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 :ممخصال

في جانب الحل االبتكاري لممشكالت  ةليات الميمتعد ىذه اآللية من اآل
، إنما بعض آليات عممية في المكتبة العالميةو ؛ إذ ال تتوافر تطبيقات أالتصميمية

داة داة كون ىذه األيفية استخدام ىذه األلى شكل وكاألدبيات التي تشير بشكل عام إ
مكانية إن أو  ،و الشركات صاحبي االمتيازأشخاص محصور استخداميا عند األ

بحث: ىداف الأما أعموم المصممين ىو المشكمة الرئيسة ليذه الدراسة، استخداميا ل
مكانية تطبيقيا في حل مشكالت التصميم الثالثي ا  التعرف عمى الشبابيك التسعة و 

شكمة تصميمية قائمة، لقد تطرق داة في حل منشاء تطبيق عممي ليذه األا  و  ،بعادألا
لى إضافة إيم المشكمة التصميمية وطرق حميا لى فإطار النظري ليذه الدراسة اإل

وقد  ،ليةجراء تطبيقي ليذه اآلإلية الشبابيك التسعة، كما شممت الدراسة آمفيوم 
عة توسع ن استخدام الشبابيك التسأر منيا، توصمت الدراسة لنتائج واستنتاجات نذك

نيا إن حدود المنتج الفيزيائية اآلنية، كما لى منطقة أبعد مإمساحة التفكير والتحميل 
جراءات والسياقات التي يمر نب التأريخي مثل اإلطمحات من الجاتنظم المفاىيم والمص

ئد بين الحاضر بيا النظام أو المنتج من خالل التقاطعات بين المصالح أو الفوا
بتكارية لمبحث اى الحصول عمى مساحة واسعة وبيئة لإضافة إوالماضي والمستقبل، 
 .عن الحمول الممكنة

 

 

 

 الشبابيك التسعة .حموفيم المشكمة التصميمية و  الكممات المفتاحية: 
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Abstract 

   This mechanism is one of the most important mechanisms in 

the creative solution of design problems, as there are no practical 

applications or mechanisms in the World Library but some of the 

literature which refers to the general form and how to use this tool 

because this tool is limited to use by individuals or companies that are 

concessionaires and the possibility of using them.The objectives of the 

research were to identify the nine windows and their applicability in 

solving the problems of the three-dimensional design and to create a 

practical application for this tool in solving a design problem. The 

study concluded the use of the nine windows broadens the area of 

thinking and analysis to an area beyond the limits of the physical 

product. It also organizes concepts and terms from the side. Such as 

the procedures and contexts of the system or product through 

intersections between interests or benefits between the present and the 

past and the future, in addition to obtaining a large area and an 

innovative environment for the search for possible solutions. 
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 :مقدمةال

حل المشكالت في مجال التصميم دوات الميمة لمن األتعد الشبابيك التسعة 
تيح استخداميا من ليا ليست بالقدر الكافي ليمكتوبة دبيات الن األإال إبعاد األ الثالثي

ن ىذه إداة في الدول الغربية وبما نشاء ىذه األإكون بيئة وتقبل المصممين بشكل عام 
لذا ال  ،و شركة(أ)شخص صاحبي االمتياز ا عمى الدول تعد الممكية الفكرية حكرً 

دبيات التي تشير نما بعض األإ ،و آليات عممية في المكتبة العالميةأفر تطبيقات اتتو 
ة وىذه بحد ذاتيا داة وفي جوانب ضيقخدام ىذه األلى شكل وكيفية استإبشكل عام 

و الشركات صاحبي أشخاص داة محصور استخداميا عند األاألمشكمة كون ىذه 
عموم المصممين ىو المشكمة الرئيسة ليذه الدراسة، مكانية استخداميا لإن أاالمتياز و 

مكانية تطبيقيا في حل مشكالت ا  التعرف عمى الشبابيك التسعة و ىداف البحث: أما أ
داة في حل مشكمة تصميمية نشاء تطبيق عممي ليذه األا  بعاد و ي األالتصميم الثالث

