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   Introduction:مقدمة
 British Design Councilمجلس التصمیم البریطاني یساعد 

 framework for إطار مجلس التصمیم لالبتكارمن خالل 
innovation  المصممین وغیر المصممین في جمیع أنحاء العالم

على معالجة بعض المشكالت االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة 
من دعم  تمكینھم: عملھمإنھ جزء أساسي من حیث األكثر تعقیدًا. 

عمل معھا لتغییر الطریقة یمؤسسات القطاع العام والخاص التي 
  .التي تطور بھا وتقدم خدماتھا

 the framework for innovationر االبتكار في قلب إطا
 Design Council’sمجلس التصمیم لتوجد منھجیة تصمیم 

design methodology  الماس المزدوج ،the Double 
Diamond –  وصف واضح وشامل ومرئي لعملیة التصمیم. وھو

، وأصبح مشھوًرا 2004في عام  Double Diamond تم إطالق
  .اإلشارات إلیھ على الویبعالمیًا بمالیین 

باإلضافة إلى تسلیط الضوء على عملیة التصمیم ، یتضمن إطار 
مجلس التصمیم لالبتكار أیًضا المبادئ األساسیة وأسالیب التصمیم 
التي یحتاج المصممون وغیر المصممین إلى اتخاذھا، وثقافة العمل 

(شكل  دالمثالیة المطلوبة، لتحقیق تغییر إیجابي كبیر وطویل األم
1(.    

 
  framework for innovation: إطار مجلس التصمیم لالبتكار )1(شكل 
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في دراسة تحلیلیة قام بھا المجلس في إحدى عشرة شركة رائدة في 
العالم، حیث زار الباحثون أقسام التصمیم في ھذه الشركات، 
ظھرت النتائج بوجود أوجھ تشابھ مذھلة ومناھج مشتركة بین 
المصممین. ومنھا رسم خرائط عملیة التصمیم التي تعتمد علي 

المزدوجة  نھجیة الماسالتفكیر التشعبى / التقاربى، وھي م
Double Diamond.  

 Using the Doubleاستخدام الماس المزدوج  عملیة
Diamond  

بوضوح عملیة التصمیم  التابع لمجلس Double Diamond ینقل
للمصممین وغیر المصممین على حد  Design processتصمیم 

ملیة استكشاف ع Double Diamondان تسواء. یمثل الماس
قضیة على نطاق أوسع أو بعمق (تفكیر متباین) ثم اتخاذ إجراءات 

  ).  مركزة (تفكیر متقارب
 اكتشف Discover:   الماس األول یساعد الناس على فھم

ً من افتراضھا. أنھا تنطوي على التحدث وقضاء  المشكلة بدال
  الوقت مع األشخاص المتضررین من القضایا.

 حدد Define:  أن تساعد الرؤیة التي تم جمعھا من  یمكن
  مرحلة االكتشاف على تحدید التحدي بطریقة مختلفة.

 طور Develop:   یشجع الماس الثاني األشخاص على إعطاء
إجابات مختلفة للمشكلة المحددة بوضوح، والسعي إلى اإللھام 
من أماكن أخرى والمشاركة في التصمیم مع مجموعة من 

  األشخاص المختلفین.  
 ایصال Deliver:   یتضمن التسلیم اختبار حلول مختلفة على

نطاق صغیر، ورفض تلك التي لن تعمل وتحسین الحلول التي 
 .ستنجح

  Research Ambiguity اشكالیة البحث 
أن التفكیر في عملیة التصمیم یجب أن یكون متواكبا مع معطیات 
تكنولوجیا المعلومات المعاصرة التي یسودھا السرعة والدقة، لذا 
فان الزمن الكبیر الضائع في العملیة التصمیمیة ھو ركن الزاویة 
في تقدم أو تأخر العملیة، وھنا یظھر دور الزمن الحیوي والحرج 

Critical لتصمیم. في عملیة ا  
مستعار كنموذج  Double Diamond الماس المزدوج منھجیة

Metaphor  لعملیة تصمیمDesign Process  تحتاج الى إعادة
ستخدامھا فى مجاالت كل یعظم األستفادة منھا وتعمیم إعرضھا بش

 على وجھ الخصوصالصناعى التصمیم عموما ومجال التصمیم 
  .)2 (شكل

   
  )Nightingale, 2015( Double Diamond Design Processكعملیة تصمیم  المزدوج : الماس)2( شكل

