه.

الموجز

يعرض موجز التصميم متطلَّبات العميل لعمٍل ما، وقد تكون هذه المتطلَّبات شفهيَّة أو مكتوبة، 
د يجب على المصمِّم بلوغه، غير أنَّه قد يكون  وبسيطة أو معقَّدة. ويحتوي الموجز على هدٍف محدَّ

يعرض موجز التصميم متطلَّبات العميل لعمٍل ما، وقد تكون هذه المتطلَّبات شفهيَّة أو مكتوبة، 
د يجب على المصمِّم بلوغه، غير أنَّه قد يكون  وبسيطة أو معقَّدة. ويحتوي الموجز على هدٍف محدَّ

يعرض موجز التصميم متطلَّبات العميل لعمٍل ما، وقد تكون هذه المتطلَّبات شفهيَّة أو مكتوبة، 

بصيغة تعابير تحمل تفسيراٍت متنوِّعة.

ابين في عيون الشباب بين سنِّ ٢٠ و٣٠ عاًما’’ قد يكون الموجز بسيًطا كعبارة ‘‘نريد كتيًِّبا يجعلنا جذَّ
ابًا’’. نريد كتيًِّبا يضفي على صورتنا طابًعا عصريًّا وجذَّ

ابين في عيون الشباب بين سنِّ  نريد كتيًِّبا يجعلنا جذَّ
ابًا نريد كتيًِّبا يضفي على صورتنا طابًعا عصريًّا وجذَّ

ابين في عيون الشباب بين سنِّ  نريد كتيًِّبا يجعلنا جذَّ
أو عبارة ‘‘

ة أعمال ويتبلور معها فهٌم أكبر لمعاني  تتطوَّر عالقة العمل بين المصمِّم والعميل على امتداد عدَّ
د ما يعنيه العميل بمصطلَحي  ر الموجز ويحدِّ المصطلحات الرئيسيَّة. لذا فعلى المصمِّم أن يفسِّ

. فهذا يضمن توافق توقُّعات كال الطرفين عن العمل الواجب إنجازه. وقد يعني 
د ما يعنيه العميل بمصطلَحي  ر الموجز ويحدِّ المصطلحات الرئيسيَّة. لذا فعلى المصمِّم أن يفسِّ

. فهذا يضمن توافق توقُّعات كال الطرفين عن العمل الواجب إنجازه. وقد يعني 
د ما يعنيه العميل بمصطلَحي  ر الموجز ويحدِّ المصطلحات الرئيسيَّة. لذا فعلى المصمِّم أن يفسِّ

اب’’ جذَّ
د ما يعنيه العميل بمصطلَحي  ر الموجز ويحدِّ المصطلحات الرئيسيَّة. لذا فعلى المصمِّم أن يفسِّ

اب جذَّ
د ما يعنيه العميل بمصطلَحي  ر الموجز ويحدِّ المصطلحات الرئيسيَّة. لذا فعلى المصمِّم أن يفسِّ

اب‘‘ اب‘‘جذَّ جذَّ عصرّي‘‘عصرّي‘‘عصرّي’’ و
ي صالحيَّة عناصر الموجز؛ فمثاًل قد ال يكون الكتيِّب خير وسيلٍة للوصول إلى قلوب من هم  ذلك تقصِّ

. فهذا يضمن توافق توقُّعات كال الطرفين عن العمل الواجب إنجازه. وقد يعني 
ي صالحيَّة عناصر الموجز؛ فمثاًل قد ال يكون الكتيِّب خير وسيلٍة للوصول إلى قلوب من هم  ذلك تقصِّ

. فهذا يضمن توافق توقُّعات كال الطرفين عن العمل الواجب إنجازه. وقد يعني 

في العشرينيَّات من العمر وربَّما تكون حملٌة على اإلنترنت أكثر فاعليًَّة في هذا الصدد.
ي صالحيَّة عناصر الموجز؛ فمثاًل قد ال يكون الكتيِّب خير وسيلٍة للوصول إلى قلوب من هم  ذلك تقصِّ

في العشرينيَّات من العمر وربَّما تكون حملٌة على اإلنترنت أكثر فاعليًَّة في هذا الصدد.
ي صالحيَّة عناصر الموجز؛ فمثاًل قد ال يكون الكتيِّب خير وسيلٍة للوصول إلى قلوب من هم  ذلك تقصِّ

صياغة الموجز وإعادة صياغته

يحمل العمالء تجارب متباينة عن التعامل مع خدمات التصميم. لذا فإنَّ جودة الموجزات التي 
مونها لك ال بدَّ وأن تختلف فيما بينها. ويجب أن يحتوي الموجز على أيِّ شيٍء من شأنه أن  يقدِّ

يساعد فريق التصميم في الشروع بعمليَّة التصميم. ولكن إن لم يكن الموجز محكًما بما يكفي، فقد 
يستلزم تنقيًحا وإعادة صياغة مع العميل.

ق قائمة التح��

هل تفهم ما يطلبه العميل؟
هل يفهم العميل ما يطلبه هو؟

هل تتَّفقان على تعريف المصطلحات؟
هل يعاني الموجز من أيِّ عيوب؟
هل يمكنك تلبية توقُّعات العميل؟هل يمكنك تلبية توقُّعات العميل؟

المرحلة األولى – عرِّف
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١ من العميل والجمهور المستهَدف؟
)الحجم، الطبيعة، الخصائص(

٢ ما الحل� التصميمي� الذي يفك�ر فيه العميل؟
)مطبوع، محتوى على اإلنترنت، فيديو(

٣ متى يحتاُج العميل التصميم ولِكم من الوقت؟
)النطاقات الزمني�ة ل�مشروع(

٤ أين سُيستخَدم التصميم؟
)وسائط عرض التصميم، الموقع، البلد(

٥ لَِم يرى العميل الحل� التصميمي� مطلوًبا؟

+

ذ الحّل؟ كيف سُينف�
)الميزاني�ة، التوزيع، الحملة(



14

األهداف

ا فهم  تعني األهداف، ببساطة، ما يرجو العميل الوصول إليه من طلبه خدمة التصميم، ومن المهمِّ جدًّ
هذه األهداف بوضوح و‘‘ربطها’’ بخريطة تفكيرك التصميمّي.

وينبغي تعيين األهداف حتَّى يعلم فريق التصميم المهمَّة التي يجب أن ينجزها. ويؤدِّي طرح األسئلة 
البسيطة على العميل إلى فهِم لبِّ الموضوع وتركيز االهتمام على توقُّعات العميل وحدود المشروع 

واألعمال المنجزة المطلوب تسليمها.

تشير عبارة ‘‘األسئلة الخمسة’’، أو ما ُيعرف باإلنكليزية باسم ‘‘ذا فايف دابليوز’’ (The Five Ws)، وهو 
تعبيٌر معتمد في مجال التقارير اإلخباريَّة، إلى خمسة أسئلة ُتطرح الستخالص أجوبٍة تقوم على 

الحقائق وُتعدُّ ضروريًَّة لتعريف مهمَّة التصميم بصورة كافية. وهي على النحو اآلتي: َمن؟ ماذا؟ متى؟ 
أين؟ لماذا؟ )ويتبعها سؤال ‘‘كيف؟’’ في الغالب أيًضا(. ومن شأِن طرح أسئلة كهذه تقديم تفاصيل 

يمكن أن يستفيد فريق التصميم منها طوال عمليَّة التصميم، وتحديد القيود الرئيسيَّة التي سيتحتَّم 
عليهم التعامل معها.

االقتراح

وينبغي لتعريف موجز التصميم وأهدافه أن يتيح لفريق التصميم وضع اقتراٍح عامٍّ للتصميم. ويمكن 
استخدام هذا االقتراح في وصف الِقَيم واألفكار العامَّة التي ُيعنى التصميم بتقديمها للجمهور المستهَدف 

ر، وبيانه للجمهور بِدقَّة وتفصيل أكبر. ويأمل أن يستوعبوها. ويمكن تعريف االقتراح، متى تقرَّ

مثاًل، ُينِتج مصنع إلكترونيَّات منتجاٍت كهربائيَّة، ولكنَّ هذا حال الكثير من الشركات؛ وتتضمَّن 
ًة  مجموعة القيم التي ُيثمِّنها هذا المصنع بالتحديد الموثوقيَّة وتقديم خدمة عالية الجودة، لكّن هذا، مرَّ

ى االقتراح الموضوع حدود ‘‘ماذا؟’’ يفعل  أخرى، ال ُيعدُّ أمًرا ُمميًَّزا وفريًدا. لذا يجب أن يتخطَّ
ص للتفكير  أحدهم وحسب. ويفيد تخصيص وقٍت للتفكير في اقتراح التصميم في جعل الوقت المخصَّ

التصميميِّ الحًقا أكثر تركيًزا وجدوى.

)Unique Selling Point( نقطة البيع الفريدة

ُيثري الفهُم الواضح للمنتج والقيم واالقتراح تفكيرك في كلِّ مرحلة من مراحل عمليَّة التفكير، كما 
يضمن التوفيق بين هذه الجوانب الثالثة وصول فكرٍة ما إلى هدفها.

)Regatta( ريغاتا

ترون في الصورة تشكياًل لشعاٍر من تصميم استوديو إس. إي. أيه. (SEA) لصالح شركة ريغاتا لصناعة 
المالبس التي ُترتدى خارج المنزل، حيث ُيبرز صور أشخاٍص يرتدون مالبس الشركة في منطقة 
ريفيَّة. يجمع هذا الحلُّ التصميميُّ البارز واآلسر بين ُمرَتِدي المالبس والبيئة المناسبة الرتداء هذه 

مة وهويتها وعملها. المالبس، وينبع من فهم طبيعة المنظَّ

المرحلة األولى – عرِّف
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العمیل: ريغاتا
التصمیم: استوديو إس. إي. أيه.

