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Abstract   Keywords 
قدراتھ التي تساھم بشكل فعال في انتاج  یعتمد تقدم مجال التصمیم بوجھ عام على مدى رفع كفاءة المصمم وتطور 

وتطویر المجال الخاص بھ ومجال الحلي والمجوھرات من المجاالت التي تعتمد على المعارف الفنیة والجمالیة 
الى الوصول لوضع استراتیجیة  ویسعى البحثباالضافة الى المھارات التشكیلیة والتكنولوجیة. والثقافیة للمصمم 

لعملیة تصمیم الحلى تتوافق مع وتؤدى الى تحسین كفاءة اداء مصممى الحلى و تظھر المشكلة في عدم وضوح 
لقي ولتطویر ھذا المجال كان لدى المتھویة المصمم وتفرده من خالل تصمیماتھ مما یفقده جانب التاثیر والتمیز 

من المھم االھتمام بمراحل التأسیس االولیة وھي عملیة تعلیم التصمیم من اجل تكوین الھویة المھنیة الممیزه 
وما ، وما یجب أن یتعلمھ لتحقیق احتیاجات السوق، حیث تظھر الفجوه بین ما یتعلمھ المصمم حالیا. للمصمم

بین ھذه المجاالت ( كیفیات التعلم _ متطلبات السوق _ اعتبارات ھ للربط الحاج مما یؤكد، یتوقعھ المستفید
بین عملیة التصمیم والتفكیر التصمیمى داخل المستفید ) من خالل استراتیجیھ واضحھ للتصمیم تعتبر تفاعال 

یفیة حل التصمیمى ھو كفالتفكیر ، أھداف االعمال الخاصھ لتصبح أداه استراتیجیة ترفع من قیمة االعمال
امكانیة الوصول لعملیة  رض البحثتفاو. المشكالت المعقده بانتاج حلول ابداعیھ تعتبر المستخدم مركز التصمیم

تعلیمیة افضل للمصمم من خالل استخدام التفكیر التصمیمي للربط بین متطلبات سوق العمل وتوقعات المستفیدین 
اتیجیات خاصة لتعلیم التصمیم طبقا لمستوى الطالب من اجل ومجال التعلیم االكادیمي للتصمیم مع استخدام استر

 الوصفي والتحلیلي ینالمنھجواستخدم في ھذا ، توفیر اكبر قدر من المعارف لمصمم الحلي والمجوھرات
واالستنباطي. ومن خالل مراحل التفكیر التصمیمي تم عمل استبیان الستطالع الراى لتوضیح درجات اھمیة 

ومن نتائج  االستبیان  تظھر أھمیة . ة كفاءة مصمم الحلي والمجوھراتن تعلمھا لزیادالمواضیع التي یمك
الموضوعات التى یجب ان یتمكن منھا المصمم المبتدئ غیر ان بعض الخبرات تنتقل تلقائیا من المعلم الى الطالب 

لول فى المواقف المتنوعة  مثل االنتقاء والتقییم وقدرة المصمم على استدعاء المعارف المختلفة للوصول الى ح
فخبرة التصمیم ال تعتمد فقط  على بیئة التصمیم والتدریب على حل المشكالت وانما على تشكیل وبناء العقل نتیجة 

. التدریب بما ینقلھ من انماط فى الذاكرة الدائمة ویؤدى تكرار ھذه العملیة الى تحول المصمم الى محترف ثم خبیر
الربط بین نواتج تعلیم التصمیم وسوق االعمال حتي یتثنى للمؤسسات التعلیمیة في  : ضرورةنتائج البحثومن 

التصمیم من الوصول لتحقیق النتائج المرجوة من قبل المستفیدین.وضرورة ان تعتمد طرق تعلیم التصمیم مجال 
ل الضغط واالرتباك لدى الوصول للنتائج المطلوبة وتقلیعلى استراتیجیات مختلفة طبقا لمستوى المتعلمین لضمان 

المتعلمین. باالضافة للسعي الستخدام التفكیر التصمیمي في حل المشكالت المختلفة الى جانب المشكالت 
وسوق وبناء مناھج التصمیم طبقا للحاجات المتغیرة للسوق واالتصال الدائم بین المؤسسات التعلیمیة  التصمیمیة.