  Research Objectiveھدف البحث 
 Double Diamondمنھجیة الماس المزدوج إعادة عرض 

، Design Processلعملیة تصمیم  Metaphor مستعار كنموذج
من  للعملیة  Time frameworkتساھم فى ضبط االطار الزمني

  جانب واالستفادة من التفكیر التشعبى/  التقربى من جانب آخر.
  Approach Research منھجیة البحث 

  Inductive Approach البحث یتبع المنھج األستقرائي 
 Research Planخطة البحث 

تمثل المراحل التالیة األسلوب المتبع للوصول الى تحقیق ھدف 
  :البحث

 Review ofمراجعة األدبیات  : First Stage المرحلة األولى
Literature المرتبطة بموضوع البحث.  

ھدف دراسة  ظواھر أو أحداث معینة وجمع الحقائق والمعلومات ی
عنھا ووصف الظروف الخاصة بھا وتقریر حالتھا كما توجد علیھ 

ھذا المجال  في الواقع. وفي كثیر من الحاالت ال تقف البحوث فى
عند حد الوصف أو التشخیص الوصفي، ولكن تھتم أساسا بتقریر 
ما ینبغي أن تكون علیھ الظواھر أو األحداث التي یتناولھا البحث. 
وذلك في ضوء قیم أو معاییر معینة، واقتراح الخطوات أو 
األسالیب التي یمكن أن تُتبع للوصول بھا إلى الصورة التي ینبغي 

ي ضوء ھذه المعاییر أو القیم. ویُستخدم لجمع أن تكون علیھ ف

البیانات والمعلومات أسالیب ووسائل متعددة مثل المالحظة، 
تم مراجعة األدبیات یالمقابلة، االختبارات، واالستفتاءات .وسوف 

  :المرتبطة بقضیة البحث في عدة مجاالت من أھمھا
 جوانب وطبیعة المعرفة المرتبطة بالمیتافور Metaphor. 
 ماھیة المیتافور Metaphor وتصنیفاتھ. 
  الحقیقة والمجاز Reality & Metaphor.   
 إنشاء المیتافور Metaphor Building  المنھجیة

 .سالیباألو
  منھجیة الماس المزدوجDouble Diamond. 
  جوانب وأبعاد عملیة التصمیمDesign Process.  

 مرحلة التصنیف Second Stage:المرحلة الثانیة
Clustering، وتكوین العالقات Patterns.  

في ھذه المرحلة یتم تصنیف المعلومات وتحدید أماكن االرتباط 
  .والعالقات

  .Induction مرحلة االستقراء Third Stage:  المرحلة الثالثة
 ویتم فیھا صیاغة اإلدعاء واختباره من خالل تكوین العالقات

Patterns وإدراك أبعاد العالقة  ،وقیاس جزئیاتھ أو كلیاتھ
  .وجوانبھا

مرحلة صیاغة النظریة  Forth Stage: المرحلة الرابعة
  .وعرض النتائِج



Mohamed Saad et al. 213 
 

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

 

یتم ذلك من خالل إقامة الدلیل المنطقي العقلي المجرد لصدق إدعاء 
، Generalizationإمكانیة تعمیمھ ، Validationالبحث 

، وعرض النتائِج من خالل Replicationوإمكانیة إعادة تطبیقھ 
والعرض المرئي  ،Visual Thinkingأسالیب التفكیر البصري 
Visual Presentation . 
 Metaphoricalرى (المجازي) اأوال: التفكیر األستع

Thinking   
ھو أحد أشھر أنواع التفكیر، حیث توفر الحلول المجازیة رؤى 
ملھمة في العالم الحقیقي. إن التأثیر الخالق لالستعارات في حل 
المشكالت اإلبداعیة، ابتكار وتطویر استراتیجیات مبتكرة ھو تأثیر 

تسمح بتنفیذ أفكار إلى المجھول باستخدام  ھائل. االستعارات

المعروف كنقطة انطالق. یتم استخدام االستعارات عموًما لوصف 
منطقة غیر مألوفة بمصطلحات مألوفة، وذلك باستخدام الكلمات 

  التي ال ینبغي أن تؤخذ بمعنى الحرفي.
مجالین عملیھ نقل، فھناك  Metaphorizationإنشاء المیتافور

