
Alaa Mohamed 467 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 
19  

Transition design and its role in developing living design products during Crises 
Study of product design during the Covid-19 pandemic 

 
  

  مصر -القاھرة  - مكتب براءات االختراع المصري - أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا
 

Abstract   Keywords 
 ي مواجھةساعد ففي ظل األزمات تزداد الحاجة الى إیجاد حلول ابتكاریة وبدائل محلیة رخیصة لتوفیر منتجات ت 

ً خالل تلك  ةسریعلول حتتجھ المؤسسات الصناعیة إلى توفیر األوبئة، حیث  انتشارأزمات  األزمات، وتحدیدا
، ھاد من جودتالتأك دون بالسرعة المطلوبة وتبنیھاال اعتماد ھذه الحلول إلمكافحة العدوى، وما یكون على المجتمع 

، حیث أثرت مل في مواجھة اي تحدیاتاأل التي واجھھا العالم أن االبتكار ھو Covid-19-كوفیدة جائحوأثبتت 
 واالستیراد، لنقل،ھذه األزمة على العالم األجمع، والتي تم وصفھا بأنھا أزمة توقف العالم، حیث توقفت وسائل ا

ً من العدوى وشعورھم بالقلق تجاه كل شئوتوقفت  كل شمما  ،جمیع القطاعات والتزم الناس في منازلھم خوفا
ً أمام المصممین ً كبیرا  .أ فجأةلتي تطراحلول سریعة التنفیذ في ظل األزمات لالبتكار واالبداع لتوفیر  تحدیا

ً للتصدي لتلك األزمة، حیث وبالفعل  نتجات تطویر موتم استحداث منتجات جدیدة تعامل جمیع أفراد المجتمع معا
ً ألن ھذا التغیر مرتبط   حیة وشعورصأزمة بقائمة للتعامل مع التغیر المجتمعي الجدید في ظل ھذه األزمة، ونظرا

خ، عي،... الجتماالناس بالخطر وأنھم بحاجة دائمة إلى التعقیم وتجنب مالمسة األشیاء والحفاظ على التباعد اال
ناس، لق عند الوالق ق لجمیع أفراد المجتمع، مما یستدعي التعامل مع ھذا القلق بجدیة لتخفیف التوترسبب رھبھ وقل

ت، ذه األزماھمثل  لذا فإن توفیر حلول في تصمیم منتجات الحیاة الیومیة خیار مثالي للتعامل مع ھذه المخاوف في
ً من خالل منتجات یتم استخدبحیث تكون تلك السلوكیات المستجدة مع ظھور األزمة متوفرة ضمنی ساسا أامھا ا

ً الحفاظ على سالمتھم. زمات تطرأ مثل ھذه األ وحیث أن بشكل یومي بحیث ال یشعر الناس أنھم في خطر وأیضا
 مواردعلى المجتمعات بشكل مفاجئ ویكون على المصممین البحث عن أسرع الحلول التي یمكن تنفیذھا بال

ة، وكان مفاجئحث عن طرق جدیدة لتصمیم المنتجات تتناسب مع تلك التغیرات الالمحلیة المتاحة، فإنھ یجب الب
ملیة تجات ع ألن عملیة تصمیم وتطویر المنوذلكً التصمیم التحولي ھو أنسب نھج للتعامل مع ھذه التغیرات، 
طار إمن ضي یمكن إدراج التصمیم التحول وبالتاليتكراریة تخضع للبحث والتجربة للوصول إلى ھدف التصمیم، 

مستقبلیة رؤى الظھر فجأة في المجتمع من خالل التصمیم المنتجات لالستجابة لالحتیاجات الطارئة التي تعملیة 
  العكسي.وعملیات التنبؤ 
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Life 
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:Introduction  
اللة جدیدة من الفیروسات لم یسبق س 19-یعتبر فیروس كوفید

، عدوى االلتھاب الرئويقد تسبب تحدیدھا لدى البشر من قبل، و
َو ل ُ وحتى  ّي،ومتالزمة االلتھاب الرئوي الحاد الوخیم، والفََشل الك

طس العالوفاة، وینتشر الفیروس بین الناس عادةً من خالل السعال و
أو مالمسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم 

 ھلوجأقنعة اأو األنف أو العینین، لذا، اتجھ الناس الى استخدام 
، للحمایة من الرذاذ وكذلك استخدام القفازات وأدوات التعقیم

الحمایة من انتشار ھذه  وغیرھا من المنتجات التي تساھم في
أصبح ھناك نقص شدید في األدوات والمنتجات العدوى، كما 

اب الطبیة مثل أجھزة التنفس الصناعي واألقنعة وغیرھا، فقد أص
 ل واالقتصاد في مفاصلھعالم التجارة واألعما 19فیروس كوفید

 حتى تم وصف االقتصاد بالركود.
وجمیع أفراد المجتمع من  واتجھت المؤسسات الصناعیة
ة لمكافح سریعھ إلى توفیر حلول المتخصصین وغیر المتخصصین

عة ال اعتماد ھذه الحلول بالسرعلى المجتمع إ العدوى، وما كان
لتي واجھھا العالم ا 19-كوفیدأثبتت أزمة  فقدالمطلوبة وتبنیھا، 

ان ء كأجمع أن االبتكار ھو أمل العالم في مواجھة اي تحدیات، سوا
ات االبتكار في المجال الصحي أو االقتصادي أو على مجال الخدم

 الشركات الصغیرة والمتوسطة والمنظمات قامتالمجتمعیة، حیث 
ة تجات الالزملتوفیر المن تنظیم عملیاتھاغیر الربحیة بإعادة 

دا جیر ومواكبة التغییر، وكان ھناك اعتماد كب دي لھذه األزمةللتص
  .CNCعلى تقنیات التصنیع الرقمیة 

على المصممین أن یكونوا على وعي بالمسئولیة  أصبح وبالتالي
والدور الواجب علیھم للتعامل في مثل ھذه األزمات وكیفیة ایجاد 

ھا حلول سریعة خالل حاالت الطواريء واألزمات التي تمر ب
البالد من خالل االستغالل األمثل للموارد المحلیة المتاحة وسد 

مع الحفاظ على الجودة المطلوبة للتصدي لتلك  احتیاجات المجتمع
  التغیرات.

بح ھناك حاجة إلى التغییر على كل مستوى من مستویات صلذا أ
حة المجتمع لمعالجة القضایا التي تطرأ وتستنزف الموارد المتا

 ً یلعب التصمیم دور رئیسي في ھذه و لحلھا، وتتطلب نھجا
ة اعیالتحوالت المجتمعیة، وذلك من خالل الربط بین النظم االجتم

یع واالقتصادیة والسیاسیة والطبیعیة لمعالجة المشكالت على جم
رق تعمل على تحسین مستویات النطاق الزماني والمكاني بط

ي التعامل بحیث یدرك المصممون أنھ من الضرورنوعیة الحیاة، 
یة قبلبحكمة واالستفادة من المعارف السابقة الیجاد الحلول المست

  خ.اریالتي تناسب التحوالت االجتماعیة والتقنیة الكبیرة عبر الت
ة حیث یحتاج المصممین إلى التخلص من عملیة التصمیم التقلیدی
ً للتعدیل بناء على البیانات التي تتع دل لیكون التصمیم قابال
 یة،باستمرار نتیجة التغیرات المجتمعیة واالبتكارات التكنولوج

اة وحیث أن التصمیم التحولي یھدف إلى إعادة تصمیم أنماط الحی
حتیاجات البشریة األساسیة ضمن باكملھا من خالل تلبیة اال

ً.محلی ةالمتوافراالقتصادیات   )Korten 2010( ا

 لیةفإنھ یصبح فرصة للممارسة المھنیة للتصمیم بطریقة أكثر شمو
 موعةحیث االعتماد على مج نللتغییر مقائمة على قابلیة التصمیم 

باعتبار التصمیم (األخرى متنوعة من المجاالت والتخصصات 
 إلیجاد حلول للمشكالت التي تطرأ على منھج متعدد التخصصات)

 المجتمع وكذلك تصور السیناریوھات المستقبلیة لتلك الحلول،
وبالتالي یصبح ھناك ھدف جدید للتصمیم وھو التصمیم الموجھ 

  محو التغییر.

