التفكير التصميمي
خالي هزا اًتشٓاُع ،سذذٔافس فشق عٍِ صغٌشج عٌى ةٔاء أفظٍ فوشج عٍِ دظاسي .اًعٍِ ًظث أْ ًوىْ ششهح
راخ عذد ُٕ اًششهاءًٌ ،ساعذ رًى فٍ دساسح اًفوشج ُٕ هٍ أًىاػٍُ ،شٍ :دظشةح اًعٌٍِِٓ ،ىرض دىصًع ػصص
ٌُسش وسشح اًعٍِ ًٌفشق األدواخ اًالصُح ًِِاسسح
ّ
اإلًشاداخ ،ةٔاء اًعالُح اًذظاسًح ،اًذسىًم ،إًخ.
سٌىفش ّ
سٌؼفضهّ عٌى األصاًح واإلةذاع.
ّ
ُٔهظٌح اًذفوٌش اًذصٌٍِِ ،هِا
ّ
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ُا اًزي
اًتشٓاُع؟

سذذعٌّ ِه

خالي

هزا

عذدا
فٍ اًذفوٌش اًذصٌٍِِ سذسذخذَ
ً
اًفعاًحُ ،شٍ:
اًعٌٌِح
ُٕ األدواخ
ّ
ّ
شخصٌاخ اًِسذخذٌُٕ (ةٌشسىٓا) ،أةؼاز
اًِسذخذًٌُٕ ،ىػاخ ُضض األفواس،
سسىُاخ دصٌٔف األفواس ،سسىُاخ سشد
اًلصص ،سػٌح اًِسذخذَ ،وغٌشها.
اًعٌٌِح،
ةاإلطافح إًى هزٖ األدواخ
ّ
أًظشًح اًذٍ
سٔعشفى عٌى اًِعٌىُاخ
ّ
ّ
دعذد
دؼذاطهاُ ،شٍ :اًشُضًح فٍ اًذصٌِّّ ،
االٓطتاعاخ ،اًذٔتؤ ةاًِسذلتٍ ،اًذصٌِّ
اًِذِؼىس ػىي اًِسذخذَ .كذ دتذو هزٖ
ُعلذج وصعتحً ،وٕ اًتشٓاُع
ّ
اًِصطٌؼاخ
اًعٌٌِح،
وةاألُشٌح
ةاًذفصٌٍ
ًى
سٌششػها
ّ
ًٌسهٍ عٌٌى فهِها ودطتٌلها.
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ُا هٍ أهذاف اًتشٓاُع اًذعٌٌٌِح؟

سٌفذؽ هزا اًتشٓاُع عٌٌٔى عٌى فشص
دظاسًح .كذ ًصٌتى شٍء ُٕ
طذًذج ألعِاي
ّ
اًؼٌشج أو اًظٌاع أسٔاء ػظىس اًتشٓاُع ،ال
دلٌم! فهزا طضء ُٕ اًٌعتح اًذٍ
اًلٌادًٌٕ ػىي
سذخىطهاً .ؤُٕ هتاس
ّ
خىطا ًغِاس
ً
أْ أًظاغ ًذطٌّ ث
اًعاًّ ّ
واسعا فٍ اًتذائٍ،
ودفوٌشا
اًِخاطشج،
ً
ً
ًوٕ هزا
دؼذي اًزاخ.
فٍ
وشظاعح
ّ
ّ
ةعٌذا عٕ
اًتشٓاُع سٌذٌؽ ًى اًذعٌّ ّ
ً
اًِخاطشج عاًٌح اًخسائش ،ػٌص سذخىض
ًذِهذ دظاسةى اًفاشٌح خالي
ًعتح أًظاغ،
ّ
األًاَ اًشالسح طشًلى إًى ُسذلتٍ أفظٍ.