Domains مصدر "ما یشكل مجال أحدھsource domain" ،
" الذي یتم من خاللھما target domainھدف " اآلخر مجالو

" وھو  domain sourceمن مجال مصدر " ضمنیا نقل المعني
 targetالذي یعید رسم (یوضح) المعني. بینما مجال الھدف "

domainوھو الذي یستشف المعني  " وھو الذي ال نعلم عنھ شئ
  ).3 من مجال المصدر (شكل

  
  : إنشاء المیتافور)3(شكل 

المیتافور (االستعاره) ھي شكل من الخطاب الذي یستخدم فیھ 
التعبیر لالشاره الي شئ اخر ال یدل علیھ حرفیا. وھي مقارنھ شئ 

الن  ،بشئ اخر ولكن ال نستخدم فیھا كلمات التشابھ (مثل او كـ )
 ،)Simile) والتشابھ (Metaphorھناك فرق بین المیتافور (

المیتافور تخلق معني قوي فنقول ھذا الشئ ھو الشئ االخر. مثال 
 Time is"الوقت من ذھب"  أو " Metaphorللمیتافور :

Money4 "  (شكل.(  

  
  نماذج علي المیتافور :)4شكل (

للفن البصرى  Visual Metaphorتنتمى األستعارة البصریة 
Visual Art  الذى یضم تحت لوائھ مجاالت كل من العمارة

Architecture الفیلم ،Film األعالن ،Advertisement وكذا ،
. كل مجاالت الفن البصرى التى أشرنا إلیھا Designالتصمیم 

تقوم على نوعین من أنواع األستعارة إما إستعارة لغویة 

Metaphor  أو إستعارة بصریةVisual Metaphor أو كالھما ،
  Recognitionمعا. واللتان تنبعان من أجل جعل المتلقى یدراك

مضمون مجازى غامض فى ضوء شىء حقیقى آخر، وتؤثر فیھا 
  ). 5 (شكل Visual Language اللغة البصریة 

  
  عالقة المیتافور باالستعارة البصریة :)5( شكل

 Source Domainذلك الشىء اآلخر یطلق علیھ مجال المصدر 
معلوم  Explicit Knowledgeوالذى یمثل معرفة  واضحة  ،

لدى المتلقى یتم إسقاطھ على العمل البصرى أو ما یطلق علیھ 
یحمل معرفة ضمنیة  الذى Target Domainمجال الھدف 

Implicit Knowledge  غامضة (مضمون مجازى) یحاول

لغازھا والوصول الى مرامیھا البعیدة. بمعنى آخر كل أالمتلقى فك 
ما ندركھ بحواسنا أو نفھمھھ بأذھاننا من فن بصرى یتم من خالل 
إرتباطھ بشىء آخر یأخذنا الى ما یقصده المبدع األصلى للعمل. 
فنحن النحلل عناصر وأساسیات العمل بقدر ما نحاول فھم 

بصرف  صلى للعمل،مضمونھ ومغزاه الذى یمثل رؤیة المبدع األ
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  النظر مؤقتا عن اللغة البصریة التى صاغ بھا العمل. 
 "لبیكاسو" Guernicaالجورنیقا "من أفضل األمثال على ذلك 

Picasso سیات انبحث عناصر وأس الفنحن ، فعند رؤیتنا للعمل
ان بقدر ما نحاول الوصول الى الفن استخدمھتى إالعمل الفنى ال

والتى تسقط ماحدث ومفاھیم  دالالتوما یحملھ العمل من  رؤیتھ

من غزو "أسبانیا" بالجیش األوروبى وھزیمة "الثوراألسبانى" 
وما حدث من أھوال مأساویة بشریة  ،أمام "الحصان األوروبى"

  ). 6 وذلك كلھ كان معروفا للمتلقى للعمل (شكل
  

  
  .Pablo Picasso ،1937، بابلو بیكاسو Guernicaالجورنیقا اللوحة الفنیة  ): 6(شكل 

 Convergent التقاربى  / Divergent  شعبي: التفكیر التثانیا
thinking  

 Convergent  ىتقاربال التفكیرأیضا من أھم أنواع التفكیر

thinking شعبيتوالتفكیر ال Divergent thinking یعتبرا من و
  .)7 أسس نموذج عملیة الماس المزدوج (شكل