التفکیر التصمیمّي: التجلِّي الملموس 
لشعار العالمة التجاريَّة
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المرحلة الثانية – ابَحث
تجميع المعلومات األساسي�ة

د تعريف الموجز واالتِّفاق على محتواه، في البحث عن معلوماٍت يمكن إدخالها  يشرع المصمِّم، بمجرَّ
يًّا يرتكز إلى الحقائق  في العمليَّة اإلبداعيَّة في مرحلة تكوين التصوُّر. وقد يكون هذا البحث كمِّ
اإلحصائيَّة المؤكَّدة عن حجم جماعات المستخِدمين المستهَدفة وتركيبها، أو نوعيًّا يرتكز إلى 
يًّا يرتكز إلى الحقائق  في العمليَّة اإلبداعيَّة في مرحلة تكوين التصوُّر. وقد يكون هذا البحث كمِّ
اإلحصائيَّة المؤكَّدة عن حجم جماعات المستخِدمين المستهَدفة وتركيبها، أو نوعيًّا يرتكز إلى 
يًّا يرتكز إلى الحقائق  في العمليَّة اإلبداعيَّة في مرحلة تكوين التصوُّر. وقد يكون هذا البحث كمِّ

معلوماٍت عن مشتريات مجموعة المستخِدمين تلك أو استهالكها ونمط حياتها. وقد يكون البحث 
مفيًدا في تكوين نموذٍج ذهنيٍّ للمستخدم النمطيِّ ُبغية تمكين فريق التصميم من اكتساِب إحساٍس 

أوضح عمَّا قد ُيعجبه. ويشمل هذا عوامل مثل التعليم، والمهنة، ووجهات العطالت، واألذواق 
مفيًدا في تكوين نموذٍج ذهنيٍّ للمستخدم النمطيِّ ُبغية تمكين فريق التصميم من اكتساِب إحساٍس 

أوضح عمَّا قد ُيعجبه. ويشمل هذا عوامل مثل التعليم، والمهنة، ووجهات العطالت، واألذواق 
مفيًدا في تكوين نموذٍج ذهنيٍّ للمستخدم النمطيِّ ُبغية تمكين فريق التصميم من اكتساِب إحساٍس 

موحات وما إلى هنالك. الموسيقيَّة، والطُّ
أوضح عمَّا قد ُيعجبه. ويشمل هذا عوامل مثل التعليم، والمهنة، ووجهات العطالت، واألذواق 

موحات وما إلى هنالك. الموسيقيَّة، والطُّ
أوضح عمَّا قد ُيعجبه. ويشمل هذا عوامل مثل التعليم، والمهنة، ووجهات العطالت، واألذواق 

لّي البحث األو�

إنَّ اآلراء المتراكمة من مرحلة التعلُّم الناتجة عن تنفيذ مشاريع سابقة مع العميل نفسه أو عمالء 
م مثل هذه اآلراء فكرًة واضحًة من ناحية معرفة ما كان  مماثلين تعدُّ المصدَر األّوليَّ للبحث؛ إذ تقدِّ

إنَّ اآلراء المتراكمة من مرحلة التعلُّم الناتجة عن تنفيذ مشاريع سابقة مع العميل نفسه أو عمالء 
م مثل هذه اآلراء فكرًة واضحًة من ناحية معرفة ما كان  مماثلين تعدُّ المصدَر األّوليَّ للبحث؛ إذ تقدِّ

إنَّ اآلراء المتراكمة من مرحلة التعلُّم الناتجة عن تنفيذ مشاريع سابقة مع العميل نفسه أو عمالء 

مفيًدا مع مجموعٍة مستهَدفٍة بعينها وما لم َيُكن مفيًدا.
م مثل هذه اآلراء فكرًة واضحًة من ناحية معرفة ما كان  مماثلين تعدُّ المصدَر األّوليَّ للبحث؛ إذ تقدِّ

مفيًدا مع مجموعٍة مستهَدفٍة بعينها وما لم َيُكن مفيًدا.
م مثل هذه اآلراء فكرًة واضحًة من ناحية معرفة ما كان  مماثلين تعدُّ المصدَر األّوليَّ للبحث؛ إذ تقدِّ

البحث الثانوّي

لة من مصادر ثانويَّة مثل تقارير أبحاث السوق  يتمثَّل البحث الثانويُّ في المعلومات الُمَحصَّ
م التصنيف السكَّانيَّ واألداء التاريخيَّ ألسواٍق معيَّنة وِقطاعات سوق ُمعيَّنة، عالوة  االستهالكيَّة التي تقدِّ

لة من مصادر ثانويَّة مثل تقارير أبحاث السوق  يتمثَّل البحث الثانويُّ في المعلومات الُمَحصَّ
م التصنيف السكَّانيَّ واألداء التاريخيَّ ألسواٍق معيَّنة وِقطاعات سوق ُمعيَّنة، عالوة  االستهالكيَّة التي تقدِّ

لة من مصادر ثانويَّة مثل تقارير أبحاث السوق  يتمثَّل البحث الثانويُّ في المعلومات الُمَحصَّ

على صورة واضحة عن هيكليَّة السوق.

ق: قائمة التح��

ألديك آراء واردة من مشاريع سابقة؟
لع على التركيبة اإلحصائيَّة لمجموعة المستخِدمين؟ هل أنت مطَّ

هل تفهم خصائص السوق المستهَدفة؟
ما المستوى التعليميُّ لمجموعة المستخِدمين؟

ما أسلوب الحياة النمطيِّ لمجموعة المستخِدمين؟
ما طموحات مجموعة المستخِدمين؟

المرحلة الثانية – ابَحث
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ألواح األفكار

جمَّع استوديو تصميم ‘‘ذا ِتيم’’ (The Team) ألواح األفكار هذه ألجل أربعة مشاريع مختلفة. ونرى فيها معلوماٍت عن 
ت وكتب مرجعيَّة، حتَّى يضفي ذلك  المنافِسين ومراجع من ِقطاعات وأسواق أخرى حاضرًة إلى جانب مواٍد من مجالَّ

على ‘‘مالمح’’ المشروع أو مشهده العامِّ خلفيًَّة أوسع. وستدخل كلُّ هذه المعلومات عمليَّة التصميم من جديد في 
مرحلة تكوين التصوُّر.
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ًرا ن تصو� المرحلة الثالثة – كو�
وضع الحلول الممكنة

يستفيد فريق التصميم، في مرحلة تكوين التصوُّر، من األبحاث المجمَّعة والقيود الموضوعة في مرحلة 
التعريف. وتفيد هذه المعلومات في صياغة األفكار التي ُتستخَدم في التعامل مع موجز التصميم.

يستخدم المصمِّمون أساليب مختلفة في تكوين التصوُّرات، وسنناقش بعضها بمزيٍد من التفصيل في 
الفصل الثالث من هذا الكتاب )توليد األفكار(. وتشمل أساليب تكوين التصوُّرات العصف الذهنّي، 

ووضع رسوم أوَّليَّة لألفكار، واعتماد تصميم ُمجرَّب وُمختَبر موجود أصاًل، واتِّباع نهٍج تحليليٍّ تنازليٍّ 
الفصل الثالث من هذا الكتاب )توليد األفكار(. وتشمل أساليب تكوين التصوُّرات العصف الذهنّي، 

ووضع رسوم أوَّليَّة لألفكار، واعتماد تصميم ُمجرَّب وُمختَبر موجود أصاًل، واتِّباع نهٍج تحليليٍّ تنازليٍّ 
الفصل الثالث من هذا الكتاب )توليد األفكار(. وتشمل أساليب تكوين التصوُّرات العصف الذهنّي، 

يركِّز على المنتج أو الخدمة أو الشركة؛ أو نهٍج تصاُعديٍّ يركِّز على الزبون أو المستخِدم )تَرون 
ووضع رسوم أوَّليَّة لألفكار، واعتماد تصميم ُمجرَّب وُمختَبر موجود أصاًل، واتِّباع نهٍج تحليليٍّ تنازليٍّ 

يركِّز على المنتج أو الخدمة أو الشركة؛ أو نهٍج تصاُعديٍّ يركِّز على الزبون أو المستخِدم )تَرون 
ووضع رسوم أوَّليَّة لألفكار، واعتماد تصميم ُمجرَّب وُمختَبر موجود أصاًل، واتِّباع نهٍج تحليليٍّ تنازليٍّ 

(. ويتطلَّب كلُّ أسلوٍب درجًة مختلفة من اإلبداع، ويتعلَّق 
يركِّز على المنتج أو الخدمة أو الشركة؛ أو نهٍج تصاُعديٍّ يركِّز على الزبون أو المستخِدم )تَرون 

(. ويتطلَّب كلُّ أسلوٍب درجًة مختلفة من اإلبداع، ويتعلَّق 
يركِّز على المنتج أو الخدمة أو الشركة؛ أو نهٍج تصاُعديٍّ يركِّز على الزبون أو المستخِدم )تَرون 

شرًحا أوسع لهذين النهَجين في صفحة ٥4
يركِّز على المنتج أو الخدمة أو الشركة؛ أو نهٍج تصاُعديٍّ يركِّز على الزبون أو المستخِدم )تَرون 

شرًحا أوسع لهذين النهَجين في صفحة 
يركِّز على المنتج أو الخدمة أو الشركة؛ أو نهٍج تصاُعديٍّ يركِّز على الزبون أو المستخِدم )تَرون 

