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المستدامة. ونتعّهد خالل هذه المسيرة أن نرشد المواهب المحّلّية، وأن نقّدم 
المشورة إلى الحكومة، وأن نكون شركاء في صناعة أصيلة ترمز إلى “صنع في 

المملكة العربّية الّسعودّية”.
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سة رسالة المؤسِّ

أصدقاؤنا، صديقاتنا،

إّنه شرف عظيم أن أقّدم لكم هذا الّتقرير األّول عن صناعة الّتصميم 
المحّلي في المملكة العربّية الّسعودّية.

هو تقرير يحاور المصّمم اّلذي يبتكر الّتصميم المحّلي والّزبون اّلذي 
يشتري الّتصميم المحّلي.

عّلمتنا هذه المسيرة أّن الّتصميم في المملكة أكبر من ثقافة ومن 
محّرك إجتماعي وإقتصادي. هو أيًضا قّوة دبلوماسّية يحسب لها 

حساب، فالّتصميم عقلّية. وأمامنا اليوم تقرير وطني يوّثق الّتحّديات 
 التي تواجه تطوير صناعة الّتصميم المحّلي وغيرها من فرص الّنمو.

وللتصميم المحلي اليوم مكانة خاصة في مستقبل المملكة بفضل 
القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

أكّرر شكري الجزيل لجمي�ع المشاركين في البحث اّلذين انضّموا إلى 
عملنا. هم من ركائز الّتصميم المحّلي والّصناعة المزدهرة. شكًرا على 

الّثقة في أظالل إليصال األصوات المتنّوعة لقّرائنا وللمعنّيين في 
 الّتصميم.

كما أأّنني ممتّنة كثيًرا لفريقي في أظالل، اّلذي يواصل العمل 
الّدؤوب لتمكين الّتصميم المحّلي في المملكة. أمامنا الكثير من 

العمل، وأنا متحّمسة للغاية أن أخدم معكم صناعة الّتصميم المحّلّية 
ونحن ندخل عالًما أكثر أماًنا وصّحة بعد جائحة كورونا.

 وأشكر أيًضا فريق البحث والتطوير في
The Zovighian Partnership اّلذي صّمم األبحاث وقادها، ثّم 

صاغ هذا الّتقرير الذي نضيفه إلى األبحاث حول الّتصميم.

نأمل أن يخدمكم هذا الّتقرير كأعضاء وأصدقاء الّتصميم المحّلي في 
المملكة. ونبقى على الوعد أن نقّدم لكم معرفة من دون حدود 

تساهم في تطّورنا الجماعي.

 ولكم فائق إحترامي،

 نورة الفيصل
مؤّسسة، أظالل للّتصميم

الّتصميم في المملكة أكبر من ثقافة ومن محّرك إجتماعي 
وإقتصادي. هو أيًضا قّوة دبلوماسّية يحسب لها حساب، 

فالّتصميم عقلّية. 3٢ يناير ٢٢٠٢م، الموافق ٠٢ جمادى اآلخرة 344١هـ
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الّتصميم المحلّي كصناعة: 
الخلفّية والمصطلحات الّرئيسة

نظرة عاّمة تنفيذّية

اإلبداعّية وتطوير منتجات ذات قيمة.

ويتمّثل جانب الّط�لب بمشتري الّتصميم وبزبائنه وبهواة جمعه، 
وبجهات رعايته على تنّوعهم. ويشمل جانب الّط�لب األفراد 

والعائالت والمؤّسسات والهيئات الحكومّية اّلتي تتفاعل مع 
الّتصميم المحّلي من خالل مطالبها واحتياجاتها.

وبغية تفعيل هذه الّصناعة واإلرتقاء في�ها، تأتي العوامل الّرئيسة 
الّتالية لتجمع جانَبي العرض والّط�لب، منها البنية الّتحتّية وتنظيمها، 

وخدمات الّتعليم والمعّلمين.

ونتشّرف أن نرافقكم ونحن نطّور سوًيا صناعة تصميم محّلّية نابضة 
ومزدهرة في المملكة العربّية الّسعودّية.

وسمحت اللقاءات الموجهة مقاربة التصميم مع الفن والهندسة، 
فاعتبر المصممون أّن الفصل بين التصميم والفّن يحتاج إلى تعّمق 

أكبر في الموضوع المطروح، وهي الخالصة عينها التي وصل 
إلي�ها المصممون بعد مقاربة التصميم مع الهندسة. وتشير هذه 

المناقشات التي ال خالصة لها إلى أهمّية وضع تعريف تشاركي 
للتصميم المحّلي يوافق عليه المصممون.

وشارك المستجيبون تعريفاتهم الشخصية للمصّمم، فتبّين أّن غالًبا 
ما ُتستخدم كلمة "مصّمم" بشكل فضفاض لتصنيف العديد من 

النشاطات اإلبداعية أو لإلشارة إلي�ها. وغالًبا ما فّضل المصممون 
ربط هذا المصطلح مع تخصصهم على وزن "مصمم مجوهرات" أو 

"مصمم داخلي".

ثّم قارّنا البيانات المجموعة، الكمية والنوعية منها، مع تحليل 
للتعريفات الوطنية العالمية في دول تستثمر في جماعاتها 

للتصميم وفي صناعتها المحلية. وتبّين أّن ما من تفسير أو من 
تقسيم موّحد مشترك ومعترف فيه عالمًيا لصناعة التصميم. 

واتجهت الدول التي تستثمر في صناعة تصميمها المحّلي وتعتبره 
أولوّية إلى تحديد شروط ومعايير التصميم كما تراه هي. ووضعت 

هذه الدول استراتيجيات مع المعنيين الوطنيين والمحليين من 
القطاَعين العام والخاص بغية نهوضها بالعالماة التجارية الوطنية 

"ُصِنـع في".

ومن خالل دمج البحث المحلي مع التحليل العالمي، وضعنا أّول 
إقتراح للتعريف الوطني للتصميم في السعودية، كما ُيظهره قسم 

"أّول تعريف مشترك للّتصميم في المملكة العربّية الّسعودّية ".

ويحّلل هذا التقرير تجزئة صناعة التصميم المحلية، فيستكشف 
١٠ مجاالت ذكرها المشاركون في البحث باإلضافة إلى ١3 مجال 

فرعي آخر. والمجاالت العشرة التي حّددها المصممون في 
السوق المحلية هي تصميم الجرافيكس، والتصميم الداخلي، 

والهندسة المعمارية، وتصميم المنتجات، وتصميم األزياء، وتصميم 
المجوهرات، وتصميم المناظر الطبيعية، والتخطيط الحضري، 

وتصميم األلعاب اإللكترونية، وتصميم المعارض، والتصميم 
الصناعي. قارن البحث البيانات التي جمعها مع معايير عالمية من 

دَول تطّور استراتيجيات تصميم وطنية واضحة وتستثمر بنشاط في 

نعيش اليوم في المملكة العربّية الّسعودّية اّلتي تستثمر بقّوة 
كبيرة في الّثقافة والّتراث والفّن، فتنشئ إقتصادات جديدة 

للّسياحة المحّلّية والّدولّية. ويخلق اإلستثمار في القطاعات غير 
النفطّية وفي البنية الّتحتّية وفي البناء فرًصا فريدة للّتصميم، نضيف 

ا وراحًة. وبالّتالي، لنا  إليه رؤية ٢٠3٠ ومساحتها اّلتي نبتكر في�ها نموًّ
امتياز بناء مجتمع ذو نتائج وقعها متعّمد.

ويزدهر الّتصميم في قلب هذه اإلمكانّيات. هو أّواًل وسيلة تلّبي 
اإلحتياجات اإلجتماعّية والّثقافّية واإلقتصادّية، وأداة لتمكين 

ا  اإلنتاجّية، وقناة للفعل وللّتعبير. ويتطّلب الّتصميم تفكيًرا نقديًّ
لتطوير أفكار جديدة ولحّل المشاكل وإلبتكار حلول وظيفّية 

واختبارها خدمًة للمجتمع وللّشركات وللبيئة. وإن غاب الّتصميم، 
تعّذر على الجماعات وعلى اإلقتصادات أن تّتصل مع بعضها البعض 
وأن تتفاعل فيما بينها لخلق قيمًة، فللّتصميم قيمة إبتكارّية غالًبا ال 

نقّدرها.

تؤمن أظالل في إمكانّيات الّتصميم وتدعم فوائده اإلجتماعية 
واإلقتصادية. ونعتّز في دعم المصممين وفي المساهمة في تنمية 
التصميم، فنشارك في وضع مستقبل بلدنا، وهو مستقبل تدعمه 

التحوالت واإلمكانيات والبراعة المرتكزة على تراثنا الثقافي وعلى 
تقاليدنا. ونهدف إلى تحويل النظام البيئي للّتصميم السعودي إلى 

صناعة محلية كاملة ذات التأثير المحلي والّدولي.

ويعّرف تقرير الصناعة هذا بالّتصميم أأّنه صناعة تشمل قطاعات 
متعّددة، من الّتصميم المعماري والّتصميم الّداخلي وتصميم 

الجرافيكس وتصميم األزياء وتصميم المنتجات. 

وترتكز صناعة الّتصميم المحّلي، شأنها شأن أّية صناعة، على أسس 
العرض والّط�لب اإلقتصادّية، باإلضافة إلى ديناميكّيات إجتماعّية 

وتنظيمّية. ويضّم جانب العرض في هذه الّصناعة المصّممين 
المحّلّيين والّشركات المحّلّية في المملكة العربّية الّسعودّية واّلتي 

تنمو مع البلد، أي المصّممين من الجنسّية الّسعودّية ومن أّية 
جنسّية تلتزم الّتصميم في المملكة. ويتضّمن أيًضا جانب العرض 
أصحاب األعمال والمهنّيين المستقّلين والمصّممين الموّظفين 

وشركات الّتصميم والجمعّيات الخيرّية المتعّلقة بالّتصميم، باإلضافة 
إلى سلسلة إمداد كاملة تسمح للمصّممين تحقيق مسيراتهم 

 أهداف تقرير الصناعة
يحاكي هذا التقرير األّول للّصناعة المحلية بيئة التصميم في 

السعودّية، فتجمع صفحاته بتمّعن وإصغاء أصوات وآراء المشاركين 
 فيه.

 ويطمح التقرير:
أن يقّدم تعريف مشترك وطني للّتصميم في السعودّية    

وأن يرّوج له؛   
أن يفهم الّتحديات التي تواجه التصميم المحّلي اليوم؛   
أن يستكشف الفرص والمتطلبات واإلمكانات لصناعة    

تصميم محلية تنافسية ومنتجة ومطلوبة ترتكز على    
أساسيات النمو االجتماعي واالقتصادي الجاد.  

وبالّتالي، نقّسم تقرير الّصناعة هذا إلى ثالثة أقسام تحليلّية. نفتتحه 
عارضين حواًرا حول آراء المصّممين حول جوانب الّتصميم، فنقترح 

الّتعريف الوطني األّول للّتصميم في المملكة. ثّم نفّصل الّتحديات 
التي ذكرها جانبا سوق الّتصميم، فنتوّسط وجهات الّنظر المتقاربة 
والمتباينة. ونختتم الّتقرير عارضين مجموعة من الفرص التي تحتضن 

 وتطّور جماعة مزدهرة للّتصميم المحّلي ولصناعته في المملكة.

إقرتاح أّول تعريف للّتصميم يف المملكة العربّية 
 الّسعودّية

توّجه البحث إلى أعضاء جماعة التصميم في السعودية للمشاركة 
في وضع تصّور "للتصميم" من خالل بحث نوعي وكّمي. وخدمت 

اللقاءات الموجهة الدراسة اإلستكشافية النوعية، إذ جمعت 
بيانات تلقي الّضوء على العديد من جوانب التصميم في السوق 

المحلية من خالل ثالث مقاربات تحليلية. أّولها يعّرف التصميم 
من خالل صلته مع المصمم، فيعتبر المصّممون أّن التصميم إبداع 

وشعور وهوية شخصية. ثاني�ها يقارب التصميم من خالل صلته مع 
المستخدم أو مع الجمهور، فيعتبر المصّممون أّن للتصميم وظيفة، 

فيستجيب لحاجة ويحّل مشكلة ما ويقترح قيمة. وثالثها يقارب 
التصميم من خالل ممارسته وتخّصصه، فيسّلط المصّممون الّضوء 

على طبيعة التصميم التكرارية والعالمية. واستكشف البحث معايير 
التصميم هذه وخصائصه وتحقق منها في استبيان للسوق، كّمي 

 وكبير.
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 السعودية" ُتبنى علي�ها الثقة والمصداقية العالمية.

مستويات التسعير ومعاييره: تحّدث العديد من المشترين 
والمصممين عن التحديات المتعّلقة في زيادة التسعير، والتحكم 

المحدود في أسعار سالسل التوريد المحلية، واإلفتقار إلى معايير 
التسعير والشفافية في السوق. عّبر المصممون عن معاناتهم 
للسيطرة على التكلفة وإلدارتها بسبب المبالغة في تسعيرات 

سالسل التوريد المحلية. والحظ بعض المشترين صعوبة بي�ع 
التصميمات المحلية للمستهلكين الذين يتأثرون في السعر في 

شكل متزايد.

الجودة: تحّدث العديد من المشترين والمصممين عّما يعيق 
الجودة ومقاربتها وضمانها، فأّكدوا أّن البحث عن الجودة يدفع 

المصّممين إلى تصني�ع أعمالهم وإنتاجها في دول ُأخرى. ورّكز 
المشاركون في البحث على التحديات أمام تنمية الثقة في الّسوق 

عندما تكون الجودة صعبة المنال.

الموارد: تكّلم المشاركون على صعوبة الوصول إلى الموارد 
التي يحتاجون إلي�ها، ما يدفعهم أحياًنا إلى اإلستقرار في دول 

ُأخرى لتطوير مسيرتهم المهنّية. ويجد 39٪ من المشاركين في 
البحث صعوبة في الوصول إلى المصّنعين، ويصعب على ٪33 

من المشاركين الوصول إلى الموّردين، أو حّتى إيجادهم. فمقاربة 
الّسوق تحّد كبير، والعقبات كبيرة أمام الوصول إلى الموارد المالّية 

 والتقنية واللوجيستّية وتلك المتعّلقة في سلسلة التوريد. 

البي�ع والتسويق: للمشترين وللمصممين صعوبات جّمة للوصول 
إلى الّسوق، وهذا مؤّشر أّن ما من تنسيق بين الّط�لب والعرض. 

تناقش المشاركون في ندرة المنّصات ونقاط البي�ع والمعارض التي 
تسّوق األعمال وتقّرب المصّممين من الّزبون. وفي هذا الّصدى 

يواجه 33٪ من المشاركين صعوبة للوصول إلى الّزبائن.

الحظ البحث التحديات التي تواجه جانب الطلب، فشرح المشترون 
أأّنهم يبتاعون التصميم المحّلي كمحسن يعمل َخيًرا وليس كزبون. 

ولّما تّم البحث الميداني قبل جائحة كورونا، يلحظ هذا القسم أيًضا 
تداعيات الجائحة والفرص التي نتجت عنها.

تمّهد هذه التحديات الطريق أمام تحديد الفرص القائمة على 
اإلحتياجات والتي قد تعالج وتساهم في حّل العوائق واإلشكاليات 

التي يثيرها جانَبي العرض والطلب.

تواترت النقاشات حول التحديات والعوائق أمام تطوير صناعة 
التصميم، فاقترب المصّممون من بعضهم البعض والتقت وجهات 
النظر ومخاوف جانَبي الّسوق، ما خلق فسحة تضامن وثقة بينهم.

صناعّية مخّصصة للتصميم، ُتترجم من خالل أسعار أكثر عداًل وثباأًتا 
يستفيد منها المشتري.

٦. االستثمار في تطوير سلسلة التوريد المحلية: إّن تعزيز وبناء 
شبمقدمي الخدمات المحليين تدفع المصممين المحليين إلى 

التعامل مع الموّردين المحليين، ما يؤدي إلى بناء قيمة اقتصادية 
ملموسة قابلة للقياس تساهم في الناتج المحلي اإلجمالي من 
خالل خلق فرص عمل إضافّية، وزيادة األجور والدخل، وتمكين 

الربحية.

٧. بناء صناعة شفافة وقائمة على المعلومات: من الجوهري 
وضع سياسات وقوانين للشفافّية وللوصول العادل إلى 

المعلومات للمعنيين المحليين في التصميم، فنقترح الرقمنة في 
عّدة لغات للقوانين وللتراخيص وللسياسات التي يحتاج إلي�ها 

المصممون من جمي�ع الجنسّيات ليكونوا على توافق مع القانون 
ومع الممارسات الحسنة.

8. األولوّية لإلستدامة في تطوير الصناعة: تساعد مبادئ 
وسياسات اإلستدامة على إظهار التصميم المحّلي كمساهم في 

رؤية ٢٠3٠ وفي االقتصاد وفي المجتمع، كما يساهم في تعزيز 
القدرة التنافسية للتصميم المحلي في األسواق العالمية.

9. التصميم من أجل الشمولية والتكافؤ: يرتبط تطوير الجماعة 
والصناعة في قيم وسياسات مقصودة تشرك المعنيين جميعهم 
بفعالّية وتضمن مشاركة هادفة لجمي�ع شرائح المجتمع واالقتصاد 

فتتكافأ الفرص عبر الجندر والعمر والجنسيات.