طار التفكر التقميدي إىذه األداة تمكننا من التفكير خارج ىمية أن إ قائمة،
(outside-the-box بداًل )  ضمن بيئة المشكمة فقط، من التفكير في النظام القائم

كذلك تساعد في فيم والتخطيط لحمول المشكالت من خالل متغيرين وىما الزمن 
 -النظام -نطاق )النظام الكميضمن المستقبل(  -الحاضر -)الماضي، والقياس

  .(1)من المستوى الثاني والثالث تستخدم ىذه األداة في حل المشكالت .النظام الجزئي(
 :وحمهاالتصميمية فهم المشكمة 

البالغة ىمية مكانية حميا من األا  يا المتعددة و يعد فيم المشكمة من جوانب
 ونوالسياسي يوندار في مجال التصميم واإل وننسانية، فالعامملمحقول اليندسية واإل

و البحثية أعماليم الروتينية أالل حل المشكالت التي تظير خالل يساىمون من خ
لتوفير حياة سيمة ومريحة نسانية الحاجات اإل وتطويرلتحسين متطمبات الحياة 

"نحن نعيش في عصر يختمف عن باقي العصور  (2)(Wenarلقد ذكر )، نسانلإل
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ن ىذه الظاىرة أو الحقيقة إإذ  ؛الجديدة تكنولوجيةكتشاف الاالسابقة فيما يخص حقيقة 
س التي نحتاجيا لي بتكاريةوأنما أصبحت فيم العمميات اال ،لم تبَق مجرد ظاىرة عفوية

نما في المقدرة عمى أنشاء أي نمط من  ،حتياجاتيمافقط لتطوير حياة البشر وتمبية  وا 
 .(3)الحياة وبأي حضارة مطموبة في المستقبل"

ىمية و الحجم واألأالمختمفة من خالل القياس طبيعة المشكالت  تختمف
 :، النوع األولننوعين رئيسيلى إالمشكالت  (4)لذا فقد صنف )التشمر( ،ودرجة التعقيد

 ومراحلجراءات إالتي يكون و مشكالت البسيطة ال وأالمشكالت )الروتينية( لى إيشير 
التطبيقات  حميا معروفة، لقد سميت بالروتينية كونيا مشكالت متكررة الوقوع خالل

وذلك بسبب الخزين المعرفي  ؛كثر من طريقة لحمياأالمسيرة البحثية ووجود  الحياتية و
ذ إ ؛ليو لحل المشكالت التي تظيرإجوع لكل حقل من حقول المعرفة والتي يمكن الر 

 عن فضاًل ا لييا الحقً إمكانية الرجوع ا  ستخدم الحاسوب لخزن تمك الحمول و ا ما يبً لغا
لى كم كبير إبكات العنكبوتية ساعد في الوصول ربط المؤسسات البحثية ضمن الش

 .(5)المعمومات والحمول لممشكالت الروتينيةمن 

فيي المشكالت التقنية والتي يكون فييا  :ما النوع الثاني من المشكالتأ
لى كون الحل المتوقع غير إضافة إكثر من المشكمة غير معموم أو أمرحمة 
المشكالت التي يكون فييا عمى  ، لذا فمن الممكن تعريفيا بكونيا نوع من(6)معروف

    مرحمة من مراحل حميا حرجة ضمن بيئة المشكمة الرئيسة.قل األ

لديو قدرة من عشرة ميندسين  اَأن واحدً لى إتوصمت بعض الدراسات لقد 
بداع والخمق أكثر من أقرانو عند مواجيتو لحل مشكمة ما، وقد وجد َأن ىذا النمط اإل

ما يستخدم ثالث  انو غالبً إف ،من الميندسين عندما يواجو مشكمة ما لغرض حميا
 (التشمر)أطمق  ،آليات منطقية ىذه اآلليات سوف توفر الكثير من الحمول لممشكمة