اختيار األسلوب بعوامل مثل مقدار المال المتوفِّر ودرجة األصالة المطلوبة في التصميم.
(. ويتطلَّب كلُّ أسلوٍب درجًة مختلفة من اإلبداع، ويتعلَّق 

اختيار األسلوب بعوامل مثل مقدار المال المتوفِّر ودرجة األصالة المطلوبة في التصميم.
(. ويتطلَّب كلُّ أسلوٍب درجًة مختلفة من اإلبداع، ويتعلَّق  شرًحا أوسع لهذين النهَجين في صفحة 

اختيار األسلوب بعوامل مثل مقدار المال المتوفِّر ودرجة األصالة المطلوبة في التصميم.
شرًحا أوسع لهذين النهَجين في صفحة 

كما ويمكن أن يختار فريق التصميم، في هذه المرحلة، تسخير مجموعة من التيَّارات الفنيَّة 
والتصميميَّة أو النماذج الفكريَّة؛ إذ يمكن أْن نمنح موجز التصميم تفسيراٍت ُمعاصرة، أو تجريديَّة، أو 

بنائيَّة، أو تفكيكيَّة مثاًل.
والتصميميَّة أو النماذج الفكريَّة؛ إذ يمكن أْن نمنح موجز التصميم تفسيراٍت ُمعاصرة، أو تجريديَّة، أو 

بنائيَّة، أو تفكيكيَّة مثاًل.
والتصميميَّة أو النماذج الفكريَّة؛ إذ يمكن أْن نمنح موجز التصميم تفسيراٍت ُمعاصرة، أو تجريديَّة، أو 

م مرحلة تكوين التصوُّر، يتَّضح إذا ما كان هناك نقاط سوء فهم أو قصور في مرحلة التعريف  ومع تقدُّ
وإذا ما ُأْجرَي القدر الكافي من البحث. ويمكن التماس اآلراء الواردة في أثناء عمليَّة التصميم لتوضيح 
م مرحلة تكوين التصوُّر، يتَّضح إذا ما كان هناك نقاط سوء فهم أو قصور في مرحلة التعريف  ومع تقدُّ
وإذا ما ُأْجرَي القدر الكافي من البحث. ويمكن التماس اآلراء الواردة في أثناء عمليَّة التصميم لتوضيح 
م مرحلة تكوين التصوُّر، يتَّضح إذا ما كان هناك نقاط سوء فهم أو قصور في مرحلة التعريف  ومع تقدُّ

النقاط التي ُتثير الشكَّ لدى العميل ولمعالجة الجوانب التي لم تلَق التعريف الكافي في مرحلة 
وإذا ما ُأْجرَي القدر الكافي من البحث. ويمكن التماس اآلراء الواردة في أثناء عمليَّة التصميم لتوضيح 

النقاط التي ُتثير الشكَّ لدى العميل ولمعالجة الجوانب التي لم تلَق التعريف الكافي في مرحلة 
وإذا ما ُأْجرَي القدر الكافي من البحث. ويمكن التماس اآلراء الواردة في أثناء عمليَّة التصميم لتوضيح 

التعريف.

ق: قائمة التح��

هل تفهم موجز التصميم؟
هل تتوافر لديك معلومات بحٍث كافية؟
أيَّ األساليب ستتَّبع في توليد األفكار؟

ًرا ن تصو� المرحلة الثالثة – كوِّ
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معرض بار��يكان الف��ّي

هذه بعض تصوُّرات التصميم األّوليَّة من تصميم وكالة برودي أسوشييتس بمناسبة عرض آنيش 
كابور (Anish Kapoor) في مركز باربيكان (Barbican) في لندن. وقد انقضى الوقت في التجريب أو 
العصف الذهنيِّ الصورّي، لكتابة اسم الفنَّان ‘‘آنيش’’ بخطوط متنوِّعة بهدف ترك انطباعات مرئيَّة 

يَّة الهيام بين  ر بثمن، إذ يمنح عقلك حرِّ مختلفة بتأثيرها. وقد يكون هذا الوقت التجريبيُّ ال ُيقدَّ
يَّة ‘‘الشخبطة’’ على الورق. وتفسح هذه الفترة المجال للتجريب دون التفكير بمدى  األفكار ويديك حرِّ

‘‘الصواب’’ أو ‘‘الخطأ’’، ممَّا يسمح بإطالق العنان للتفكير الحرِّ بمعزٍل تامٍّ عن التصوُّرات المسبقة.

العمیل: معرض باربيكان الفنِّّي 
(Barbican Art Gallery)

التصمیم: برودي أسوشييتس 
(Brody Associates)

التفکیر التصمیمّي: أفكار التصوُّر 
المبدئيِّ للتصميم مولَّدًة عبر 

العصف الذهنيِّ الصورّي
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عرِّف
ن كوِّ

ًرا تصو�
ضع النماذج 

لي�ة األو�
ذاخَ�ر تع��من�� ابَحث

لي�ة المرحلة الرابعة - ضع الن�ماذج األو�
ب�� الحلول

ُتسِفر مرحلة تكوين التصوُّر عن تشكيلة من الحلول الممكنة لموجز التصميم. وقد يكون من الضروريِّ 
العمل أكثر على تطوير الحلول المطروحة األكثر تبشيًرا بالنجاح قبل االختيار. وهو ما يسمح باختبار 
جوانب معيَّنة وتوفير أساٍس أفضل للمقارنة في مرحلة االختيار. ويمكن وضع نموذٍج أوَّليٍّ في مثل 

هذه الحاالت.

يمكن استخدام النموذج األوَّليِّ الختبار الجدوى الفنِّيَّة لفكرة تصميم حتَّى يتسنَّى معرفة ما إذا كانت 
مجديًة بشكلها الملموس. وتتطلَّب األفكار الجديدة للتغليف أو للعروض التقديميَّة عادًة وضع نماذج 
يمكن استخدام النموذج األوَّليِّ الختبار الجدوى الفنِّيَّة لفكرة تصميم حتَّى يتسنَّى معرفة ما إذا كانت 
مجديًة بشكلها الملموس. وتتطلَّب األفكار الجديدة للتغليف أو للعروض التقديميَّة عادًة وضع نماذج 
يمكن استخدام النموذج األوَّليِّ الختبار الجدوى الفنِّيَّة لفكرة تصميم حتَّى يتسنَّى معرفة ما إذا كانت 

أوَّليَّة. كما يمكن أن يختبر النموذج األوَّليُّ الجوانب المرئيَّة في التصاميم المقتَرحة عبر تقديمها 
مة إن اقتضى األمر. بصيغتها النهائيَّة. عالوة على إتاحة فرصة اختبار التصميم بصورة مجسَّ

يمكِّن النموذج األوَّليُّ كالًّ من فريق التصميم والعميل من تصوُّر مفهوم التصميم ولمِسه بأيديهم، 
ليكوِّنوا فكرًة عن وجوده وصفاته الملموسة.

وبما أنَّ النموذج األوَّليَّ يهدف إلى اختبار جوانب معيَّنة في الحلِّ التصميمّي، فال بدَّ من حضور هذه 
الجوانب في النموذج بحيث يمكن تقييمها بفاعليَّة. وال حاجة للنموذج األوَّليِّ إلى أن يكون مصنوًعا 

مات المعماريَّة، على سبيل  من المواد أو الخامات النهائيَّة حتَّى ينقل صورًة عن فكرة التصميم. فالمجسَّ
ًرا ثالثيَّ األبعاد عن تصميم  م تصوُّ المثال، تكون مصنوعًة غالًبا من الورق األبيض المقوَّى حتَّى تقدِّ
المبنى. ولكن في حال اشتراط مظهٍر خارجيٍّ بطبعات معيَّنة، فُربَّما يقتضي الحال حينها تقديم هذه 

الطبعات المطلوبة في النموذج األوَّلّي.
المبنى. ولكن في حال اشتراط مظهٍر خارجيٍّ بطبعات معيَّنة، فُربَّما يقتضي الحال حينها تقديم هذه 

الطبعات المطلوبة في النموذج األوَّلّي.
المبنى. ولكن في حال اشتراط مظهٍر خارجيٍّ بطبعات معيَّنة، فُربَّما يقتضي الحال حينها تقديم هذه 

ق: قائمة التح��

هل تتطلَّب جميع الحلول الممكنة وضع نماذج أوَّليَّة؟
ما العناصر التي سيعمل النموذج األوَّليُّ على اختبارها؟

ما الوظائف التي سيؤدِّيها النموذج األوَّلّي؟

لي�ة المرحلة الرابعة - ضع ال��ماذج األو�
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العمیل: مدينة سيدني
التصمیم: فروست* ديزاين

(Frost* Design)

التفکیر التصمیمّي: تركيٌب ُيضفي 
ا من المرح على المكان جوًّ

مدينة سيدني

ترون في الصورة خصائص 
تفاعليَّة موضوعة لتكون جزًءا 
من نظام الالفتات من تصميم 

فروست* ديزاين في مدينة 
سيدني لصالح سيدني بارك 

(Sydney Park پاليغراوند
ع  (Playground والمصمَّم ليشجِّ

على التعلُّم بأسلوٍب مِرح.
ع   والمصمَّم ليشجِّ

على التعلُّم بأسلوٍب مِرح.
ع   والمصمَّم ليشجِّ
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العمیل: فرقة باند أون آن آيالند 
(BOAI)

(Unthink) التصمیم: أنثينك
التفکیر التصمیمّي: التعريف 

باستخدام المنتج ودمج التعريف 
في التصميم
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الفصل الثاني

البحث

د تعريف موجز التصميم  يتدارس فريق التصميم في مرحلة البحث، التي تبدأ بمجرَّ
واالتِّفاق عليه، جوهر موضوع الموجز بهدف تجميع المعلومات التي سيستخدمونها في 

تكوين قرارات التصاميم.