  العمل. 

  تعلیم التصمیم   
 Design Education   

  التفكیر التصمیمي
 Design Thinking   

   تصمیم الحلي
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:Introduction  
إن مدى كفاءة مصمم الحلي والمجوھرات یعتمد بشكل اساسي على 

فایة قدرتھ في المساھمة الفعالة في عملیة النتاج والتطویر في ك
مجال الحلي والمجوھرات وكیفیة ظھورھویتھ المھنیة في ھذا 

المجال المتشعب. ولھذا فعملیة تعلیم تصمیم الحلى والمجوھرات 
ھي مرحلة التأسیس االولى لتكوین تلك الھویة المھنیة لدى الطالب 

ھار مستواه على ھذا المجال الفني لیصبح مصمما قادرا على اظ
والتكنولوجي واالقتصادي والذي یرتبط بشكل خاص جدا بمستخدم 

  او مقتني أو اي منتفع او مستفید لھذه القطع من الحلي.
بالرغم من ثراء الحضارات المصریة وتاثیرھا الكبیر على 
كثیر من البیئات والحضارات المختلفة في العالم واعجاب وانبھار 

انین والمصممین بنتاج ھذه الحضارات اال انھا التظھر بشكل الفن
واضح وجلي في انتاج الدولة المصریة من تصمیمات الحلي 

والمجوھرات.  فمصمم الحلي والمجوھرات المصري یحتاج الى 
الكثیر من المعرفة والتقنیات التي تساعده على ابراز ھویتھ المھنیة 

ت المتاحة وبناء قدرتھ ومھاراتھ وبما یمكنھ لالستفادة من االمكانیا
محققا لذاتة التمیز والتفرد والریادة الفعالة فى ، على افضل ما یكون

  سوق العمل لیكون لھ مكانة المنافسة محلیا ودولیا.
ولھذا یسعى البحث الى وضع كیفیات لتطویر تصمیم الحلي 

والمجوھرات بواسطة إعداد وبناء وتطویر االداء والمھارات 
ت البشریة من خالل عملیة تعلیم تصمیم الحلي والتي یتمكن والقدرا

بھا المصمم من خوض التحدیات والمنافسة بكل ما یستطیع تقدیمھ 
  من امكانیات خاصھ في ھذا المجال.

والمشكلة القائمة ھي الفجوه بین ما یتعلمھ المصمم حالیا ومایجب 
یدین ولھذا ان یتعلمھ لتحقیق ما یحتاجھ السوق ویتوقعھ منھ المستف

تظھر الحاجة للربط بین ھذه المجاالت (كیفیات التعلیم ومتطلبات 
سوق االعمال واعتبارات المستفیدین )من خالل استراتیجیات 

  واضحة المعالم.
ضمن مبادئھا   Design strategyوتقدم استراتیجیة التصمیم  

الرئسیة خطوات اساسیة لھذا الربط حیث "تعمل استراتیجیة 
على تلبیة العدید من االحتیاجات المختلفة والمتعددة عن التصمیم 

   (Stone – 2013)استراتیجیة العمل والتصمیم".طریق الربط بین 
فاستراتیجیة التصمیم تعتبر تفاعل عملیة التصمیم والتفكیر 
التصمیمي داخل اھداف االعمال الخاصة فیتطور المفھوم 

  ن ترفع من قدر االعمال.التصمیمي لیصبح اداه استراتیجیة یمكن ا
ومن ھنا یمكن االعتماد على خطوات التفكیر التصمیمي من اجل 

الوصول الستراتیجیة افضل لعملیة تعلیم التصمیم واداء افضل 
  للعملیة التعلیمیة للتصمیم بشكل عام .
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Statement of the problem 
ن خالل تظھر المشكلة في عدم وضوح ھویة المصمم وتفرده م