  
  شعبيالتفكیر التقاربي/ الت :)7( شكل

. ىتقاربعكس التفكیر ال Divergent thinking شعبيتالتفكیر ال
إنھا طریقة الستكشاف عدد ال حصر لھ من الحلول إلیجاد حل 
ً من البدء بعدد من االحتماالت وااللتقاء على إجابة،  فعال. لذا، فبدال

ویتحرك للخارج  فإن األمر یمتد إلى أبعد الحدود حسب الضرورة
ًا عن الحل. التفكیر  من ویتضمن ھذا النوع من التفكیر كال بحث

 Creative االبداعيالتفكیر و ،Abstract thinkingالمجرد 
thinking.  ویطلق علیھ أیضا التفكیر المتباین، وھو كل شيء عن

ً من  النظر في موضوع أو مشكلة من عدة زوایا مختلفة. بدال
، یتفرع إلى الخارج. إنھا طریقة مبتكرة للنظر  التركیز إلى الداخل

إلى العالم. على ھذا النحو ، فإنھ یستخدم التفكیر التجریدي للتوصل 
  إلى أفكار جدیدة وحلول فریدة للمشاكل.

على النقیض من  Convergent thinking التفكیر التقاربى 
ذلك، فإن ھو عملیة الجمع بین عدد محدود من وجھات النظر أو 

فكار إلیجاد حل واحد. حیث یستھدف ھذه االحتماالت، أو األ
یدمجھا في الداخل، للتوصل إلى حل. ویتضمن ھذا النوع من 

 ،Analytical Thinkingكل من التفكیر التحلیلي  التفكیر
حیث یتم معالجة األفكار  ،Concrete thinkingوالملموس 

  بطریقة منطقیة.
ة جدًا إلدارة عملیات في حین أن الشركات لدیھا طرق مختلف

التصمیم الخاصة بھا، یدیر المصممون المختلفون عملیة التصمیم 
بطرق مختلفة. ولكن في دراسة تحلیلیة قام بھا مجلي التصمیم 

لعملیة التصمیم في إحدى  British Design Councilالبریطاني 
عشرة شركة رائدة في العالم، حیث زار الباحثون أقسام التصمیم 

الشركات، ظھرت النتائج بوجود أوجھ تشابھ مذھلة في ھذه 
ومناھج مشتركة بین المصممین. ومنھا طریقة رسم خرائط عملیة 
التصمیم التي تعتمد علي التفكیر المتشعب، وھي طریقة الماس 

   .Double Diamondالمزدوج 
 Doubleنموذج عملیة تصمیم الماس المزدوج : اثالث

Diamond 
المزدوج من خالل البحث الداخلي في  تم تطویر مخطط الماس

كطریقة بیانیة بسیطة لوصف عملیة  2005مجلس التصمیم عام 
التصمیم. وھي تنقسم إلى أربع مراحل مختلفة: االكتشاف، 
التعریف، التطویر والتسلیم، وھي تحدد المراحل المتباینة 
والمتقاربة من عملیة التصمیم، وتوضح أنماط التفكیر المختلفة التي 

 یستخدمھا المصممون.
إطاًرا إلدارة نماذج التفكیر المتباعدة  Double Diamondیمثل 

والمتقاربة إلنشاء تدفق بین تقنیات البحث والتطویر والتصمیم 
 2018( )8(شكل  ویستخدم أیًضا إلنشاء استراتیجیات اتصال

Stubbs, Nessler, 2018;( . یمكن تبسیط المراحل األربع
  ودمجھا في مرحلتین رئیسیتین من العملیة:للماس المزدوج 
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   Double Diamond framework (Nessler, 2018) ): االطار العام للماسة المزدوجة8شكل (

 Designing theالشيء الصحیح  تصمیمبالقیام  المرحلة األولي:
right thing ) (االكتشاف والتعریف)Carroll, 2016(  

المشكلة الصحیحة لحلھا أو أن مھما فعلت، یجب أن تبحث عن 
نسأل السؤال الصحیح قبل محاولة القیام بذلك. وھي تتضمن 

  مرحلتین:
  مرحلة البحثResearch Phase 

، تبدأ بفكرة Discoverالجزء األول من الماس األول ھو اكتشف 
أو إلھام مبدئي، یتم فیھا تحدید احتیاجات المستخدم، لبناء المعرفة 