ويعدُّ البحث في خصائص المجموعة المستهَدفة ضروريًّا لضمان احتواء التصميم على 
معلومات التحفيز أو شدِّ االنتباه الالزمة لتحقيق التواصل الفعَّال مع تلك المجموعة. ويفيد 

البحث أيًضا في تجنُّب احتواِئه على معلومات تحفيٍز أو شدِّ انتباٍه قد ُتقصي المجموعة 
المستهَدفة أو تتجاهلها كلِّيًّا.

وُيسِهم البحث أيًضا في اكتساب فهٍم جليٍّ للجمهور المستهَدف في توريد المعلومات إلى 
مرحلة تكوين التصوُّر لينتقل بعدها إلى استخدامها في توليد أفكار الحلِّ التصميمّي.

ويوجز هذا القسم عرًضا عامًّا لبعض تقنيَّات البحث التي تستخدمها ِفرق البحث في 
اكتساب فهٍم أعمق ألعمال العميل وتركيب المجموعة المستهَدفة.

فرقة باند أون آن آيالند )BOAI( )الصفحة المقابلة(

يعرض الدي. في. دي. (DVD) في الصفحة المقابلة لقطًة مزدوجة ليٍد تحمل قرص دي. في. دي. إنَّ 
قرص الدي. في. دي. منتج محدود الشكل ومساحة ضيِّقة نسبيًّا الستيعاب تصميٍم ما، ولكنَّ اتِّباع التفكير 

التصميميِّ يعني أنَّ ابتكار الحلول اإلبداعيَّة أمٌر ممكٌن على الدوام. وعلى المستوى البسيط، يعرض هذا 
التصميم المنتج في حالة االستخدام، وهو جانٌب يسعى فريق التصميم لتعريفه في أثناء عمليَّة البحث. وقد 

لقي هذا التصميم استحسان الجمهور المستهَدف بسبب السخرية وحسِّ الدعابة الحاضران فيه.
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تحديد الدوافع
ز َتصر�ف  تهدف مرحلة البحث إلى تحديد الدوافع التي تح�ِّ

المجموعة المستهَدفة تجاه التصميم والحواجز التي قد تعيق 
نجاحه.

الدوافع

الدوافع هي المعرفة والظروف واألحوال التي تحرِّك األنشطة التي ُوِضع التصميم ألجلها وتدعمها. وقد 
تشتمل هذه المعرفة واألحوال على مصطلحاٍت مرجعيَّة مثل قوى السوق واألزياء واالتِّجاهات 

الموسيقيَّة الرائجة في الوقت الحاضر.

ويمكِّن تحديد هذه الدوافع فريَق التصميم من تكوين إدراٍك للمحفِّزات التي يستجيب لها الناس. 
حف نحو النشر على اإلنترنت وتبتعد أكثر فأكثر عن النشر  ومثاًل، تتَّجه قوى السوق في قطاع الصُّ
ويمكِّن تحديد هذه الدوافع فريَق التصميم من تكوين إدراٍك للمحفِّزات التي يستجيب لها الناس. 

حف نحو النشر على اإلنترنت وتبتعد أكثر فأكثر عن النشر  ومثاًل، تتَّجه قوى السوق في قطاع الصُّ
ويمكِّن تحديد هذه الدوافع فريَق التصميم من تكوين إدراٍك للمحفِّزات التي يستجيب لها الناس. 

المطبوع. لذا ينبغي لكلِّ من يعتزم إطالق منتج تواصٍل جديد أن يعي مثل هذا الدافع.
حف نحو النشر على اإلنترنت وتبتعد أكثر فأكثر عن النشر  ومثاًل، تتَّجه قوى السوق في قطاع الصُّ

المطبوع. لذا ينبغي لكلِّ من يعتزم إطالق منتج تواصٍل جديد أن يعي مثل هذا الدافع.
حف نحو النشر على اإلنترنت وتبتعد أكثر فأكثر عن النشر  ومثاًل، تتَّجه قوى السوق في قطاع الصُّ

الحواجز

يلزم تحديد الحواجز في أثناء مرحلة البحث بهدف تجنُّب انجراف العمل في اتِّجاٍه تتضاءل معه 
إمكانيَّة تنفيذه لدواٍع تتعلَّق بالتقنيَّة أو القوانين أو السوق. وقد تتَّخذ هذه الحواجز صورة قواعد 

يلزم تحديد الحواجز في أثناء مرحلة البحث بهدف تجنُّب انجراف العمل في اتِّجاٍه تتضاءل معه 
إمكانيَّة تنفيذه لدواٍع تتعلَّق بالتقنيَّة أو القوانين أو السوق. وقد تتَّخذ هذه الحواجز صورة قواعد 

يلزم تحديد الحواجز في أثناء مرحلة البحث بهدف تجنُّب انجراف العمل في اتِّجاٍه تتضاءل معه 

وقوانين متعلِّقة بما ُيسمح بعرضه على عبوَّة المنتج وما ال ُيسمح، مثاًل. ومن الممكن أن تشمَل 
إمكانيَّة تنفيذه لدواٍع تتعلَّق بالتقنيَّة أو القوانين أو السوق. وقد تتَّخذ هذه الحواجز صورة قواعد 
وقوانين متعلِّقة بما ُيسمح بعرضه على عبوَّة المنتج وما ال ُيسمح، مثاًل. ومن الممكن أن تشمَل 
إمكانيَّة تنفيذه لدواٍع تتعلَّق بالتقنيَّة أو القوانين أو السوق. وقد تتَّخذ هذه الحواجز صورة قواعد 

ل لدى  الحواجُز التقنيَّة ُنُظم معايير متَّبعة في بلدان مختلفة. فقد يؤثِّر قياس الظروف البريديَّة المفضَّ
شركات البريد في شكل رسائل البريد الجماعيِّ صيغتها. في حين أنَّه قد تضمُّ حواجز السوق قوَّة 

المنافسين الرئيسيِّين الشرائيَّة والتوزيعيَّة، وهو ما قد يقيِّد الوصول إلى منافذ السوق.

ويمكن أن تكون الدوافع بمثابة حواجز. أي من الممكن أن يسبِّب المصمِّم، بعدم مراعاته دافع 
التصميم، عقبًة من شأنها تقليل احتماالت نجاح التصميم؛ إذ يبدو إطالق صحيفة إخباريَّة، في وقٍت 

يتَّجه المستهلكون فيه نحو موارد المحتوى الرقميِّ أكثر فأكثر، أمًرا منافًيا للبديهة.
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كادبيري

م استوديو آوتپوت هذه الحملة بمناسبة إعادة إطالق لوح شوكوالتة ويسپا (Wispa). وكانت إعادة  نظَّ
اإلطالق هذه استجابًة للُمطالبة العامَّة بعودة عالمة تجاريَّة كالسيكيَّة. وقد ُوضع التصميم بناًء على 

ا من الحنين إلى هذه العالمة التجاريَّة. ملفِّ الخصائص الموجود وهكذا أثار جوًّ

(Cadbury) العمیل: كادبيري
التصمیم: استوديو آوتپوت

(Studio Output)

التفکیر التصمیمّي: إعادة إطالق 
منتج باالستناد إلى ملف الخصائص 
ا من الحنين ويلبِّي  الموجود يثير جوًّ

مطالب الجمهور المستهَدف
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جمع المعلومات
ي�ة  تندرج المعلومات عند إجراء عملي�ة البحث في فئ�تين: كمِّ

ونوعي�ة. وتساعد الفئ�تان المذكورتان في تحديد حجم الّسوق 
المستهَدفة وخصائصه.

ي�ة الكمِّ

تأخذ المعلومات الكمِّيَّة صورة معلوماٍت رقميَّة أو إحصائيَّة ُتمكِّن فريق التصميم من إضفاء أبعاد 
مادِّيَّة على السوق المستهَدفة. ومن األمثلة على المعلومات الكمِّيَّة: قيمة المبيعات الكلِّيَّة في السوق 

تأخذ المعلومات الكمِّيَّة صورة معلوماٍت رقميَّة أو إحصائيَّة ُتمكِّن فريق التصميم من إضفاء أبعاد 
مادِّيَّة على السوق المستهَدفة. ومن األمثلة على المعلومات الكمِّيَّة: قيمة المبيعات الكلِّيَّة في السوق 

تأخذ المعلومات الكمِّيَّة صورة معلوماٍت رقميَّة أو إحصائيَّة ُتمكِّن فريق التصميم من إضفاء أبعاد 

وحجم المبيعات السنويِّ وأعداد المستهِلكين ممَّن تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و3٠ عاًما.

النوعي�ة

ُتساعد المعلومات النوعيَّة فريق التصميم على فهم أسباب سير األمور، كأسباب استجابة الناس 
ث المشاركون  لمحفِّز معيَّن أو عدمها. وُتجمع المعلومات النوعيَّة عادًة عبر مقابالٍت شخصيَّة يتحدَّ

ُتساعد المعلومات النوعيَّة فريق التصميم على فهم أسباب سير األمور، كأسباب استجابة الناس 
ث المشاركون  لمحفِّز معيَّن أو عدمها. وُتجمع المعلومات النوعيَّة عادًة عبر مقابالٍت شخصيَّة يتحدَّ

ُتساعد المعلومات النوعيَّة فريق التصميم على فهم أسباب سير األمور، كأسباب استجابة الناس 

فيها عن خبراتهم وتفضيالتهم في موضوٍع معيَّن. ويجري هذا األمر عادًة في نقاٍش جماعيٍّ أو 
مجموعة مركَّزة أو عبر مقابالٍت معمَّقة مع أشخاص ُمختاِرين بعناية.