تصمیماتھ مما یفقده جانب التاثیر والتمیز لدى المتلقي، والتغلب 
على عدم تحقیق االھداف الفنیة التشكیلیة والثقافیة، وامتالك الریادة 

  االقتصادیة لھذا المجال في مصر.
Objectives:   

الوصول الى الكیفیات واالستراتیجیات الواجبة لعملیة تعلیم تصمیم 
ي والمجوھرات توافقا مع احتیاجات سوق االعمال الحل

  والمستفیدین لتحسین كفاءة اداء مصممي الحلي والمجوھرات.
Hypothesis 

) ان یربط بین  Design thinkingیمكن للتفكیر التصمیمي (

  مجال سوق العمل ومجال التعلیم االكادیمي.
ما یحسن من فاعلیة بوضع استراتیجیات لتعلیم التصمیم المختلفة ب

  عملیة تعلیم تصمیم الحلي والمجوھرات.
Methodology 

تقوم منھجیة البحث على محصلة ومعطیات مناھج الوصفي 
  والتحلیلي واالستنباطي.

 Theoretical Framework 
ھو كیفیة لحل :Design thinking التفكیر التصمیمي حیث ان 

بانتاج حلول مبدعة قائمة على اعتبار المستخدم  المشكالت المعقدة
 .Thoring & m)مركزا للتصمیم مع فریق متعدد المجاالت 

Müller- 2011- P1)  

 
 HPI Dنموذج لمراحل عملیة التفكیر التصمیمي لمدرسة ) 1شكل (

the 'School of Design Thinking' of the Hasso-Plattner-Institute in Potsdam, Germany (“HPI D-School”) 
   مراحل التفكیر التصمیمي

: اجراء البحث لفھم حاجات المستخدمین الفھم والتعاطف . 1
من المالحظ ان على المشكلة.واالحساس العمیق بطبیعة 

الرغم من أھمیة تلك الصناعة لدینا اال انھا كمجال ابتكاري ال 
ة او موروثھا او تعكس الھویة المصریة وال تعكس ثقافة الدول

تقالیدھا وال عاداتھا االجتماعیة. وعلى الرغم من ثراء 
الحضارات المصریة اال انھا ال تظھر بالشكل الصحیح في 
التصمیم سواء في قطع الحلي الثمینة او االكسسوار بل نجد 

ان التصمیمات ال تتعدى ان تكون تعدیالت للمودیالت 
احتیاج السوق المحلي وال الغربیة والعالمیة وبالتالي ال تلبي 

  ترقى بھ للتصدیر.
جمع نتائج البحث والمالحظة حیث تظھر اشكالیة  التعریف: . 2

في البدایة یجب  المشكلة.المستخدمین وتحدید صیاغة 
التعرف على أطراف الموقف، وھنا یعني الطالب 

والمستفیدین باإلضافة الى المعلمین. ثم یتناول الموضوع ذاتھ 
ویر تصمیم الحلى في مصر یجب االھتمام فمن من اجل تط

  . بعملیة تعلیم تصمیم الحلي واالعتراف باھمیتھا بشكل أكبر
 : بناء رؤیة محوریة لتصور الحلول المقترحة.وجھة النظر . 3

في ھذه المرحلة یتم الوصول للكثیر من ابعاد المشكلة وتحدید 
ولمواجھتھا یجب التأكید النواقص لدى مصمم الحلي الحدیث 

على الصفات التي یرغب ان یتصف بھا المصمم حتى یتمكن 
  الصحیح للمصمم من اجل تلبیھ احتیاجاتھ. من االعداد 

: طرح التصورات المختلفة لحل المشكلة من ھنا یمكن األفكار . 4
وضع تصور لحل المشكلة كتقدیم مجموعة من الموضوعات 

اتھ التي یقوم المصمم المبتدئ بدراستھا طبقا لمستواه وقدر
  بھدف تطویره وتقویة امكانیاتھ وتلك الموضوعات ھي 

(مفھوم   Design thinkingالتفكیر التصمیمي و التصمیم -

 –أسالیب ومنھجیة التصمیم –التصمیم استراتیجیة  - التصمیم
  مستندات التصمیم ) –العمل في فریق –إدارة التصمیم 