ًِٕ هزا اًتشٓاُع؟

ةوٍ َُٕ ًذؼٌّ ى
ّ
ًشػث هزا اًتشٓاُع
ّ
وةِٕ
وػث االسذطالع،
ةاًفظىي
َ
ّ
ًسذِذعىْ ةذؼٌٌٍ ِٓارض األعِاي
اًذظاسًح ودتادي وطهاخ أًظش ػىًها .ال
ّ
اًذظاسًح
األعِاي
ُسذلتٍ
فهّ
ًِوٕ
ّ
ًوٕ هزا اًذفوٌش
دوْ اًذفوٌش فٍ اًتذائٍّ ،
وواطؼا .وهزا هى
ُِٔهظا
ًظث أْ ًوىْ
ً
ً
ًلذَ
إر
ةشٓاُظٔا،
ض
دٌِ
وساء
اًسش اًوإُ
ّ
ّ
ّ
ؤُهظٌاخ أستذر كذسدها عٌى
ًى أدواخ
ّ
دفعٌٍ اًذفوٌش خاسض اًصٔذوق ًٌىصىي
واًذٌِض.
ةاًِؤسساخ إًى أًظاغ
ّ
ّ
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اليوم األول
أْ اًذفوٌش اًذصٌٍِِ ًشدوض عٌى
سغّ ّ
اًعٌٌِح أهشش ُٕ اًِعشفح
اًِِاسسح
ّ
سٌذظِٕ فٍ
األوي
أًظشًح ،إال ّ
ّ
أْ اًٌىَ ّ
ّ
ً
شٌئا ُٕ اًغىص فٍ اًِفهىَ
ةذاًذه
أًظشي .اًذفوٌش اًذصٌٍِِ أشته ةفٔىْ
اًذفاع عٕ أًفس ،ال ًِوٕ دعٌّ ِها ُٕ
ُطاًعح اًوذث فلط؛ ًزًى ٓؼشص عٌى
عٌٌِح ُٕ
أْ دذخٍ فٍ طىًح ُِاسسح
ّ
ًذظشب اًفشٍ أػٌآً ا وأًظاغ
اًٌىَ األوي،
ّ
أػٌآً ا ،ودصلٍ ُهاسادى ،ودشعش ةاالةذواس
واإلٓظاص .سٔؼٌّ ٍ ُا كِر ةه ُٕ دظاسب،
ًٔعشف األسٌىب اًزي ادتعذه ،وٓصٍ إًى
اًطشًلح اًذٍ ًِؤى ُٕ خالًها دؼسٌٕ
أدائى فٍ اًذظاسب اًلادُح.
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اليوم الثاهي
أي شخص ُٕ سعح
صعتا أْ
ًٌس
ًطىس ّ
ّ
ً
خٌاًه وكذسده عٌى اإلةذاع ،فأدواخ
وعٌٌِاده هفٌٌح ةئػذاز ٓلٌح
االةذواس
ّ
ٓىعٌح فٍ هزا اًِظِاس .سٔعىد إًى ُا
ّ
دطشكٔا إًٌه فٍ اًٌىَ األوئً ،تٍٔ عٌٌه
ُٔهع دفوٌش ةاسذخذاَ ةعع األدواخ،
ُشٍ :شخصٌاخ اًِسذخذٌُٕ (ةٌشسىٓا)،
اًخشائط اًتصشًحً ،ىػاخ ُضض األفواس،
وغٌشها .دظاسةى فٍ اًفشٍ وأًظاغ اًذٍ
خظذها ػذّ ى هزٖ اًِشػٌح سذساعذن
عٌى أْ دشي دشوّ ٍ فشصح طذًذج ًذطىًش
أْ
عٌِى أو إٓشاء عٍِ
دظاسي طذًذّ ،إال ّ
ّ
عاًلا :هٌف دذأهّ ذ
ً
اًسؤاي اًزي سٌتلى
ُٕ أّٓ ى عٌى اًطشًم اًصؼٌؽ؟

اليوم الثالث
ًٔصِّ ُٔها ِٓىرض
سٔتذأ ةفوشج ةسٌطح،
ّ
أوًٍ ًؼذىي ُعٌىُاخ كٌٌٌح
عٍِ
ّ
وُهِح ،دُ ظهش اًفشصح اًوأُح خٌفه.
ّ
وةعشض اًذصٌِّ عٌى أصؼاب اًِصٌؼح،
سذذذفم اًِضًذ ُٕ األفواس اًذٍ دصلٌه
ّ
ُٔهظٌح اًذفوٌش
دٔفى
ودطىسٖ .ال
ّ
ّ
ّ
اًذصٌٍِِ عٕ طشغ األسئٌحً ،ؤّ ها ال
ُؼطاخ عٌٌٔا أْ ٓعتشها
ّ
أْ أُأُا
دغفٍ ّ
ًٌىصىي إًى هذفٔا .آظش فٍ ِٓىرض
ً
أسئٌح ُٕ ٓىعُ :ارا ًى
اًعٍِ ،واطشغ
شخ اًششًؼح
ًر عٌٌه؟ أو
غٌ ُ
عذ ُ
ّ
ّ
شخ اًهذف ُٔه؟ كذ
أو
اًِسذهذفح؟
غٌ ُ
ّ
ُخذٌفا عٕ
ً
ًتذو أًِىرض فٍ هزٖ اًِشػٌح
ًر
ػى َ
أًِىرض اًزي ةذأخ ةه سػٌذى ،فلذ ّ
عر
اًذؼذًاخ إًى فشص،
ةعع
ووس َ
ّ
ّ
وششعر ٓىافز اًِظذِع عٌى
ُذاسهى،
ّ
أششهر أصؼاب
أفواس طذًذج ،هِا أّٓ ى
َ
اًِصٌؼح فٍ دصٌِّ أًِىرض .ةعذ هزا
ُسذعذا ًخىض دؼذ طذًذ،
أًظاغ سذوىْ
ًّ
عٌٌِح اًذفوٌش
ُٕ خالي اًتذء فٍ
ّ
اًذصٌٍِِ ةطشًلح ُِٔهظح واطؼح.

5

معلومات االثصال
ES Learning
موصة رواد االعمال i-be
طريق عثمان بى عفان  -حي الوزهة
الرياض 4140 -12474
المملكة العربية السعودية
training@es-learning.com
es-learning.com
@ESLearning
خدمة العمالء+966552571171 :
الرقم الموحد920019101 :

الفاكس0112122312 :