 :(7)باآلتي ( وقد صنفياTalented Thinkingعمييا بالتفكير الذكي )
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( والذي يوحي Develop Ideal solutionsتطوير الحمول المثالية لممشكالت ) .1
 .ذكي لممصادر المتاحة استخدام من خالل تكالحقيقة لممشبحمول 

 View own ideas withoutالتصريح عن أفكاره بدون الحكم عمييا بشكل مسبق ) .2

judgment والذي يعني عدم الحكم المسبق عمى األفكار و الحمول كونيا غير )
 ألن الحكم المسبق سوف يوقف تدفق األفكار والحمول. ؛عممية أو صعبة

والقياس والذي يتم بشكل متزامن من خالل  توسيع مجال المشكمة ضمن سياق الزمن .3
( التي ستمكنو Windows 9عرض المشكمة أو الموضوع خالل الشبابيك التسعة )

تسمى  و خالل سياق الزمن والقياس االمشكمة بشكل أوسع وأكثر تنظيمً  من مشاىدة
( ويطمق عمييا Thinking in time and scaleبالتفكير بالوقت والقياس ) ا"يضً أ

 .(windows / Doors 9التسعة ) بوابالشبابيك أو األ اأيضً 

 :الشبابيك التسعة

دوات الميمة التي تساعد عمى مشاىدة وتحميل ومعرفة كل داة من األتعد ىذه األ
ذ تساعد في توسيع الجانب المعرفي والتقني إ ؛مشكمة وتاريخيا واتجاىاتيا وحمياجوانب ال

في سياق  اسوف نضع المشكمة ضمني  لذا  (1رقم وتسييل فيم المشكمة )انظر الشكل
فالمحور العامودي لتمك الشبابيك يبين تفاصيل المشكمة أو الحل من  ،الوقت والقياس

كبر وعالقتيا مع نظاميا الكمي األ الصورةخالل فيمنا ضمن الصورة الحقيقية ليا ضمن 
ضمن محورىا  (8)الجزئية(لى فيم مكوناتيا )عناصرىا الرئيسة أو حتى مكوناتيا إضافة إ

نو يعطينا البعد التأريخي لممشكمة أو الحل ىذا سيوفر فيم إف ،أما المحور األفقي العامودي
المستقبل( من خالل حركة اقيا التأريخي )الماضي والحاضر و المشكمة أو الحل ضمن سي

 ضمن الحاضر والماضي والمستقبل. وحميا المشكمة
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 سواءحالة  ةيأمن رسم خريطة أو مسار  تمكن ستخدام الشبابيك التسعةاِإن 
ففي حالة  ،حل أو نظام أو منتج من خالل التفكير بالزمن والقياس مأ كانت مشكمةأ

ن )الحاضر( كذلك كيف ير أو فيم نظام المنتج كما ىو اآليعني التفك ،التفكير بالزمن
في حالة وضع المشكمة  أما ،حتماالت تغييره في المستقبل؟اوما ىي  ،كان الماضي؟

م ضمن سياق النظام الكمي فيو فيم النظا ،المنتج في سياق القياس وأأو النظام 
 .(9)لى التفاصيلإ وصواًل 

التسعة ُيمكننا من تمخيص مصفوفة الشبابيك عند وضع النظام أو المنتج في 
الحقائق والبيانات بين المنتج وما يحيطو من بيئة والتي تكون ليا صمة بالنظام أو 

 11 ص 9 المصدر ,التسعة( يوضح الشبابيك 2شكل )
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تمخيص وتبسيط البيانات  اويعني أيضً  العامة المشكمة ىذا سيساعدنا في فيم البيئة
ص المعقدة المتوافرة وعرضيا بشكل مبسط لتكون سيمة الفيم والقراءة من قبل الشخ

آلخرين كأداة تحميمية لفيم لعرض  استخداميا كوسيمة الذي يستخدم ىذه الشبابيك أو
 .(11)موضوع المشكمة الرئيسة