10. تعزيز األصالة والتنوع: األصالة والتعددية من ركائز التصميم 
المحّلي إذ يساهم التنوع في خلق قيمة مضافة للمستخدمين 

وللجماهير، وهو شأٌن مهّم في الترويج للجماعة وللخصائص 
االجتماعية والثقافية، ولتطوير الدبلوماسية الثقافية والعوائد 

االجتماعية على االستثمارات.

11. ضمان األخالقيات والنزاهة: تساهم القوانين المتعّلقة 
في أخالقيات المهنة وفي نزاهتها في تنمية الثقة في التصميم 

المحّلي، باإلضافة إلى قدرته التنافسية وإلى الفرص التعاونية 
التي ُيتيحها. على سبيل المثال، تساهم قوانين الملكّية الفكرية 
في تمكين المصممين، وتساهم قواعد السلوك في وضع ُأطر 

الستخدام المواد وطبقات سالسل التوريد المحلية وُسُبل تطوير 
مفاهيم التصميم.

12. دعوة الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي: إّن تعزيز 
التصميم والمصممين المحليين ومقاربتهم كسفراء للسعودية 

مجاالت التصميم لتتمتع بميزة تنافسية. وأظهرت هذه المراجعة 
التفصيلية أّن العديد من مجاالت التصميم التي ذكرها المصممون 

والتي تستثمر في�ها الدول وتدعمها استراتيجًيا موجودة بشكٍل 
عضوّي في السعودية.

وجذب البحث الطوعي مشاركين شّبان ونساء أرادوا أن ُيسمعوا 
أصواتهم في طريقة استراتيجّية، فاستكشف البحث البيانات 

المجموعة من المشاركات والحظ إمكانّية تمّيزالعنصر الّنسائي، كما 
سّلط الّضوء على المصممين الشبان والطالب منهم الذين يدخلون 
هذه الصناعة الجديدة ما يدّل على روح جديدة تنبعث في التصميم 
المحلي السعودي. ويحّلل قسم "أّول تعريف مشترك للّتصميم في 

المملكة العربّية الّسعودّية " هذا األمر.

 التحديات يف مواجهة التصميم المحلّي
سّلط البحث النوعي والكمي الّضوء على الخبرات الشخصية 

والجماعية للمشترين وللمصممين في السوق المحلية. ولّما درس 
البحث جانَبي العرض والطلب من الصناعة، ظهرت أرضّية مشتركة 

ومهمة بين الجانَبين وشملت أيًضا المخاوف بشأن:

إحترام المسيرة المهنية والنمو: عّبر الكثير من المشترين ومن 
المصممين عن نفورهم من اعتبار التصميم كهواية بدل من مسيرة 
مهنية، ما يدّل عليه عدم تقدير المجتمع للمصممين العاملين في 

السعودية كما أظهره اإلستبيان. وتحّدث المصّممون عن غياب 
دعم العائلة واألصدقاء، باإلضافة إلى كيفية تعاطي الّسوق معهم 

 حيث الوظائف المستدامة والمسيرات المهنّية البّناءة نادرة جًدا. 

التعليم والمعرفة: تسّلط البيانات الضوء على نقص العلم 
والتوجيه في السوق، وهو موضوع جوهري برز في البحث الكمي 

إذ صّرح 33٪ من المشاركين عن صعوبة الوصول إلى موّجهين وقال 
3٠٪ أأّنهم ال يستطيعون إيجاد نماذج يحتذون بها. تحّدث بعض 
المشاركين عن نقص المناهج ودورات التدريب المهنّية وفرص 

التخصص العربّية والمحلية، بخاصة أّن الّرسوم الدراسية والمهنية 
باهظة الثمن لهم.

حقوق الملكية الفكرية: أوضح المشترون والمصممون التحديات 
أمام الحفاظ على تصميماتهم وتسجيلها، وهو أمر يؤّدي إلى إحباط 

اإلبتكار عندما ُتنَسخ األعمال وُتسَرق األفكار، وتصَعب اإلجراءات 
 القانونّية.

حقوق ملكّية العالمات التجارية الوطنية: أوضح المشاركون أّن 
التصميم المحلي يفتقر إلى عالمة تجارية ُيعَتَرف في�ها محلًيا أو 

دولًيا. ومنذ نهاية البحث، برزت مبادرات مهّمة في القطاَعين العام 
والخاص لتنمية عالمة تجارية وطنية "صنع في المملكة العربية 

ويقّدم قسم "الّتحديات الّرئيسة للتصميم المحّلي في المملكة 
العربية السعودية " من هذا التقرير تحلياًل شاماًل.

 فرص لصناعة التصميم يف السعودية
مّهد البحث الكمي والنوعي الطريق أمام المزيد من اللقاءات 
اإلستشارية واإلستراتيجية الستكشاف الفرص المتاحة اليوم 

أمام التصميم المحلي. فالتوجهات أمام جماعة وصناعة التصميم 
المحلي متعّددة، وبالتالي إّن مشاركة جمي�ع أركان التصميم مهمة 

لتحديد هذه الفرص وتمكينها وتسهيلها. في هذا اإلطار، يقّدم 
القسم "فرص لصناعة التصميم في السعودية" رزمة من ٢١ أولوّية 

تحاكي المعنّيين المحليين والوطنيين والّدولّيين في التصميم 
في السعودية، آملين تفاعل القطاَعين العام والخاص واألوساط 

األكاديمّية والمجتمع المدني وسالسل التوريد المحلية والمصممين 
المحليين والدوليين بغية تمكين التصميم المحلي في السعودية.

نقّدم أّواًل ١٢ توصيات جوهرية لتمكين تنمية السوق ونمّوه: 
1. وضع الّتعريف الوطني للّتصميم المحلي: نوصي أّواًل عقد 
إستشارات عامة لمراجعة التعريف المشترك الذي يقّدمه هذا 

التقرير لتمهيد الطريق أمام إعتماد تعريف وطني رسمي للتصميم 
في السعودية وحّث جمي�ع المعنّيين على المضّي قدًما سوًيا.

2. الشروع في التخطيط االستراتيجي الوطني: من المناسب 
دراسة االستثمار في التصميم المحلي في السعودية عبر مجاالت 

التصميم العشرة المحددة. ولذلك، يجب وضع دراسات خاصة 
في كّل مجال لتقييم مزاياه الطبيعية والتنافسية، ومزاياه بالنسبة 
للدبلوماسية الثقافية العالمية، وإمكانية مساهمته في رؤية ٢٠3٠ 

وفي الناتج المحلي اإلجمالي.

3. تنوي�ع المعايير لعالمة تجارية وطنية: تحتاج تقوية التصميم 
المحلي والمباشرة في تطوير السوق االستراتيجي إلى تحديد 

معايير تقنية وتسهيلها عند كّل محّطة من عملّية الّتصميم: شراء 
الموارد ومراقبة الجودة والتسعير وإدارة العقود. تساهم المعايير 
الصلبة في تقوية العالمة التجارية العالمّية "صنع في السعودية".

4. احتضان سوق تنافسي وفعال: تساهم السياسات والقوانين 
التي تسّهل األعمال في السعودية في بلَورة ديناميكيات صحّية 
تخدم صناعة التصميم المحّلي، وهو أمر بالغ األهمية للمشترين 

وللمصممين المحليين في سبيل تنسيق الطلب والعرض.

م الصناعة  5. إقتراح تقسيم المناطق الصناعية للتصميم: لّما ُتَنظَّ
من خالل التقسيم االستراتيجي، ُيسهل الوصول إلى الموارد وإلى 

الموردين وإلى الخدمات اللوجستية وإلى ممارسة األعمال التجارية، 
ف التكاليف. يؤّدي هذا إلى تطوير مزايا إقتصادية في مناطق  وتَخفَّ
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التكنولوجيا لتقوية الشبكات وجماعة التصميم للمساهمة في زيادة 
كفاءة السوق.

 ونختم من خالل تأكيد استمرار التزامنا البيانات:
20. توثيق إرث التصميم المحلي: إّن االستثمار في األرشيفات 

العامة للتصميم المحلي شرط أساسي لحماية اإلرث، وهو وسيلة 
ُتلِهم إبتكار محتوى محلي جديد. وباألكثر، يفّعل الوصول العادل 

إلى هذه األرشيفات الدقيقة تاريخًيا تطوير تصميم محّلي إستناًدا 
إلى الموروثات المحلية والوطنية.

21. االستثمار في البحث والتطوير: تساهم البيانات المحلية 
في تنمية صناعة تركز على األدلة، وذلك من خالل تكليف أبحاث 

بانتظام، وتسهيل وتمكين مشاركة المعنيين المحليين في�ها 
ووصولهم إلى نتائجها. وتساهم البيانات في الحّد من العوائق أمام 

مشاركة المعنّيين في تمّو صناعة التصميم.

تتنّوع هذه الفرص وتتطّلب تنسيق دقيق بين المعنّيين، خاّصة أّن 
نمّو الصناعة يرتبط في بيئة حّرة تجمع بين القطاع الخاص والمجتمع 

المدني واألوساط األكاديمية. ولّما كان المشترون والمستثمرون 
من أركان صناعة التصميم المحّلي المستدامة والعادلة، على القطاع 

العام تمكين هذه البيئة وليس إدارتها أو توجي�هها. 

من الجوهري أن يشارك المصممون في صناعة القرار بفعالّية 
ومباشرًة، فيوّجهون مستقبلهم. هذه الفرص معقولة، ال بل 

واقعّية في تنفيذها وتأثيرها، ونتشّوق الكتشاف كيف ستنجِلَي 
في التصميم المحلي.

وإذ تتجه السعودية إلى مرحلة ما بعد جائحة كورونا، يدمج هذا 
التقرير الدروس المستخلصة من الوباء في قرارات صناعة التصميم 

المحلية وتفعيلها وجهود نمّوها.

التحليل الشامل في قسم "الفرص الّرئيسة لتفعيل صناعة الّتصميم 
في المملكة العربّية الّسعودّية " في هذا التقرير.

 المنهجّية 
كّلفت أظالل The Zovighian Partnership تصميم مهّمَتي البحث 

وتنفيذهما ُبغية فهم جانب الّط�لب وجانب العرض في صناعة 
الّتصميم المحّلّية في المملكة العربّية الّسعودّية. استكشف البحث 

األّول جانب الّط�لب ونظر في مدى تأثيره على ديناميكّيات الّصناعة، 
فرّكزنا بحثنا الثاني على جانب العرض وعلى اإلصغاء إلى أعضاء 

صناعة الّتصميم المحّلّيين.

يستكشف البحث جماعة التصميم المحلية من خالل استراتيجية 

يساهم في رفع التنافسية الوطنية وقيمة العالمة التجارية، 
فيستطي�ع التصميم المحلي أن يقّدم شراكات دولية مع خبرات 

عالمية وشركات ومعاهد لتطوير الصناعة.

 ونقّدم ثانًيا 7 توصيات للتعليم ولتنمية المسيرة المهنية:
13. تعزيز الوعي العام: ينمو التصميم كجماعة وكصناعة من خالل 

تعزيز نظرة المجتمع اإليجابّية له وللمصّممين ولمسيراتهم المهنّية. 
وتساهم الحمالت العامة في تعزيز جانب الطلب من السوق، 

وبالتالي في تأمين وقع أكبر ألّية استراتيجية وطنية للتصميم 
المحلي.

14. االرتقاء في تعليم التصميم ومسيرات التعلم: من المهّم 
االستثمار في برامج التعليم )المدارس والجامعات والدراسات 

العليا ومعاهد التدريب المهني( لتحقيق نجاح المصممين المحليين 
والحفاظ عليه. وبالّتالي، على المناهج الدراسية اإلنفتاح على محاور 
كإدارة األعمال والتواصل والعلوم االجتماعية، إضافًة إلى المواضي�ع 

التقنية المهّمة.

15. تسهيل التوجيه والمحتوى المحلي: يستفيد تطوير طاقات 
ومواهب التصميم المحّلي من سهولة الوصول إلى الموّجهين ومن 

مرافقة المصّممين بعضهم البعض، فتتعّزز إمكانات المصممين 
الفردية والمهنية من خالل مشاركة قصص نجاح وخبرات محلية على 

سبيل المثال.

1٦. تمكين مسيرات التصميم المهنّية: تنمو الصناعة من خالل 
سد الفجوة بين المقاربة األكاديمية وسوق العمل وذلك من خالل 

برامج علمية ومقاربات وسياسات تصغي إلى متطلبات السوق 
وإلى المواهب، فتربطهما في مسيرات مهنّية هادفة.

1٧. تسهيل الحصول على التمويل: من المهم تقديم منتجات 
وخدمات تمويلية مبتكرة للمصممين المستقلين وللشركات 

الصغيرة والمتوسطة وللشركات الكبرى. فلفت انتباه المستثمرين 
إلى اإلمكانات االستثمارية للتصميم المحلي وتسهيل تواصلهم مع 

المصممين يساهم في إتمام الصفقات المحلية.

18. عرض المصممين لوصولهم العادل: إّن زيادة مساحة عرض 
المصممين مهّم لتقارب العرض والطلب في السوق من خالل 

أسعار مدروسة ورزنامة نشاطات سنوّية تساهم في تفعيل 
شمولية التصميم المحلي وتنوعه وقدرته التنافسية.

19. بناء شبكات للمصممين: لتحقيق المرونة في تطوير صناعة 
التصميم المحلية ونموها، يقترح البحث تسهيل اللقاءات بين 

المصممين والموردين والموجهين المحليين، باإلضافة إلى إدخال 

وصول إلى المشاركين تحاكي الجمي�ع وتنّوعهم. وباألكثر، ُصّممت 
إدارة البيانات لضمان اإلصغاء إلى عدد كبير من المشترين ومن 

المصّممين إلى حّد سواء.

نظًرا لقّلة المعلومات حول صناعة الّتصميم في الّسعودّية، أخذ 
البحث اإلستكشافي إّتجاًها نوعّي وكّمي، لُيصغَي بتمّعن إلى آراء 

ر عنها بشكل كامل.  المشاركين فيه وإلى وجهات نظرهم، فيعبِّ
وأتت الّلقاءات الموّجهة كصيغة اإلستطالع األنسب بغية تحصيل 

بياناٍت صحيحة وموثوقة وحاذقة. صّممنا الّلقاءات ليستضيف 
كلٌّ منها ما بين أربعة وثمانية مشاركين يتبادلون الّتجارب العملّية 

والمواقف الّصريحة لمّدة تسعين دقيقة. كما صّممنا استطالًعا على 
صعيد الّصناعة من ١7 أسئلة أجاب عليه المصّممون المقيمون في 

المملكة الستكشاف المزيد من جانب العرض.

وفي المجموع، تفاعلت اللقاءات الموّجهة مع ١٨ مشارك من 
جانب الطلب ومع 35 مشارك من جانب العرض، باإلضافة إلى 3٢٠ 

مشارك مؤّهل في اإلستبيان.

ولّما تّم البحث الميداني قبل جائحة كورونا، يدرس هذا التقرير 
تأثير الجائحة على مجاالت التصميم المختلفة وعلى المهنّيين وعلى 

المسيرة اإلبداعية في شكٍل عام.

المزيد من المعلومات في قسم المنهجّية: تصميم البحث، جمع 
البيانات وتحليلها، قيود البحث وأخالقّياته، واإللتزام المزيد من 

األبحاث.

 الّتطلّعات 
تتطّور صناعة الّتصميم المحّلّية في الّسعودية بسرعة حيث تواصل 
الّدولة تقّدمها مع مشروع رؤية ٢٠3٠ كمحّرك إجتماعي وإقتصادي. 

وإذ نؤمن في أظالل في إمكانّيات وقدرات صناعة تصميمنا المحلية 
والمزدهرة، نلتزم ونتجّهز بالكامل لمواصلة اإلستثمار في البحث 

والبيانات. هدفنا ورغبتنا أن نصبح مرجع لتزويد مجتمعنا وصانعي 
السياسات باألدلة المنهجية لتنمية صناعة التصميم المحلية، فنأمل 

أن يمّهد هذا الّتقرير الطريق الستثمارات أوسع في المجتمع 
ا. ونتشّوق إلدراك  واألبحاث، ولتنمية الصناعة المستدامة استراتيجيًّ

ا على صناعة التصميم المحلية في المملكة،  كيف تؤّثر رؤيتنا إيجابيًّ
ا بغية تنميتها. وكّلنا استعداد للعمل سويًّ
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 أّول تعريف مشرتك للّتصميم
يف المملكة العربّية الّسعودّية

ترّكز البلدان المدرجة على الخريطة في تعريفاتها الوطنّية على 
مقاييس الّتصميم اإلجتماعية واإلقتصادية.

 النظرة إىل الخارج — الّتصميم يف عالقته
  مع المستخدم أو الجمهور

أّكد المصّممون على أهمّية المستخدم و/أو على أهمّية جمهور 
المنتج أو الخدمة، وشرحوا كيف يتفاعل المستخدم مع الّتصميم. 

حّددت المناقشات أهمّية التفاعل، والوظيفية، وتلبية اإلحتياجات، 
وحل المشاكل، وخلق القيمة.

 إثارة ردود الفعل
"أي شيء يخّليك تعطي رّدة فعل... يخّليك تتفاعل بطريقة 

جديدة." - مصّمم داخلي ناشئ

"بحاول أالقي طريقة أسّوي�ها ]...[ بطريقة يقول الناس بس 
يشوفونها إيش هذا!"- طالب مهندس معماري

وصف المصّممون الّتصميم من خالل اإلستجابة للمنتج أو للخدمة 
التي تدفع رّدة الفعل، أكانت مفاجأة أو وعدم إلمام أو تساؤل، إلى 

بناء تجربة، وبالتالي إلى بناء ذكريات يتعّلق في�ها المستخدم.