  مقومات تصمیم الحلي والمجوھرات. -
  المجوھرات. عملیة تصمیم الحلي و -
  الفنیة واالستخدامیة.الملبسیة تصمیم المكمالت  -
تصمیم الحلي ذات الطبیعة الخاصة ( مثل حلي أطفال  -

  والحلي الدراما وحلي التقدیر)
  استراتیجیة العالمات التجاریة. -
 ارجونومیة الحلي. -
 اقتصادیات تصمیم الحلي والمجوھرات. -
وذج ذو خطوات ویقصد بھا بناء نمالنمذجة (النموذج االول): . 5

في ھذه المرحلة تم  الفكرة المقترحة.واضحة لعرض وتنفیذ 
التقدم بمجموعة مقترحة من الموضوعات التي یحتاجھا متعلم 

تصمیم الحلي والمجوھرات من اجل زیادة خبراتھ عرضھا 
على الخبراء والمختصین في تعلیم تصمیم الحلي 

تصا في مخ 38والمجوھرات وبناء استبیان تم طرحة على 
تصمیم الحلي والمجوھرات المحترفین و الممتھنین بالتصمیم 

  في مصانع الحلى والمجوھرات داخل مصر.
: الرجوع للمستخدمین من اجل التغذیة المرتدة من االختبار  . 6

الواقع. بعد طرح االستبیان تم اجل تطبیق الرؤیة في ارض 
 .Thoring & m) : تحلیل البیانات للوصول للنتائج التالیة 

Müller- 2011- P1) 
  محور التصمیم

(مفھوم   Design thinkingوالتفكیر التصمیمي  التصمیم -
 –أسالیب ومنھجیة التصمیم  –التصمیم استراتیجیة  - التصمیم

 مستندات التصمیم ) –العمل في فریق –إدارة التصمیم 

 
  االستجابات التكرارات % النسبة المئویة

  

 امطلوب جد   4 26 68.4%
 مطلوب   3 8 21.1%
 مطلوب لحد ما  2 1 7.9%
 غیر مطلوب   1 3 2.6%
  المجموع 38 100%

  

 الفھم التعریف
وجھة 
 االختبار  النمذجة  االفكار النظر
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  مقومات تصمیم الحلي والمجوھرات. -
  االستجابات التكرارات % النسبة المئویة

  

 مطلوب جدا   4 24 63.2%
 مطلوب   3 8 21.1%
 مطلوب لحد ما  2 3 7.85%
 غیر مطلوب   1 3 7.85%
  المجموع 38 100%

 عملیة تصمیم الحلي والمجوھرات.  -
  االستجابات التكرارات % النسبة المئویة

  

 مطلوب جدا   4 29 76.3%
 مطلوب   3 4 10.5%
 مطلوب لحد ما  2 1 2.7%

 غیر مطلوب   1 4 10.5%
  المجموع 38 100%

 تصمیم المكمالت الملبسیة الفنیة واالستخدامیة. -
  االستجابات التكرارات بة المئویة% النس

  

 مطلوب جدا   4 12 %31.6
 مطلوب   3 14 %36.8
 مطلوب لحد ما  2 8 %21.1
 غیر مطلوب   1 4 %10.5

  المجموع 38 100%

  تصمیم الحلي ذات الطبیعة الخاصة ( مثل حلي أطفال والحلي الدراما وحلي التقدیر) -
  تجاباتاالس التكرارات % النسبة المئویة

  

 مطلوب جدا   4 8 21.1%
 مطلوب   3 16 42.1%
 مطلوب لحد ما  2 9 23.7%
 غیر مطلوب   1 5 13.2%
  المجموع 38 100%

  استراتیجیة العالمات التجاریة. -
  االستجابات التكرارات % النسبة المئویة

  

 مطلوب جدا   4 13 34.2%
 مطلوب   3 12 31.6%
 لحد ما مطلوب  2 9 23.7%
 غیر مطلوب   1 4 10.5%
  المجموع 38 100%