وتطوره من الماضي  تجاه المنتجاستخدام الشبابيك التسعة يساعد في فيم اِإن 
 لممشكمةلى المستقبل من خالل قراءة ومقارنة التغيرات الجزئية أو الكمية التي حصمت إ

تجاه استؤثر ىذه التغيرات لرسم طريق و  لى ما ىو عميو في الحاضر وكيفإلتوصمو 
مما  ايجابي  إا أو ( سمبي  Predictionتمكننا من التنبؤ ) فضال عن ،المنتج في المستقبل

ياق التغيرات التي حصمت ماضي وسالن دراسة إكما  ،في المستقبل المنتجسيكون عميو 
دراك لما قد يجب َأن ا الفيم واإلعميو في الحاضر سوف يعطينا أيضً  لى ما ىوإلو ليصل 

 .(11)نييئو في الحاضر من متطمبات ليكون ما مطموب منو َأن يكون في المستقبل
دراك الدراسات الخاصة باإل ن الكثير منألى "إ (Jack Hippleيشير )

)مشكمة، منتج، نسان يستطيع َأن يفكر في شيء ما نسان ِإن اإلستيعاب لإلواال
نساني لحد األقصى الذي يستطيع العقل اإلوىذا ىو ا ،( ولتسعة مستويات...نظام

ن تسعة مستويات من التفكير إلذا ف " ،المتوسط أن يتعامل معو في مستويات التفكير
نسان التعامل والتفكير والتنقل ىي أقصى حد يستطيع اإل ىذه اآلليةيا تستخدماوالتي 

وعممي عمى  لمنظريات االبتكاريةخالل تدريسي  :(Karin Kiddتقول ) (12)بيا
ستخدام الشبابيك اصعوبة في وجدت َأن الكثير من األشخاص يجدون  ،تطبيقيا
 ااألداة سيكون شائعً  ستخدام ىذهان إف ،لكن بعد تجاوز ىذا الحاجز الفكريو  ،التسعة

في تعميقو عمى أستخدام ىذه األداة )لقد ذكر في ،(التشمر)أما  ،في حياتيم اليومية(
قترح أن يفكر اوقد  ،القياسليم براعة في التفكير في الوقت و وجدت َأن األطفال 

بتكاري الذي يفكر بو األطفال، ولمتأكيد عمى ىذا بنفس السياق اال ونشخاص البالغاأل
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شخاص عن أستخدم التشمر المثال البسيط التالي وىو)عند سؤال عدد من األ المفيوم
عتياديين في فيم ىذه الكممة ىو فقط تجاه األشخاص االافسيكون  ،؟ماذا تعني شجرة

رتباطيا بالزمن ا( دون التفكير ب2نظر الشكل)االجانب البصري الفيزيائي من الشجرة 
ن إف ،أما إذا ُسئل نفس السؤال الى ميندسين مبدعين )أو أطفال صغار( ،القياسو 

ن مفيوم إي أ ،ضمن سياق التفكير بالوقت أو القياسجابة في الحال ستكون اإل
ريخي ابل من الجانب الت ،الشجرة سوف يفسر ليس من الجانب الفيزيائي البصري فقط

لذا نستطيع تعريف التفكير بالوقت  ،(13)(3نظر الشكل )اوالقياسي وكيف ستكون عميو 
السابق( ضمن نظاميا العام  والقياس وىو النظر وفيم نظام الشجرة )كما في المثال

لى نظاميا الكبير أو الكمي وىو الغابة وندخل في إ تعود)ما يحيط بيا( بحيث 
 ،تفاصيميا الدقيقة فيما يخص األوراق واألغصان والجذور..الخ، و التي تتكون منو لذا

لى التفاصيل إلى الحاضر إلى الجزء )النظام الرئيس إالكل  سيكون لدينا نسيج يبدأ من
 رتباطاتيا.ااىية الشجرة و لم احقيقي   ادراكً ا  و  االمكونات( ىذا النظام سيعطينا فيمً  أو