ونالحظ أّن ما من تعريف وطني في مقارنتنا يتناول هذا البعد على 
وجه التحديد.

 الوظيفة
"أحس الّتصميم ]...[ له سبب إّنو سّويناه." - طالب تصميم منتج

"بالنسبة لي الّتصميم ]...[ هو شيء ليه غاية." - مصّمم مجوهرات 
ذو خبرة

اتفق المصّممون أّن للتصميم وظيفة عملّية، فكانت الوظيفية 
نقطة إنطالق للعديد من المناقشات إلى جانب موضوع اإلبداع في 

الّتصميم.

"الّتصميم هو تجسيد ]ل[أفكار إبداعية." - مصّمم مجوهرات ذو 
خبرة

غالًبا ما انطلق المصّممون من اإلبداع لتعريف الّتصميم ووصفه 
خالل الّلقاءات الموجهة، وبالّتالي، من الواضح أّن الّتصميم 

الّسعودي، بطبيعته، عملّية إبداعية.

واإلبداع ركن تعريف الّتصميم الوطني في المملكة المتحدة وفي 
اليابان، إذ تؤّكد المملكة المتحدة على طبيعة الّتصميم الفطرية، 

لتصّنفه اليابان كعملّية خلق البيئات التي نعيش في�ها.

 الشعور
"الّتصميم هو تعبير عن النفسّية." - مصّمم مجوهرات ذو خبرة

"الّتصميم هو شعور، يلمسك. ]...[ هو شيء يغّير إحساسك." - 
مصّمم داخلي ناشئ

أّكد المصّممون أّن العاطفة هي غالًبا القوة السببية التي تدفع 
عملّية الّتصميم، كما يمكن أن تكون نتيجة الّتصميم األولية. وتعتبر 

أستراليا أّن الّتصميم شعور، ال بل تجربة حّسّية، فيغّير الّتصميم 
كيفية تفاعل المرء مع العالم والشعور به.

 الشخصي
"أنا أعرف فالنة من التصاميم الّلي هي عارضتها." - مصّمم 

مجوهرات ذو خبرة

"الّتصميم كيف انت تعبرين الّلي في راسك." - مصّمم أزياء ناشئ

ساد الطابع الشخصي للتصميم في العديد من الّلقاءات الموّجهة، 
فهو صلب عملّية اإلبتكار ونتيجتها. الّتصميم، حسب المصّممين، 

شخصي جًدا، وجزء عميق من الهوية.

وإذ تعترف المملكة المتحدة في هذا البعد الشخصي للتصميم، 

الّتصميم، كما يظهره الرسم التوضيحي ١: الخريطة العالمية 
ا ألول  للتعريفات الوطنية للتصميم المحلي. ثّم نقترح تعريًفا وطنيًّ

مرة للّتصميم المحّلي في المملكة العربّية الّسعودّية.

في هذا السياق، ندعو قّراءنا - أعضاء مجتمع الّتصميم والطالب 
واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات 

العامة - إلى اإلصغاء بتمّعن إلى بيانات هذا التقرير، لتتجّلى لهم 
ديناميكّية مجتمع الّتصميم في الّسعودّية، ويبرز شغف المناقشات 
التي أظهرت بعض اإلجماع وأّمنت مساحة آمنة للنقاش ولإلختالف 

السليم. شارك المصّممون كجماعة واحدة في تحديد هويتهم 
وممارساتهم وشعورهم باالنتماء، فمّهدوا الطريق لمزيد من 

المناقشة والنقاش.

 مفهوم الّتصميم
حرص المشاركون في الّلقاءات الموّجهة على شرح العديد من 

الّسمات اّلتي تساهم في الّتعريف عن الّتصميم. وبالتالي، تكّونت 
المقاربات أدناه تصّورات إيجابّية للّتصميم في المملكة العربّية 

 السعودية:
اإلنعكاسية — الّتصميم في عالقته مع المصّمم   

النظرة إلى الخارج — الّتصميم في عالقته مع المستخدم    
أو الجمهور   

التركيز على الممارسة — الّتصميم كتخّصص   

 اإلنعكاسية — الّتصميم يف عالقته مع المصّمم
تحدث العديد من المصّممين عن الّتصميم من منظورهم الشخصي 

وعن أدوارهم في المسيرات اإلبداعية، فتتطّرقوا إلى الّتصميم 
كإبداع، وإلى الّتصميم كإلهام وتمثيل، وإلى الّتصميم كامتداد 

للهوية الشخصية.

 اإلبداع
"الّتصميم إبداع." - مهندس معماري ذو خبرة

لجأنا إلى جماعة التصميم في المملكة لوضع تصّور مشترك 
"للتصميم" كممارسة وكمجتمع وكصناعة كما يظهره قسم المنهجّية 

 في هذا التقرير.

ويقّدم هذا التقرير آراء ووجهات نظر مصممين في مراحل مختلفة 
من مسيراتهم المهنية يعملون في سبع مجاالت تصميم سائدة في 

المملكة. عّبر المصممون عن مفاهيمهم اإليجابية للتصميم، والتي 
شملت مقاربات شخصية، ووجهات نظر المستخدم، وتصّورات 

تنبثق من الممارسة. ولفت المصّممون انتباهنا إلى المناقشات 
السائدة ضمن مجتمع التصميم، والتي ُتعّرف التصميم في مواجهة 

تخّصصات أخرى مثل الفن والهندسة. كما أنهم سّلطوا الضوء على 
 خصائص المصّمم.

ثّم قاربنا البيانات التي جمعناها مع تعريفات الّتصميم المحّلي 
المعتمدة في عّدة بلدان بغية دعم ومناصرة جماعات وصناعات 

 ما هو
الّتصميم في 

 المملكة 
العربّية 

الّسعودّية؟

- مصّمم داخلي ناشئ

"الّتصميم هو شعور، يلمسك. ]...[ هو 
 شيء يغّير إحساسك."
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 الدنمارك
“الّتصميم الجّيد هو وسيلة ذات 

أهّمّية متزايدة لتحتل الشركات 
مكانة خاّصة في المنافسة الدولّية. 

ويتمّتع الّتصميم في القدرة على 
جعل المنتجات والخدمات أكثر 
جاذبّية للّزبائن وللمستخدمين، 

فيتمّكنوا من البي�ع بسعر أعلى من 
خالل تمّيزهم عن المنافسة بحكم 

الخصائص والقيم الجديدة.”١١

 أستراليا
“الّتصميم هو مجموع خصائص المنتجات التي تشّكل 

التجربة الحّسّية للمنتج وقد توّفر فوائد وظيفية أو 
رمزية للمستخدم.”4

 كندا
“الّتصميم أساسي لالبتكار ويجب 
فهمه على نطاق واسع ليشمل 

جوانب المنتج الجمالية، باإلضافة 
إلى األداء التكنولوجي العام 

والشخصية. ال يقتصر عمل الّتصميم 
على تشكيل مظهر المنتج، بل 

يشمل أيًضا مجموعة من اإلضافات 
إلنشاء شكل ووظيفة المنتج، 
باإلضافة إلى إنتاجه وتسويقه 

وجاذبيته للمستهلك.”١٢

 الهند
“لقد تطّور الّتصميم إلى نموذج 

جديد للتنمية. لقد تحّول من أداة 
تصنع منتجات جميلة ومرغوبة 

إلى ركن في األعمال يساهم في 
التنافس وفي حياة الناس. ]....[”٢

 فنلندا
“الّتصميم يعني التخطيط الذي 

يعتبر الجماليات واألخالقيات 
واالستخدام والتسويق، 

فيستهدف المؤّسسات في 
مجاالت الصناعة والتجارة والخدمات 

والقطاع العام. وي�هدف الّتصميم 
أن يكون منتج وخدمة وتواصل 

وبيئة وهوية لمؤّسسة.”6 

 السويد
“الّتصميم هو عملّية لتطوير الحلول 

في طريقة واعية ومبتكرة تلّبي 
المتطلبات الوظيفية والجمالية 
بناًء على احتياجات المستخدم 

والكوكب. ُيستخدم الّتصميم لتطوير 
السلع والخدمات والعملّيات 

والرسائل والبيئات.”١٠

 المملكة المّتحدة
“الّتصميم هو خلق إقتراح في وسيط ما من خالل استخدام 

أدوات كجزء من العملّية. ولّما كان الّتصميم إبداعي في 
الفطرة، فلكّل عنصر القدرة على التمّيز حسب المصّممين.”7

 أيرلندا
“يشمل الّتصميم مجموعة واسعة من المعاني، بما فيه 

تطوير فائدة الوظيفة والشكل، والنتائج المرتبطة في 
الّتصميم وفي الجماليات، وعملّية تطوير السلع والخدمات، 

ومنهجّية لحل المشاكل المعّقدة وإليجاد الحلول. ]....[ هو 
نشاط يمكن أن ينتشر في جمي�ع أنحاء االقتصاد، أكان الناتج 

األساسي أو جزء من المجهود اإلنتاجي.”٨

 بلجيكا
“الّتصميم هو التعامل الشامل مع األمور، والذي يمتد، إلى 
جانب )إعادة( تصميم المنتجات، إلى تطبيق المواد المبتكرة 
والبديلة، وبيئة العمل، والهندسة، والبيئة واألخالق، وعلم 

النفس، والثقافة، وأخيرًا وليس آخرًا اإلدارة.”9

 كوريا الجنوبّية
ا إلى  “يشير الّتصميم تقليديًّ
األنشطة المعمارية الفكرية 

لتنفيذ خّطة ذهنية.”١ 

 اليابان
“الّتصميم هو العمل اإلبداعي 

لتشكيل بيئة إصطناعّية متناسقة 
تلّبي بشكٍل كاٍف مختلف إحتياجات 

الّناس الجسدّية والّنفسّية.”١

 نيوزيلندا
“الّتصميم هو أداة قوّية للعالم الحديث والمترابط. 

إّنه مكّون رئيسي لالبتكار، يحّول األفكار العظيمة إلى 
خدمات ومنتجات يرغب المستهلكون في شرائها 
واستخدامها. يساهم الّتصميم في ضمان خدمات 

عاّمة سهلة االستخدام وأكثر كفاءة، كما يمكن 
أن يساعد في جاذبّية المدن ليعيش ويعمل في�ها 

المواطنون والمهاجرون.”5

 تركيا
“نشير إلى الّتصميم ألّول مّرة كنشاط لزيادة فرص 

التصدير ولتعزيز القدرة التنافسّية في السوق 
العالمّية.”3

 جنوب أفريقيا
"يستخدم الّتصميم القوة البشرّية 

لتصميم الخطط والمنتجات 
الحقيقّية التي تخدم البشر في 
تحقيق أّية غاية غير مباشرة أو 

جماعّية. هو أداة لمعالجة قضايا 
التنمية اإلجتماعّية واإلقتصادّية من 
أجل خلق ثروة أكبر وحصة أهّم في 

السوق.”١3

ZP المصادر: مراجعة األدبّيات العالمّية؛ تحليل

 الرسم التوضيحي 1:
الخريطة العالمية للتعريفات الوطنية للتصميم المحلي
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الفنون متعّددة يعني والّتصميم هذا يعني مجال واحد.” - مصّمم 
 أزياء ناشئ

 الّتصميم والفن مختلفان:
"بالنسبة لي الّتصميم هو شيء ليه غاية. ]...[ الفن بالنسبة لي مو 

الزم يكون شيء ممكن تستخدمي." - مصّمم مجوهرات ذو خبرة

"في الّتصميم بتاخذ بعين االعتبار جوانب مختلفة خارجة عنك، فانت 
بتخدم غرض معّين. لكن في الفن، أنت تنشئ شيء يخدم ]...[ 

غرضك الخاص مش غرض خارجي." - مصّمم جرافيك ناشئ

 الّتصميم والفن متماثالن:
"ما أشوف فرق بين الفن والّتصميم. الّتصميم هو فن والفن 

تصميم. هّما واحد." - مصّمم داخلي ناشئ

لّما ُينَسب كّل من الفن والّتصميم إلى العالم اإلبداعي، كشف 
المصّممون في الّلقاءات الموّجهة عن الحاجة إلى مناقشات إضافّية 

للتعّمق في الفروقات والتوازيات والقواسم المشتركة بين الفن 
والّتصميم. وبالتالي، على التعريف الوطني للتصميم في المملكة 

 العربّية السعودية أن يضع أساًسا لهذه العالقة الحميمة.

 الّتصميم في مواجهة الهندسة
"أنا ما أعّرف عن نفسي كمهندسة." - طالبة مهندسة معمارية

"أحس إّني ]بقول عن نفسي[ مهندسة صراحة." - طالبة مهندسة 
معمارية

رّكزت المناظرة المتعّلقة بـ”الّتصميم في مواجهة الهندسة”، على 
طريقة تعريف المصّممين على أنفسهم، كمصّمم أو كمهندس. 

وعلى غرار المناظرة “الّتصميم والفن متماثالن”، على التعريف 
الوطني للتصميم في المملكة العربّية السعودية أن يقترح أساًسا 

نستند إليه لفصل الّتصميم والهندسة أو لتقريبهما.

ما من تعريف وطني في مقاربتنا العالمّية يتناول هذا البعد 
 بالتحديد.

 العالمّية
"الناس ما تعرف إن كل شيء يندرج تحت إطار الّتصميم." - مصّمم 

داخلي ناشئ

"طبعًا الّتصميم داخل في كل الصناعات من أبسطها الى أصعب 
المنتجات." - مصّمم مجوهرات ذو خبرة

قاربت اللقاءات الموّجهة كيف يندمج الّتصميم في كل جوانب 
حياتنا. وإذ أدركنا هذا األمر، فهمنا المدى الكامل لماهية الّتصميم، 

وأّن ال غنى عن تطبيقه وعن مساهماته.

وتعترف بلجيكا وأيرلندا بعالمية الّتصميم في تعريَفي�هما المقترَحين.

 المناظرات الشعبّية يف جماعة الّتصميم
سّلطت المناقشات الضوء على المناظرات التي تحصل في بيئة 

الّتصميم السعودية، وتحّدث المصّممون عن الفن والهندسة، 
وهما مجاَلين مرتبَطين ارتباًطا وثيًقا بالّتصميم، فشرحوا عالقات 
 المجاَلين في الّتصميم، وأين يجدوا أنفسهم في هذه المعادلة.

 الّتصميم في مواجهة الفن
 الفن كجزء من الّتصميم:

"سواء كانت الهندسة المعمارية، أو الداخلية، أو الفن، أو التصني�ع، 
كّله يندرج تحت إطار الّتصميم." - مصّمم داخلي ناشئ

 الّتصميم كجزء من الفن:
"الفن معنى واسع يشمل كل شيء." - مصّمم مجوهرات ذو خبرة

"أحس أنا الّتصميم يندرج كنوع يعني من الفنون يعني الفن يعني 
أنا وجهة نظري كدا ألّنو أنا أحب الفنون بكل أنواعها فأشوف إّنو 

 خلق القيمة
"بدون تصميم، يكون المنتج بال قيمة." - طالب مهندس معماري

"ممكن توّظف شيء بسيط لكن تعطي قيمة عالية وهو شيء 
بسيط." - مصّمم مجوهرات ذو خبرة

ناقش المصّممون قّوة الّتصميم كمساهم إيجابي في المجتمع 
واالقتصاد، فأّكدوا أّن للتصميم الجّيد قيمة إضافية إذ يلّبي المنتج 

متطلبات الّسوق المعقدة من خالل االبتكار.

ومن الواضح أّن معظم التعريفات الوطنّية المعاصرة تتجه 
نحو إحتضان واإلعتراف بقيمة الّتصميم المضافة المتعّلقة في 

مساهمات الّتصميم للعالم. وتعطي جنوب إفريقيا والدنمارك 
والهند وتركيا ونيوزيلندا األولوية لخلق القيمة في تصوراتها 

الوطنّية للتصميم، كما تسلط نيوزيلندا الضوء على دور الّتصميم 
في تفعيل مرونة وفعالية خدمات القطاع العام.

 الرتكزي ىلع الممارسة — الّتصميم كتخّصص
غالًبا ما أشار المصممون في اللقاءات الموّجهة إلى أّن التصميم 

ممارسة وتخّصص، فقاربوا التصميم كعملية في َقيد التطوير 
وتطبيق عالمي.

 التكرار
"الّتصميم ممكن يشوف المستقبل، ممكن يستفيد من الماضي، 

يستفيد من الواقع." - طالب تصميم منتج

"الّتصميم هو نّية للتغيير ]...[ يعني نّية إّني أنا بغّير شيء موجود 
سواًء هي فرصة." - طالب تصميم منتج

وصف المصّممون طبيعة الّتصميم أأّنها عملّية في َقيد التطوير 
والّتغيير، وأشاروا أّن الّتصميم ال يحصل في عزلة، بل في عالم 

معّقد، فيقّدم الّتصميم سمات جديدة، ويغّير نفسه والعالم من 
حوله باستمرار.

ونجد هذه السمة في التعريفات الوطنّية أليرلندا وأستراليا وجنوب 
إفريقيا وكندا. وتوّسع كندا مفهوم الوظيفة لتشمل أهمّية األداء 

في الّتصميم.