Statement of the problem 
بمثابة الطقوس الیومیة الروتینیة  الیومیةتعتبر منتجات الحیاة 

للمستخدمین، والتي یكون على المصمم االستفادة منھا في ظل 
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األزمات التي تطرأ على المجتمع، خاصة عندما تتعلق األزمة 
بوباء یھدد حیاة اإلنسان، وخاصة عند شعور الناس بالقلق تجاه 
استخدام المنتجات أو مالمسة األشیاء وغیرھا من السلوكیات 
الضروریة للحفاظ على حیاتھم، مما یستدعي استخدام طرق جدیدة 
لتصمیم ھذه المنتجات لتكون بمثابة خطة للتصمیم في حاالت 

  األزمات الطارئة.
ت وعلیھ تتمثل مشكلة البحث في عدم وجود نھج للتصمیم في حاال
اد األزمات الطارئة التي تحدث في المجتمع، مما یؤدي الى اعتم

  السریعة دون التأكد من جودتھا وفعالیتھا.حلول التصمیم 
Objectives:   

 كلةیھدف البحث إلى االستفادة من التصمیم التحولي في إعادة ھی
 لتياعملیة تصمیم وتطویر منتجات الحیاة الیومیة في ظل األزمات 

 یدةتطرأ فجأة على المجتمع من خالل تطبیق الطرق والمناھج الجد
مصممي المنتجات في التصدي  في عملیة التصمیم وتأكید دور

  لتلك األزمات.
Significance 

  تتمثل أھمیة البحث في االتي:
  توضیح أھمیة االستفادة من التصمیم التحولي في مواجھة

 األزمات.
 أ تأكید دور المصمم الصناعي في التصدي لألزمات التي تطر

 على المجتمع.
  .توضیح دور تصمیم المنتجات في مكافحة األوبئة 
  توجیھ ممارسي ومصممي المنتجات لتطویر طرق تصمیم

 المنتجات للحیاة الیومیة لمواكبة التغیرات المجتمعیة.
 Methodology 

 یتبع البحث المنھج االستقرائي
Theoretical Framework 

 ً   : التصمیم التحوليثانیا
  مفھوم التصمیم التحولي: )1(

یعتمد التصمیم على مجموعة متنوعة من المجاالت والتخصصات 

األخرى(باعتبار التصمیم منھج متعدد التخصصات) إلیجاد حلول 
للمشكالت التي تطرأ على المجتمع وكذلك تصور السیناریوھات 
المستقبلیة لتلك الحلول، حیث یعتمد التحول في المجتمعات إلى 

لقائمة على اإلنسان والمكان، إعادة تشكیل كاملة ألنماط الحیاة ا
ً بتبادل التكنولوجیا والمعلومات والثقافات،  والتي ترتبط عالمیا
وظھرت مجاالت جدیدة للتصمیم والتي من أھمھا تصمیم الخدمة 

Service design  والتصمیم االجتماعيSocial design ومن ،
 Transitionثم ظھر نھج جدید للتصمیم یسمي التصمیم التحولي 

design والذي ھو قائم على رؤیة طویلة المدى واالعتراف ،
ً وأكثر استدامة تتناسب مع  بالحاجة إلى حلول جدیدة جذریا

  التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة.
حیث یتبع تصمیم الخدمة نھج النظم لحل المشكالت ضمن بیئات 

 برةمتعددة المستفیدین مع التركیز على المنتجات والتفاعالت وخ
  aco 2008Sالمستخدمین وإیجاد حلول ممتعة ومربحة. 

ً یوس ً متطورا ع بینما التصمیم االجتماعي یمكن اعتباره نظاما
ي المجاالت سیاقات وأھداف المشكلة إلى معالجة المشكالت ف

ً ما یكون خارج   یاقساالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة، وغالبا
المستھلكین واألعمال، مثل مصممي الخدمات الذین یمارسون 

ة ابلالتصمیم االجتماعي من خالل تدوین المھارات والمنھجیات الق
 rentell 2013Dللتكرار. 

)، یشمل تصمیم الخدمة المصممین 1وكما ھو موضح في جدول(
الذین یعملون على مشاریع قصیرة المدى ومستفیدین  الخبراء

متعددین، بینما التصمیم االجتماعي یحتل مكانة أكثر استمراریة 
ً التصمیم  حیث تقع المشاریع عادة داخل سیاقات المجتمع، واخیرا
التحولي حیث الرؤى طویلة المدى التي تتحدى النماذج القائمة 

ي تستجیب للتغییرات في نمط وتعمل على إیجاد الحلول السریعة الت
الحیاة والمكان، فھو نھج التصمیم القائم على التفكیر طویل المدى 
ویھتم بالعالم الطبیعي باعتباره السیاق األكبر لجمیع حلول 

 فيالتصمیم، حیث تساعد ھذه الرؤى على توفیر خطط للتعامل 
  ظل االحداث المستجدة واألزمات التي قد تطرأ على المجتمع.

  ) مقارنة منھجیة التغییر لكل من تصمیم الخدمة، والتصمیم االجتماعي والتصمیم التحولي:1(ل جدو
  التصمیم التحولي  التصمیم االجتماعي  تصمیم الخدمة

التصمیم داخل المجتمع االقتصادي القائم 
  والنماذج السیاسیة.

ة  اذج االجتماعی ي النم دیات ف میم للتح التص
  القائمة.واالقتصادیة والسیاسیة 

ادیة  ة واقتص اذج اجتماعی التصمیم ضمن نم
.ً  وسیاسیة جدیدة جذریا

  
تصل الحلول إلى المستخدمین من خالل 
ل  اط التواص ن نق ة م مجموع

Touchpoints ن ت م رور الوق ، بم
د  تخدم، وتعتم ة المس میم تجرب خالل تص
لوك  یر س ة وتفس ى مراقب ھذه الحلول عل
یاقات  ي س اتھم ف تخدمین واحتیاج المس

  معینة.

ر  كل أكث ة بش ة اجتماعی ي حاج میم یلب تص
ً ما تعمل  فعالیة من الحلول الموجودة، وغالبا

  الحلول على تعزیز الموارد الغیر مستغلة.

وده  ذي یق ي ال ول المجتمع ى التح یر إل یش
ادة  تدامة وإع ر اس تقبل أكث التصمیم نحو مس

م  إلىتشكیل أنماط الحیاة بأكملھا، ویستند  فھ
ین ال ادیة الترابط ب ة واالقتص نظم االجتماعی

  والسیاسیة والطبیعیة.

وفیر  ى ت ة إل میم الخدم ول تص تھدف حل
وفیر  ة وت دم الخدم د لمق ربح والفوائ ال
تخدمین،  ة للمس دة وممتع دمات مفی خ
ال  ل مج ول داخ ون الحل ا تك ادة م وع
ادي  وذج االقتص ة والنم األعمال التجاری

  السائد الحالي.

و  اعي ھ میم االجتم میم التص ة تص عملی
رین  ممون كمیس ا المص ل فیھ اركیة یعم تش
ات،  ددة التخصص ومحفزین ضمن فرق متع
ر  ى تغیی اعي إل میم االجتم ؤدي التص وی

  اجتماعي ایجابي كبیر.