فيها عن خبراتهم وتفضيالتهم في موضوٍع معيَّن. ويجري هذا األمر عادًة في نقاٍش جماعيٍّ أو 
مجموعة مركَّزة أو عبر مقابالٍت معمَّقة مع أشخاص ُمختاِرين بعناية.

فيها عن خبراتهم وتفضيالتهم في موضوٍع معيَّن. ويجري هذا األمر عادًة في نقاٍش جماعيٍّ أو 

أنواع المسح

يمكن الحصول على المعلومات الكمِّيِّة والنوعيِّة أحيانًا من المكتبات المرجعيَّة، لكن في حال لم تكن 
المعلومات المطلوبة متوفِّرة، يمكن حينها تولِّي أنواع مسح جديدة للحصول على المعلومات. وتشمل 
يمكن الحصول على المعلومات الكمِّيِّة والنوعيِّة أحيانًا من المكتبات المرجعيَّة، لكن في حال لم تكن 
المعلومات المطلوبة متوفِّرة، يمكن حينها تولِّي أنواع مسح جديدة للحصول على المعلومات. وتشمل 
يمكن الحصول على المعلومات الكمِّيِّة والنوعيِّة أحيانًا من المكتبات المرجعيَّة، لكن في حال لم تكن 

هذه االستقصاءات:

المسح اإلحصائّي - ويجمع هذا المسح معلوماٍت كمِّيَّة من بيانات عدديَّة
سحب العيِّنات - يجمع المعلومات من عيِّنة من األفراد بهدف تمثيل المجموعة بالكامل

استطالعات الرأي - تقيِّم هذه االستطالعات الرأي العامَّ باستخدام سحب العيِّنات
بحوث السوق الكمِّيَّة - تجمع البيانات ألغراض تسويقيَّة

المسح اإلحصائيُّ المدفوع - يكافئ هذا المسح المشاركين على تقديم معلوماٍت عن عاداتهم في 
االستهالك

دة من األسئلة االستبيانات - تتضمَّن االستبيانات مجموعًة محدَّ
المسح الشامل - يطرح المسح الشامل األسئلة في مسٍح شهريٍّ منتظمالمسح الشامل - يطرح المسح الشامل األسئلة في مسٍح شهريٍّ منتظم
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العمیل: المعهد األوروبيُّ إلدارة 
(INSEAD) األعمال

التصمیم: أن. بي. استوديو
التفکیر التصمیمّي: ورق الشجر كناية 

عن جمع المعلومات

المعهد األوروبي� إلدارة األعمال

في الصورة ُهويَّة بيانيَّة من تصميم أن. بي. استوديو لصالح المعهد األوروبيِّ إلدارة األعمال في قمَّة 
القيادة آلسيا ٢٠٠9م (INSEAD Leadership Summit Asia 2009). ويعرض التصميم المذكور خريطًة 

للعالم مكوَّنًة من أوراق األشجار بهدف إبراز أهداف القمَّة- أال وهي اكتشاف نماذج األعمال الناشئة. 
ويوحي التصميم برابٍط يصل جمع المعلومات من حول العالم بجمع أوراق الشجر.
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طات البياني�ة تقنيات المخطَّ

طات البيانيَّة وسيلًة ممتازة لتنظيم العالقات بين المعلومات واألفكار المختلفة.  يمكن أن توفِّر المخطَّ
طات البيانيَّة لفريق التصميم اكتساَب فهٍم سريع لبنية المجموعة المستهَدفة  ويتيح وضع المخطَّ

طات البيانيَّة وسيلًة ممتازة لتنظيم العالقات بين المعلومات واألفكار المختلفة.  يمكن أن توفِّر المخطَّ
طات البيانيَّة لفريق التصميم اكتساَب فهٍم سريع لبنية المجموعة المستهَدفة  ويتيح وضع المخطَّ

طات البيانيَّة وسيلًة ممتازة لتنظيم العالقات بين المعلومات واألفكار المختلفة.  يمكن أن توفِّر المخطَّ

طات البيانيَّة  ولبعض العالقات الرئيسيَّة التي قد تربط بين أعضائها. ومن الممكن أن تكون المخطَّ
طات البيانيَّة لفريق التصميم اكتساَب فهٍم سريع لبنية المجموعة المستهَدفة  ويتيح وضع المخطَّ

طات البيانيَّة  ولبعض العالقات الرئيسيَّة التي قد تربط بين أعضائها. ومن الممكن أن تكون المخطَّ
طات البيانيَّة لفريق التصميم اكتساَب فهٍم سريع لبنية المجموعة المستهَدفة  ويتيح وضع المخطَّ

أيًضا وسيلًة تفيد في توصيل نتائج مرحلة البحث. وقد ُتستخدم في عرض فهم فريق التصميم 
لتركيبة السوق على العميل مثاًل.

أيًضا وسيلًة تفيد في توصيل نتائج مرحلة البحث. وقد ُتستخدم في عرض فهم فريق التصميم 
لتركيبة السوق على العميل مثاًل.

أيًضا وسيلًة تفيد في توصيل نتائج مرحلة البحث. وقد ُتستخدم في عرض فهم فريق التصميم 

يمكن االستفادة من األساليب المتنوِّعة إلنشاء الرسوم البيانيَّة في التعبير عن مختلف أنواع العالقات 
طات انتشار العيِّنة )أعلى الصفحة  التي ستدخل في مرحلة تكوين التصوُّر. وتشمل هذه األساليب مخطَّ
يمكن االستفادة من األساليب المتنوِّعة إلنشاء الرسوم البيانيَّة في التعبير عن مختلف أنواع العالقات 
طات انتشار العيِّنة )أعلى الصفحة  التي ستدخل في مرحلة تكوين التصوُّر. وتشمل هذه األساليب مخطَّ
يمكن االستفادة من األساليب المتنوِّعة إلنشاء الرسوم البيانيَّة في التعبير عن مختلف أنواع العالقات 

طات ِفن (Venn) )أسفل الصفحة المقابلة(. المقابلة( ومخطَّ
طات انتشار العيِّنة )أعلى الصفحة  التي ستدخل في مرحلة تكوين التصوُّر. وتشمل هذه األساليب مخطَّ

طات ِفن  المقابلة( ومخطَّ
طات انتشار العيِّنة )أعلى الصفحة  التي ستدخل في مرحلة تكوين التصوُّر. وتشمل هذه األساليب مخطَّ

طات البيانيَّة لبيان المعلومات عن  طات ِفن تقنيًَّة شائعة من تقنيات رسم المخطَّ ُتعدُّ مخطَّ
طات ِفن، التي ابتكرها جون ِفن (John Venn) عام 1٨٨٠م، العالقات  المجموعات. وتبيِّن مخطَّ

طات البيانيَّة لبيان المعلومات عن  طات ِفن تقنيًَّة شائعة من تقنيات رسم المخطَّ ُتعدُّ مخطَّ
طات ِفن، التي ابتكرها جون ِفن  المجموعات. وتبيِّن مخطَّ

طات البيانيَّة لبيان المعلومات عن  طات ِفن تقنيًَّة شائعة من تقنيات رسم المخطَّ ُتعدُّ مخطَّ

دة. وتتَّخذ كلُّ مجموعة شكل دائرة، في حين تتمثَّل  المنطقيَّة التي تربط عدًدا من المجموعات المحدَّ
م، العالقات 

دة. وتتَّخذ كلُّ مجموعة شكل دائرة، في حين تتمثَّل  المنطقيَّة التي تربط عدًدا من المجموعات المحدَّ
م، العالقات   عام 

دة. وتتَّخذ كلُّ مجموعة شكل دائرة، في حين تتمثَّل  المنطقيَّة التي تربط عدًدا من المجموعات المحدَّ
طات ِفن، التي ابتكرها جون ِفن  عام  المجموعات. وتبيِّن مخطَّ

دة. وتتَّخذ كلُّ مجموعة شكل دائرة، في حين تتمثَّل  المنطقيَّة التي تربط عدًدا من المجموعات المحدَّ
طات ِفن، التي ابتكرها جون ِفن  المجموعات. وتبيِّن مخطَّ

العالقات التي تربط بين المجموعات والعناصر التي تحتويها في شكل تفاعل المجموعات أو تداخلها 
بعضها مع بعض.

وُتظِهر هذه التفاعالت جميع العالقات المنطقيَّة المحتملة بين المجموعات وتسمح لمن يراها بتصوُّر 
تلك العالقات. فمجموع تعداد النساء مثاًل يمثِّل مجموعة جزئيَّة من مجموع تعداد البشر. وترون في 

وُتظِهر هذه التفاعالت جميع العالقات المنطقيَّة المحتملة بين المجموعات وتسمح لمن يراها بتصوُّر 
تلك العالقات. فمجموع تعداد النساء مثاًل يمثِّل مجموعة جزئيَّة من مجموع تعداد البشر. وترون في 

وُتظِهر هذه التفاعالت جميع العالقات المنطقيَّة المحتملة بين المجموعات وتسمح لمن يراها بتصوُّر 

طات ِفن بشكلها البسيط، والتي ُتظِهر العالقات المختلفة التي  الصفحة المجاورة صوًرا لعدٍد من مخطَّ
تلك العالقات. فمجموع تعداد النساء مثاًل يمثِّل مجموعة جزئيَّة من مجموع تعداد البشر. وترون في 

طات ِفن بشكلها البسيط، والتي ُتظِهر العالقات المختلفة التي  الصفحة المجاورة صوًرا لعدٍد من مخطَّ
تلك العالقات. فمجموع تعداد النساء مثاًل يمثِّل مجموعة جزئيَّة من مجموع تعداد البشر. وترون في 

يمكن أن تربط بين مجموعَتين منتهيََّتين.