 تلبية الحاجة
"الّتصميم هو شيء ضروري." - طالب مهندس معماري

"توظيف اإلبداع في عمل شيء لتلبية الحاجة وبعدين تتطّور مع 
اكتساب الخبرات." - طالب مهندس معماري

سّلط المصّممون الضوء على قيمة الّتصميم للمجتمع، فهو يلّبي 
الحاجات باإلضافة إلى الوظيفة التي يلعبها.

يطّور كّل من اليابان والسويد هذه الّسمة المهّمة، فيشمل اليابان 
في تعريفه الوطني اإلحتياجات النفسية إلى جانب اإلحتياجات 

المادية، وُتقّدم السويد احتياجات الكوكب كمتطلبات على الّتصميم 
أن يلبي�ها.

 حل المشاكل
"أعتقد أن الجانب األكثر إثارة للتصميم هو عندما تواجه تحّديات 

وعليك أن تجد الحلول." - مصّمم جرافيك ناشئ

"]هي المشكلة[ أنا بحّلها فممكن أصاًل ما تكون لها وجع بس هي 
فرصة لو صارت ]...[ هي بترفع جودة الحياة حّقة الناس." - طالب 

تصميم منتج

ربط بعض المشاركين وظيفة الّتصميم في حّل المشاكل، وشرحوها 
من خالل تحديد اإلحتياجات وتصميم الحلول. ووصف المصّممون 

هذه العملّية أنها تفاعلّية ومجزية.

ويصف التعريف الوطني أليرلندا دور الّتصميم كممارسة وتقنية لحل 
المشكالت. وتصف السويد الّتصميم بأنه خارطة طريق للتوصل إلى 

حلول.

- مصّمم مجوهرات ذو خبرة- مصّمم جرافيك ناشئ - مصّمم مجوهرات ذو خبرة- طالب مهندس معماري

" أعتقد أن الجانب األكثر إثارة للّتصميم 
هو عندما تواجه تحّديات وعليك أن تجد 

 الحلول."

"طبعًا الّتصميم داخل في كل الصناعات من 
 "بدون ّتصميم، يكون المنتج بال قيمة."  أبسطها الى أصعب المنتجات." 

"بالنسبة لي الّتصميم هو شيء ليه غاية. 
]...[ الفن بالنسبة لي مو الزم يكون شيء 

 ممكن تستخدميه." 
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تجزئة صناعة الّتصميم المحلّية يف المملكة العربّية 
 الّسعودّية

سنح لنا البحث النوعي والكّمي أن نضع خريطة، وللمّرة األولى، 
لمجاالت الّتصميم المتعددة في السعودية. استكشف البحث 

النوعي في جانَبي العرض والطلب بعض قطاعات صناعة الّتصميم 
وتحقق منها. واعتمد البحث الكّمي في جانب العرض نهج جمع 
بيانات يستند على المصّممين، ما أتاح لنا الوصول إلى مزيد من 

التفاصيل والتحقق من تجزئة مجاالت الّتصميم.

وبالّتالي، أصبحت خارطة الّتصميم مدخاًل إلى الصناعة في 
السعودية، تقدم مجاالت الّتصميم وتخصصاته المتنوعة لمصّممين 

محليين ودوليين يصممون ويصنعون ويغلفون ويبيعون منتجات 
 وخدمات الّتصميم في المملكة، فسادت هذه المجاالت العشرة:

هندسة معمارية   
تصميم األلعاب اإللكترونية   

تصميم األزياء   
تصميم الغرافيكس   

الّتصميم الصناعي   
تصميم المعارض   

تصميم داخلي   
تصميم المجوهرات   

تصميم المناظر الطبيعية   
تصميم المنتج   

تشمل مجاالت الّتصميم العشرة هذه ١3 فرًعا، تتعلق بشكل 
أساسي في تصميم األزياء وتصميم الجرافيكس وتصميم المنتجات. 

ونقدم تحليلنا في الرسم التوضيحي ٢: تجزئة السوق الناشئة 
 لصناعة الّتصميم المحلية.

إقرتاح تعريف مشرتك للّتصميم يف المملكة العربّية 
 الّسعودّية

تمّيزت الّلقاءات الموّجهة بمناقشات ومناظرات رئيسة تيّسر 
مباحثات جماعة الّتصميم في المملكة العربّية السعودية. ولتثبيت 

مكانة الّتصميم في السعودية، من المهم إستكمال النقاشات 
السليمة في األوساط األكاديمية والمهنية والبحثية بغية 

استكشاف معايير الّتصميم. ويبرع المصّممون الذين تحدثنا معهم 
في تحديد مفهوم ومقاربة الّتصميم بشكل أصيل على المستويات 

الّشخصّية والجماعّية والوطنّية.

وبالّرغم من تواتر اقتراحات عديدة للّتعريفات، إاّل أأّنه ما من إجماع 
حول تفسير الّتصميم. ولّما جمعنا أصوات وآراء جماعة الّتصميم 

المحّلّية المتنوّعة، برز هذا الّتعريف الجماعي للّتصميم في المملكة 
 العربّية الّسعودّية:

إّن الّتصميم تكراري، عالمي، متعّدد الّتخّصصات.    
يمّس جمي�ع جوانب الحياة واإلقتصاد والبلد. هو    

ممارسة وعملّية شخصّية عميقة تنطوي على اإلبداع    
والعاطفة والفردّية والمساهمة. يمكن للّتصميم أن    

يثير، أن يؤّدي وظيفة، أن يلّبي حاجة، أن يحّل مشكلة،    
وأن يخلق قيمة. هو جماعة وصناعة مسؤولة وواعية.  

يشّكل هذا الّتعريف المشترك للّتصميم في الّسعودّية إنطالق 
لمزيد من الحوار الوطني والنقاش واإلستكشاف. وبالّتالي، إّن 
اإلصغاء إلى المزيد من المصّممين وأعضاء جماعة الّتصميم في 

المملكة أمر بالغ األهّمّية ومرّحب فيه للغاية.

لم يعِط المصّممون اّلذين تحّدثنا إلي�هم األولوّية للتكنولوجيا 
كمنتج بحّد ذاته، يلحظون الجهود الكبيرة في الّسعودّية لتوفير 

ولدمج الحلول الرقمّية، بما في�ها الذكاء اإلصطناعي عبر القطاعات 
اإلقتصادّية الّرئيسة والخدمات العامة. ونتوّقع أن يؤّدي الّتصميم 

دوًرا رائًدا ومتزايًدا في هذا اإلطار.

وتضع بلجيكا وفنلندا األخالقّيات كعامل أساس في تعريفهما 
الوطني للّتصميم، وهو أمر نرّحب فيه كثيًرا، إذ من الجوهري 

صناعة الّتصميم من خالل منهجّية أخالقّية. كما نجادل أّن إضفاء 
األخالقّيات على تعريف الّتصميم يساهم في بلورة آلّية للمساءلة 

وللعدالة اإلجتماعّية.

وتوصي كّل من كندا وفنلندا وضع الّتسويق كجزء من عملّية 
الّتصميم، بداًل من اعتباره استراتيجية للّتواصل. وتضيف بلجيكا 

إدارة الّتصميم كمنتج في كّل معنى الكلمة. أّما السويد، فتعتبر 
المواصالت كمنتج مستقّل من الّتصميم، ومن المثير لإلهتمام هنا 
كيف ُينَظر إلى الّتصميم كنظام متعّدد الطبقات والعمليات ي�هدف 
إلى تحسين الممارسات واألطر والتخصصات، بداًل من اعتباره مجّرد 

إعالم أو تواصل.

توّسع الهند دور الّتصميم في تعريفها الوطني، فتنظر إليه كعقلّية 
وكوسيلة للّتنمية. وتقارب كوريا الجنوبّية الّتصميم كمنظومة فكرّية 
عالية المستوى، وتمّيزه صراحًة عن طابعه اإلبداعّي. نرّحب في هذا 

الّتقدير العميق للّتصميم، ونّتفق أن للّتصميم قّوة وتأثير حاسَمين 
في المجتمع.

 ما هو المصّمم؟
"أنا بقول عن نفسي مصّمم ألّني أصّمم للناس." - مصّمم جرافيك 

ناشئ

"أنا مصّمم بغض النظر عن عملي. سواء كان فن، ألني أشعر أن كل 
شيء آخر هو تحت الّتصميم. هو فئة فرعية من الّتصميم، سواء 

كانت هندسة معمارية أو داخلية.” - مصّمم داخلي ناشئ

ينظر تعريف الّتصميم في شخص المصّمم وفي دوره. ولما كانت 
منهجية التعريف المشترك التي نّتبعها تستند إلى مبدأ تقرير 

المصير، تصبح نظرة المصّممين الشخصية والمهنية ألنفسهم بالغة 
األهمّية. وسّلطت المناقشات الضوء على استخدام كلمة "مصّمم" 
كمظّلة تنطوي تحت رايتها العديد من المهن، إاّل أّن يستخدم بعض 
المصّممين مصطلحات ُأخرى لتحديد حرفهم وتخّصصاتهم كمصّممي 

المجوهرات أو مصّممي األزياء.

 مالحظات حول الّتعريفات الوطنّية للّتصميم يف العالم
تضيف بعض الدول إلى تعريفاتها الوطنّية للتصميم عناصر ومعايير 

ومفاهيم فريدة لم تظهر في البحث مع جماعة الّتصميم في 
السعودية. وإذ ال ُتضاف هذه المعايير إلى التعريف المشترك 

للتصميم حسب جماعة الّتصميم السعودية، ننظر إلي�ها من زاوية 
إمكانّية تطّور مفهوم الّتصميم في المملكة مع الوقت.

تولي كندا أهمّية كبيرة للتكنولوجيا في منتجات الّتصميم في وقت 
تتواصل فيه اإلستثمارات واإلبتكارات في مجال الّرقمنة والّذكاء 

اإلصطناعي والّتخّصصات الّتكنولوجّية الّناشئة اأُلخرى. وفي حين 

 الرسم التوضيحي 2:
تجزئة السوق الناشئة لصناعة الّتصميم المحلية

الّتصميم الصناعي
تصميم المناظر 

الطبيعية
تصميم األلعاب 

تصميم داخليتصميم المعارضاإللكترونية تصميم األزياء

تصميم المنسوجات

 حقائب اليد
 والمنتجات الجلدّية

بما فيه:

تصميم الغرافيكس

الرسم

تصميم اإلّتصاالت المرئّية

تصميم معرفة المسار

تصّور العالمة التجارية

الرسوم المتحّركة

تصميم تجربة المستخدم 
UX / UI )تصميم الويب(

بما فيه:

تصميم المنتجهندسة معمارية

تصميم األثاث

الّنمذجة الثالثّية األبعاد

تصميم األلعاب

تصميم الحرف اليدوّية

تصميم الّسّيارات

بما فيه:

تصميم المجوهرات

مالحظة: ذكر المشاركون في االستبيان أنفسهم هذه الحقول الفرعية والتي ُأدِخلت فيما بعد إلى خريطة الّتصميم المحلي التي نقترحها. وبالتالي، إّن هذه الحقول إرشادية 
فقط وليست بالضرورة شاملة.

ZP المصادر: استبيان ومناقشة اللقاءات الموجهة مع جانب العرض من صناعة الّتصميم المحلية )٢٠١9-٢٠٢٠(؛ تحليل



.24.25 في طّيات التصميم أظالل    +   البحث

 الرسم التوضيحي 3:
تجزئة سوق صناعة الّتصميم المحلية على أساس التصنيف الذاتي للمشاركين في استبيان جانب العرض

 الرسم التوضيحي 4:
مسيرات مهنية عمودية مقابل مسيرات مهنية متعددة التخصصات للمشاركين في اإلستطالع من جانب العرض

استطاع المستجيبون تصنيف أنفسهم في أكثر من مجال أو 
تخصص، كما يعرضه الرسم التوضيحي 4: مسيرات مهنية عمودية 

مقابل مسيرات مهنية متعددة التخصصات للمشاركين في 
اإلستطالع من جانب العرض، فيصّنف ما يقارب من 75٪ مشارًكا 
في االستطالع نفسه كمصّمم في مجال تصميم واحد، وويصّنف 

٢3٪ مهنته أأّنها متعددة التخصصات في مجال تصميم واحد أو 
متعدد التخصصات.

أزياء. وُيعّرف الباقون عن أنفسهم كمصّممي مجوهرات وكمصّممي 
مناظر طبيعية وكمصّممي ألعاب إلكترونية وكمصّممي معارض. 

ونالحظ أن الّتصميم الصناعي ظهر كمجال تصميم جديد في بحثنا 
النوعي، ومع ذلك لم يعّرف المصّممون به في البيانات الكمية التي 

جمعناها.

فهمنا خالل استطالع جانب العرض، وألول مرة، حجم بعض 
مجاالت الّتصميم هذه. ويظهر الرسم التوضيحي 3: تجزئة سوق 

صناعة الّتصميم المحلية على أساس التصنيف الذاتي للمشاركين 
في استبيان جانب العرض أّن 35٪ من المصّممين المشتركين 

يعّرفون على أنفسهم كمصّممي غرافيكس، و٢٨٪ كمصّممين داخل 
و٢7٪ كمهندسين معماريين و١4٪ كمصّممي منتجات وكمصّممي 

أظهر ذلك طبيعة الّتصميم المتعددة الوظائف والتخصصات 
في المهنة واألدوار والجماعة والصناعة. لذلك، لم نطلب من 

المشاركين تحديد مجال تصميم أّولي بالقوة، إذ لم يشعر أغلبّيتهم 
في فحوى هذا التحديد نظًرا لهوية تصميمهم وفلسفتهم ولم 

ا  يعتبروه تمثياًل صحيًحا لعملهم. وبالتالي، يصبح هذا العامل مهمًّ
في إطار دراسة حجم السوق لصناعة الّتصميم المحلية.

مالحظة: النسب المئوية اإلجمالية مبنية على 344 مشارًكا في اللقاءات الموجهة وفي االستبيان. تستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم المستجيبين على النساء 
والرجال إلى عدد المستجيبين الذين صّنفوا أنفسهم. ولّما استطاع المستجيبون تصنيف تصميمهم في أكثر من مجال، فإن التقسيم اإلجمالي هذا ليس تقسيًما للسوق 

يساوي ٪١٠٠.

ZP المصادر: استبيان ومناقشة اللقاءات الموجهة مع جانب العرض من صناعة الّتصميم المحلية )٢٠١9-٢٠٢٠(؛ تحليل

ZP المصادر: استبيان جانب العرض من صناعة الّتصميم المحلية )٢٠١9-٢٠٢٠(؛ تحليل
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.2٦.2٧ في طّيات التصميم أظالل    +   البحث

  الرسم التوضيحي 5:
مجاالت الّتصميم في استراتيجّيات الّتصميم الوطنّية وكما ذكرها المشاركون في البحث

األدبيات العالمّية، اختار التحليل عدم التمييز بين حقول وفروع 
الّتصميم في قياسنا المعياري، إذ ال يمكن أن نثق في منهجية 

محّددة في هذا الموضوع. ونأمل أن يفتتح هذا العمل المزيد من 
المشاركة مع مجالس الّتصميم الوطنّية والمعنّيين في الّتصميم في 

 جمي�ع أنحاء العالم.

ومن المثير لالهتمام أأّنه عندما قارنا نتائج بحثنا مع المعيار العلمي 
هذا، وجدنا أّن جماعة الّتصميم المحلي قد فّعلت العديد من 

مجاالت الّتصميم والفروع اأُلخرى التي تعتبرها بعض الدول ذات 

جمعها في إطار عمل تجزئة واحد ومنظم. وبالرغم من الدراسات 
المختلفة المنشورة في هذا المجال والمتوّفرة في األدبيات 

العالمّية، ما زالت الفجوة كبيرة، ما قد يحّفز المزيد من االستثمارات 
في البحث العالمي مع مشاركة المعنّيين المحّليين والعالميين.

استشرنا، في إطار تحليالتنا، مجموعة األدبيات الحالية، فاقترحنا 
تقسيًما مبّسًطا لمجاالت الّتصميم يعتمد على استراتيجيات 

الّتصميم الوطنّية في ١4 دولة. وقد ساهمت مقاربة الدول هذه 
في إعداد قائمة تضم ٢٠ حقاًل وفرًعا للتصميم. ونظًرا للتفاوت في 

وللتأكيد على متانة تجزئة الّتصميم المقترحة مقارنًة مع أسواق 
الّتصميم العالمّية، أجرينا تمريًنا معيارًيا عالمًيا، هو بحث منظم 

يستكشف مجاالت الّتصميم النشطة في العالم ويفحص تقاطعاتها 
عبر العديد من البلدان، كما ُيظهره الّرسم الّتوضيحي 5: مجاالت 

الّتصميم في استراتيجّيات الّتصميم الوطنّية وكما ذكرها المشاركون 
في البحث، فأتى الجواب أّن ما من تقسيم عالمي أو مشترك 

لصناعة الّتصميم، إذ شرعت كّل دولة وباستقالل تام في تطوير 
وتفعيل استراتيجية تصميم وطنية للتصميم، وبالتالي، ال يمكن دمج 
العوامل والتسميات المعتمدة في حقول الّتصميم بسهولة أو حّتى 

أولوية استراتيجية عالية، ما يدّل على نشاط المواهب في المملكة 
العربّية السعودية في كل مجاالت الّتصميم وفروعه المدرجة تقريًبا. 