 ارجونومیة الحلي. -
  االستجابات التكرارات % النسبة المئویة

  

 مطلوب جدا   4 23 60.4%
 مطلوب   3 8 21.1%
 مطلوب لحد ما  2 5 13.2%

 غیر مطلوب   1 2 5.3%
  المجموع 38 100%

  اقتصادیات تصمیم الحلي والمجوھرات. -
  االستجابات التكرارات % النسبة المئویة

  

 مطلوب جدا   4 19 50%
 مطلوب   3 10 26.3%
 مطلوب لحد ما  2 6 15.8%
 غیر مطلوب   1 3 7.9%
  المجموع  38 100%
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وباستخدام تلك النتائج تظھر اھمیة بعض الموضوعات التي یجب 
ستطیع ان یحقیق درجة ان یتمكن منھا المصمم المبتدئ لكي ی

ولكن تعلیم التصمیم في حد ذاتھ عملیة معقدة ، الكفاءة المتوقعة
حیث "ان تعلیم التصمیم الجید ھو تعلیم عام متكامل جید ویتمیز 

المفاھیم وعرض بالتعلیم الخاص لعملیة حل المشكالت وتكوین 
 (L.Owen- 1991-P25/33)واخراج المنتجات والتواصل 

 (L.Owen- 1991-P25/33)تصمیم؟ ما ھو تعلیم ال
اال ان ھناك مجموعة من الخبرات ال یتم تعریفھا بشكل واضح 

ولكن یتم تعلمھا ضمنیا من خالل عملیة التفاعل بین المصمم 
الخبیر وھو ( المعلم ) انتقاال الى المصمم المبتدئ وھو (طالب 
قییم تصمیم ) مثل كیفیة ظھور التصمیم الجید وعملیات االنتقاء والت
التي تحدث خالل عملیة التصمیم والخطوات الواضحة لعملیة 

التصمیم طبقا لمستوي المصمم وقدرتھ على استدعاء المعارف 
  المختلفة للوصول لحلول تصمیمیة في المواقف المتنوعة.

فاكتساب خبرة التصمیم الیتم فقط من خالل العمل فى بیئة التصمیم 
لسنوات محددة تحت المعقدة والتدریب على حل مشكالت التصمیم 

اشراف المعلمین والخبراء بل یتضمن اعادة تشكیل بناء المخ حیث 
من التدریب المتعمد ینقل ھذة االنماط من التحول الذى یحدث ان 

بناء ھیكلة المخ وینقل الذاكرة الدائمة فى المخ   وتكرار ذلك یعید 
ل ھذا التغیر الطالب من كونة مبتدا الى محترف ثم خبیر من خال

  فى بناء المخ. 
فتعلیم التصمیم یرتبط بكثیر من العلوم والفنون والتكنولوجیا 

واالنسانیات فھو یولد عالقة بین ھذه المجاالت لتتمثل لدینا معارف 
التصمیم التي یلجأ الیھا المصمم طبقا للمواقف المختلفة, وفي بدایھ 

وبة في استدعاء تلك عملیة تعلیم التصمیم یجد المصمم المبتدئ صع
المعارف وترتیبھا وایجاد العالقات والتوازن بینھا ویزید من ھذا 
االرتباك توجیھات وتوقعات معلمي التصمیم وھم الخبراء والتي 

تعتبر تلك العملیة بالنسبة لھم من البدیھیات وال یستطیعوا في كثیر 
من االحیان شرحھا للطالب حیث یعتمد كل معلم على طریقتھ 

  ذاتیة في تناول ومعالجة الموقف التصمیمي.ال
ولھذا فالكثیر من معلمي التصمیم یعملون على ایجاد منھجیات 

تساعد في نقل خبراتھم للطالب وقد وجد ان اتباع منھجیات 
التصمیم في تعلیم التصمیم یعتبر من األسالیب المقبولة في تلك 

ءات التي العملیة لما توفره من اطار عام من الخطوات واإلجرا
لحلول تصمیمیة؛ فاساس منھجیة یمكن اتباعھا من اجل الوصول 