مشكمة بالفيو التفكير  ،(Thinking in Time)تعريف التفكير في الزمن أما 
اضر وما ستكون في المستقبل كانت عميو في الماضي وما ىي عميو في الحبما 

صورة األكبر لى الإففي حالة النظر  ،منضدة( فيما يخص النظام ،شجرة ،)غصن
لى الزمن أو نظام الزمن الفرعي إوكذلك النظر سكن(  ،)الغابة( )أرض، غابة

(DNA )( ىذا يمكننا من أن نحمل المشكمة أو المنتج 3نظر الشكل )ا،جذور، حبة
والنظر إلييا في الماضي مع كيفية حمول المشكمة في الماضي  ،)في الحاضر(

ومعالجة ذلك حتى يكون الحاضر ىو المطموب )المشكمة( أو التعامل مع المشكمة في 
قتراح الحمول او ومعالجتيا كما ىي في الحاضر و ب اا مسممً أمرً  عتبارىااو الحاضر 

معرض )اتوميوم  ، ومثال عمى ذلك تصميملغرض إزالة المشكمة في المستقبل
لتركيب إلى إمصمم في اكتشاف شكل التصميم ذ ذىب الإ ،بروكسلفي  (أ444شكل

لى إم ليذا التركيب والوصول الذري لذرة الحديد ليكون شكمو النيائي ىو التضخي



 لحل المشكالت في التصميم الثالثي األبعاد )التفكير في الزمن والقياس( الشبابيك التسعة 

 محمد عمي حسين أ.م.د.&  حسين عبد الكريم عمي أ.م.د. 

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 022 

مستوى اللى إالبحث عن الشكل المبتكر قد ذىب  ن عمميةإلذا ف ،الشكل المقترح
 .(DNA)الجزيئي التركيبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

( فهم الجانب الشكمي والفيزيائي 0شكل)
 شخاص العادييناأللممشكمة من قبل 

( التفكير بالزمن زالقياس لما تعنيه كممة 2شكل)
 طفاللألو أشجرة لممصممين المبدعين 

( مبنى تأريخي Atomium ( )اتوميوم1شكل )
صاًل كمعرض عالمي نشأ أأفي بروكسل بمجيكا 

 )المصدر تصوير الباحث(.في بروكسل, 

يجسد اتوميوم تسع ذرات من الحديد في شكل ( أ1شكل)
وحدة مكعبة محورها جسم بمورة الحديد والتي ضخمت الى 

 (www.pinterest.com)المصدر مميار مرة,  211
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 :جراءات التطبيقيةاإل

جراء تطبيق إفقد تناول الباحثان  ،لتأكيد النتائج النظرية التي تناوليا البحث
عممي الستخدام الشبابيك التسعة من خالل افتراض مشكمة )متكررة الحدوث( وحميا 

حمر تستخدم أمصبوغة بمون منضدة )ىي وقد كانت المشكمة  ،باستخدام ىذه اآللية
ستخداميا لمدة معينة أي اديش بعد المنضدة يحصل ليا تخ في رياض األطفال ىذه

سيكون صياغة ستخدام( يحصل في سطحيا الخارجي نتيجة اال سوف اِإن ضررً 
السؤال ليذه المشكمة كاآلتي )كيف نصنع منضدة حمراء تستطيع َأن تصمد بدون َأن 

لحل ىذه المشكمة  (؟ستخداميا لوقت طويلافي سطحيا الخارجي بعد  ضرريحصل 
فستظير حمول آنية  ،مشكمة روتينية(ول )عدت من مشكالت المستوى األأما لو في

إعادة طالء ليا فمثال من الممكن  ،وىناك حمول مسبقة ،كون المشكمة الروتينية متكررة
 لى األشخاصإا )بالنسبة ا وبسيط  أخرى مقترح الحل ىذا يكون عممي   المنضدة مرة

ا، كوننا ا شائعً آني   كونو حاًل ( ىذا الحل يتجاوز التفكير في الزمن والقياس العاديين
ولكن عند النظر  ،ليا اا معروفً روتيني   واعتمدنا حاًل  لى المشكمة كمشكمة روتينيةإنظرنا 