ى  ة إل ى الحاج ولي عل میم التح ز التص یرك
ى  ائم عل "محلیة عالمیة" وھو أسلوب حیاه ق
ون  ول لتك میم الحل تم تص ث ی ان حی المك

رو بة للظ ة مناس ة والبیئی ف االجتماعی
ة  اذج القائم دى النم ذلك یتح ة، وب المحلی
ر  ى تغیی ؤدي ال دة وی اذج جدی ور نم ویتص

  ري.ذاجتماعي وبیئي ج
   منھجیة التصمیم التحولي: )2(

مجاالت رئیسیة للتصمیم التحولي قائمة  أربع) 1(شكل یوضح 
ونظریات  الرؤیة،على المعرفة والتأمل الذاتي والحدث، وھي 

  التغییر، طریقة التفكیر/المواقف والطرق الجدیدة للتصمیم.
 الرؤیة للتحول: 1-2

یتعلق التصمیم التحولي بدراسة الرؤى المستقبلیة إللھام مشاریع 

التصمیم في الوقت الحاضر، وتساعد أدوات وأسالیب التصمیم في 
حیث أن ھذه الرؤى ھي التي سیتم بناء علیھا  تطویر ھذه الرؤى،

ً لتغیر  تقییم تحركات التصمیم، وھي رؤى قابلیة للتغیر وفقا
االوضاع، ویمكن تصور االحتماالت المستقبلیة للتصمیم من خالل 
تطویر السیناریوھات، وتمثیل المستقبل والتصمیم التأملي، والتي 

قت الحاضر وتجاوز یمكن االستفادة منھا إلعداد الحلول في الو
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 ،ً النماذج االجتماعیة والسیاسیة الغیر مستدامة الموجودة حالیا
ً أمام عملیة االبتكار. ً ما تكون عائقا  Clarke, Mary والتي غالبا

E.2002  

  
  ) المجاالت الرئیسیة للتصمیم التحولي1(شكل 

من  لھاحیث یھتم التصمیم التحولي بإعادة صیاغة أنماط الحیاة بأكم
ً ویكون ً أو إقلیمیا  قتصاداال خالل تلبیة االحتیاجات األساسیة محلیا

ً من النمو في حد ذاتھ، ً لتلبیة تلك االحتیاجات بدال وأن  مصمما
ت اجااستكشاف ونقد الحیاة الیومیة ھو عامل رئیسي لتلبیة االحتی

ة حولیبحیث ال یتم تصور الرؤى الت المكان ونمط الحیاة،بناء على 
كمخططات للتصمیم، بل تتغیر الرؤى المستقبلیة وتتطور 

ات باستمرار بناء على المعارف المكتسبة من المشاریع والمبادر
ة في الوقت الحاضر، وبالتالي یمكن تصور ھذه الرؤى المستقبلی

لى عة للمستقبل تعمل على أنھا عملیة تكراریة لتصور أفكار جدید
  إلھام التصامیم الحالیة.

  نظریات التغییر: 2-2
ً في منھجیة التصمیم الت ً محوریا ي، حولیعتبر مفھوم التغییر أمرا

 واءوذلك ألن نظریة التغییر جزء ال یتجزأ من عملیة التصمیم، س
 تمدكان تغییر جزئي أو تغییر شامل لجمیع مستویات المجتمع، ویع

ول ة حدرة المجتمع على تغییر األفكار التقلیدیذلك التغییر على ق
م التصمیفكرة التغییر في حد ذاتھا وكیفیة توجیھھ، وعلیھ فإن 

 ، والتي یجبھو الموجھ للمصممین خالل عملیة التغییر التحولي
یة ماعأن تستند على فھم عمیق آللیات التغییر داخل األنظمة االجت

ل الجدیدة للتصمیم وح والطبیعیة المعقدة بناء على المنھجیات
  المشكالت.

حیث تعتمد منھجیة التصمیم التحولي على صیاغة فرضیة حول 
نوع التغییر المطلوب وافتراض حلول التصمیم الصحیحة بناء 
على النتائج المتوقعة، وبالتالي یجب أن تكون االفتراضات 
 والتنبؤات ھدف رئیسي للدراسة والبحث لمصممي المنتجات خالل

 لتصمیم التحولي، حیث أن ھذه االفتراضات والتنبؤاتعملیات ا
ً للبحث والدراسة، فمن الناحیة التاریخیة   مكنیھي مجال مھم جدا

ات الذي یمكن إدارتھ من خالل عملی ءالشياعتبار التغییر بأنھ 
تصمیم مركزیة من أعلى إلى أسفل تنتج نتائج واضحة یمكن 

في  إیجاد حلول ابتكاریة سریعة فيتنبؤھا والتي یمكن أن تساھم 
  Irwin, Terry, 2015ظل األزمات التي تطرأ على المجتمع. 

  طریقة التفكیر والمواقف: 3-2
التي ویة، في األوقات االنتقال الحیاةیتعلق التصمیم التحولي بأنماط 

لم، لعاخاللھا یستدعي التأمل الذاتي وطریقة جدیدة من الوجود في ا
ف دة للتفكیر والمواقویجب أن یرتكز ھذا التغییر على طرق جدی

ل التي ینتج عنھا طرق مختلفة للتفاعل مع اآلخرین إلیجاد حلو
  لمشكالت التصمیم.

حیث تمثل عقلیاتنا الفردیة والجماعیة المعتقدات والقیم 

واالفتراضات والتوقعات التي تشكلت من خالل تجاربنا الفردیة 
ماعیة والمعاییر الثقافیة والمعتقدات الدینیة والنماذج االجت

ً ما یمر المصممین  واالقتصادیة والسیاسیة التي نشترك فیھا، وغالبا
بمواقف خاصة ال یالحظھا أحد لكنھا تؤثر بشكل عمیق على طرق 
تفكیرھم والتعامل مع ھذه المواقف كمشكالت یجب البحث عن 
ً ما یتم األخذ باالعتبار بھذه العوامل  حلول لھا، ومع ذلك نادرا

  یات التصمیم.خالل منھجیات وعمل
 ً وقد طور التصمیم االجتماعي مجموعة مھارات جدیدة ونھجا

 كثرأیمكن االستفادة منھ داخل األنظمة االجتماعیة لتطویر حلول 
ن ملك فعالیة، بینما التحول خالل نھج التصمیم التحولي أبعد من ذ

حیث مطالبة المصممین بالبحث عن القیمة والدور الذي یلعبھ 
یمكن تصور أفضل الحلول للتغییر ضمن رؤیة التصمیم، وأنھ 

ً یمكن أن تساعد في خلق مواقف جدیدة للت   ل.فاععالمیة أكثر شموال
  طرق جدیدة للتصمیم: 4-2

 یتطلب التحول إلى مجتمع مستدام مناھج تصمیم جدیدة مستنیرة
بالمعارف والقیم المختلفة، حیث یرى المصممون ضمن منھجیة 

لب عوامل التغییر، فالتغییر یتط التصمیم التحولي أنفسھم كأحد
عملیة تكراریة على مستویات معقدة لحل المشكالت نحو رؤیة 

 یبةقائمة على المستقبل، وقد تكون الحلول التحولیة قصیرة / قر
  المدى أو قد یتم تصمیم الحل للتغییر لفترات زمنیة طویلة.

 حیث یتمتع المصممین خالل منھجیة التصمیم التحولي بالمھارة
البصیرة والقدرة على ربط أنواع مختلفة من الحلول(تصمیم و

م صمیالخدمة أو حلول التصمیم االجتماعي) لزیادة القدرة على الت
 مدىالتشاركي وإحداث التغییر بناء على الھدف أو الرؤیة على ال

الطویل، حیث یبحث المصممین من خالل التصمیم التحولي عن 
ً من فرض حلولاالحتماالت الناشئة في سیاقات ال  مشكلة، بدال

مسبقة وحلھا بناء على الموقف، فھو نھج تصمیم متعدد 
التخصصات وأساسھ ھو فھم كیفیة ظھور التغییر داخل األنظمة 
المعقدة، حیث تعمل رؤى المستقبل المستدام على توسیع إطار 

ین صممالمشكلة لتشمل االھتمامات االجتماعیة والبیئیة وإلزام الم
  ل آفاق طویلة من الزمن.بالتصمیم خال

ویتمیز التصمیم التحولي عن التصمیم االجتماعي وتصمیم الخدمة 
في أساسھ العمیق للرؤى المستقبلیة وضرورتھ عبر التخصصات، 
كذلك كیفیة بدء التغییر وتوجیھھ داخل النظم االجتماعیة والطبیعیة 
مع التركیز على الوقت المناسب للحلول، فقد طور المصممون 
العاملون في مجال االبتكار االجتماعي مناھج جدیدة مھمة مستمدة 
من علم االجتماع والعلوم التنظیمیة واألعمال وغیرھا من العلوم 
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التي یمكن توسیعھا وتعمیقھا في المجال الناشئ للتصمیم التحولي، 
ویتطلب ھذا النھج من التصمیم التعلم المستمر وااللتزام بتغییر 

  ت المتعددة والمتكررة والتغیر معھ.العمل مع التدخال
  مراحل التصمیم التحولي: )3(

شكل یشتمل نھج التصمیم التحولي على ثالث مراحل موضحة في 
)، تتألف من إعادة ھیكلة المشكلة وخطورتھا في سیاق الحاضر 2(

والمستقبل، وتصمیم التدخالت، ثم مراقبة كیفیة استجابة النظام، 
وعة متنوعة من الممارسات وھذه المراحل تشتمل على مجم

ً لمشاكل وسیاقات محددة، وتشیر ھذه  والعملیات المصممة خصیصا
المراحل إلى أنواع اإلجراءات التي یجب مراعاتھا عند التصمیم 

  للتغییر.