التصمیم یكمن في إیجاد افضل حل لكل لموقف تصمیمي باختالف 
التصمیم كخطة او كوسیلة تعلیم تعمل نوع التصمیم؛ فمنھجیة 

لتوفیر النطاق الذى یتضمن مفاھیم المعرفة والمعارف الصریحة 
الحصول على المھارات المعرفیة المعقدة والبنائیات التى تسھل 

استخدام العصف المطلوبة للتصمیم وتوكد منھجیة التصمیم على 
الذھني وتشجیع األفكار المبتكرة والتفكیر المشترك من اجل 

  الوصول الفضل الحلول
وھكذا یمكن تحسین تعلیم التصمیم بشكل كبیر من خالل االخذ 

اتیجیة تعلیمیة فى مراحل التصمیم المناسبة كاستربمنھجیات 
  تدریجیة من التنمیة 

فتسعى لفھم كیفیة عمل المصممین لحل مشكالت التصمیم من 
لإلجراءات ویمكن تقسیم خالل اقتراح اطار عمل مفصل ونماذج 

-Curry (2014)P 635) انماط العمل تلك الى ثالث فئات 
637):  

  التصمیم كحل للمشكلة  •
  التصمیم كتعلیم  •

  كتطور التصمیم  •
: وھى البدایة فى ابحاث التصمیم وكعملیة  التصمیم كحل للمشكلة

یؤدى الى نموذج متعدد المراحل لحل مشكلة التصمیم تنسق 
  بطریقة خطیة وتكراریة وخطواتھا :

  فھم المشكلة  . 1
  تشكیل خطة لحل المشكلة  . 2
  تنفیذ الخطة  . 3
  والمراجعة على ما سبق  . 4

لتصمیم التى تبدا بتعریف وفھم ویمكن تلخیصھا فى انھا عملیة ا
المشكلة ثم تحللھا وتشكیل افكار الحل ثم تولد الحل وتنفیذه. 

العملیة الى اجراءات وخطوات ان یصبح والھدف من تفكیك 
الوصول لحل تصمیمي اكثر كفاءة وفاعلیة من خالل اتباع تلك 

  الخطوات. 
عمون وقد نقد بعض مؤسسي مجال التصمیم ھذه المنھجیة حیث یز

من قیمة التصمیم ان اتباع ھذه الخطوات واالجراءات یبخث 
فالتفكیر في حل المشكلة نادرا ما یسیر بشكل خطي بل عادة ما 

نماذج متشعبة ومتشابكة ومتعددة یكون الوصول لحل عن طریق 
الجوانب. وان الفكرة ان مشاكل التصمیم معقدة مما یجعل اتباع 

  مناسب  واالجراءات غیرتلك الخطوات 
ومع ذلك فالتصمیم كحل لمشكلة قد قدم الكثیر من النماذج واطر 

ان تساعد متعلمى العمل  ورؤى لكیفیة عمل المصمم والتى یمكن 
التصمیم على فھم العملیة التصممیة ومن تحلیل عملیة التصمیم الى 

نظام مرحلي وخطوات واضحة یمكن ان تساعد في تعلیم عملیة 
  صمیم المبتدئین.التصمیم لطالب الت

ھذا النموذج  :  design as learningنموذج التصمیم كتعلیم    
یقوم على االستكشاف والتعلم واالدراك للمكونات المختلفة للتصمیم 

فیتعرض الى الكثیر من طرق التفكیر حول التصمیم واكتشاف 
للوصول لحل مشكلة فحین یحقق المصمم فھما عمیقا اكثر من بدیل 

  كلة یمكنة التوصل الفضل الحلول التصمیمیة. للمش
نموذج العمل ھنا ھو صیاغة المشكلة والتحرك فى االتجاه نحو 

وطرق جدیدة الحل وتقییم ھذة االتجاھات یؤدى الى فھم اعمق 
لرؤیة المشكلة مما ىؤدى الى صیاغات جدیدة وتحركات جدیدة 

مشاكل  على االفتراض انوھى عملیة تكراریة تراكمیة تقوم 
التصمیم معقدة بطبیعتھا.وھكذا تظھر الحلول المختلفة وتحدث 