في مرحلة  تبحث فیھا أیًضا عن تحدید المشاكل.حول الخدمة التي 
، وتشتمل ھذه المتشعباالكتشاف، یشیر الشكل إلى التفكیر 

المرحلة علي دراسات السوق، دراسات المستخدم، ادارة 
حیث  المرحلةالمعلومات وتصمیم مجموعات البحث، وتنتھي ھذه 

  نحصل على المعرفة وتحدید بعض المشكالت.
  مرحلة التولیفSynthesis Phase 

الذي نحلل فیھ ما ُوجد في  ،Defineالثاني ھو التعریف الجزء 
مرحلة االكتشاف، والذي تم فیھ استخدام التفكیر المتشعب، حیث 
یتم تحقیق تفسیر ھذه اللحتیاجات ومواءمتھا مع أھداف المشروع، 
من خالل بعض األنشطة أھمھا: تطویر المشروع، ادارة المشروع 

ع، وذلك حتي الوصول إلى بیان المشكلة وتوقیع المشرو
problem statement  ملخص فكرة التصمیم)Design 

brief(. 

 Designingبشكل صحیح  لتصمیمالقیام با المرحلة الثانیة:
things right (التطویر والتسلیم) 

بمجرد العثور على السؤال الصحیح لإلجابة أو المشكلة الصحیحة 
المصمم التأكد من أن یقوم بالحل بصورة التي یجب حلھا، یرید 
  صحیحة، وھي تشمل:

  مرحلة التفكیرIdeation Phase 
التي تبدأ باالشكالیة، حیث  ،Develop المرحلة الثالثة ھي التطویر

یتم تطویر الحلول التي یقودھا التصمیم وتكرارھا واختبارھا داخل 
طویر ھي: المنظومة. األنشطة واألھداف الرئیسیة خالل مرحلة الت

، االدارة المرئیة، طرق التطویر التخصصاتالعمل متعدد 
واالختبارات. الھدف في ھذه المرحلة الحصول على أكبر عدد 

 ممكن من الحلول.
  مرحلة التنفیذImplementation Phase 

، حیث یتم االنتھاء من المنتج أو Deliverأخیًرا، ھناك التسلیم 
ة واألھداف الرئیسیة خالل ھذه الخدمة الناتجة وإطالقھا. األنشط

المرحلة ھي: االختبار النھائي والموافقة واإلطالق، األھداف 
  . feedbackوالتقییم وردود الفعل 

  نماذج مختلفة لتوظیف فلسفة نظریة الماسة المزدوجھ: رابعا
المزدوج بھدف إختیار مجموعة  للماسج المختلفة ذتم جمع النما

إنجاز جوانب وأبعاد عملیة التصمیم  منھا یمكن أن تساعد فى
Design Process :وجاءت على النحو التالى  
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 Double: إعادة عرض منھجیة الماس المزدوج خامسا
Diamond   

لجوانب عملیة  Metaphorتم إختیار مجموعة كنموذج مستعار 
، تساھم فى ضبط االطار الزمني Design Processالتصمیم 

Time framework واالستفادة من التفكیر  ،للعملیة من جانب
 ربى من جانب آخر.اى/ التقالتباعد

 المفھوم العام لإلشكالیة  

الشكالیة وكیفیة ا محاولة فھم الشكل التالي في استخدامیمكن 
الوصول لحل واضح ومحدد. عند النظر الي االشكالیة فان حلولھا 
تكون ابداعیة تعبر بالزمن وبالتصمیم الي حلول تختصر الزمن، 
تظھر االشكالیة في حالة وجود معاني كثیرة لشئ واحد ومن ھنا 
یحدث التشویش. وھي عبارة عن مشكلة لھا أكثر من حل، وھي 

یحتاج الي التفكیر المتأني والحلول المتنوعة  تساؤل ولیس سؤال
  .)9 (شكل بغض النظر عن قابلیتھا للتطبیق

  
  : المفھوم العام لإلشكالیة)9( شكل

  نھائیةاللاالتفكیر التصمیمى  
أن  یحتاج المصمم إستخدام ھذا النموذج عندما یرید التأكید علي

فھي  نموذج عملیة تصمیم الماسة المزدوج ھي عملیات النھائیة،

عملیة مستمرة النھائیة تبدأ بالدراسة وتصل الي االبداع ثم یعود 
(شكل  مرة أخري الي عملیة الدراسة ثم یصل الي إبداع أخر وھكذا

10( .  