الحصول عمى حمول مختمفة ىذه  من الممكنكونيا من المستوى الثاني لى المشكمة إ
 .الحمول تكون عمى مستويات مختمفة ليذه المشكمة في الزمن أو القياس

قترن الحل افقد  ،ستخدام الشبابيك التسعة(اففي الحل األول الشائع )بدون 
ثانية(  المنضدة مرة طالءالمستقبل )حاضر( ليحميا في البالمشكمة في زمنيا ) اأساسً 

باستخدام ىذا الحل  ِإذ ِإن المنتج ؛ابتكاري  اا أو جذري   ىذا الحل ىو حل شائع وليس حاًل 
خالل نفس  اأيضً  ن سطح المنضدة سوف يتضررإف ،لى المستقبلإ وعند وصولو

ستخدام الشبابيك اأما عند  ،)المنتج السابق(األول بو السطح  الزمن الذي تضرر
فمن الممكن َأن يكون الحل المقترح ىو في الماضي أي أن نعالج  (5 )شكل التسعة
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يقاوم األضرار أو قد  اكأن نصنع المنضدة من خشب صمب جد  المشكمة قبل وقوعيا 
ننا إف ،خرىنتقالنا بين الشبابيك األاالبالستك وخالل  منضدة بطبقة مننطمي ال

األفقي والعامودي الزمن الحمول مع المحور  سنحصل عمى حمول مختمفة تتناسب ىذه
 .(14)بيك مستقمة أو خالل عالقات بينياوالقياس كشبا

نجد عدد المنتجات المشابية  ،(5 في )شكللى الشباك الثاني إالولوج عند 
ومن  و غيرىاألنفس المشكمة في منتجات مشابية  مطروقة ن ىناك حمواًل أا و كبير جد  

 :تمك الحمول

كاونترات المطبخ المصنوعة من الخشب  استخدام نفس طريقة تصنيع سطوح -1
 مية بمدائن غير قابمة لمتشخيط.طوالم

لمنيوم تغميف سطحيا بالواح رقيقة من األ تصنع بعض المناضد من خالل -2
 ( والتي تكون مقاومة لمتشخيط.او كيماوي  أا )المطمية كيربائي  

 تصنيع المنضدة في بعض المطاعم من مواد البناء وتغميف سطحيا بمادة -3
 السيراميك.

ريك ميكالت السريعة من المدائن )االكتصنع بعض المناضد في مطاعم األ -4
 الصمب( غير القابل لمتشخيط.

 اللمنيوم.أد من المعادن الخفيفة مثل سبائك تصنع بعض المناض -5

ما عند الولوج الشباك الثالث والذي يشمل التنبوء المستقبمي لصناعة أ
 :ن تكون الحمولأفمن الممكن  ،المنتجات المشابية

 نانوية مقاومة لمتشخيط. و ممونةأبطبقة شفافة طالء المنضدة  -1
و في ألى المنزل( إفي حالة المطاعم السريعة )توصيل االستغناء عن المنضدة  -2

 حالة التعميم المنزلي باستخدام الذكاء االصطناعي.

تعديل بعض منيا، فنرى بعض الحمول  ،لى الشباك الثامنإما عند الولوج أ
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لذا فمن الممكن في  ،لمحصول عمى منتجات ذات مواصفات معينة اشجار وراثي  األ
، وىو خشاب ممونة حسب الطمبأنتاج إالتعديل الوراثي لغرض  استخدام المستقبل

 (.8( من الحمول في شباك )9التنبؤ المستقبمي لشباك )

ولفترة دقائق  ينن من المالحظ من خالل تطبيق ىذه اآللية من قبل الباحثإ
ثمانية حمول مختمفة بعضيا عمميا قابل لمتطبيق اآلني وآخرى افتراضية  لىإالتوصل 