  
  ) مراحل التصمیم التحولي2(شكل 

  إعادة ھیكلة المشكلة في الحاضر والمستقبل: 1-3
ضر لحافي ھذه المرحلة یعید المستفیدین ھیكلة المشكلة في الوقت ا

ً طویل تم حل  فیھ، حیث أن كل  المشكلةویتصورون مستقبال
صاحب مشكلة یتأثر برؤیة ضمنیة أو صریحة مرتبطة بالمستقبل 

 المرتبط بھا، حیث تتشكل النماذج العقلیة
ً من االستعارات ووسائل اإلعالم والحركات  لألشخاص عموما
والتاریخ الشخصي وما إلى ذلك، وھي األطر التي تتشكل بھا 
الرؤى المستقبلیة، وكل مجموعة من المستفیدین لھم فھمھم 

ھا میعومخاوفھم وتوقعاتھم ومعتقداتھم نحو المشكلة والتي تتأثر ج
و ھ، وخیر مثال على ذلك بالنماذج العقلیة الفردیة والمجتمعیة

غیر تعامل أفراد المجتمع سواء المتخصصین في التصمیم او 
 في ابتكار منتجات تساعدھم في التغلب على انتقال المتخصصین

  .19-العدوى خالل أزمة انتشار فیروس كوفید
  رسم خرائط المشكلة في الوقت الحاضر: 1-1-3

في ھذه الخطوة تتعاون مجموعات المستفیدین لرسم خریطة 
 ،ً للمشكلة أو األزمة التي تطرأ في الحاضر أو قد تطرأ مستقبال

عدد ممكن من العالقات داخلھا، حیث تھدف ھذه  أكبروتحدید 
العملیة إلى تمكین المستفیدین من الوصول إلى تعریف مشترك 

ت حول المشكلة وتطویر للمشكلة وتزویدھم بفھم وتقدیر التعقیدا
حولھا من خالل عملیات تصمیم تشاركیة للمستفیدین  المعرفةقاعدة 

كممثلین لوجھات النظر المختلفة لتصمیم منتجات یمكن تحدیثھا 
باستمرار من خالل البحث والتغذیة الراجعة لتكون بمثابة نقطة 

  تجمع لتعلیم المجتمع والوعي والعمل.
ل للمشكالت بناء على نماذجھم حیث أن الناس یصیغون الحلو

العقلیة التي تم تجمیعھا على مدار حیاتھم واالستفادة منھا دون 
یھیكلون وعي عند مواجھة مواقف جدیدة، ولذلك فإن الناس 

المشكالت الجدیدة التي تطرأ علیھم بطرق قدیمة تعكس القیم 
القائمة واالفتراضات التي تؤثر بشكل عمیق على جودة الحلول، 

ً ألن معالجة المشكالت ستكون تجربة جدیدة لمعظم الناس، ونظر ا
 ً فمن الضروري وضع األطر القدیمة والنماذج المعرفیة جانیا
إلعادة صیاغة المشكلة باستخدام الذكاء االجتماعي للمستفیدین 
أنفسھم، وتضمن عملیة رسم الخرائط تحدید أكبر عدد ممكن من 

و أزمة في المجتمع، مثل الروابط والعالقات عند ظھور مشكلة أ
أزمة تحدي انتشار األوبئة والتي كان من الصعب التعامل معھا من 

 ).3خالل طرق التصمیم التقلیدیة، كما ھو موضح في المثال شكل(

  
  ) رسم خرائط المشكلة3(شكل 
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  تحدید اھتمامات وعالقات المستفیدین:  2-1-3
یھدف تحدید اھتمامات المستفیدین وعالقاتھم للسیطرة على 
مخاوفھم من خالل تدخالت التصمیم في إیجاد حلول لھذه المخاوف 
بحیث تكون ھذه الحلول جزء ال یتجزأ من نمط حیاتھم الیومیة 
المتصاص رھبتھم وخوفھم أثناء التعامل مع األزمات، ویتم ذلك 

واالحتیاجات الیومیة  رسم الخرائط لھذه المخاوفمن خالل 
والتحول من عملیة  وتحلیلھا مع تحلیل عقلیات المستخدمین

التصمیم التقلیدیة الى عملیة تصمیم تعاونیة لتسھیل تنفیذ ھذه 
  ).4الحلول، كما ھو موضح بالمثال شكل(

  
  ) تحدید اھتمامات وعالقات المستفیدین4(شكل 

  الرؤى المستقبلیة: 3-1-3
یعتمد التصمیم التحولي على مجموعة من تقنیات االستبصار التي 
تمكن المستفیدین من المشاركة في إنشاء رؤى مستقبلیة مقنعة 
مستندة إلى نمط الحیاة الذي یتم حل المشكلة فیھا ومعالجة مخاوف 
المستخدمین خالل المشكالت واألزمات التي تطرأ فجأة على 

اتھم، وتعتبر ھذه الرؤى المستقبلیة المجتمع وتحقیق رغباتھم وتوقع
بمثابة بوصلة توجھ التصمیم للتدخالت المناسبة للنظم والمنتجات 

الوقت الحالي، وأدى التقاطع بین دراسات  فيوالخدمات 
والتصمیم إلى ظھور العدید من المجاالت الجدیدة  االستبصار

للنظریة والبحث والممارسة بما في ذلك التصمیم التخیلي والتصمیم 
النقدي/التأملي، والتي أدت إلى تحفیز المشاركة والعمل على 
تشكیل التغییر باستخدام أي وسیلة تناسب الموقف، ولكن مازال 

المستفیدین من المشاركة  ھناك حاجة إلى أدوات ونھج جدید لتمكین
في تصور رؤى مقنعة للمستقبل المرغوب بھ وإنشاء افتراضات 
ونقط انطالق لتعلم الممارسات والسلوكیات الجدیدة والتفاعلیة 
المصممة لالستخدام في الحیاة الیومیة، كما ھو موضح في 

  ).5شكل(

  
  ) مثال لتطویر الرؤى المستقبلیة5(شكل 

  :Backcastingالتنبؤ العكسي  4-1-3
ب التنبؤ العكسي ھو منھجیة تخطیط حیث یتم تحدید مستقبل مرغو

فیھ باستخدام المبادئ األساسیة والسیناریوھات أو أي صور 
اءات جرمبسطة للمستقبل، ثم یتم تقییم الوضع الحالي ویتم تحدید اإل

ً لقدرتھا على المساھ ي فمة االستراتیجیة، وتحدید أولویاتھا وفقا
سي لعكانتیجة المرجوة وتنفیذھا ومراجعتھا، ویكون التنبؤ تحقیق ال

ً بشكل خاص في الظروف  ، عندما تكون ھناك غیر المؤكدةمفیدا
حاجة إلى تغییر منھجي كبیر، أو عندما تكون المشاكل معقدة 

 Robinson 1990 النطاق.وواسعة 

ئدة لسااحیث یتم التنبؤ باالتجاھات الحالیة المستندة إلى النماذج 
ً، من خالل تحلیل عواقبھا التي تنشأ  د تحدیومنھا المشكلة مستقبال