طات البياني�ة استخدام المخطَّ

طات البيانيَّة في بيان نتائج المعلومات الكمِّيَّة أو النوعيَّة بصورٍة مرئيَّة ومتاحة بسهولة  ُتستخدم المخطَّ
طات البيانيَّة  ُتساعد على الفهم واالستيعاب الجيَِّدين للمعلومات. وقد ُطوِّرت سلسلة من المخطَّ

طات البيانيَّة في بيان نتائج المعلومات الكمِّيَّة أو النوعيَّة بصورٍة مرئيَّة ومتاحة بسهولة  ُتستخدم المخطَّ
طات البيانيَّة  ُتساعد على الفهم واالستيعاب الجيَِّدين للمعلومات. وقد ُطوِّرت سلسلة من المخطَّ

طات البيانيَّة في بيان نتائج المعلومات الكمِّيَّة أو النوعيَّة بصورٍة مرئيَّة ومتاحة بسهولة  ُتستخدم المخطَّ

المختلفة على مستويات متزايدة من التعقيد في سبيل تقديم معلومات تفصيليَّة بأسلوٍب يسمح 
بتعريف االتِّجاهات الرئيسيَّة أو عناصر االهتمام. ويجب أن نختار األساليب البيانيَّة بحيث تكون 
المختلفة على مستويات متزايدة من التعقيد في سبيل تقديم معلومات تفصيليَّة بأسلوٍب يسمح 

بتعريف االتِّجاهات الرئيسيَّة أو عناصر االهتمام. ويجب أن نختار األساليب البيانيَّة بحيث تكون 
المختلفة على مستويات متزايدة من التعقيد في سبيل تقديم معلومات تفصيليَّة بأسلوٍب يسمح 

م البيانات ذات الصلة  ة تقدِّ مالئمًة لمجموعة البيانات قيد التحقيق وغالًبا ما ُتستخدم أساليب عدَّ
بهدف تشكيل نموذج للموضوع قيد التحليل.

جمع المعلومات
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ط انتشار العيِّنة مخطَّ

ط انتشار يساعد القارئ في استخالص المعنى من العالقة بين متغيَِّرين.  يمكن تمثيل أيَّ معيارين أو أكثر على مخطَّ
طات االنتشار في التصميم لتعريف العميل بمواطن العالقة التي ترى أنَّها تجمع منتجه  كما ويمكن أن َتستخِدم مخطَّ

مها بمنتجات أو خدمات أخرى. أو خدمته التي يقدِّ

االحتواء

يمكن أن تمثِّل الدائرة الكبيرة 
‘‘البشر’’ والدائرة الصغيرة ‘‘النساء’’. 

وبهذا تكون ‘‘النساء’’ مجموعة 
جزئيَّة من ‘‘البشر’’.

االتِّحاد

ويعبِّر االتِّحاد عن جميع عناصر 
الدائرَتين؛ فالتعداد هنا مثاًل يمكن 

أن يعبِّر عمَّن يشاهدون التلفاز من 
الجنَسين، وتمثِّل الدائرة الكبيرة 

‘‘الرجال’’ والدائرة الصغيرة ‘‘النساء’’.

التقاطع

من الممكن أن تكون الدائرة 
الكبيرة مجموعة ‘‘النساء’’ في حين 
تمثِّل الدائرة الصغيرة ‘‘األشخاص 
الذين يلعبون كرة القدم’’. وبذلك 

تمثِّل منطقة تقاطع الدائرتين 
‘‘النساء اللواتي يلعبن كرة القدم’’.

فة
كل

ال

األداء

المنتج )ب(

المنتج )أ(
المنتج )ج(



الجماعات المستهَدفة4٠

الجماعات المستهَدفة
ُتعيِّن مرحلة البحث جماعات المستهلِكين أو المستخِدمين 

ٍ ما وتقدِّم تصنيً�ا بسيًطا لها. المختلفة وخصائصها في قطاع

د تعيين الجماعات المستهَدفة، الكتساب معلومات أكثر تفصياًل عن  ويمكن إجراء بحث أوسع، بمجرَّ
تركيبتها والعادات السائدة فيها، ممَّا يوفِّر معلومات نوعيَّة وكمِّيَّة عن أفراد المجموعة، مثل الجنس 

د تعيين الجماعات المستهَدفة، الكتساب معلومات أكثر تفصياًل عن  ويمكن إجراء بحث أوسع، بمجرَّ
تركيبتها والعادات السائدة فيها، ممَّا يوفِّر معلومات نوعيَّة وكمِّيَّة عن أفراد المجموعة، مثل الجنس 

د تعيين الجماعات المستهَدفة، الكتساب معلومات أكثر تفصياًل عن  ويمكن إجراء بحث أوسع، بمجرَّ

والتعليم ومستوى الدخل )معلومات كمِّيَّة(؛ والدوافع والطموحات وما يحبُّونه وما يكرهونه )معلومات 
نوعيَّة(.

وقد يعني هذا أن تضع نفسك في سيناريوهات نمطيَّة تمثِّل تلك المجموعة لتسجيل األفكار 
والمالحظات. كما ويمكن استخدام مؤثِّرات أخرى في محاكاة تجارب المستخِدمين األكبر أو األصغر 

وقد يعني هذا أن تضع نفسك في سيناريوهات نمطيَّة تمثِّل تلك المجموعة لتسجيل األفكار 
والمالحظات. كما ويمكن استخدام مؤثِّرات أخرى في محاكاة تجارب المستخِدمين األكبر أو األصغر 

وقد يعني هذا أن تضع نفسك في سيناريوهات نمطيَّة تمثِّل تلك المجموعة لتسجيل األفكار 

ة. سنًّا أو المستخِدمين من ذوي االحتياجات الخاصَّ
والمالحظات. كما ويمكن استخدام مؤثِّرات أخرى في محاكاة تجارب المستخِدمين األكبر أو األصغر 

ة. سنًّا أو المستخِدمين من ذوي االحتياجات الخاصَّ
والمالحظات. كما ويمكن استخدام مؤثِّرات أخرى في محاكاة تجارب المستخِدمين األكبر أو األصغر 

’’ مستخِدٍم نمطيٍّ‘‘مستخِدٍم نمطيٍّ‘‘مستخِدٍم نمطيٍّ وَيسمح البحُث التفصيليُّ لفريق التصميم برسم صورة للمستخِدمين واختالق 
افتراضيٍّ يضفي اللون على تلك الصورة. وهذا يوفِّر أساًسا لوضع الحلول التصميميَّة في مرحلة تكوين 

مستخِدٍم نمطيٍّ
افتراضيٍّ يضفي اللون على تلك الصورة. وهذا يوفِّر أساًسا لوضع الحلول التصميميَّة في مرحلة تكوين 

مستخِدٍم نمطيٍّ وَيسمح البحُث التفصيليُّ لفريق التصميم برسم صورة للمستخِدمين واختالق 
افتراضيٍّ يضفي اللون على تلك الصورة. وهذا يوفِّر أساًسا لوضع الحلول التصميميَّة في مرحلة تكوين 

وَيسمح البحُث التفصيليُّ لفريق التصميم برسم صورة للمستخِدمين واختالق 

التصوُّر.

ق: قائمة التحقُّ

ما جنس أفراد المجموعة وأعمارهم وتكوينهم الديموغرافيِّ االقتصاديِّ االجتماعّي؟
ما مستواهم التعليميِّ واالقتصادّي؟

ما أسلوب الحياة الذي يطمح إليه أفراد المجموعة؟
ما أنواع المنتجات التي يشترونها/يستهلكونها؟

أين يتسوَّقون ويأكلون ويقضون عطالتهم؟
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الملفُّ الشخصّي

الملفُّ الشخصيُّ هو أداة ُتطوَّر في مرحلة البحث، وتحوي معلوماٍت مكتوبة ومصوَّرة عن مجموعة 
معيَّنة من الناس. وُيستخدم الملفُّ الشخصّي في تحفيز تشكُّل األفكار في أثناء عمليَّة التصميم 

ويساعد في اتِّخاذ القرارات.

وُيبنى الملفُّ الشخصّي بالبحث عن الكلمات المفتاحيَّة والخصائص الرئيسيَّة التي ُتعرِّف المجموعة 
المستهَدفة. ويمكن بعدها تعزيز هذه الكلمات والخصائص بدالئل بصريَّة مثل أجزاء مقتطعة من 

ت، ويمكن استخدام كلِّ ذلك في رسم صورٍة عن حياة شخصيٍَّة خياليَّة تمثِّل أفراد المجموعة. وقد  مجالَّ
ينضوي تحت هذه الفكرة السيَّارات التي يقودونها، وأماكن قضائهم العطالت، والتكنولوجيا التي 

يستخدمونها، وطموحاتهم وأيُّ خصوصيَّات يتَّسمون بها. لذا يمكننا أن نقول إنَّ هذا هو بناُء نموذٍج 
ذهنيٍّ تجتمع عناصره بواسطة البحث في عادات المجموعة وأنماط شرائها، وبواسطة العصف الذهنّي، 

وعمليَّات أخرى لتعرُّف الخصائص الرئيسيَّة لتلك المجموعة وتحديدها. وال ننَس أنَّ وضع االفتراضات 
فة في المجموعة؛ أي األفراد الذين  أمٌر خطير، لذا يجب أن نكوِّن الملفُّ الشخصّي ليشمل القيم المتطرِّ

ال ُيظِهرون سلوًكا نمطيًّا نموذجيًّا لكنَّهم يتشاركون الصفات ذاتها مع أفراد المجموعة.