  
  حالة التصمیم الالنھائي :)10( شكل

  التفكیر االبتكاريCreative thinking  
 Double Diamondأحد طرق إستخدام نظریة الماسة المزدوج 

والذي یعد أحد   Creative thinkingمن خالل التفكیر االبتكاري
أنواع التفكیر الرأسي، یبدأ ھذا النموذج بالتفكیر التقاربي 

Converge،  ثم یأخذ المصمم بعد ذلك التفكیر التباعدي حتي
 Creative Thinking (االبتكاريالتفكیر یصل من خاللھ الي 

التفكیر یمكن استخدام المخطط التالي عند شرح و ).11شكل 
  أحد أنواع التفكیر الرئیسیة في عملیة التصمیم.وھو االبتكاري 

  
  : التفكیر االبتكاري)11( شكل
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  القیام بتغذیة راجعةFeedback  
نموذج الماسة المزدوج عند  یعد ھذا النموذج أحد طرق إستخدام

إلحدي  Feedbackراجعة التغذیة ال توضیح عملیةحاجة المصمم ل

النموذج یستطیع مراحل العملیة التصمیمیة، ومن خالل ھذا 
في أي خطوة من   Feedbackالمصمم القیام بالتغذیة الراجعة

   .)12 (شكل خطوات التصمیم

  
  feedbackالماس المزدوج بتغذیة راجعة ): 12شكل (

 قیام المصمم بعملیة التكرار Irritation  
 یوضح النموذج التالي إمكانیة قیام المصمم بعملیة التكرار

Irritation من مراحل عملیة تصمیم، وھذا عند  معینة حلافي مر
حاجة المصمم لتغییر إستراتیجیتھ التصمیمیة أثناء العملیة 

ألن عملیة التصمیم لیست متسلسلة بصورة منتطمة،  التصمیمة
 إذا ظھر أي جدید یدعم الوصول الي االبداع المطلوب. حیث

ویسمح المخطط التالي بعملیة التكرار في أي مرحلة من مراحل 
  عملیة التصمیم.

  
  في مراحل عملیة تصمیم الماسة المزدوج iterationعملیة التكرار: )13( شكل

 منھ بحلول مباشرةالخروج التحدي و ةمواجھ  
ما في  عندما یواجھ تحدي )14(شكل  یستخدم المصمم ھذا النموذج

فمن الممكن  ،یرید أن یخرج منھ بحلول مباشرة العملیة التصمیمیة
الي المرحلة  Challenge من المرحلة االولي ةأن ینتقل مباشر

لمرحلة ، وإمكانیة العودة من اSpecific Solutionsالنھائیة 
النھائیة الي البدایة مرة أخري، وأیضا عند إحتیاج المصمم للعودة 

   من كل مرحلة للمرحلة التي تسبقھا.
  

  
  الماس المزدوج المسئولة عن مواجھة التحدي والخروج منھ بحلول مباشرة: )14( شكل
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 شرح فلسفة عملیة الماس المزدوج  
ھذا النموذج في عملیة تعلیم وشرح فلسفة عملیة  یمكن إستخدام

الماسة المزدوج، فمن خاللھ نستطیع  المساعدة في توصیل فلسفة 
  .)15 (شكلالماسة المزدوجة وخطواتھا 

  
  شرح فلسفة عملیة الماس المزدوج: )15( شكل

 الماسة المزدوجة  توضیح األطر الزمنیة في  
توضیح أن عملیة االطر الزمنیة ل) 16المخطط (شكل  نستعیر ھذا

في منھجیات التصمیم لیست موحدة ومنتظمة، وأن كل مرحلة 
یتسع زمنھا أو ینكمش تبعا لالطار الزمني الموضوع. حیث أن 

ھناك خطوات تحتاج نطاقا أوسع لنجیب علي السؤال المطلوب 
  اجابتھ لتحقیق الھدف من الخطوة أو المرحلة.