تنبؤ ال الشروط الالزمة لتحقیقھا، وذلك ألن السمة الممیزة لمنھجیة
العكسي ھي "القلق"، لیس بشأن ما ھو محتمل أن یحدث في 
 المستقبل، ولكن كیفیة تحقیق المستقبل المرغوب فیھ من خالل

ى قبلیة مرغوبة معینة حتالعمل إلى الوراء من نقطة نھایة مست
 بیرالوقت الحاضر لتحدید الجدوى المادیة لذلك المستقبل والتدا

  المطلوبة للوصول إلى ھذه النقطة.
ودوریة تشمل  تكراریةویتم ذلك من خالل عملیة تصمیم تشاركیة 
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جمیع المستفیدین المحتملین من أجل االستبصار والرؤیة لحل 
فھي عملیة مستمرة التطور  المشكالت والتحوالت االجتماعیة،

ً إلى التغذیة المرتدة والمخرجات من المشاریع  والتغییر استنادا
الحالیة، ویؤدي التنبؤ العكسي للتحول من رؤیة مستقبلیة إلى إنشاء 

مسار تحولي یمكن من خاللھ ربط المشاریع الجدیدة والحالیة 
شود، ووضعھا كخطوات في عملیة انتقال طویلة نحو المستقبل المن

  .2018Terry Irwin ).6(بالشكل كما ھو موضح 

  
  ) تخطیط عملیة التنبؤ العكسي للرؤى المستقبلیة خالل عملیات التصمیم التحولي6(شكل 

  تصمیم التدخالت: 2-3
الرؤى المستقبلیة خالل عملیة التصمیم التحولي تضع خرائط 
المشكلة ضمن سیاق مكاني وزماني كبیر، كما ھو موضح 

على أدوات وأسالیب جدیدة من إطار )، والتي تعتمد 7بالشكل(
التصمیم التحولي لتطویر التدخالت لحل المشكالت واالبتكار 

ع للتغییر المجتمعي، ومعظم األسالیب التي یقودھا التصمیم تض
المشكالت ضمن أطر وسیاقات صغیرة یمكن التحكم فیھا من أجل 

ة الوصول إلى حلول سریعة تكون بمثابة الحلول المنقذة في حال
حدوث أزمات طارئة، حیث أن مثل ھذه المشكالت تتطلب تدخالت 
 على مستویات متعددة في السیاقات المكانیة والزمانیة طویلة

ي تالالمدى، ودائما ما تكون جذور ھذه المشكالت في الماضي، وبال
ھم یكون من المفید لعملیة التصمیم النظر إلى الماضي من أجل ف

  .قبلطورھا وكیفیة تجنبھا في المستاألسباب الجذریة للمشكالت وت

  
  ) تحدید التدخالت لمشكلة التصمیم7(شكل 

  االنتظار والمراقبة: 3-3
ھناك حاجة إلى تدخالت متعددة إلحداث عملیة التغییر على عدة 
مستویات عبر آفاق زمنیة متعددة، ویتطلب ذلك فترات مراقبة 

یتعارض مع وتفكیر لفھم كیفیة االستجابة لھذه االضطرابات، مما 
طرق التصمیم التقلیدیة، والتي تتصف بكونھا عملیات خطیة 
سریعة الخطى ھدفھا ونتائجھا واضحة من البدایة وحلول نھائیة، 
بینما في حالة الظھور المفاجئ لبعض االضطرابات أو األزمات 
في المجتمع، فإن الطرق التي تتفاعل بھا ھذه االضطرابات مع 

میة تحدد نفسھا بنفسھا ونتائجھا غیر البیئة والتدخالت التصمی

ً من التفكیر في تصمیم الحلول یجب على  متوقعة، لذا فإنھ بدال
المصممین التحول في التفكیر إلیجاد حلول على مستویات متعددة 

  المدى.
 سیةحیث تستند النماذج االجتماعیة التقنیة واالقتصادیة والسیا

ما على التنبؤ، بین السائدة إلى أسلوب تفكیر تقلیدي غیر قائم
ً، ح یث التصمیم التحولي یتطلب طرق تفكیر ومواقف مختلفة جذریا

 أن العصر الحالي ھو عصر المعرفة السریعة المدفوعة بالتغیر
التكنولوجي السریع وصعود االقتصاد العالمي، حیث یعمل نھج 

ة اقبالتصمیم التحولي على مراقبة تدخالت التصمیم واالنتظار ومر
ما میة، التصمیم لھذه التدخالت بناء على نمط الحیاة الیوماستجابة 

یتطلب فترات من العمل والتدخل والمالحظة والتفكیر لفھم 
  )7(االستجابات للحصول على القیم والفوائد طویلة المدى.

  ثالثاً: التصمیم للحیاة الیومیة 
  :19-التحول المجتمعي خالل أزمة كوفید -1

ن الفیروسات التي تسبب العدوى مھو ساللة  19-كوفید  فیروس
بل لإلنسان، ولم یكن ھناك أي علم بوجود ھذا الفیروس الجدید ق

، والذي 2019بدء تفشیھ في مدینة ووھان الصینیة في دیسمبر 
شر ینتتحّول اآلن إلى جائحة تؤثر على العدید من بلدان العالم، و

ن طریق المرض بشكل أساسي من شخص إلى شخص ع
ُطیرات الصغیرة التي یفرزھا الشخص المصاب بكوفید من  19-الق

أنفھ أو فمھ عندما یسعل أو یعطس أو یتكلم، ویمكن أن یلقط 
ُطیرات من شخص إذا تنفسو 19-األشخاص مرض كوفید ا ھذه الق

مصاب بعدوى الفیروس، لذلك من المھم الحفاظ على مسافة متر 
ات خرین، وقد تحط ھذه القطیرأقدام) من اآل 3واحد على األقل (

على األشیاء واألسطح المحیطة بالشخص، مثل الطاوالت 
ومقابض األبواب ودرابزین الساللم،...الخ، ویمكن حینھا أن 

م یصاب الناس بالعدوى عند مالمستھم ھذه األشیاء أو األسطح ث
  WHO 2019لمس أعینھم أو أنفھم أو فمھم. 

م بالكامل لمحاربة انتشار وھذا ما دفع الناس لتغییر نمط حیاتھ
الفیروس وانتقال العدوى، وتغیرت عادات الناس بالكامل وطرق 
تفكیرھم وسلوكیاتھم بسبب رھبتھم من انتقال العدوى، وقد أثر 
انتشار الفیروس بشكل قوي على جمیع قطاعات المجتمع بھذه 
األزمة سواء على مستوى القطاع الصحي من حیث نقص المعدات 

جھزة تنفس وأقنعة، وقطاع النقل سواء شركات الطبیة من أ
الطیران أو المركبات، وعملیات التعلیم وعلى االقتصاد العالمي 
بشكل عام، وبالتالي ظھرت الحاجة إلى التغییر في أنماط الحیاة 
الیومیة للتصدي النتشار المرض، بدایة من استخدام المطھرات 

ت بوجھ عام من وطرق التعقیم الصحیحة والتعدیل في السلوكیا
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خالل االھتمام بالنظافة والحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي، 
كذلك االلتزام بالمنزل وتجنب مالمسة األشیاء، وغیرھا من 

ً أمام المبتكرین في المجتمع. ً كبیرا   السلوكیات التي شكلت تحدیا
وظھرت العدید من الجھود للمصممین وغیر المصممین للتصدي 

ت خالل استحداث منتجات جدیدة أو تطویر منتجا لھذه األزمة من
ً لما مر بھ العالم أجمع خالل تلك األزمة، وا اد كل عتمقائمة، ونظرا

 یضادولة على مواردھا المحلیة فقط لسد ھذه االحتیاجات، ظھرت أ
بة الحاجة إلى حلول ابتكاریة سریعة للتصدي لھذه األزمة ومحار

ة وتقنیات التصنیع المتاح انتشار المرض ضمن الموارد المحلیة
ً، وبدأ جمیع أفراد المجتمع(باعتبارھم المستفیدین من لیة عم محلیا