ويبقي المصمِّم ألواح الرسوم هذه على مرًأى منه في أثناء العمل حتَّى يتسنَّى له استخدامها نقطًة 
ة ليسأل نفسه باستمراٍر في أوقات اتِّخاذ القرارات: ‘‘ماذا سيكون رأُي »س« في هذا؟’’. مرجعيًَّة مستمرَّ

البحث الثانوّي

يتضمَّن البحث الثانوّي جمع المعلومات المنشورة عن الزبائن، والمنافسين، واتِّجاهات االهتمام ذات 
الصلة مثل االتِّجاهات االجتماعيَّة واالقتصاديَّة، واستخدام تلك المعلومات. ويمكن استخدام البحث 
الثانويِّ في إدخال معلومات عامَّة إضافيَّة عن المجموعة المستهَدفة والسوق واالتِّجاهات التي تقوم 

السوق عليها، إلى عمليَّة التصميم.

الموارد

تتوفَّر موارد بيانات ثانويَّة متنوِّعة في المكتبات المرجعيَّة العموميَّة وعلى اإلنترنت. وقد يتيح لك هذا 
تكرار البحث كلَّ يوم أو االشتراك في خدمات تلقِّي األخبار عبر اإلنترنت. وتشمل موارد البيانات 

الثانويَّة الصحف والدوريَّات التجاريَّة والمدوَّنات وأوراق المؤتمرات وتقارير أبحاث السوق والرابطات 
التجاريَّة واإلحصائيَّات الرسميَّة وتقارير األعمال التجاريَّة )كي نوت [KeyNote]، ويورو مونيتور 

 ،)[EIU] ووحدة االستخبارات االقتصاديَّة ،[Datamonitor] وداتا مونيتور ،[Mintel] ومينتل ،[Euromonitor]

.(Think Tanks) واألوراق البحثيَّة الجامعيَّة ومجمَّعات التفكير

ق: قائمة التحقُّ

ألدينا في متناولنا ما يكفي من المعلومات لتكوين ملفٍّ شخصّي؟
ما المعلومات الرئيسيَّة التي تنقصنا؟

هل يوجد مسوح واستطالعات رأي تسدُّ النقص الموجود؟



 

العيِّنات واآلراء الواردة4٢

العي�نات واآلراء الواردة
يجب دراسة دوافع المجموعة المستهَدفة وسلوكها وأمانيها 

بالتفصيل لفهم كلِّ ما ُ�ِكر. وبما أن� سؤال جميع أفراد المجموعة 
ليس باألمر العملّي، فإ�َّنا نختار عيِّنة من الناس منها ُمم�ِّلة لها.

العيِّنات

تتكوَّن العيِّنة عادًة من خمسة إلى عشرة أشخاص يتشاركون خصائص المجموعة المستهَدفة ممَّن 
يمكنهم المشاركة في المقابالت الشخصيَّة واالستبيانات ومجموعات النقاش المركَّز. ويجب أن تمثِّل 
العيِّنة جميع أفراد المجموعة قيد الدراسة قدر اإلمكان ويجب اختيار العيِّنة عبر تحديد أهمِّ السمات 

فة للمجموعة الكلِّيَّة أوَّال. ومن الممكن أن تشمل هذه السمات السّن، والمستوى التعليمّي،  الُمعرِّ
العيِّنة جميع أفراد المجموعة قيد الدراسة قدر اإلمكان ويجب اختيار العيِّنة عبر تحديد أهمِّ السمات 

فة للمجموعة الكلِّيَّة أوَّال. ومن الممكن أن تشمل هذه السمات السّن، والمستوى التعليمّي،  الُمعرِّ
العيِّنة جميع أفراد المجموعة قيد الدراسة قدر اإلمكان ويجب اختيار العيِّنة عبر تحديد أهمِّ السمات 

والمجموعة العرقيَّة واالقتصاديَّة-االجتماعيَّة.

اآلراء الواردة

التصميم عمليَّة قائمة على التكرار، يلتمس المصمِّم فيها اآلراء الواردة (Feedback) ويتلقَّاها في جميع 
المراحل. وتأتي فرصة التعلُّم األساسيَّة في نهاية العمليَّة، أي عند التماس اآلراء الواردة عن األداء 

 ويتلقَّاها في جميع 
المراحل. وتأتي فرصة التعلُّم األساسيَّة في نهاية العمليَّة، أي عند التماس اآلراء الواردة عن األداء 

التصميم عمليَّة قائمة على التكرار، يلتمس المصمِّم فيها اآلراء الواردة  ويتلقَّاها في جميع 
المراحل. وتأتي فرصة التعلُّم األساسيَّة في نهاية العمليَّة، أي عند التماس اآلراء الواردة عن األداء 

التصميم عمليَّة قائمة على التكرار، يلتمس المصمِّم فيها اآلراء الواردة 

والقبول ونجاح التصميم، وإدخالها في عمليَّة التصميم. ويتمثَّل الهدف من هذا األمر في تحسين األداء 
أو الحفاظ على مستواه أو لتحقيق تحكٍُّم أفضل بالعمليَّة.

والقبول ونجاح التصميم، وإدخالها في عمليَّة التصميم. ويتمثَّل الهدف من هذا األمر في تحسين األداء 
أو الحفاظ على مستواه أو لتحقيق تحكٍُّم أفضل بالعمليَّة.

والقبول ونجاح التصميم، وإدخالها في عمليَّة التصميم. ويتمثَّل الهدف من هذا األمر في تحسين األداء 

ر التجميع والتصو�ت، الختيار أي�ة األفكار سنطوِّ

ُيستخدم هذا األسلوب في تحديد األنماط الكامنة في مشكلة معيَّنة أو سلسلة من األفكار كي يساعد 
المصمِّم في اختيار الحلول المالئمة. ويستخدم هذا النظام معايير تقييم متَّفق عليها وتأخذ مخاوف 
دة المعنيَّة بالحسبان. وَتنُتج هذه المعايير عن عمليَّات العصف الذهنيِّ والتحسين  األطراف المتعدِّ

واالتِّفاق والبناء لتشجيع المشاركين على التفكير في وجهات نظر األطراف المعنيَّة األخرى.

أساليب تسجيل العالمات

تنال جميع أفكار التصميم درجاٍت مع كلِّ معيار اختياٍر فردّي، وُتجمع درجات كلِّ فكرة للوصول إلى 
درجة كلِّيَّة ُتعطي تقييًما للفكرة.

تنال جميع أفكار التصميم درجاٍت مع كلِّ معيار اختياٍر فردّي، وُتجمع درجات كلِّ فكرة للوصول إلى 
درجة كلِّيَّة ُتعطي تقييًما للفكرة.

تنال جميع أفكار التصميم درجاٍت مع كلِّ معيار اختياٍر فردّي، وُتجمع درجات كلِّ فكرة للوصول إلى 
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العمیل: كليَّة لندن لألزياء
(London College of Fashion)

التصمیم: موفينغ براندز
(Moving Brands)

التفکیر التصمیمّي: يسمح التقديم 
التفاعليُّ للمشاهدين بترك آرائهم 

ومالحظاتهم

ك�ِّي�ة لندن لألز�اء

يجي كلِّيَّة لندن لألزياء أعمال ٦٠٠ طالب إلى  م ‘‘زجاج الرؤية’’ (The Looking Glass) لعرض خرِّ قدَّ
جمهور المجال الذي يبحث عن نجوم مستقَبليِّين. وقد عرض التصميم المبتكر تمثياًل لكلِّ طالب على 

ط إسقاًطا تفاعليًّا لعمل  صة لتنشِّ بطاقة تعريفيَّة بحجم البطاقة البريديَّة توضع على طاولة متجاوبة مخصَّ
الطالب على سطح الطاولة. وقد ُصمِّمت الواجهة التفاعليِّة للطاولة بحيث يستطيع المشاهد التحكُّم في 

ب الذين تعرض هذه البطاقات التعريفيَّة أعمالهم الرقميَّة. وعند اختيار الُمشاهد للبطاقات  اختيار الطالَّ
م آراًء صريحًة عمَّا يريد أن يشاهد. وأبرز المظهر أحاديُّ اللون والتأثيرات العاكسة  التعريفيَّة يقدِّ

للطاولة طابع ‘‘زجاج الرؤية’’ الذي كان يهدف إلى تقديم حسٍّ بالشفافيَّة والجاذبيَّة.
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: (Tanner Christensen) تانر كريستنسن
مفكٌِّر حر� وخبيٌر في حلِّ المشكالت

ترون في الصفحات التالية صوًرا لملصقاٍت ُملِهمة من تصميم تانر كر�ستنسن 

)Startup Vitamins( لصالح ستارتاپ ڤايتامينز

غالًبا ما َتستخدُم الکلمات في أعمالك. هالَّ 
ثتنا أکثر عن هذا الموضوع؟ ما سرُّ  حدَّ

اهتمامك الخاصِّ باللُّغة والکلمات؟اهتمامك الخاصِّ باللُّغة والکلمات؟
ثتنا أکثر عن هذا الموضوع؟ ما سرُّ  حدَّ

اهتمامك الخاصِّ باللُّغة والکلمات؟
ثتنا أکثر عن هذا الموضوع؟ ما سرُّ  حدَّ

تمتاز الكلمات بخصوصيٍَّة تتجلَّى في أنَّها 
تتكوَّن جميعها من أشكال وخطوط ومسافاٍت 

تفصل بينها، ولكن عندما نفهم اللُّغة تصبح 
تتكوَّن جميعها من أشكال وخطوط ومسافاٍت 

تفصل بينها، ولكن عندما نفهم اللُّغة تصبح 
تتكوَّن جميعها من أشكال وخطوط ومسافاٍت 

هذه الكلمات وسيلًة سِلسًة وجيِّدة لنقل 
المعنى. ويمكن أن تعبِّر الكلمات عن أشياء 

ة أيًضا، من القصص واألحاسيس إلى  عدَّ
الصور الغامرة واألفكار التي ال ُتدَرك 

بالحواّس. وأكثر ما يجذبني إلى استخدام 
الكلمات في تصاميمي هو أنَّها تتيح لي نقل 
األفكار بسرعة وبفاعليَّة أغلب األحيان، في 
حين أنَّ الرسوم األوَّليَّة أو الصور قد تحمل 

تفاسير مختلفة أو تستغرق جهًدا أو وقًتا 
أطول في تركيبها. وال أقصد بكالمي هذا أنَّ 

الكلمات أقوى أثًرا من أشكال التواصل أو 

التصميم األخرى، لكن كلَّ ما في األمر هو 
أنَّها يمكن أن ُتستخدم لنقل المعاني بكفاءة. 
أرى الناس يستجيبون جيًِّدا للكلمات أيًضا، أرى الناس يستجيبون جيًِّدا للكلمات أيًضا، 
فاألمر أشبه برؤية صورٍة تكون قادًرا على 

التَّالعب بها لتناسب عالمك الخاّص.