 ،ولفمثال في الشباك الثالث لمحل األ ،و القريبأمكن تحقيقيا في المستقبل البعيد م
فأن التقدم العممي في مجال تكنموجيا النانو واستخداميا في بعض الصناعات المختمفة 

ما في الحل الثاني في أة تحقيق طالء غير قابل لمتشخيط، مكانيإفي  يةيعطي الفرض
ن بعض تجارب المدراس في العالم بدء باستخدام الذكاء إف ،الشباك الثالث

مكانية تعميم ا  طالب ضمن برامج حاسوبية متقدمة و االصطناعي من خالل ربط ال
لحمراء ستكون غير ن مشكمة المنضدة اإلذا ف ،ي مكان آخرأو أالطالب في البيت 

 .قائمة بسبب عدم وجود فضاء فيزيائي محدد في التعميم

ن التطور الحالي في مجال إف ،ما فيما يخص الحمول في الشباك الثامنأ
شجار مستقبال حسب الطمب، لذا لمنبات من الممكن يشمل تموين األ التعديل الوراثي

ال  ن ىذا الحل قدإ، اممكنً حمر يكون ا بالمون األن تصنيع منضدة ممونة طبيعي  إف
نو من خالل التنبؤات المستقبمية لما يحويو إال إيكون ممكنا في الوقت الحاضر 

  .الحاضر سيكون من الممكن تحقيقو مستقباًل 
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 ( تطبيق لمشبابيك التسعة لحل مشكمة منضدة حمراء تخدش سطحها العموي1)شكل 
 المصدر )إعداد الباحث(

 

 
 

 
المتنوع إن الشبابيك التسعة توفر لمستخدميا اإلمكانات الواسعة والخيال الكبير  

في الشبابيك الثمانية الفكري  البصري و التجواللمحصول عمى الحمول المختمفة خالل 
قد يكون بعضيا مكمف وبعيد المدى )ولكنو  تالباقية لمحصول عمى أجوبة منطقية لممشكال

ن فيم المشكمة ضمن آنية و  واًل محممكن في المستقبل( وأخرى  طارىا العام والتفصيمي إاِ 
  .(15)طارىا الزمني والقياسيإيخي سوف يوسع فيمنا لممشكمة ضمن التأر وسياقيا 

  

1 

 مواد مختمفة

4 

 شجرة

2 

 منتجات مشابهة

7 

DNA 

6 

 الحل المستقبمي

3 

 حمول مستقبمية 
 لمنتجات مشابهة

5 

حمراء يتخدش منضدة 
 سطحها العموي

8 

 شجار معدلة وراثيا"أ

9 

شجار خشبها ممون أ
 وراثيا"
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 :النتائج واالستنتاجات

من الممكن تطبيق ىذه اآللية كما استخدميا البحث في تحميل المشكالت  .1
 و المستقبمي.ألمتنفيذ اآلني والبحث عن عدد من الحمول المختمفة القابمة 

بتكارية لمبحث عن الحمول الممكنة من االحصول عمى مساحة واسعة وبيئة  .2
 .خالل التغمب عمى القصور الذىني لممستخدم

توسيع مساحة التفكير والتحميل الى منطقة أبعد من حدود المنتج الفيزيائية  .3
 اآلنية.

( Big pictureممكن المشاىدة بشكل واضح والتعرف عمى الصورة الكمية ) .4
 .كمية والحالية والتفاصيللمنظام أو المنتج والعالقة بين الصورة ال

جراءات والسياقات طمحات من الجانب التأريخي مثل اإلتنظيم المفاىيم والمص .5
التي يمر بيا النظام أو المنتج من خالل التقاطعات بين المصالح أو الفوائد 

  . بين الحاضر والماضي والمستقبل
المستخدم س من قبل سيولة التخاطب وفيم تأريخ النظام أو المنتج بشكل سم .6

ن خالل عرضيا )فريق عمل ستفادة منيا كأداة توضيحية مأو من خالل اال
 دارة..(. إتصميمي، 
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