عملیات النقد والتقییم لتلك الحلول والمفاضلھ بینھا مما یؤدي الى 
نمو المعارف والمدركات والتعامل مع كم كبیر من المتغیرات 

والحاجة لتنظیمھا، ولیتمكن الطالب من الوصول الى ھذا المستوى 
فعل الكثیر من العلوم المرتبطة بالتصمیم فھذه یكون قد ادرك بال

  الطریقة تعتمد على ھذا وتبني علیھ للوصول للحل التصمیمي. 
فحین یحول المصمم صیاغة المشكلة وحللھا یكتسب فھم اعمق  

تفكیره فى المشكلة؛ مما یؤدى الى نظرة جدیدة ومراجعة كیفیة 
  الل الحل التصمیمي. وبذلك فالمشكلة الیتم تعریفھا نھائیا اال من خ

ومعوقات ھذه المنھجیة ھى انھا تفترض وجود فھم وظیفي 
التعریفیة والمفاھیم لمنھجیة حل المشكلة. واتقان اساسي للمعارف 

ذات الصلة بالمجال من اجل المشاركة فى ھذه العملیة التاملیة 
االنعكاسیة .وھي تالئم المصممین المبتدئین المتقدمین ومتقني 

فى والذین اكتسبوا مستوى ملحوظ من االكفاءة وخاصة  التصمیم
  مجال المعارف التقریریة. 

: ویتمیز االتجاه design as evolutionالتصمیم كتطور  
بالنقطة الفاصلة فى عملیة التصمیم حیث یبدا المفھوم الرئیسى في  
الظھور ویمكن وصفھا بتولد الفكرة وھذا االتجاه یرتبط بنظریات 

  وتتمیز العملیة:كار االبت
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فى ھذا االتجاه تعتبر عملیة التصمیم عملیة ابداعیة للسعى نحو 
الفھم المستمر الفكرة التى توفر نوع االرتباط او الجسر بین 

ق لطبیعة مشكلة التصمیم والحل المقترح للوصول الى المتعم
االبداعیة التى تعمل بعد ذلك بطریقة عفویة وذاتیة التولید البصیرة 

.وھى مالوفة اكثر لدى المصمم الخبیر الذى یتقن االساسیات 
  وینتقل الى االعتماد على المعرفة االجرائیة. 

فة االجرائیة ونظرا لغیاب الخبرة والممارسة المحدودة والمعر
المدمجة فھذا المنھج الضئیلة وعدد قلیل من استراتیجیات الحل 

  نادرا ما یصف كیفیة عمل المصمم المبتدئ 
ومع ذلك ففى معظم االحیان نجد انھ االستراتیجیة التى یعتمدھا 

الفرق بین المصمم المعلمین فى تدریس التصمیم وھنا تكمن مشكلة 
مصمم المبتدئ عادة ما ترتبط طریقة المبتدئ والخبیر حیث ان ال
من خالل التعریف المتتالى للمشكلة حلة للمشكلة  بالتعمق اوال 

  واستكشاف الحلول الجریئة  بالتدریج والتعمق 
فى حین ان الخبراء عادة ما تتصف طریقة حلھم للمشكلة انھا من 

یر یمیل الى تحدید المعایاعلى السفل ونھج االتساع فى البدایة حیث 
وترتیب اولویاتھا واستكشاف الكثیر من المفاھیم للتركیز علیھا 

  كمسار لحل المشكلة 
ومن االخطاء المعھودة فى عملیة تعلیم التصمیم ھى تحمیل 

الذاكرة الطالب بالكثیر من المتطلبات قبل ان یتكون لدیھ  فى 
نماذج محفوظة لھذة المتطلبات والمھام  فیصعب علیة حل 

مفاھیم التى منھا معقدة  ویحد من القدرة على تولید المشكالت ال
  سیتمكن من الوصول لحلول تصمیمیة 

الممكن ان یقلل المعلم من القلق والضغط الناتج عن وضع الطالب 
المشاكل من اجل فى موقف ان علیھ التصمیم والوصول لحل  