ثتنا عن عملیَّة مشروع الملصق؟ هالَّ حدَّ
يتبادر إلى ذهني في بعض األحيان فكرة 

ثاقبة بعد فترٍة من التفكُّر، في صورة عبارٍة 
يتبادر إلى ذهني في بعض األحيان فكرة 

ثاقبة بعد فترٍة من التفكُّر، في صورة عبارٍة 
يتبادر إلى ذهني في بعض األحيان فكرة 

ساخرة. ومع أنَّني أستطيع كتابة هذه الرؤية 
على الورق أو في صيغة رقميَّة بكلِّ بساطة، 
ساخرة. ومع أنَّني أستطيع كتابة هذه الرؤية 
على الورق أو في صيغة رقميَّة بكلِّ بساطة، 
ساخرة. ومع أنَّني أستطيع كتابة هذه الرؤية 

مت  ابًة أكثر بكثير لو قدَّ فإنِّي أجدها جذَّ
على الورق أو في صيغة رقميَّة بكلِّ بساطة، 

مت  ابًة أكثر بكثير لو قدَّ فإنِّي أجدها جذَّ
على الورق أو في صيغة رقميَّة بكلِّ بساطة، 

كلماتي في إطاٍر مرئيٍّ أو على صورة. فعندما 
صمَّمُت هذا الملصق مثاًل، كنت قد اكتشفت 
كلماتي في إطاٍر مرئيٍّ أو على صورة. فعندما 
صمَّمُت هذا الملصق مثاًل، كنت قد اكتشفت 
كلماتي في إطاٍر مرئيٍّ أو على صورة. فعندما 

ذات يوم أنَّ األفكار قد تكون عقيمة إن لم 
نقرنها بالعمل.

تانر كريستنسن خبيٌر إبداعيٌّ في حلِّ المشكالت، ومصمِّم، ومطوِّر، وكاتب، وخبير في 
استراتيجيَّات التسويق له أعمال مكتوبة كثيرة عن اإلبداع بما فيها كتابه الذي نشره عام ٢٠11م 

.(Think Unstuck) فكِّر دون روابط’’
استراتيجيَّات التسويق له أعمال مكتوبة كثيرة عن اإلبداع بما فيها كتابه الذي نشره عام 

فكِّر دون روابط
استراتيجيَّات التسويق له أعمال مكتوبة كثيرة عن اإلبداع بما فيها كتابه الذي نشره عام 

فكِّر دون روابط‘‘فكِّر دون روابط‘‘ بعنوان 
www.tannerchristensen.com

مقابلة من عالم التصميم: تانر كر�ستنسن
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ترون في الصورة ملصق من عام ٢٠13م ُمصمٌَّم ليلهم الشركات اإلبداعيَّة الناشئة بشعاراٍت بعيدٍة عن الغموض.
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ما اإلجراء الذي تحرص علی غرسه في روح 
االستودیو لترعی اإلبداع فیه؟

إّن الكتابة نشاٌط ضروريٌّ في أثناء النهار، 
مهما كانت مشاغلي. فالكتابة تسمح لي 

باستكشاف أفكاري دون أدنى جهد، 
والوصول إلى حالٍة من الترشيح الذهنيِّ 

تتوقَّف فيها األفكار األدنى من الممتازة عن 
والوصول إلى حالٍة من الترشيح الذهنيِّ 

تتوقَّف فيها األفكار األدنى من الممتازة عن 
والوصول إلى حالٍة من الترشيح الذهنيِّ 

الظهور. إذا شعرت يوًما أنَّني عالٌق ذهنيًّا 
ألبدأ يومي أو في العمل على مشروٍع ما، 

أتَّجه إلى مكاٍن جميل أكتب فيه على دفتر 
ألبدأ يومي أو في العمل على مشروٍع ما، 

أتَّجه إلى مكاٍن جميل أكتب فيه على دفتر 
ألبدأ يومي أو في العمل على مشروٍع ما، 

مالحظاتي أو على تطبيٍق ذكيٍّ من تصميمي 
موجوٌد على هاتفي واسمه برومپتس 

(Prompts). وال شيء غير هذا، أجلس 

وأكتب ما يخطر على بالي أو أقرأ عبارًة 
تحفيزيَّة مكتوبة مسبًقا لتساعدني في توليد 

األفكار. قد يكون هذا التمرين بال جدوى 
أحيانًا، لكن في النهاية، ال ُبدَّ أن يوقد في 

ذهني فكرًة أو أخرى في وقٍت الحق، سواء 
كان هذا الوقت بعد يوٍم أم بعد أسبوع، أم 

بعد ذلك بكثير.
كان هذا الوقت بعد يوٍم أم بعد أسبوع، أم 

بعد ذلك بكثير.
كان هذا الوقت بعد يوٍم أم بعد أسبوع، أم 

مت إلیك بشأن التفکیر  ما أفضل نصیحة ُقدِّ
بمزیٍد من اإلبداع؟

مت إليَّ بشأن التفكير  إنَّ أفضل نصيحة ُقدِّ
بإبداع جاءت من المدوِّن جايسون كوتك 
األمور تتطلَّب 
بإبداع جاءت من المدوِّن جايسون كوتك 
األمور تتطلَّب 
بإبداع جاءت من المدوِّن جايسون كوتك 

(Jason Kottke) الذي كتب: ‘‘

صون الوقت الكافي’’.  الوقت، والمبدعون يخصِّ
ا؛  أعتقد أنَّ الحكمة في قوله هذا مؤثِّرٌة جدًّ
صون الوقت الكافي الوقت، والمبدعون يخصِّ
ا؛  أعتقد أنَّ الحكمة في قوله هذا مؤثِّرٌة جدًّ
صون الوقت الكافي الوقت، والمبدعون يخصِّ

ألنَّ كلَّ ما يتطلَّبه اإلبداع والتصميم فعاًل )في 
ا؛  أعتقد أنَّ الحكمة في قوله هذا مؤثِّرٌة جدًّ

ألنَّ كلَّ ما يتطلَّبه اإلبداع والتصميم فعاًل )في 
ا؛  أعتقد أنَّ الحكمة في قوله هذا مؤثِّرٌة جدًّ

ص الوقت  مرحلة ما( هو الوقت والجهد. خصِّ
الكافي وستجد الجهد غالًبا يتسلَّل إلى 

المشهد. مهما كان األمر الذي تودُّ إنجازه، إذا 
الكافي وستجد الجهد غالًبا يتسلَّل إلى 

المشهد. مهما كان األمر الذي تودُّ إنجازه، إذا 
الكافي وستجد الجهد غالًبا يتسلَّل إلى 

ص الوقت الالزم لتفكِّر فيه  أمكنك أن ُتخصِّ
المشهد. مهما كان األمر الذي تودُّ إنجازه، إذا 

ص الوقت الالزم لتفكِّر فيه  أمكنك أن ُتخصِّ
المشهد. مهما كان األمر الذي تودُّ إنجازه، إذا 

وتقوم به، فإنَّك ستصل إلى مرحلة معيَّنة في 
سبيل إنجازه...أو ستصل إليه فعاًل، بناًء على 
وتقوم به، فإنَّك ستصل إلى مرحلة معيَّنة في 
سبيل إنجازه...أو ستصل إليه فعاًل، بناًء على 
وتقوم به، فإنَّك ستصل إلى مرحلة معيَّنة في 

المرحلة التي وصلت إليها في سيِر العمليَّة. 
ص الوقت  إذا أردت أن ُتفكِّر بإبداع، خصِّ
المرحلة التي وصلت إليها في سيِر العمليَّة. 
ص الوقت  إذا أردت أن ُتفكِّر بإبداع، خصِّ
المرحلة التي وصلت إليها في سيِر العمليَّة. 

الالزم لذلك.



4٧

بعد نجاح الملصق األوَّل )الذي رأيناه في الصفحات السابقة(، وضع كريستنسن تصاميم إضافيَّة، مثل الذي تراه في 
هذه الصفحة.
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العمیل:العمیل: متحف التصميم متحف التصميم
(Design Museum)(Design Museum)

التصمیم:التصمیم: استوديو مايرزكاف 
(Studio Myerscough)(Studio Myerscough)

التفکیر التصمیمّي:التفکیر التصمیمّي: يزيد النهج 
الموضوعيُّ الموضوعيُّ (thematic) في تصميم 

ته ويخلق ته ويخلقالمعرض من حدَّ المعرض من حدَّ
تجربًة غامرةتجربًة غامرة