یم تقدالتصمیم/المتضررین من المشكلة القائمة) بالعمل التعاوني و
ولكن  أفكار ابتكاریة منھا ما ثبت جودتھ ومنھ ما لم یثبت جودتھ،

 اج للحلولبسبب الوضع الطارئ الذي مر بھ العالم وشدة االحتی
 للتغلب على ھذه األزمة، لم یتاح الوقت الختبار ھذه الحلول

ن د موالمنتجات للتأكد من جودتھا، على سبیل المثال، اتجھ العدی
ر وافتأفراد المجتمع بتصنیع أقنعة من المالبس القدیمة كحل لعدم 

ھذه  ودةاألقنعة لفترة كبیرة بالسوق المحلي، ولكن لم یتم اختبار ج
  ة وتأثیرھا على حمایة المستخدم.األقنع

كما أن اضطرار األشخاص لتغییر نمط حیاتھم بالكامل فجأة 
وشعورھم بأنھم مھددون بالعدوى خلق نوع من الخوف والرھبة 

اك لدیھم، مما أثر على حیاتھم االجتماعیة بشكل كبیر، لذا، ھن
ة حاجھ ضروریة لتوفیر نھج جدید لتصمیم منتجات للحیاة الیومی

ة ملیم على التنبؤ المستقبلي بناء على المعطیات التي تغذي عقائ
التصمیم من الحاضر والماضي، والتي ھي موجودة فعلیا داخل 

  النماذج العقلیة للمصممین والمستفیدین.
  دور التصمیم في مكافحة األوبئة: -2

على مر التاریخ، أجبر تفشي األمراض إلى ظھور ابتكارات جدیدة 
في التصمیم، على سبیل المثال مكافحة وباء الكولیرا في القرن 
التاسع عشر، والذي استلزم تطویرات في بناء أنظمة السباكة 
والصرف الصحي ووضع قوانین جدیدة لتقسیم المناطق لمنع 

دوث األزمة استدعى االكتظاظ، بمعنى أن انتشار المرض وح
الجدید  19-تعدیل في النظم المجتمعیة، ونظًرا ألن فیروس كوفید

كشف عن الحاجة إلى تغییرات اقتصادیة ومجتمعیة كبیرة، فإن 
التصمیم الذي یركز على اإلنسان أمر بالغ األھمیة لمواجھة ھذه 

األزمة والحد من تفشي األمراض، كذلك توضیح مدى االستعداد 
ل تلك األزمات في المستقبل وتحسین االستجابات لمكافحة مث

المستقبلیة، وظھرت أھمیة االختراعات واالبتكارات  للطوارئ
لمواجھة ھذه األزمات من خالل ابتكار منتجات مثل معدات الوقایة 
الشخصیة والمعدات الطبیة لمواجھة ھذه األزمة، حیث اتجھت 

لتحل ھذه االزمة  جمیع الدول الى دعم االبتكارات لتصنیع منتجات
من خالل االستغالل االمثل لمواردھا المحلیة سواء من الموارد 
البشریة أو المادیة المتاحة، ولكن كانت المشكلة في عدم التأكد من 
 ً قابلیة تطبیق معظم ھذه االبتكارات أو مطابقتھا للجودة نظرا
لسرعة الحاجھ لتنفیذھا في ظل مثل ھذه األزمات، لذا یجب أن 

المصممین على استعداد لمواجھة ھذه الظروف من خالل  یكون
اعداد خطط وسیناریوھات مستقبلیة لتوضیح دور المصممین 

  وقطاعات الصناعة والمبتكرین للتصرف في مثل ھذه األزمات.
عة واعترفت الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة بالفرصة الضائ

یل االبحاث لالبتكار في مثل ھذا المجال، واتجھت لدعم وتمو
لتي اجیل جدید من المنتجات  إلنشاءالخاصة بالمبتكرین وتطویرھا 

تساعد في مواجھة تفشي االوبئة والمساعدة في اختبار ھذه 
  NOVEL USAID: 2020 المنتجات.

كما شجعت المنافسات التي تناولت التصدي للمرض المصممین  
ودارسي التصمیم لالنخراط في التصامیم المتعلقة بمكافحة تفشي 
األمراض، وبھذا ظھرت فرص عمل جدیدة لدارسي وممارسي 
التصمیم للخروج بأفكار وابتكارات جدیدة لتفشي األمراض المعدیة 

اطالق عدة معدات  ، وظھرت جھود المصممین في19-مثل كوفید
ومنتجات جدیدة لمواجھة تحدیات مثل ھذه األمراض، وتم بالفعل 

ومشاركات وجوائز لتصمیم بعض المنتجات  اتابتكارتقدیم عدة 
التي ظھر االحتیاج لھا مثل أجھزة التنفس وأقنعة الوجھ وغیرھا 

)، أو معدات الوقایة 8من معدات التعقیم كما ھو موضح في شكل(
ي یحتاجھا االطباء لمنع انتقال العدوى لمقدمي الشخصیة الت

الرعایة الصحیة مثل على مالبس لحمایة الجسم، وغطاء منفصل 
للرأس وقناع لتغطیة الفم واألنف مع السماح بالتنفس، قفازات 
للیدین، نظارات لوقایة العین، أجھزة تنفس، أحذیة مطاطیة، وكان 

  مناسبة.األھم ھو كیفیة تصنیع تلك المعدات بتكلفة 

  
  ) بدائل التصمیم الجھزة التنفس الخاصة بقناع الوجھ8شكل(

  تصمیم منتجات الحیاة الیومیة لمكافحة األوبئة: -3
 وس،تعتبر التفاعالت الیومیة بین األشخاص والمنتجات بمثابة طق

ة فھي تفاعالت لھا معنى وخبرة مرتبطة بھم، والتي تمنحھم قیم
 ب منعلى سبیل المثال تناول كوتفوق وظیفتھم األساسیة والفنیة، 

تصر یق الشاي مع أفراد األسرة بعد العودة من العمل، ھذا الحدث ال
فقط على تناول السوائل الدافئة، بل ھو مجرد أكثر من حدث 
اجتماعي، حیث یعد االھتمام والراحة والتواصل مع اآلخرین 

ً، باإلضافة إلى آلة صنع الشاي أو آلة بی ً جدا ً ھاما لشاي، اع عنصرا
د حدیتوھنا التفاعل قد یعني أشیاء أخرى، قد یحتاج المستخدم إلى 

عدد من الخیارات أو استخدام كوب، أو التخلص منھ بعد 
  االستخدام،....الخ.

وھذا یعني أنھ یجب األخذ في االعتبار التفاعالت الكاملة للمستخدم 
الیومیة مثل الذھاب الى الفراش، غسل األسنان، طقوس دخول 

منزل والروتین الیومي بشكل كامل، حیث یلعب السیاق والوقت ال

ً، ویمكن للمصممین تمكین أو تحسین  ً جدا ً ھاما والسبب دورا
  التفاعالت خالل عملیة التصمیم المنتجات.

ً في إزالة  ً ھاما لذا، فإن لتصمیم المنتجات للحیاة الیومیة دورا
في  الرھبة والخوف من األشخاص خالل حدوث أزمات طارئة

المجتمع، حیث أن منتجات الحیاة الیومیة ھي تفاعالت یقوم بھا 
یومیا لدرجة أنھ یقوم بھا بشكل تلقائي دون تفكیر، مما یجعل 
ً للتصمیم في ظل األزمات، فیمكن  التصمیم للحیاة الیومیة ھدفا
للمصممین إدراج الوظائف أو السلوكیات الجدیدة للمنتجات التي 

 رویتنھمومي والتي ھي جزء ال یتجزأ من یستخدمھا الناس بشكل ی
الیومي، وامتصاص مخاوفھم وشعورھم بالخطر وأن علیھم تعقیم 

ً أو الخوف من مالمسة أي  ءشيكل  قبل استخدامھ مثال
،...الخ، وذلك من خالل توفیر حلول التصمیم ضمن طقوسھم ءشي

) مصباح التعقیم الذي ابتكره 9الیومیة، ویوضح المثال شكل(
للتصمیم في الصین، والذي یتم وضعھ  Frank Chouو استودی
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عند مدخل المنزل لوضع العناصر فیھ مثل المفاتیح والھاتف 
المحمول والمحفظة عند دخول المنزل، بحیث یضغط المستخدم 