ونتساءل هنا عن المجاالت والفروع التي تتمتع في�ها السعودية 
بميزة تنافسية كبيرة، فتحّول تخصصات الّتصميم العضوية هذه 
إلى محّركات اجتماعية واقتصادية للبلد. وإذ ال يمكن ألّي صانع 

سياسات حول صناعة الّتصميم اإلجابة عن هذا الّسؤال لآلن، يقّدم 
قسم الفرص الرئيسة لتفعيل صناعة الّتصميم المحلي في المملكة 

العربّية السعودية معايير مهمة للبدء في هذا االستكشاف 
االستراتيجي.

تصميم اإلعالنات

الّتصميم المعماري والهندسة المعمارّية

تصميم الّسّيارات

تصميم اإلّتصاالت

ّتصميم برامج الكمبيوتر

ّتصميم األزياء

ّتصميم األثاث

ّتصميم الجرافيكس

ّتصميم الحرف اليدوّية

تفاعل اإلنسان والحاسوب

الّتصميم الّصناعي

الّتصميم الّداخلي

تصميم المجوهرات

تصميم الّرسوم المتحّركة والوسائط الجديدة

تصميم المنتجات

تصميم المنسوجات

تصميم األلعاب

ّتصميم ديكور الّتلفزيون واألفالم والمسرح

تصميم اإلّتصاالت المرئّية

تصميم المواقع اإللكترونّية
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دعم فّعال من خالل استراتيجّية التصميم لوطن

ذكره المعنّيون خالل البحث واعُتِبَر مجال تصميم

ذكره المعنّيون خالل البحث واعُتِبَر مجال فرعي للتصميم

مفتاح القراءة

١. إّن البيانات التي تم جمعها خالل اإلستبيان واللقاءات 
الموّجهة في إطار بحث أظالل الثاني المتعّلق في جانب 

العرض من صناعة التصميم المحلي )٢٠١9-٢٠٢٠( ال تتضمن 
 UX فروقات ذكرها المعنيون بين تصميم تجربة المستخدم

UI / مقابل تصميم برامج الكمبيوتر.

المصادر: مراجعة األدبيات العالمية. بحث أظالل الثاني 
المتعّلق في جانب العرض من صناعة التصميم المحلي 
من خالل اإلستبيان واللقاءات الموّجهة )٢٠١9-٢٠٢٠( ؛ 

ZP تحليل



.28.29 في طّيات التصميم أظالل    +   البحث

  ديموغرافيا الّتصميم المحلي
بدأ البحث يفهم تركيبة ديموغرافيا صناعة الّتصميم في السعودية 

من خالل مشاركة 344 شخًصا فاعاًل في الّتصميم المحلي. 

يظهر الرسم التوضيحي 6: تجزئة سوق صناعة التصميم المحلية 
على أساس تصنيف المشاركين ألنفسهم في إطار استبيان جانب 
العرض أّن حوالي 67٪ من المستجيبين نساء، ما يدّل على تمثيل 
نسائي عالي المستوى في صناعة التصميم، ال بل وجود نسائي 
قوي مقارنًة مع الوجود الذكوري، لرّبما بسبب إرادة المزيد من 

المصممات في إيصال أصواتهن مقارنة في الرجال. لذلك، من المهّم 
أن يقّدر المعنّيون والقطاَعين العام والخاص، والمجتمع المدني 

والوسط األكاديمي أّن للتصميم المحّلي وجوه وأصوات ومقاربات 
نسائّية متنّوعة. ولّما كانت الّنساء من صلب صناعة القرار السياسي 

وتطوير السوق، يثابر القطاعان العام والخاص، ومنذ انتهاء بحثنا، 
في تقريب الّنساء من الوصول المتساوي والعادل لإلستفادة 

من الفرص التنظيمية والمالية والتعليمية، ومن الخدمات الرئيسة 
الداعمة لنمو الصناعة. وإذ نرّحب في هذه الجهود، ندعو إلى إعادة 

 النظر في العوائق أمام هذه التطّورات الجّيدة.

يوضح التحليل األولي للجندر في إطار تطوير مهنة الّتصميم 
المحلي حسب الرسم التوضيحي 6 أدناه، أّن 5٨٪ من المصّممين 

صفحات أّول تقرير محلي عن صناعة الّتصميم، وهي صناعة شابة 
في كّل معنى الكلمة.

يعمل أكثر من 5٠٪ من المشاركين في مجال الّتصميم منذ ثالث 
سنوات أو أقل، وقد عمل ٢٢٪ من المشاركين في الّتصميم لمدة 

ثماني سنوات أو أكثر. ونظًرا الستراتيجيات الوصول إلى المشاركين 
ا إلى المصّممين المتقاعدين اّلذين  في البحث، لم نتوّجه فعليًّ

يمّثلون ١٪ فقط.

لمقارنة هذه التركيبة حسب الجندر والعمر مع اإلختيارات المهنية 
للمصّممين في صناعة الّتصميم المحلية في السعودية، أبدا 

الّرسم التوضيحي 7: المسيرة المهنّية حسب جنس المشاركين في 
استطالع جانب العرض أّن 3٢٪ فقط من المصّممين المشاركين في 

االستبيان هم موظفين، وأّن ٢7٪ يعملون لحسابهم الخاص، وأّن 
١٨٪ هم أصحاب األعمال. ومن األهّم أّن المصّممين الذين شاركوا 

في االستطالع قد التزموا الّتصميم كمهنة، وقد اعتبر ١٪ فقط 
من المشاركين أأّنهم هواة تصميم، وليس مهنّيـي تصميم، يأخذون 

الّتصميم كعمٍل. وفي حين استهدفت استراتيجيات الوصول إلى 
المشاركين في البحث الطالبات في الجامعات المخصصة لإلناث 

فقط بشكل خاص )وقد شّكل الّطالب ١7٪ من إجمالي المشاركين 
في االستطالع(، فإّن توسي�ع قدرة سوق العمل الستيعاب هذه 

الممتهنين )ذوي ٨ سنوات في المجال وأكثر( والذين شاركوا في 
بحثنا هم نساء، ويشّكلون ١9٪ من إجمالي النساء المشاركات. 

وتظهر النساء أيًضا بين المصّممين الناشئين )ذوي 4-7 سنوات في 
المجال(، حيث تشكل النساء 6٨٪ من المشاركين في البحث، أي 
ما يعادل ٢٢٪ من إجمالي النساء المشاركات. أّما بين المصّممين 

في مراحلهم المهنّية المبكرة والذي يشمل الطالب الذين يدرسون 
ا في مشاري�ع ومبادرات الّتصميم،  الّتصميم والذين يشاركون فعليًّ
تشّكل النساء 7١٪ من المصّممين، أي ما يعادل 54٪ من إجمالي 
المشاركات على اختالف المرحلة المهنّية. ويقّدم قسم المنهجّية 

من هذا التقرير مزيًدا من الشرح حول هذا التمثيل الجندري 
والعضوي والذي ظهر من خالل إستراتيجية الوصول إلى المشاركين 

في البحث.

ظهر المصّممون الشباب في البحث من خالل مشاركتهم في 
جمع البيانات النوعية والكمية. ويطرح الرسم التوضيحي ٢9: 

المشاركة في استبيان جانب العرض من صناعة الّتصميم المحلي: 
المستجيبون حسب العمر والجنس من قسم المنهجية أّن ٨٠٪ من 
المشاركين في االستبيان مصّممين شباب، تتراوح أعمارهم بين ١5 
و35 عاًما. ولهذه النسبة معناها، إذ اختار المصّممون المشاركة في 

البحث إستناًدا إلى استراتيجية واسعة للوصول إلى المشاركين. 
ومن الواضح أّن المصّممين الشباب أرادوا أن ُتسمع أصواتهم في 

المواهب الشابة أمر بالغ األهمّية، نستكشفه من خالل محّطات 
عمل نطرحها في قسم الفرص الرئيسة لتفعيل صناعة الّتصميم 

المحلي في السعودية. 

أظهر تحليلنا وتعريفنا اإلستكشافي للتصميم في السعودية 
أّن الّتصميم المحلي ليس سعودًيا فقط. يطرح كّل من الّرسم 
التوضيحي ٢٨: المشاركة في استبيان جانب العرض من صناعة 

الّتصميم المحلي: المستجيبون حسب الجنسية والجندر ومن قسم 
المنهجّية من هذا التقرير ٢٠ جنسية مشاركة في البحث حول 

الّتصميم المحّلي، منها ١7٪ على األقل من العالم العربي وما بعده، 
وبالّتالي، إّن ربط الّتصميم المحلي بجماعة دولّية أمر صالح يدعو إلى 

المزيد من البحث.

بغية اإلستمرار في خلق القيمة للجماعة وللّصناعة، على الّتصميم 
أن يحتّل مكانة متمّيزة ضمن هوّية وسياق الّسعودّية اإلجتماعي 

واإلقتصادي. ومن المهّم تحديد مساحة أو مساحات الّتصميم 
بحيث يمكن إقتراح تعريف وطني بّناء للتصميم، ما يمّهد الّطريق 

للّتخطيط اإلستراتيجي ولإلستثمار في تطوير الّتصميم وتنميته 
المستدامة في المملكة. لذلك، نقترح مقاربة للتصميم المحلي، 

تتخّطى التمثيل العددّي وتغوص في ديناميكيات التحّديات 
والفرص المبنّية على الحاجات في السعودية.

 الرسم التوضيحي 6:
المرحلة المهنّية حسب جنس المستجيبين في استبيان جانب العرض

 الرسم التوضيحي 7:
المسيرة المهنّية حسب جنس المستجيبين في استطالع جانب العرض

 تضّم المرحلة المهنّية المبكرة الطالب الذين تفاعلوا مع صناعة التصميم وعملوا في�ها.
مالحظة: النسب المئوية اإلجمالية مبنية على 344 مشارًكا مؤّهاًل في االستبيان؛ تستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم بين المستجيبين النساء والرجال إلى عدد 

المستجيبين الذين حّددوا مرحلتهم المهنّية.

ZP المصادر: استبيان ومناقشة اللقاءات الموجهة مع جانب العرض من صناعة الّتصميم المحلية )٢٠١9-٢٠٢٠(؛ تحليل

مالحظة: النسب المئوية اإلجمالية مبنية على 3٢٠ مشارًكا مؤّهاًل في االستبيان؛ تستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم بين المستجيبين النساء والرجال إلى عدد 
المستجيبين الذين حّددوا وضعهم المهنّي.

ZP المصادر: استبيان ومناقشة اللقاءات الموجهة مع جانب العرض من صناعة الّتصميم المحلية )٢٠١9-٢٠٢٠(؛ تحليل
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.30.31 في طّيات التصميم أظالل    +   البحث

 الّتحديات الّرئيسة للّتصميم 
المحلّي يف المملكة العربّية الّسعودّية

مشتركة من قبل الجانَبين. يتوّسط هذا التقرير وجهات النظر 
الفريدة واآلراء المتباينة التي ظهرت خالل البحث، كما يسّلط الضوء 

على التحّديات الحادة والمزمنة، والتي تمنع الّتصميم من االزدهار 
كمنظومة محلية مؤثرة وكصناعة مقبلة.

على هذا النحو، يقدم هذا القسم من التحّديات الرئيسة للّتصميم 
 المحلي في المملكة العربّية الّسعودّية:

صعوبات الّتصميم المحلي التي يتشاركها جانَبي العرض    
والطلب   

قيود جانب الطلب   

صعوبات الّتصميم المحلي التي يتشاركها جانبَي 
 العرض والطلب

تطّرقت المناقشات الموّجهة مع جانَبي العرض والطلب إلى رزمٍة 
من المواضي�ع والتحّديات الشائكة التي تواجه المشترين والمصّممين 

 المحليين في الّسعودّية مثل:
إحترام المهنة والنمو في�ها   

الّتعليم والمعرفة   
حقوق الملكية الفكرية    

حقوق ملكية العالمات التجارية الوطنّية   
مستويات التسعير ومعاييره   

الجودة   
الموارد   

البي�ع والتسويق   

 إحترام المهنة والنمو في�ها
 وجهات نظر جانب الطلب:

"الّتصميم ما يحتسب كمهنة!" - مستهلك خاّص لمنتجات الّتصميم 
المحّلي

"الّتصميم ال ينظر إليه كمهنة!" - مستهلك خاّص لمنتجات الّتصميم 
المحّلي 

تطّرق بحثنا إلى العقبات التي تواجه المشترين والمصّممين في 
المملكة العربّية الّسعودّية، فطرح كّل من جانَبي العرض والطلب 

من السوق رؤى ومعتقدات مهمة تظهر تحّديات بيئة الّتصميم 
المستدام والصناعة، من المهم التمعن في�ها لتمكين الّتصميم.

تضع مقاربة "ما من عرض من دون طلب" جانَبي العرض والطلب 
في أطرهما المناسبة. لذلك، التقى البحث في جانب الطلب مع 

المشترين والزبائن وهواة جمع الّتصميم ورعاته في الّسعودّية في 
إطار مناقشات موّجهة شارك في�ها ١٨ شخص، كما عمل البحث في 

جانب العرض مع مصّممين في الّسعودّية من مختلف المجاالت 
والمراحل المهنية والعمر والجنسية، فوضع إستطالًعا شارك فيه 
3٢٠ شخًصا ثّم تلته سلسلة من المناقشات الموّجهة المتخّصصة 
في مجاالت الّتصميم مع 36 مشارًكا. ويقّدم قسم المنهجية من 

هذا التقرير تفاصيل إضافية حول عملّية جمع البيانات وتحليلها.

تظهر البيانات التي جمعناها إختالًفا في وجهات نظر جانَبي العرض 
والطلب كما في تصوراتهما وإهتماماتهما، إاّل أّن النتائج التي توّصلنا 
إلي�ها تبّين أّن الكثير من العوائق التي تواجه الّتصميم في الّسعودّية 

 وجهات نظر جانب العرض:
"]...[ أنا ما أعرف أي مجال راح ادخل، وإيش الفرص اللـّي تنتظرني." 

 - طالب هندسة معمارّية

"ما لقيت الشركة الّلي ممكن تساعدني أوصل لّلي أبغاه، أو المكان 
الّلي أبغاه." - مصّمم جرافيك مبتدئ

"أعتقد إن العقبة الّلي تواجه معظمنا هي التوظيف." - طالب 
هندسة معمارّية

"]....[ أكبر خطوة تراجع بالنسبة لنا هي الجيل األكبر سّنًا، ما 
يدعمون ]االبتكار[." - مصّمم جرافيك مبتدئ

"أنا كنت المصّمم األّول في عائلتي كمان. ما أحد يعرف إيش هو 
الّتصميم. الكل كان عنده أسئلة ]...[ كان في كثير ضغط..." - مصّمم 

 جرافيك مبتدئ

أظهرت اللقاءات الموجهة تحّديات المشاركين من جانَبي العرض 
والطلب المتعلقة في العثور على وظائف مستدامة وطويلة 

األجل، فعّبر الطالب والمشاركون في بداية مسيرتهم المهنية 
عن مخاوفهم وانزعاجهم من سوق العمل ومن فرصه المحدودة 

لتطوير المهنة، فيتساءل بعضهم مجبوًرا إذا أمكنهم اإلستمرار في 
مهنة المصّمم في الّسعودّية علًما أّن بعض زمالئهم اضطروا إلى 

التخّلي عن وظائفهم في الّتصميم والتوّجه نحو صناعات أخرى.

وأوضحت المصّممات في اللقاءات الموّجهة التحّديات اللواتي 
يواجهنها في بعض المجاالت التي ما زالت محسوبة على 

المصّممين الرجال وذلك على الرغم من زيادة مشاركة النساء في 
الّتصميم. فالهندسة مثاًل من هذه القطاعات، إذ يشّكل الرجال 

 أكثرّية العاملين في مواقع البناء.

عّبر العديد من المشاركين خالل المناقشات الموّجهة عن خيبة 

أملهم إذ ما زال المجتمع ينظر إلى التصميم كهواية بداًل من 
مسيرة مهنية مستدامة ذات تأثير، وهو أمر تعاطف المشترون 

ورعاة التصميم معه. وغالًبا ما يعاني المصممون من عدم 
أو من قّلة دعم عائالتهم وأصدقائهم لهم، ما يشّكل عائًقا 

كبيًرا أمام نجاحهم كمصّممين. وإذ تواتر هذا الموضوع خالل 
الجلسات الموّجهة والتي أتت كمساحة آمنة وحميمة للحوار، 

لم يبرز اإلفتقار إلى اإلحترام المجتمعي كمعضلة رئيسة 

مالحظة: تستند النسب المئوية اإلجمالية إلى 3٢٠ مشارك مؤّهل في اإلستبيان؛ 
تستند النسب اإلجمالية الفرعية التي توّزع المستجيبين على الّنساء والرجال إلى 

عدد المشاركين الذين أجابوا أنهم يواجهون التحدي / التحّديات المطروح)ة(

المصادر: بحث أظالل الّثاني لجانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي )٢٠١9(؛ 
ZP تحليل

 الرسم التوضيحي 8:
التحّديات المجتمعّية التي تواجه المشاركين في 

اإلستبيان من جانب العرض 

 - طالب هندسة معمارّية - مستهلك خاّص لمنتجات الّتصميم المحّلي

 "الّتصميم ما يحتسب كمهنة!"
"أعتقد إن العقبة الّلي تواجه معظمنا هي 

 التوظيف."