  

  
  فلسفي لعملیة الماسة المزدوجةالمنظور ال :)16( شكل

  العمل نطاقتوضیح  
 علي توضیحعند  )17(شكل  یستخدم المصمم النموذج االتي

حیث مساحة االشكالیة  في العملیة التصمیمیة، نطاقات العمل
Problem Space  وما تشملھ من متطلبات، كذلك مساحة الحل

Solution Space ھذه المرحلة للتوصل الي الحل  وماتتطلبھ
  . المثالي

  



220 Double Diamond Strategy Saves Time of the Design Process 

 

International Design Journal, Volume 10, Issue 3July 2020 
 

  
  حل نطاق المشكلة ككل :)17( شكل

 تقسیم مھام مراحل التصمیم  
عند إحتیاجة ) 18(شكل یستخدم المصمم ھذا النموذج 

وبعضھا وتقسیم مھام كل  ربع مراحللتوضیح العالقة بین األ
   مرحلة في عملیة التصمیم.

  
  لتوضیح العالقة بین األربع مراحل :)18( شكل

 اطارالماسة المزدوجة في  عملیة Storytelling  
 اطارفي  عملیة التصمیمشرح في  استعارة المخطط التاليیتم 

Storytelling ،جزاء التفكیر أو شعبيفیھا أجزاء التفكیر الت ظھری

وعالقتھا بالمراحل والعناصر المكونة للقصة بدایة من  التقاربي
  .االستلھام مرورا بمرحلة تولید االفكار

  
  Storytellingعملیة الماسة المزدوجة في شكل  :)19( شكل 
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 في تصنیف خطوات عملیة  الماسة المزدوجة تطبیق
  التصمیم

لتصنیف  ةومن خاللھ یتوجھ مباشر ،یستخدم المصمم ھذا النموذج

فكار والنتائج التي یتوصل األ، الدراساتخطوات عملیة التصمیم، 
  الیھا في نموذج  الماسة المزدوج.

  
  الفكر الفلسفي لعملیة الماسة المزدوجة :)20( شكل

 : Results النتائج
  النتائج النظریة لقضیة البحث 

 Doubleان إعادة عرض منھجیة الماس المزدوج  -
Diamond  كنموذج مستعارMetaphor  ساعد علي

 .Design Process التصمیم اختصار الزمن في عملیة
 Doubleمنھجیة الماس المزدوج  توظیف امكانیة -

Diamond ومجال التصمیم  ،فى مجاالت التصمیم عموما
في  حسب احتیاج المصمم ،الصناعى على وجھ الخصوص

 .العملیة التصمیمیة
في التقاربي والتفكیر تشعبي ضرورة استخدام التفكیر ال -

للوصول الي حل االشكالیات في أقل زمن  ،عملیة التصمیم
 ممكن.

ھو وصف واضح  Double Diamondالماس المزدوج  -
وشامل ومرئي لعملیة التصمیم، یمد المصممون وغیر 
المصممین بالمبادئ األساسیة وأسالیب التصمیم التي 

  یحتاجونھا.
  

  البحثالنتائج التطبیقیة لقضیة  
تم وضع نموذج تطبیقي لتوضیح مراحل التفكیر الرادیكالي من 

  خالل نموذج عملیة الماسة المزدوجة.
والتطویر  Defineیتم ھذا التوضیح خالل مرحلتي التعریف 

Develop حیث یبدأ بالتعرف علي اإلشكالیة من خالل إستخدام ،
  أنواع من التفكیر التقاربي تتمثل في:

  التفكیر التأمليReflective thinking 
  التفكیر النقديCritical thinking 
  التفكیر التحلیليAnalytical thinking 
  أخريOthers  

ثم ینتقل إلي المرحلة التي یتم فیھا تولید األفكار وإیجاد الحلول 
  تتمثل في: شعبيالمناسبة من خالل إستخدام أنواع من التفكیر الت

  التفكیر الرادیكاليRadical thinking 
  التفكیر الجانبيLateral thinking  
  التفكیر االبتكاريCreative thinking 
  أخريOthers  

  
 مراحل التفكیر الرادیكالي :)21( شكل
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  :Recommendations التوصیات
 Metaphorsاالستمرار في اعادة عرض میتافورز  -

، منھجیة الماس المزدوجة لتحقیق تغییر ایجابي كبیر
 التصمیم.وطویل األمد في عملیة 

بصورة  منھجیات عملیات التصمیم عادة النظر فيا -
 .الي الحد األدني زمن عملیة التصمیم تقلیلل رادیكالیة

توظیف طرق التفكیر المالئمة لكل مرحلة من مراحل  -
الوصول الي تصورات مستقبلیة یؤدي الي  ،التصمیم
 خالقة.
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