الفوق بنفسجیة  لألشعةعلى الغطاء لتنشیط مصدر الضوء الداخلي 
والسینیة ثم ینخفض الجسم لتغطیة العناصر الموجودة في الدرج 

ً  60خالل  العناصر التي تم  إلخراجثانیة، ویرتفع الغطاء تلقائیا
تعقیمھا بحیث یصبح تصمیم المنتج ھنا جزء من الروتین الیومي 

 للناس، على عكس طریقة التطھیر التي یفكر فیھا الناس.
Natashah Hitti. 2020  

 

  :19-دراسة لبعض المنتجات المستحدثة خالل أزمة كوفید -4
  وحدة تعقیم األشخاص: 1-4

انتشرت المبادرات في جمیع الدول حول ابتكار وحدة متنقلة لتعقیم 
األشخاص قابلة للتركیب منفردة أو على أي بوابة الكترونیة من 

دة في االماكن العامة، بحیث تشتمل على كامیرا البوابات الموجو
حراریة لقیاس درجة حرارة الجسم، ومادة تعقیم غیر ضارة للجلد 
واالستنشاق، وانتشرت العدید من االستجابات منھا ما تم اعتماده 

أ) -10دون التأكد من جودتھ ومنھا ما تم اختباره، ویوضح شكل(
  عتمدة. للتصمیمات الم األمثلةب) أحد -10وشكل (

  
 للتصمیم Frank Chou) مصباح التعقیم من تصمیم استودیو 9شكل(

             
 HONG جب) وحدة لتعقیم األشخاص بمطار ھونغ كون-10شكل(         Ho Chi 2020 بالصین أ) مثال لوحدة تعقیم األشخاص-10ل(شك

KONG.2020  

  
  Benwu) كبسولة األمان من تصمیم استودیو 11شكل(

 :Benwuكبسولة األمان من تصمیم استودیو  2-4
) من كبسولة یمكن للناس تجمیعھا 11(شكل یتكون التصمیم 

ً للمصمم،  الستخدامھا أثناء العمل من مكاتبھم وتناول الطعام، وفقا
جمیع مواد التصمیم متوافرة في جمیع األسواق المحلیة، حیث 

یشتمل على أنابیب بالستیكیة، وألواح بالستیكیة، وحبل مرن وربط 
فسجیة نایلون ومروحة ضغط مع مرشح وأشعة فوق بن تكابال

ومقبس كھربي وشریط الصق، وقد تم تصمیم ھذا النظام لخلق 
دوران واضح للھواء داخل الحاویة المكعبة، واستیعاب وطرد 
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الھواء عبر المرشح مع تعقیم اضافي مزود بضوء االشعة الفوق 
  بنفسجیة والذي یتم تشغیلھ بعد خروج المستخدم.

 Sunللمصمم  Be Be Bat Manدرع األمان  3-4
Dayong: 

درع أمان مستلھم من مصدر انتقال العدوى  Sun Dayongصمم 
ش كحل النتشار العدوى، كما ھو وھو الخفا 19-لفیروس كوفید

)، حیث أن الجھاز محمول على شكل درع 12(شكل موضح في 
ل على شكل أجنحة، وتعم PVCقابل لالرتداء من ألیاف الكربون و

 شبكة من أسالك فوق بنفسجیة مدمجة في الجسم البالستیكي على
خدم مستتسخین السطح وتعقیم البیئة الداخلیة للدرع الذي یرتدیھ ال
ً عندما یحتاج المستخدم دخ ً للفتح تلقائیا یئة بول مما یجعلھ جاھزا

  عامة.

  
 Sunللمصمم   Be Be Bat Man) درع األمان 12(شكل 

Dayong  
  :Aboveأقنعة من تصمیم استودیو  4-4

ماسك مزود بفلتر یتعمق لونھ من األبیض  Aboveصمم استودیو 
إلى األسود كلما امتص المزید من البكتیریا أو الغبار، ویمثل اللون 
األسود نھایة العمر االفتراضي للقناع، حیث عالج التصمیم 

وكیفیة التخلص  مشكلتین رئیسیتین، وھما العمر االفتراضي للقناع

منھ، من خالل طباعة أربعة مراحل من التغییر التدریجي للون 
على حافة فتحة التھویة، مما یسمح للمستخدم بمقارنة لون عنصر 
المرشح المدمج بحافة فتحة التھویة الخارجیة لتحدید متي یجب 
استبدال القناع، وبمجرد وصول القناع إلى نھایة عمره 

ة الطبقة الخارجیة الداكنة عن طریق سحب االفتراضي، یمكن إزال
العالمة الخضراء في الجزء السفلي للقناع قبل استبدالھ بآخر، كما 

  ).13ھو موضح بالشكل(

  
 Above) قناع الوجھ من تصمیم استودیو 13(شكل 

  تصمیم عبوة معقم: 5-4
بتصمیم عبوة معقم ید  Frank Chou و   Pino Wangقام 

بمجرد استخدامھا یبدأ عد الوقت، بحیث یتغیر لون السائل بداخلھا 
ثانیة دون  30بتغیر الوقت حتى یتثني للمستخدم فرك یده لمدة 

ً إلى الوردي ثم االرجواني  الشعور بالملل، حیث یتغیر اللون أوال
ً األزرق، وبالتالي ضمان الوقت الصحیح لغسل األیدي،  وأخیرا

 ).14كما ھو موضح في شكل(

  
  ) تصمیم عبوة معقم یتغیر لون السائل بداخلھا مع تغیر وقت فرك الید14(شكل 

  وحدة متنقلة للرعایة الصحیة: 6-4
عن وحدة عنایة طبیة متنقلة لمساعدة  Jupeكشفت شركة 

-المستشفیات لحل األزمة في الضغط بسبب انتشار فیروس كوفید
وحدة في شاحنة صغیرة، كما ھو  24، حیث یمكن حمل 19

)، وھي وحدات مصممة للمرضي الذین 15موضح في شكل(
ً، حیث أن كل  حالتھم غیر خطیرة وبھا أسرة للطاقم الطبي أیضا

األشیاء والتي تشیر إلى  بإنترنتر ومتصلة وحدة مزودة بسری

األشیاء اإللكترونیة التي تشارك البیانات لتوفیر مساحة معالجة 
جاھزة على الشبكة تسمح بالتحكم في الھواء والمناخ والضوضاء، 
إلى جانب السریر والمرحاض والمغسلة واالستحمام، وتشمل 

عدات والممرضین وم لألطباءوصالت للتھویة وغرف منفصلة 
الحمایة، وتتمیز ھذه الوحدات بواجھة خارجیة ذات واجھة تعمل 
بالطاقة الشمسیة أو البطاریة ومزودة بمیاه صرف، وجمع التصمیم 
بین عدة مجاالت منھا الطباعة ثالثیة األبعاد، ویمكن للوحدة 
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  0dezeen.com/202 الواحدة أن تناسب مجموعة من األسرة.
تصمیم أداة لفتح األبواب والضغط على األزرار  -7-4

  واستالم البطاقات:
تعتمد فكرة المشروع على توفیر أداة بذراع متحرك مشدود 
بالمطاط، یمكن تحریكھ لالمساك بمقبض الباب، أو الضغط على 

)، 16(شكل األزرار أو استالم البطاقات، كما ھو موضح في 
نمسكھ بیدنا، الذراع وھو الجزء الذي  تشتمل على المقبض

وھو الذراع الذي تساھم تحریك طرفھ في اإلمساك  المتحرك
مع الذراع المتحرك باستخدام برغي،  ویثبت المقبضباألشیاء، 

  واستخدم المطاط لشد طرف الذراع النھائي مع المقبض.