ما هي التحّديات 
الرئيسة التي 

تواجه الّتصميم 
المحّلي؟
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.32.33 في طّيات التصميم أظالل    +   البحث

في اإلستطالع الوطني، إذ قال 7٪ من المشاركين أأّنهم 
واجهوا تحديات مع ذوي�هم، وقال 4٪ أأّنهم واجهوا تحديات مع 
دعم أصدقائهم لهم كما يظهره الرسم التوضيحي ٨: التحّديات  

  المجتمعّية   التي   تواجه   المشاركين   في   اإلستبيان   من   جانب   العرض.

وتحّدث المصّممون الممتهنون عن تحّدياتهم في فرض إحترام 
العائلة واألصدقاء لخيارهم المهني. ويتجّلى نقص اإلحترام هذا من 

 خالل دفع مستحقاتهم، إذ يحصلون على جزء بسيط مما يكسبه 
 المصّممون ومكاتب الّتصميم العالميين.

أأّثرت جائحة كورونا على الّنساء حول العالم سلبًيا جًدا، وكان وقع 
العمل من المنزل ضاغًطا كثيًرا على المصممات وفي خاصة على 

األّمهات الشابات.

 الّتعليم والمعرفة
 وجهات نظر جانب الطلب:

"ما تالقي برامج تعليّمية أو إرشادّية مناسبة تم تطويرها لدعم 
هؤالء األشخاص ]المصّممين[." - مستهلك مؤّسساتي لمنتجات 

الّتصميم المحلي

"أعتقد أأّنه قبل الّتركيز على الجانب الخاّلق، علينا الّتركيز 
على الّناس، وعلى تعليمهم كيفّية التعامل معنا ومساعدتنا 

]كمصّممين[." - مستهلك مؤّسساتي لمنتجات الّتصميم المحلي

"في حاجة للمعرفة." - مستهلك مؤّسساتي لمنتجات الّتصميم 
المحلي

 وجهات نظر جانب العرض:
"أقدر أقول إّن المواد الّلي استفدت منها ما كانت بالعربي يعني 
األشياء الّلي تلّقينها بالعربي إنِت عارفتها يعني مو شيء جديد 

أتعّرف عليه." - مصّمم أزياء مبتدئ

 حقوق الملكية الفكرية
 وجهات نظر جانب الطلب:

"]....[ التحّدي اآلخر كان المقّلدين. ]....[ حّتى لو حصلت على براءة 
 اختراع، راح تالقي العديد من الّناس الّلي يحاولون يقلدونك." 

- مستهلك مؤّسساتي لمنتجات الّتصميم المحلي

 وجهات نظر جانب العرض:
"أعتقد كمان إن الناس الزم تحترم ّتصميم المصّممين ]...[ أنت ما 

تملك حقوق طبع ونشر لّتصميمك، لكن الزم الناس تحترم هذا 
 الشيء. أنا ما راح أنسخ شيء؛ رح أحاول أعمله على طريقتي." 

- مصّمم مجوهرات ممتهن

تقاربت مخاوف جانَبي العرض والطلب من بعضها البعض لّما تطّرق 
البحث إلى التحّديات التي تواجه حماية الّتصميم المحلي واالعتراف 
فيه من منظور الدعم التنظيمي وحقوق الملكية الفكرية. وتطّرق 
المشاركون إلى مخاوفهم المتعّلقة في تقليد األعمال، كما أّكدوا 

على نقص الوعي حول انتهاك حقوق الطبع والنشر وتقليد األعمال 
غير المسجلة بواسطة براءة إختراع. والحظ المشترون والمصّممون 

كيف يعيق هذا األمر دافع اإلبتكار، إذ يحّد من الجهود المبذولة 
لبناء ميزة تنافسية عالمية.  

 حقوق ملكية العالمات التجارية الوطنّية
 وجهات نظر جانب الطلب:

"ما أعتقد إن المجتمع الدولي عنده ]...[ فكرة عن ]…[ "ُصنع في 
 الّسعودّية"، ]…[. نحنا مو بالواجهة العالمّية، نحنا مو هناك." 

- مستثمر وهاوي جمع منتجات الّتصميم المحّلي.

 وجهات نظر جانب العرض:
"المنتج السعودي راح يكون له قيمة لّما يكون في اكتفاء ذاتي في 

الدولة نفسها. يعني المواد اّللي يستخدموها، األدوات كلها من 
نفس الدولة." - طالب في ّتصميم المنتجات

شّدد المشاركون في البحث من جانَبي العرض والطلب على أهمّية 
مشاركة المعرفة والوصول إلى العلم والتدريب المهني والمدربين. 

وساد رأي للمصّممين، على تنّوع مسيراتهم المهنية، مفاده أّن 
ما زال العثور على المعلومات والوصول إلي�ها في صناعة الّتصميم 

المحلية محكوًما بوضع هيكلية استراتيجية منّظمة وشاملة ومتاحة 
 للجمي�ع.

أظهر الرسم التوضيحي 9: تحّديات   الوصول   إلى   الموّجهين   التي  
 تواجه   المشاركين   في   اإلستبيان   من   جانب   العرض   أّن 33٪ منهم 
يكافحون للوصول إلى الموجهين. وبينما شّكلت السيدات ٪66 

من إجمالي المشاركين في االستطالع، من المهم مالحظة أن ٪7٠ 
من المستجيبين الذين يواجهون هذا التحدي هم نساء في مراحل 
مختلفة من مسيراتهم المهنية في مجال التصميم. وصّرح ما يقرب 
٠3٪ من المشاركين في اإلستطالع عينه أّن ليس لهم نموذج رائع 

يحفزهم أو يلهمهم.

وذكر بعض المصّممين أّن الموارد العلمّية ذات الجودة العالية غير 
متوّفرة في اللغة العربّية، كما أّن تسعيرة التعليم وفرص التدريب 

باهظة الثمن.

تطّرق المصّممون في إطار المناقشات الموّجهة إلى التحّديات التي 
يواجهونها بسبب مشاكل وخصائص شخصية، مثل صعوبة إدارة 

الوقت، والخوف من المخاطرة، والتردد. وأّكد المصّممون أّن هذه 
الوقائع تعيق نمّوهم الشخصي ال بل تشّلهم أحياًنا، وأأّنهم يحتاجون 

إلى التعليم والتدريب لبناء قدراتهم ومهاراتهم.

وأثيرت الحاجة أن يكون التعليم عملًيا أكثر، فيأِتـَي في سبيل 
ممارسة مهنة المصّمم. واعُتِبر التخصص في مجاٍل معّين عقبة كبيرة 
في سبيل النمو المهني، إذ يضطّر الطامحون إلى الّلجوء إلى التعلم 

الذاتي بداًل من بناء قدراتهم من خالل طريقة منهجية. وباألكثر، 
شّدد المشترون والمصّممون على الحاجة إلى دورات تدريبية عالية 

الجودة تعّزز قدرات المصّممين القانونية والتشغيلية واإلدارية 
 والمالية والّريادّية في األعمال.

"]...[ األسعار جّدًا عالية، ]...[ يعني هذه الدورات صارت موجودة 
قبل ما كانت موجودة." - مصّمم أزياء مبتدئ

"أنا أحس ممكن المشكلة هي الترجمة بين القطاع األكاديمي 
 والّسوق." - طالب في ّتصميم المنتجات

- مستهلك مؤّسساتي لمنتجات الّتصميم المحلي- مستهلك مؤّسساتي لمنتجات الّتصميم المحلي - مصّمم مجوهرات ممتهن- طالب في ّتصميم المنتجات

"ما تالقي برامج تعليّمية أو إرشادّية 
مناسبة تم تطويرها لدعم هؤالء األشخاص 

 ]المصّممين[." 

"]....[ التحّدي اآلخر كان المقّلدين. ]....[ 
حّتى لو حصلت على براءة اختراع، راح تالقي 
 العديد من الّناس الّلي يحاولون يقلدونك."

  

"أنا أحس ممكن المشكلة هي الترجمة بين 
 القطاع األكاديمي والّسوق." 

"أعتقد كمان إن الناس الزم تحترم ّتصميم 
المصّممين ]...[ أنت ما تملك حقوق طبع 

ونشر لّتصميمك، لكن الزم الناس تحترم هذا 
الشيء. أنا ما راح أنسخ شيء؛ رح أحاول 

أعمله على طريقتي." 

 الرسم التوضيحي 9:
تحّديات الوصول إلى الموّجهين التي تواجه المشاركين 

في اإلستبيان من جانب العرض 

مالحظة: تستند النسب المئوية اإلجمالية إلى 3٢٠ مشارك مؤّهل في اإلستبيان؛ 
تستند النسب اإلجمالية الفرعية التي توّزع المستجيبين على الّنساء والرجال إلى 

عدد المشاركين الذين أجابوا أنهم يواجهون التحدي / التحّديات المطروح)ة(
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.34.35 في طّيات التصميم أظالل    +   البحث

"]...[ تقديم شيء ما وفًقا لمعيار معّين لنقدر نقول إن هذا الشيء 
"صنع في المملكة العربّية الّسعودّية "وأنا أعرف إّنه "صنع في 
 المملكة العربّية الّسعودّية" فيعني هذا وهذا وهذا وذاك." 

- مصّمم داخلي ناشئ 

كثرت جهود القطاَعين العام والخاص منذ انتهاء البحث لتنمية 
العالمة التجارية الوطنية "صنع في المملكة العربية السعودية"، 
وأّكد كالهما أّن ما زال تطوير العالمة التجارية في مرحلة مبكرة 

ويحتاج إلى المزيد من اإلستثمارات االستراتيجية. وأوضح 
المشاركون في البحث أّن نجاح بعض المصّممين هي حاالت فردّية 
ومقتصرة على مجموعة صغيرة منهم، فال يمكنهم، لوحدهم، بناء 

وقع عالمي للعالمة التجارية "صنع في المملكة العربية السعودية". 
وشّدد االستبيان على صّحة هذا األمر كما يظهره الرسم التوضيحي 
١٠: أهمية التعرف على منتجات التصميم أأّنها "ُصنعت في المملكة 

العربية السعودية"، إذ أجاب 79٪ من المشاركين بـ"مهم جًدا" أو 
"مهم". 4٪ فقط من المشاركين اعتبروا هذا األمر "غير مهم".

ومن المثير لإلهتمام أّن لم ينادي أّي من المشاركين إلى بناء عالمة 
تجارية وطنية في هذه المرحلة المبكرة. ويقّدم البحث في هذا 

النحو تحديات مهّمة يجب حّلها للتمكن من تطوير عالمات تجارية 
 وابتكارات واستثمارات مطلوبة عالمًيا.

شّكلت مقاربة التسعير المحلي نقاًشا كبيًرا بين جانَبي العرض 
والطلب، وكانت قّلة الثقة من صلب المعادلة. أّكد رأٌي عام على 

اإلفتقار إلى المعرفة الكافَية للتسعير ولتكلفة الجودة والمواصفات 
المرجّوة. وفي المقابل، اشتكى المشترون والزبائن من المبالغة في 
تسعير المنتجات والخدمات الّسعودّية الصنع، فكان التسعير نقطة 
خالف رئيسة ونقطة سوء فهم ونقطة سوء إدارة لتوقعات جانَبي 

السوق من بعضهما البعض.

تحّدث المصّممون المحليون عّما ُيعيق إدارة التسعير الفّعالة، 
كالمبالغة في الّتسعير على طول محطات سالسل التوريد، 

ومحدودّية البنية التحتية، وشّح الموارد، فيضطّرون إلى فرض 
أسعار عالية، يدفعها الزبون في نهاية المطاف، علًما أّن هذا 

الّتسعير ُيبِعد المشتري عن الّتصميم المحلي ويرّسخه في األسواق 
 العالمّية بحًثا عن أسعار أقّل يعتبرها أكثر معقولة وإنصاًفا.

وبينما تساهم الضرائب المرتفعة على الجمارك وعلى استيراد 
المواد والمنتجات في توطين التكلفة، ال يزال السوق في حاجة إلى 

 توحيد أسعار معقولة للبدائل المحلية.

شهدت جائحة كورونا ارتفاعات كبيرة في أسعار الموردين بسبب 
نقص، ال بل ندرة المواد. وإذ غالًبا ما حصلت المشاري�ع الكبيرة 

على حاجاتها من السوق، تأأّثرت مشاري�ع التصميم األصغر من هذا 
النقص.

تضغط الربحية واالستدامة بشكٍل خاص على المصّممين الشباب 
من ليس لهم حقوق عالمة تجارية ونقاط بي�ع ثابتة وقاعدة 

زبائن دؤوبين. ويأتي إيجاد التوازن الصحيح بين السعر المطلوب 
وإستعدادّية جانب الّط�لب للدفع وكمية الّط�لب الكافية من أهّم 

العقبات أمام تطوير صناعة الّتصميم المحلية في الّسعودّية.

اقترح بعض المصّممين معايير تسعير موّحدة لدعم نمو الصناعة، 
والحظنا أّن منظومة الّتصميم تفتقر إلى حوار كاٍف بين العرض 

 مستويات التسعير ومعاييره
 وجهات نظر جانب الطلب:

ا، منتج بكّميات كبيرة ]...[  "]إذا[ كنت أشتري شيء مصنوع محّليًّ
 يكون أغلى من في الخارج، راح أفّكر "طّيب، ليش؟" غير منطقي." 

- مستهلك خاص وهاوي جمع منتجات الّتصميم المحلي

"ما أأّتوقع نفس األسعار الّلي أحّصلها من المصّممين العالمّيين، أو 
المّصممين المعروفين." - مشتري منتجات الّتصميم المحلي

"]...[ أعتقد إن المستهلك تحدٍّ أيضًا ]...[. المستهلك هنا حّساس 
جّدًا للسعر، هو مستعد يضّحي بالجودة ]...[ مقابل الّسعر. ما أحد 

يبغى ]...[ يدفع ثمن اإلنتاج بإتقان." - مستهلك خاص وهاوي جمع 
منتجات الّتصميم المحلي

 وجهات نظر جانب العرض:
"هم ]المشترون[ ما يثقون في ]المصّممين[ الّلي يطلبون السعر 

المناسب، يقولون أوكي نعرف شخص ممكن يساوي�ها بسعر أقل." 
- مصّمم جرافيك مبتدئ

"نادرًا ما تجد هنا في سوقنا شخص أو شركة تبي�ع هذه األشياء 
بمواصفات دولّية جّيدة وبأسعار معقولة." - مصّمم مجوهرات 

ممتهن

"الناس يريدونك، الكثير منهم، ال يمكنك مساعدتهم كّلهم، ممكن 
تصاب بالجنون من السعر، لمجرد إن لديك طلب، لكن ما هو السعر 

المبّرر؟" - مهندس ممتهن

" ]...[ شخصّيًا ما أعرف كيف أسّعر ّتصميماتي الخاّصة." - مهندس 
ممتهن

"أعتقد إّننا بحاجة إلى وضع معايير لكيف تسّعر نفسك ]كمصّمم[، 
يعني ... تعمل إيش؟" - مصّمم جرافيك مبتدئ

- طالب في ّتصميم المنتجات- مستثمر وهاوي جمع منتجات الّتصميم المحّلي

"ما أعتقد إن المجتمع الدولي عنده ]...[ 
فكرة عن ]…[ "ُصنع في الّسعودّية"، ]…[. 

 نحنا مو بالواجهة العالمّية، نحنا مو هناك."
  

المنتج السعودي راح يكون له قيمة لّما 
يكون في اكتفاء ذاتي في الدولة نفسها. 
يعني المواد اّللي يستخدموها، األدوات 

 كلها من نفس الدولة." 

- مستهلك خاص وهاوي جمع منتجات الّتصميم 
المحلي

- مصّمم مجوهرات ممتهن

ا،  "]إذا[ كنت أشتري شيء مصنوع محّليًّ
منتج بكّميات كبيرة ]...[ يكون أغلى من 
في الخارج، راح أفّكر "طّيب، ليش؟" غير 

 منطقي." 

"نادرًا ما تجد هنا في سوقنا شخص أو شركة 
تبي�ع هذه األشياء بمواصفات دولّية جّيدة 

 وبأسعار معقولة." 

 الرسم التوضيحي 10:
أهمّية التعرف على منتجات الّتصميم أأّنها “ُصنعت في المملكة العربّية السعودية"
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.3٦.3٧ في طّيات التصميم أظالل    +   البحث

تخلق الجودة بنفسك. " - مصّمم داخلي ناشئ

"المشكلة هي الثقة. الناس ما عندها الثقة يعني ما عندها زي بّرا 
معايير وما عندهم هل إثباتات ف... الثقة. - طالب ّتصميم منتج

تكّرر موضوع الجودة في إطار البحث، وشمل الّتصميم والِحَرف، 
فإدارة سلسلة التوريد والتسعير والتغليف والتسليم وخدمة 

الزبائن. وضع المشترون والزبائن من جانب الطلب أهّمّية كبيرة 
على الجودة، وصّرحوا خالل المناقشات الموّجهة عن إخالصهم 

للمصّمّمين المحليين الذين يصممون مع جودة.

تقاطع النقاش بين التسعير والجودة، فعّلق بعض المشترين 
على حساسّية الزبائن السعوديين تجاه األسعار ووقفوا إلى جانب 
المصّممين المحليين الذين يجدوا أنفسهم يعملون في بيئة يرعاها 

معيار رغبة الدفع المحدودة وليس أهمّية المنتج ذو الجودة 
العالية. وأضاف غيرهم أّن غالًبا ما تكون جودة المنتجات المحلية 

أقّل من تلك المنتجة في الدول اأُلخرى، وذكروا تحّديات الحصول 
إلى إنتاج تصميم كبير تكون جودته مضمونة.