الحصول على الخبرة التى سیكتسبھا فى المستقبل عن طریق تقسیم  
صغیرة لكى تصبح مشكلة التصمیم قابلة لیة التصمیم الى مھام عم

  للحل ویصبح قادر على التعامل معھا. 
باالضافة الى عمل بعد التدریبات الخاصة لزیادة المھارة او لتعلم 

اعادة عملیة المفاھیم االساسیة وھذه التدریبات التركز على 
ة وھى التدریب التصمیم اكثر من مرة ولكن تتمثل فى ثقل المھار

 deliberate practiceالمتعمد  
  (Ericsson, Krampe, &, Tesch-Romer 1993.)   حیث

ان التركیز على االعادة والتكرار یؤدى الى اتوماتیكیة النشاط 
فى الذاكرة الى المعرفة والذي یرتبط باالنتقال من االعادة المتعمدة 
ملھ حین یصل لنقطة االجرائیة ومن ھنا یصل لمعرفة ما یجب ع

  معینة 
ولما سبق فطالب التصمیم فى حاجة الى منھجیة وصفیة ونموذج 

االولى من اجل تقلیل وصفى لتناول مشكالت التصمیم فى مراحلھم 
احتمال زیادة المعلومات مما یتیح لھم اكتشاف طریقة لتولید مفاھیم 

ارسة حل المشكالت فالحصول على الخبرة التصمیمیة یرتبط بالمم
المتعمدة تحت اشراف المعلمین واالنتقال من االعتماد على 

  المعرفة الصریحة والمفاھیم الى المعرفة االجرائیة والدرایة. 
مما سبق یظھر لنا اھمیة تحدید مستوي طالب تصمیم الحلي 

والمجوھرات لتحدید المنھجیة المناسبة لتعلیمھم التصمیم فللمبتدئین 
طوات الواضحة والمتسلسة والتدریبات یتم االعتماد على الخ

المقسمة وثقل المھارات البسیطة من اجل تكوین المخزون المناسب 

  من المعارف واالجراءات وبناء الخطوات االساسیة للعمل.
وایضا تزوید الطالب بالمعارف االخرى التي تساعد في تكوین 
لتي فكرھم وتوسیع مداركھم من اجل الوصول الى المرحلة التالیة ا
یستطیع فیھا طالب التصمیم المبتدئ المتقدم التعمق في العملیة 

التصمیمیة والموقف الذي یواجھھ ویزید من فھمھ البعاد وعالقات 
ھذا الموقف واالمكانیات المختلفة لتعریف ھذا الموقف التصمیمي 

والوصول الفضل الحلول عن تریق االختبار والنقد المستمر 
  للحلول المطروحة .

ھذا یصبح لدى الطالب خبره ال باس بھا باالجراءات المتبعة بعد 
والتشعبات الكثیرة المرتبطة بعملیة التصمیم وھنا یسعى للوصل 

لالبتكار ومن ثم االبداع في حلولھ التصمیمیة ویعتمد على التوسع 
والتشعبودمج العلوم المختلفة وایجاد العالقات الخفیة واللجوء 

  للحلول غیر المألوفة.
Results 
ضرورة الربط بین نواتج تعلیم التصمیم وسوق االعمال حتي  . 1

یتثنى للمؤسسات التعلیمیة في مجال التصمیم من الوصول 
  لتحقیق النتائج المرجوة من قبل المستفیدین.

یجب ان تعتمد طرق تعلیم التصمیم على استراتیجیات مختلفة  . 2
نتائج المطلوبة طبقا لمستوى المتعلمین لضمان الوصول لل

  وتقلیل الضغط واالرتباك لدى المتعلمین.
السعي الستخدام التفكیر التصمیمي في حل المشكالت  . 3

  المختلفة الى جانب المشكالت التصمیمیة.
بناء مناھج التصمیم طبقا للحاجات المتغیرة للسوق واالتصال  . 4

 الدائم بین المؤسسات التعلیمیة وسوق العمل. 
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