  
  ) وحدة متنقلة للرعایة الصحیة15(شكل 

  
) أداة لفتح األبواب والضغط على األزرار واستالم 16(شكل 

 Grabberpusher 2020 البطاقات
  الوجھ: قناع حمایة 1-4

قناع حمایة الوجھ ھو عبارة عن قناع بالستیكي یستخدم لحمایة 
الوجھ والعینین للوقایة من احتماالت تعرض مقدمي الرعایة 
الصحیة لرذاذ الدم أو سوائل الجسم المتطایرة من المریض، وقد 

بإنتاج النموذج األولي لقناع حمایة الوجھ  بدأ فریق من الصناع 
لصحة في تشیك، حیث قاموا بفحص عدة بالتعاون مع وزارة ا

نماذج أولیة وارسال العینات إلى المستشفى إلجراء االختبارات 
األجزاء الرئیسیة لقناع ) 17، ویوضح شكل(المیدانیة والتحقق منھا

المرن حمایة الوجھ، والذي یتكون من لوح شفاف من البالستیك 
 1ملیمتر إلى  0.5ویكون قابل للقطع باللیزر یتراوح سمكھ من 

ً قطعھ بالمقص، بھ عدة ثقوب وعقال للرأس،  نملیمتر ویمك أیضا
ویتوفر التصمیم بعدة صیغ مختلفة على االنترنت لیستطیع أي 

 )14( شخص تحمیل الملف وتنفیذه بمنزلھ.
 للحد من انتشار األوبئة: ناقوس زجاجي معلق 2-4

من أجل السماح للمطاعم بضمان احترام المسافة االجتماعیة أثناء 
أداء الخدمة، قام مصمم فرنسي بتصمیم أجراس زجاجیة معلقة من 
السقف، وبالتالي یجد كل عمیل نفسھ تحت حاجب كبیر ، یفتح على 

ھ یمكنو ل الوصول وتجنب الشعور باالختناق،الجزء الخلفي لتسھی
تناول الطعام أو تناول مشروب بھدوء دون المخاطرة بقطرات 

وقد جاءت الفكرة من كرسي بذراعین تم  غیرة من جیرانھ،ص
في آسیا ، معلق بناقوس یسمح لك   conceptاكتشافھ في متجر 

  باالستماع إلى الموسیقى بھدوء.

  
 ) قناع حمایة الوجھ17(شكل 
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  ) أجراس للحد من انتشار االوبئة18شكل(

Results 
مما سبق عرضھ یتضح أن نھج التصمیم التقلیدي ھو نھج بطئ ال 
یتناسب مع التغیرات السریعة التي تحدث حولنا، وخاصة التغیرات 

ً ألن 19-المتعلقة باألزمات كما ھو الحال في أزمة كوفید ، ونظرا
التصمیم التحولي ھو نھج تصمیم ناشئ وقائم على التنبؤات 

قد تطرأ على المجتمع لتوفیر حلول  المستقبلیة حول المشكالت التي
لھا في الوقت الحاضر من خالل توقعات المستفیدین وعملیات 
التنبؤ العكسي والسیناریوھات المستقبلیة، فإن المصممین بحاجة 
إلى دراسة ودمج ھذه الطرق الجدیدة للتصمیم وطرق التفكیر 

لتخطیط وتطویر عملیات التصمیم القائمة والنماذج المجتمعیة 
دمج نھج السائدة، وعلیھ تم عمل مخطط لعملیة التصمیم من خالل 

مع االستفادة من المناھج  التصمیم القائم مع نھج التصمیم التحولي
للوصول المطورة لتصمیم الخدمة والتصمیم لالبتكار المجتمعي، 

ووضع االفتراضات  عملیة تصمیم تكراریة قائمة على التنبؤإلى 
ریعة االستجابة في ظل األزمات كحل لتوفیر خطط تصمیم س

مخطط لدمج نھج ) 19، ویوضح شكل(واالحتیاجات الطارئة
  .التصمیم التحولي خالل عملیة تصمیم وتطویر المنتجات

  
  دمج نھج التصمیم التحولي خالل عملیة تصمیم وتطویر المنتجات )19شكل(

حیث یوضح المخطط أھمیة الرؤى المستقبلیة خالل عملیات 
ي عملیة التصمیم في الوقت الحاضر، كخطوة أولى فاالستكشاف 

حیث یتم تحدید نقطة البدایة من الوقت الحاضر ونقطة مرجعیة 
من خالل إشراك المستفیدین من التصمیم للتصمیم في المستقبل، و

في عملیة االستكشاف وتحدید المشكلة وتصور الرؤى المستقبلیة 
حلول التصمیم بناء على التحوالت المجتمعیة مع األخذ  یتم ابتكار

في االعتبار الموارد المحلیة المتاحة، والتكنولوجیا األساسیة 
واالحتیاجات االجتماعیة كمسار للتحول المجتمعي، بحیث یكون 
التصمیم على استعداد بخطتھ البدیلھ للتعامل في ظل االحتیاجات 

وبناء  دف المستقبلي المنشود،ألزمات الطارئة للوصول إلى الھوا
على النھج التكراري الحدیث لعملیة التصمیم، فإنھ من خالل 

التغذیة الراجعة یتم تغذیة الرؤى المستقبلیة وتحدیثھا باستمرار بناء 
ً عملیة التنبؤ العكسي للتأكد  على التغیرات في البیانات، وتتم أخیرا

مرغوب فیھ ومن ثم من حلول التصمیم بحیث یتم تحدید المستقبل ال
العمل إلى الوراء لتحدید المسار التحولي وما یشملھ من احتیاجات 
مجتمعیة وتكنولوجیا وموارد وربطھم بعملیة التصمیم الحالیة في 
الوقت الحاضر، بحیث یسمح التنبؤ العكسي بتحویل تركیز عملیة 

  التصمیم من الحاضر الى المستقبل المنشود. 
 وھيئج التالیة والتي تؤكد ھدف البحث الوصول للنتا وعلیھ تم
  كالتالي: 

  دمج التصمیم التحولي في عملیة تصمیم المنتجات للحیاة
  الیومیة كخطة استعداد للتصمیم في ظل األزمات الطارئة.
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  يفتوضیح أھمیة التركیز على تصمیم منتجات الحیاة الیومیة 
  لتغیرات المجتمعیة.تصمیم الحلول ل

  المستقبلیة بعیدة ومتوسطة المدى ضمن مرحلة دمج الرؤى
االستكشاف والبحث، والتي تتم من خالل عملیات التصمیم 

  التشاركي بناء على إشراك جمیع المستفیدین من التصمیم.
  م تصمیخالل عملیة التأكید أھمیة استخدام مبدأ التنبؤ العكسي

لتي اة للتبؤ باالتجاھات الحالیة المستندة إلى النماذج السائد
.ً   نشأت منھا المشكلة مستقبال

 جیاأھمیة االعتماد على الموارد المحلیة المتاحة والتكنولو 
اة األساسیة واالحتیاجات االجتماعیة في تصمیم منتجات الحی

  الیومیة لتجنب مشكالت نقص الموارد أثناء األزمات.
  المنتجات في مكافحة األوبئة مصممي دورتأكید.  

 Conclusion: 
التصمیم التحولي ھو نھج جدید للتصمیم قائم على التصمیم 

 لذيللتغیرات االجتماعیة سواء قریبة المدة أو بعیدة المدى، وا
 یمكن االستفادة منھ في تصمیم منتجات الحیاة الیومیة في ظل

، والتي 19-األزمات التي تطرأ على المجتمعات، مثل أزمة كوفید
طط للتصمیم في حاالت أظھرت احتیاج المجتمعات لنھج وخ

د واراألزمات الطارئة إلیجاد حلول تصمیمیة سریعة قائمة على الم
 ؤاتالمحلیة المتاحة، وذلك من خالل االستفادة من الرؤى والتنب

ي فالمستقبلیة ودمجھا في عملیة تصمیم منتجات الحیاة الیومیة 
 شكلبالوقت الحاضر، وقد تم تحدید تصمیم منتجات الحیاة الیومیة 

 خاص ألنھا تمثل الطقوس الیومیة للمستخدم والتي یمكن إدراك
ر شعوالسلوكیات المجتمعیة الجدیدة لمكافحة تلك التغیرات دون ال

 بالرھبة والقلق من قبل المستخدمین.
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