وتحّدث المصّممون المحليون عن العقبات والمشاكل والصراعات 
اليومية مع الجودة. وظهرت مراقبة الجودة كتحٍد بحّد ذاته، ما 

يعيق صناعة مربحة ومستدامة ومترّسخة في المملكة. وتساهم 
القيود المفروضة على المصّممين من حيث تجربة وتصميم أفكارهم 
ومنتجاتهم في زيادة التحّديات المتعّلقة في مراقبة الجودة. وبدت 
الجودة دافًعا للعديد من المصّممين الستكشاف وسائل إنتاج في 

دوٍل ُأخرى. وفي غياب الدعم التنظيمي، يضطر المصّممون إلى 
الحّد من إنتاجهم َكي يتمّكنوا من مراقبة الجودة شخصًيا ومن وضع 

معايير ذاتّية حّتى من دون مشاركة سلسلة التوريد.

ظهرت مخاوف بشأن الثقة خالل المناقشات مع المصّممين، 
حيث أوضح بعضهم أّن غياب معيار موثوق ومشترك للّتصميم 

يصّعب عملّية إدارة الجودة ومراقبتها. ويدرك المصّممون أّن من 
دون عامل الثقة، يكافح المصّممون للبي�ع ولتنمية أسواقهم، 
وللمساهمة في تعزيز الّسعودّية كمعيار للجودة ُيعَتمد عليه 

وُيعَتَرف فيه دولًيا.

وشرح المصّممون أّن ندرة الوصول إلى الموارد الكافية تعيق رزنامة 
التصني�ع واإلنتاج والتسليم، ما يؤّثر على العرض الموسمي، فتتزاحم 
الطلبات وتنقطع المنتوجات من السوق، ما يشير أيًضا إلى التقييد 

الهيكلي لحجم سوق الّتصميم المحلي بالرغم من إمكانّية النمّو 
الكبيرة.

وكما في موضوع التسعير المنصف، يتبادل جانبا العرض والطلب 
القليل من النقاش حول جودة الّتصميم.

 الموارد
 وجهات نظر جانب الطلب:

"]...[ ليس لدينا بنية تحتّية." - مستهلك مؤّسساتي وخاص 
لمنتجات الّتصميم المحلي

"تفتقر إلى الوصول إلى المواد، هذه هي المشكلة." - مستهلك 
خاص وهاوي جمع منتجات الّتصميم المحلي

"يحتاج التنفيذ إلى موارد وتمويل." - مستهلك مؤّسساتي وخاص 
لمنتجات الّتصميم المحلي

 وجهات نظر جانب العرض:
"]....[ أحس هل شيء صعب ما في يعني أحد يدعمنا."  - مصّمم 

أزياء مبتدئ

" أيًضا إحدى األشياء الّلي يواجهها المصّممون هي صعوبة الوصول 
إلى الموارد مثل المواد الّلي نحتاجها، مثل األحجار والماس وما 

إلى ذلك. نادرًا ما تجد هنا في سوقنا شخص أو شركة تبي�ع هذه 
األشياء بمواصفات دولّية جّيدة وبأسعار معقولة." - مصّمم 

مجوهرات ممتهن

"أنا أحس ٕالزم نتعّرف كمان على سوق ال...السوق عندنا سوق 
 العمل وين إن نحنا كيف نصل لمصانع." - مصّمم أزياء مبتدئ

ن. وعلى السوق أن  والطلب للوصول إلى تسعيٍر منصف ومحسَّ
يِجد نقطة التوازن بين جانب العرض الذي يسّعر بناًء على التكاليف 
والربح، وجانب الطلب الذي يرغب في دفع مبالغ يعتبرها معقولة 

ومنصفة.

 الجودة
 وجهات نظر جانب الطلب:

"]...[ ترين تصاميم جميلة، لكّنها ]...[ جّمعت بطريقة رديئة، وهذا 
أمر يزعجني ألّن من الواضح إّن هناك موهبة في الموضوع، ولكن 

]...[ مربط الفرس في القدرات التصنيعّية." - مستهلك خاص 
لمنتجات الّتصميم المحلي

"يتعّلق األمر بالمبلغ الّلي استثمروه في جودة المنتج." - مستهلك 
خاص لمنتجات الّتصميم المحلي

"]...[ أعتقد إن إذا تريدون تشترون قطعة ذات جودة عالية، ما 
تالقونها إيجادها ألّن المستهلك بشكل عام غير مستعد لدفع 

الّثمن." - مستهلك خاص وهاوي جمع منتجات الّتصميم المحلي

"]....[ بعض المصّممين ينتجون في موسمين، وآخرون يفشقون 
عن موسم، والبعض اآلخر ينتج في عام وال ينتج لعامين بعد ذلك. 

ال يوجد تناسق في اإلنتاج، وأعتقد أّن هذا يعود للبنية الّتحتّية 
والّتمويل والّدعم و]...[ والوحي أو أّي كان، والّتعليم." - مستهلك 

خاص لمنتجات الّتصميم المحلي

 وجهات نظر جانب العرض:
"المصانع نادرًا يعني يكون نتاجها صراحة مظبوط. احنا نتعب في 

المصانع الّسعودّية. ]....[" - مصّمم مجوهرات ممتهن

"بالنسبة لي، على سبيل المثال، جودة العمل، الجودة الّلي تبحث 
عنها ليست بالضرورة جودة يمكنك الوصول إلي�ها. لذا عليك أحيانًا 

- مصّمم داخلي ناشئ مستهلك خاص لمنتجات الّتصميم المحلي

"]...[ ترين تصاميم جميلة، لكّنها ]...[ 
جّمعت بطريقة رديئة، وهذا أمر يزعجني ألّن 
من الواضح إّن هناك موهبة في الموضوع، 

ولكن ]...[ مربط الفرس في القدرات 
التصنيعّية." 

"بالنسبة لي، على سبيل المثال، جودة 
العمل، الجودة الّلي تبحث عنها ليست 

بالضرورة جودة يمكنك الوصول إلي�ها. لذا 
 عليك أحيانًا تخلق الجودة بنفسك."

- مستهلك خاص وهاوي جمع منتجات الّتصميم 
المحلي

- مصّمم أزياء مبتدئ

"تفتقر إلى الوصول إلى المواد، هذه هي 
 المشكلة." 

"أنا أحس ٕالزم نتعّرف كمان على سوق ال...
السوق عندنا سوق العمل وين إن نحنا 

 كيف نصل لمصانع." 

 الرسم التوضيحي 11:
تحّديات الوصول إلى الموارد التي تواجه المشاركين في 

اإلستبيان من جانب العرض 

مالحظة: تستند النسب المئوية اإلجمالية إلى 3٢٠ مشارك مؤّهل في اإلستبيان؛ 
تستند النسب اإلجمالية الفرعية التي توّزع المستجيبين على الّنساء والرجال إلى 

عدد المشاركين الذين أجابوا أنهم يواجهون التحدي / التحّديات المطروح)ة(
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.38.39 في طّيات التصميم أظالل    +   البحث

البحث يواجهون تحديات في التمويل. وفي إطار مناقشة الحواجز 
التكنولوجية، سّلط المصممون الضوء على تحديات الوصول إلي�ها 

وعلى قدرتهم المالية الضعيفة لالستثمار في األدوات والبرامج، 
وأوضحوا أّن العديد من هذه التقنيات معقدة ومكلفة. ولم يقّدم 

المشاركون في اإلستطالع التحديات التكنولوجية لرّبما بسبب 
طبيعة األسئلة اإلستراتيجّية والعريضة.

رّكز المشاركون أيًضا على التحّديات التي يواجهونها مع سالسل 
التوريد المحلية، فعّبر حوالي 4٠٪ منهم عن التحدي المتمثل 

في الوصول إلى الشركات المصنعة، وأظهر 3٠٪ من المستجبين 
تحّديات تطال الوصول إلى الموّردين. ولّما شّكلت النساء 75٪ من 

هذه الّنسب، نذّكر أّن الّنساء هّن غالبّية المشاركين في البحث. 
وأضاف بعض المصّممين في لقاءات جانب العرض المرّكزة أنهم 

غالًبا ما يواجهون نقًصا في إحتراف الموّردين والمصّنعين المحليين 
والذين يعّدلون على مواصفات الّتصميم فال يّتبعون ضوابط الجودة 

واألسعار كما هو مّتفق عليه تعاقدًيا. وقال آخرون أنهم يفتقرون 
إلى دليل يعرض الموّردين المحليين في السوق، فيّتجهون إلي�هم 

لتصني�ع ولتغليف منتجاتهم وإبداعاتهم الّتصميمّية.

واألهم أّن اإلفتقار إلى الوصول إلى المواد والموردين المحليين 
يصّعب على المصّممين االستثمار في تجربة منتجاتهم ووضع نماذج 

أولية لها. وعّبر ٢5٪ من المجيبين أّن مساحات صاالت العرض 
ا أمامهم. وتحّدث بعضهم عن النقص  المحّلّية تشّكل عائٍقا إضافيًّ

في المساحات اإلبداعية الخاصة في المصّممين للتطور واالزدهار، 
وذكروا التحّديات أمام تقسيم المناطق الصناعية الخاصة في 

الّتصميم.

حسب الجلسات الموّجهة، تتعلق التحّديات اللوجستية بشكل 
أساسي في تكلفة وصعوبات شحن المنتجات إلى المملكة. تعرقل 
رسوم االستيراد والتصدير الباهظة السعر وصول بعض المصّممين 

بفعالية إلى المشترين الدوليين، كما أّن ما زال تغليف المنتجات 
في صورة آمنة وفّعالة وفي سعر معقول تحّد مستمّر. أخيًرا، أوضح 

تحدث المشاركون في البحث من جانَبي العرض والطلب عن ندرة 
الموارد وصعوبة الوصول إلى القليل منها المتاح. شارك رعاة 

الّتصميم المحلي مخاوفهم بشأن نقص البنية التحتية التي تدعم 
المصّممين في بناء قدراتهم ووسائلهم وعملهم، كما أشار الكثيرون 

إلى مزايا اإلنتاج خارج المملكة، فأوضحوا أن للمصّممين في البلدان 
اأُلخرى سهولة أكبر لبناء ميزتهم التنافسية. وأوضح المصّممون 

أيًضا كيف تسّهل الدول اأُلخرى الوصول إلى المواد وإلى مرافق 
التصني�ع، فيدفع نقص الموارد في المملكة المصّممين خارج 

 الّسعودّية ويرّسخ توّجهم إلى بلدان أخرى.

وخالل جائحة كورونا، تأأّثرت مجاالت التصميم من التبعيات الخارجية 
ومن اإلعتماد المفرط على المصادر األجنبّية، ما دفع المصممين إلى 

التوجه نحو موّردين من خارج السعودية.

وصف المشترون ورعاة الّتصميم المحلي المشاركين في المناقشات 
من جانب الطلب التحّديات التي يواجهونها في العثور على 

المصّممين السعوديين أو في الوصول إلي�هم في السوق المحلية. 
وإذ تحّدث المشاركون عن غياب دليل صناعي، تسّهل المنصات 

اإللكترونية االستجابة إلى هذا النقص، فتجمع معلومات للتواصل 
مع المصّممين. وذكر مستهلكو الّتصميم المحلي نقص البائعين 

ا على تجربة المستهلك عند شراء الّتصميم  الممتهنين، ما يؤّثر سلبيًّ
المحلي.

وتحدث المصممون عن التحديات المتعلقة بالموارد والتي تندرج 
في خمس فئات: الحواجز المالية والحواجز التكنولوجية والحواجز 

اللوجستية والحواجز المتعّلقة في سالسل التوريد والحواجز 
المتعّلقة في العالمة التجارية. وشملت التحديات المالية الوصول 

المحدود إلى المستثمرين وإلى فرص التمويل وإلى المنح وإلى 
المسابقات ذوات الجوائز وإلى القروض المصرفية المناسبة 

ألصحاب األعمال الحرة وللشركات الصغيرة. وأظهر الرسم 
التوضيحي ١١: تحّديات   الوصول   إلى   الموارد   التي   تواجه   المشاركين  

 في   اإلستبيان   من   جانب   العرض   أّن أكثر من ٢5٪ من المشاركين في 

المصّممون في الّسعودّية أّن استمرارّيتهم مرتبطة في تكّيفهم 
السري�ع مع السوق، أي اإلستجابة له من خالل وسائل تحّرر عملّية 

الّتصميم واإلنتاج والتسليم.

وتبّين أيًضا أّن بعض المصّممين يضطرون للتضحية في فردية 
عالماتهم التجارية وفي شخصّيتها، وهو قرار قد يكون مدمًرا في 

 صناعة تضع ثقلها وراء أصالة العالمة التجارية وقيمتها المضافة.

 البي�ع والتسويق
 وجهات نظر جانب الطلب:

"أستطي�ع أن أرى العديد من المصّممين الموهوبين، لكن ليس 
لدي�هم الفرصة لعرض تصاميمهم... " - مستثمر وهاوي جمع 

منتجات الّتصميم المحلي

 وجهات نظر جانب العرض:
"الزبائن ما، مو موجودين، صعب." - مصّمم جرافيك مبتدئ

"في البداية، ]...[ إنت لّسة اسمك وال شيء، إنت تّوك بادي ف... 
صعب جّدًا تجيب الناس عندك." - مصّمم جرافيك مبتدئ

"]...[ أعتقد إن التسويق، مثل التسويق الذاتي أحيانا يكون صعب 
بعض الشيء، وكأّنه يعتمد على معارفك، إذا كنت تعرف أشخاص 

مهّمين يمكن يساعدوك في االزدهار." - مصّمم جرافيك مبتدئ

"]...[ هذه أّول يعني إذا ما حتسهّلي الطريق إّني أبي�ع فين حبي�ع؟ 
أخّلي في بيتي؟ فما بتعطيني رخصة بسهولة، ما بتعطيني محل، 
فين حبيعو؟ أوكي عندي المنتج بعد ما تسهّلي افتح المحل الّلي 
ححط فيه المنتج الزم ينحط على طاولة هادي الطاولة فين؟ إذا 

بس بعمّله تسويق، طب كيف ممكن أسّوقه وهو ممنوع أبيعه من 
 بيتي. ]....[  في قيود." - مصّمم مجوهرات ممتهن

تواترت تحّديات المصّممين الرئيسة أمام التسويق والتواصل مع 
الزبائن في السعودية، وأوضح المصممون المبتدئون والممتهنون 

صعوبة إدارة لوجستية إفتتاح عمل تجاري وتسويق األعمال للّزبائن 
المعنيين. وأثبت الرسم التوضيحي ١٢: تحّديات   الوصول   إلى   الّزبائن  
 التي   تواجه   المشاركين   في   اإلستبيان   من   جانب   العرض   أّن 33٪ من 
المشاركين يواجهون تحّديات للوصول إلى الّزبائن بغّض النظر عّما 
كانوا رجال أو نساء مع العلم أّن أغلبّية المشاركين في اإلستطالع 

نساء.

 - مصّمم جرافيك مبتدئ

"]...[ أعتقد إن التسويق، مثل التسويق 
الذاتي أحيانا يكون صعب بعض الشيء، 

وكأّنه يعتمد على معارفك، إذا كنت تعرف 
أشخاص مهّمين يمكن يساعدوك في 

االزدهار."
- مستثمر وهاوي جمع منتجات الّتصميم المحلي

"أستطي�ع أن أرى العديد من المصّممين 
الموهوبين، لكن ليس لدي�هم الفرصة لعرض 

 تصاميمهم... " 

 الرسم التوضيحي 12:
تحّديات الوصول إلى الّزبائن التي تواجه المشاركين في 

اإلستبيان من جانب العرض 

مالحظة: تستند النسب المئوية اإلجمالية إلى 3٢٠ مشارك مؤّهل في اإلستبيان؛ 
تستند النسب اإلجمالية الفرعية التي توّزع المستجيبين على الّنساء والرجال إلى 

عدد المشاركين الذين أجابوا أنهم يواجهون التحدي / التحّديات المطروح)ة(
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.40.41 في طّيات التصميم أظالل    +   البحث

وذكر المصممون أأّنه في حين تتعّطش منظومة التصميم للنمو، 
ما زالت المعارض والمؤتمرات التي تقّربهم من الزبائن نادرة. ومن 

المثير لإلهتمام أّن 5٠٪ من المجيبين وجدوا صعوبة متوّسطة في 
البي�ع في المملكة، واعتبر ١١٪ من المجيبين أّن عملّية البي�ع سهلة 

أو سهلة للغاية كما يظهره الرسم التوضيحي ١3: سهولة   بي�ع  
 الّتصميم   حسب   خبرة   المشاركين   في   اإلستبيان   من   جانب   العرض  . 

غير أّن ٢7٪ من المجيبين وجدوا البي�ع في السعودية صعًبا أو 
صعًبا للغاية، ما يشّكل مؤشًرا على تحديات في مجاَلي الشمولية 

واإلنصاف والتي تواجه بعض المصممين المحليين. ولم يستطع 
١٠٪ من المشاركين في االستطالع أن يتحّدثوا عن مدى صعوبة 
تجاربهم المبيعّية في المملكة حتى اآلن، لربما بسبب عدم توّفر 

نقطة للمقارنة مع األسواق أو المساحات اأُلخرى.

شرح بعض المصممين أهمية العالقات اإلجتماعية وأّكدوا أّن 
الوصول إلى السوق كما معرفة األفراد الشخصية من أهّم الموارد 

والعقبات في ممارسة األعمال التجارية. وأضاف البعض أأّنهم 
يعانون من قيود في التنظيم والترخيص، وأأّنهم يفتقرون إلى 

المعرفة البيروقراطّية، فطلبوا دعم الحكومة ليدركوا المتطلبات 
المطلوبة من أصحاب المتاجر والمصممين والعاملين المستقلين. 
واكتشف البحث أّن غالًبا ما يتّم تجاهل العاملين المستقّلين في 

اإلبتكار التنظيمي والسياسي، ما يتناقض مع تسهيل الحصول على 
الّرخص. ولّما يستمّر نمّو البنية التحتية التنظيمية في المملكة، 

أّكدت المناقشات الموّجهة الحاجة إلى دعم إضافي ليبقى 
المصّممون على توافق مع القوانين ومع أطر العمل، ولتسهل 

ممارسة أعمالهم التجارية في المملكة.

عالوة على ذلك، تحّدث كّل من المشترين والمصّممين عن غياب 
التغطية اإلعالمية واالستراتيجّية الاّلزمة لتطوير ولنشر المعرفة 
حول الّتصميم المحلي والصناعة، ما يعيق بناء عالقة متينة بين 

العرض والطلب. كما ُذِكَر أّن نقص االستثمارات اإلعالمية يعرقل 
النشر العالمي للمعلومات حول صناعة الّتصميم المحلية وفرص 

النمو في المملكة العربّية السعودّية.

 قيود جانب الطلب
حّددت المناقشات الموّجهة مع المشاركين من جانب الطلب تحدًيا 

فريًدا يواجه الزبائن والمشترين في الّسعودّية.

 الّشراء كعملّية خيرّية
 وجهات نظر جانب الطلب:

"إذا أعطيتهم الجودة، إذا عّلمتهم كيف يصّنعون بجودة أفضل، 
الجمي�ع راح يشترون وهّما في منازلهم، لكّنهم يشترون ]...[ كعمل 

خيري." - مستهلك خاص لمنتجات الّتصميم المحلي

"ما في مكان لمعاملة الّتصميم على أنه صدقة." - مستهلك خاص 
لمنتجات الّتصميم المحلي

ساد إنطباع في بعض المناقشات الموّجهة مع المشترين ورعاة 
الّتصميم أّن مقاربة زبائن الّتصميم المحلي تشبه معاملة المانح 

المحسن وليس معاملة المستهلك. في هذا اإلطار، ذكر البعض 
أأّنه من المتوّقع منهم أن يشتروا ّتصميًما محلًيا كفعٍل خيري أو 

كدعٍم للمصّمم، وليس ألّن المنتج مطروح للبي�ع بسعر معقول أو 
بجودة جيدة، األمر الذي يوضح أّن الطلب لم يصبح بعد محّرك 

سوق الّتصميم المحلي.

 الحفاظ على اإلرث
 وجهات نظر جانب الطلب:

"أعتقد إن هناك ]...[ مشكلة زمنّية فيوجد الكثير من الحرف 
التقليدّية الّلي تختفي بسبب وفاة ]...[ الخبراء الممارسين لها، 

والجيل األصغر... في فجوة كبيرة ]...[." - مستهلك مؤسساتي 
وخاص لمنتجات الّتصميم المحّلي

"]...[ التحدي هو تعزيز قدرة ]المصّممين[ على أن يكونوا قادرين 
على اإلنتاج، والوصول للثقافة ]...[ وأرشفة التاريخ الفعلي 

لشعوبهم." - مستهلك مؤّسساتي لمنتجات الّتصميم المحلي

واألهم من ذلك، أثار بعض المشترين وهواة جمع التصميم 
المحلي ورعاته قلقهم حول الحفاظ على تراث الحرفة والتصميم في 

السعودية، فيقلقون من زوال الحرف اليدوية مع تقّدم الحرفيين 
في العمر، ما ي�هّدد التوثيق الصحيح لمعايير الِحَرف المحلية العالية. 

وكان ألشهر جائحة كورونا األكثر صعوبة وطأة قوّية على الحرفيين 
 التقليديين بشكل خاص، إذ لم تشملهم فعلًيا موجة رقمنة الّدولة.

 نلتزم اإلصغاء
تفاعل المشترون والمصّممون مع البحث بتفاٍن وقّدموا للسوق 

انتقادات صادقة وبناءة. وإذ شارك المصّممون بشجاعة ومن دون 
عوائق تقييماتهم الذاتية لمسيراتهم في الّتصميم، أدركوا أأّنهم 

جزء من جماعٍة تواجه تحّديات وعقبات مماثلة أمام النمو. وبالّتالي، 
أصبحت جلسات البحث منّصة لبناء تضامن قوي. أمام هذا 

المشهد، نأخذ في أظالل على عاتقنا مسؤولّية اإلصغاء الّدقيق 
إلى هذه التحّديات الذاتّية ونحن نقّدر ماهّيتها في تمهيد الطريق 

أمام فرص بّناءة واستراتيجّية تعّزز الّتصميم المحلي.

- مستهلك مؤّسساتي لمنتجات الّتصميم المحلي- مستهلك خاص لمنتجات الّتصميم المحلي

"إذا أعطيتهم الجودة، إذا عّلمتهم كيف 
يصّنعون بجودة أفضل، الجمي�ع راح يشترون 

وهّما في منازلهم، لكّنهم يشترون ]...[ 
 كعمل خيري." 

"]...[ التحدي هو تعزيز قدرة ]المصّممين[ 
على أن يكونوا قادرين على اإلنتاج، 

والوصول للثقافة ]...[ وأرشفة التاريخ 
 الفعلي لشعوبهم." 
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.42.43 في طّيات التصميم أظالل    +   البحث

الفرص الّرئيسة لتفعيل صناعة الّتصميم 
يف المملكة العربّية الّسعودّية

محاور برزت في العديد من ورش العمل التحليلية االستراتيجية 
وجلسات التشاور والتجارب في السوق. على هذا النحو، نقدم 

تقريرنا األول عن الصناعة وندعوا إلى اتخاذ قرارات تقودها جماعة 
التصميم، وإلى ابتكار رشيق، ومساحة مفتوحة إلبداٍع ال حدود له 

يصبح تأثيره أكثر هدًفا.

يتحمل المعنّيون الوطنيون والمحليون مسؤولية طارئة الستخدام 
التمويل العام، والعتماد قوانين، ولإلستثمار في البنية التحتية، 

ولتمكين التسهيالت اأُلخرى للتصميم المحلي من دون تأخير. يلعب 
المشترون وهواة جمع التصميم المحلي دوًرا حاسًما في دعم 

التصميم المحلي وإمكانياته من خالل المساعدة في سد الفجوة 
بين العرض والطلب، بما في ذلك من خالل تشجي�ع سياسات 

المؤّسسات وممارسات الشراء الشخصية البتياع التصميم المحلي. 
ويتحّلى المستثمرون ورعاة التصميم في مرحلة تحتضنهم، إذ ُتظهر 
بيانات هذا البحث إمكانات عائد االستثمار لتطوير صناعة التصميم 

المحلية من خالل الّتوجيه والتمويل والرعاية وتسهيل وصول 
المشترين وبناء الوعي.

ويوضح فهرس بيانات التصميم المحلي أّن للموجهين دوًرا حاسًما 
في تطوير تقنّية وشخصّية المصممين المحليين وسالسل التوريد 

المحلية. وُتَعّد األوساط األكاديمية ومراكز األبحاث والمختبرات 
االستكشافية جوهرّية في تعزيز تطوير المحتوى المحلي من خالل 

نشر األبحاث وتقديم المساحة لوضع النموذج األولي ولإلبتكار 
وإلثبات مفهوم التصميم الجديد.

لدى الموردين والمصنعين والمغّلفين ومقدمي الخدمات 
اللوجستية في السعودية وجمي�ع خدمات الصناعة الرئيسة األخرى 

فرصة غير مسبوقة للنمو كسالسل توريد محلية عالية الجودة يمكن 
االعتماد علي�ها، ولهم إمكانّية كبيرة لتعزيز ممارساتهم وسياساتهم 

وكفاءاتهم وقدراتهم. ويمكن من خالل االستثمار التعاوني في 
التصميم المحلي تحقيق نجاح المصممين المحليين المستدام، 
فيتمكن المصممون المحليون من تمكين بعضهم البعض ومن 

اإلرتقاء إلى مستوى عاٍل من النزاهة واألخالق واألصالة كمبدعين 
وكمبتكرين يعملون في سبيل عالمة تجارية وطنية "ُصنع في 

السعودية" ذات المزايا الكبيرة، ما يقّدم للمصممين الدوليين منزاًل 
جديًدا لهم.

مًعا يمكننا تحويل صناعة التصميم المحلية وإطالقها فتساهم في 
حيوّية في استدامة النمو االجتماعي واالقتصادي في المملكة.

وهكذا، يقّدم هذا القسم مخطًطا أولًيا للفرص وللخطوات القادمة 
المتعّلقة في السياسة واالستثمار والتمكين، والتي يمكن أن 

تشارك في تحقيق رؤية ٢٠3٠ واالستراتيجية الوطنية لإلستثمار من 
 خالل مساهمات التصميم المحلي الملموسة:

وضع التعريف الوطني للتصميم المحلي   
الشروع في التخطيط االستراتيجي الوطني   

تنوي�ع المعايير لعالمة تجارية وطنية   
احتضان سوق تنافسي وفعال   

إقتراح تقسيم المناطق الصناعية للتصميم   
االستثمار في تطوير سلسلة التوريد المحلية   

بناء صناعة شفافة وقائمة على المعلومات   
األولوّية لإلستدامة في تطوير الصناعة   

التصميم من أجل الشمولية والتكافؤ   
تعزيز األصالة والتنوع   

ضمان األخالقيات والنزاهة   
دعوة الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي   

تعزيز الوعي العام   
االرتقاء في تعليم التصميم ومسيرات التعلم   

تسهيل التوجيه والمحتوى المحلي   
تمكين مسيرات التصميم المهنّية   

تسهيل الحصول على التمويل   
عرض المصممين لوصولهم العادل   

بناء شبكات للمصممين   
توثيق إرث التصميم المحلي   

االستثمار في البحث والتطوير  

 تطوير الّسوق ونمّوه
1. وضع التعريف الوطني للتصميم المحلي

أبحاثنا منصة إختبار وفرصة إلطالق جلسات استشارية عامة مع 
جماعة التصميم المحلي لوضع أول تعريف وطني رسمي للتصميم 

في السعودية. ويعّد هذا التعريف نقطة إنطالق تحّدد استراتيجية 
أوسع على مستوى الصناعة، ال بل تحّدد صوت التصميم في 
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السعودية اليوم. وفي األهمية عينها، كّلما استثمرنا في التصميم 
المحلي وناصرناه، كّلما تطّور، ومن األساس إعادة الّنظر في هذا 

التعريف مع الوقت وتعزيزه في ضوء التحوالت المستقبلية.

2. الشروع في التخطيط اإلستراتيجي الوطني

تسّلط نتائج البحث الضوء على إمكانية وجود حالة استثمار 
اجتماعي واقتصادي جادة ومؤّثرة، تتزايد وتتضاعف مع الوقت 
ونستكشفها عبر مجاالت التصميم العشرة التي يحّددها هذا 

الّتقرير وهي الهندسة المعمارية، وتصميم األلعاب اإللكترونية، 
وتصميم األزياء، وتصميم الغرافيكس، والتصميم الصناعي، وتصميم 

المعارض، والتصميم الداخلي، وتصميم المجوهرات، وتصميم 
المناظر الطبيعية، وتصميم المنتج. ويشمل ذلك دراسة المزايا 

الطبيعية والتنافسية لكل مجال وكيفّية مساهمة هذه المجاالت 
في رؤية ٢٠3٠ وفي الناتج المحلي اإلجمالي وفي الدبلوماسية 

الثقافية العالمية. ونحن اليوم في لحظة مميزة للمباشرة في هذا 
التمرين، إذ السعودية والعالم في تعاٍف من جائحة كورونا التي 

نأخذ منها دروس وفرص نستفيد منها في هدف التخطيط للصناعة 
والستدامة السوق. ونعتقد أّن وضع استراتيجية للتصميم يتّم 

مع مشاركة جماعة التصميم المحلي بغية ضمان دعمه الشعبي 
والمهني، وتماسك تنفيذه، وسرعته من حيث التواصل والشراكة 

مع المعنّيين المحّلّيين في التصميم. ومن األكيد أّن مناصرة التصميم 
المحلي تتطّلب تصميًما رائًعا. 

3. تنوي�ع المعايير لعالمة تجارية وطنية

يرتبط تأسيس قاعدة صلبة ومستدامة لقطاع التصميم المحّلي 
في تحديد وتنظيم وتفعيل معايير ممتازة، منها مدّونة أخالقيات 

وقواعد سلوك مهني، تؤّمن التناغم في التصميم المحّلي من 
خالل عبور التحّديات وفي خاّصة تلك المتعّلقة في النوعية، وشراء 

الموارد، وإدارة العقود، والتسعير من قبل جانب العرض. وبناًء على 
هذه المعايير اإلبتكارّية، من الضروري تفعيل وبناء قدرات جماعة 
التصميم المحلي وتزويدها باألدوات التي تمّكنها من النجاح. كما 

أن بناء وتطبيق المعايير العالية والممارسات المثالية في التصميم 

من الواضح بعد اإلصغاء إلى األصوات المتنّوعة في جماعة التصميم 
المحّلي أّن التصميم في السعودية يقّدم إمكانات واسعة ال بل 

ملفتة لإلستثمار اإلجتماعي واإلقتصادي. وإذ يظهر البحث أّن 
الفرص المتاحة أمام التصميم مهّمة، إاّل أّن للتأخير في اإلستجابة 

إلي�ها تكلفة يتحّملها كّل من المشترين والمصّممين.

يوضح التعريف الوطني المقترح للتصميم المحلي أّن ال غنى اليوم 
عن اإلستثمار في التصميم المحلي. فالتحديات التي تواجه التصميم 

المحلي هي في مثابة نقاط إنطالق رئيسة لفهم كيفية رعاية 
وتنمية الجماعة والصناعة. وبالّتالي، يقّدم قسم الفرص الّرئيسة 
لتفعيل صناعة الّتصميم في المملكة العربّية الّسعودّية توصيات 

مهّمة تمّكن السياسات.

ينطلق هذا القسم األخير من المواضي�ع التي شّكلت فحوى قسَمي 
"التعريف المشترك الوطني األول للتصميم في المملكة العربية 

السعودية" و"التحديات الرئيسة للتصميم المحلي في المملكة 
العربية السعودية"، ليقّدم بعدها المزيد من المحاور اّلتي تتعّلق 
في السياسة واالستثمار والتنمية االجتماعية واالقتصادية، وهي 

إلى ماذا يحتاج 
التصميم المحّلي 

ليزدهر في 
السعودية؟

أّي تعريف للّتصميم المحّلي 
قد يجمعنا جميًعا؟

 أّية إستراتيجية وطنية قد
 تدعم التصميم المحلي في

شكل أفضل؟ 

ما هي المقّومات الممتازة 
اّلتي قد تمّكن عالمة “صنع 

في السعودّية؟”
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وعليه، من الضروري تحسين وضع اإلستيراد والتصدير وإدخال بعض 
اإلبتكار وسهولة األعمال إلي�هما، فيستطي�ع المصممون من استيراد 

المواد التي يحتاجون إلي�ها وتصدير تصاميمهم وخدماتهم.

يرفض المصممون اليوم إحياء التحديات الكثيرة التي واجهوها 
خالل جائحة كورونا، فتبتعد العقلّية الجديدة اليوم عن التعويل 

المفرط وعن اإلعتماد الكّلي على المصادر الخارجية من أجل 
التصني�ع والتغليف، ما يمّهد الطريق أمام مقاربة جديدة للتصميم، 

فانطالقته الجديدة. والسوق الفّعال هو الذي يشارك فيه 
المعنيون على تنّوعهم، فيتوّسع حجم الّسوق، ويساهم في نضوج 

صناعة التصميم التي ما زالت اليوم في نشأتها.

وأظهر البحث اّتجاًها جديًدا في المملكة حيث ي�هتّم الزبائن 
والمستهلكون أكثر فأكثر في استكشاف التصميم المحّلي. ويظهر 

الرسم التوضيحي ١5: اتجاهات أساسية في ازدياد االهتمام 
بالسوق والتفاعل مع الزبائن كما تّم تحديده من جانب العرض 

أّن 56٪ من المصممين المشاركين في االستطالع يؤّكدون على 
ازدياد االهتمام السعودي في التصميم المحّلي، وأّن 3٠٪ من 

المستجيبين يشهدوا على تفاعل زبائنهم معهم. هذه المؤشرات 
مهمة لمراقبة قطاع التصميم المحلي ولضمان استمراره وتطوره 

في سوق يلعب في�ها الطلب دوًرا مهًما.

لذلك، من الجوهري تسيير عمل الحكومة في هذا اإلطار والحّد من 
تدّخلها. وعلى القطاع الخاص والمجتمع المدني واألكاديميين إتخاذ 

 دوًرا قيادًيا في تحديد السوق وتوجيه نمّوه.

المحّلي يعّزز المنافسة من جانب العرض وبالتالي يشّجع على عملية 
الشراء من قبل جانب الطلب. وتحديد المعايير أمر أساس من أجل 

احتضان العالمة التجارية “صنع في السعودية” والتي يمكنها أن 
تبني حقوق ملكية المصممين وأن تصبح وجهة معترف في�ها إقليمًيا 

وعالمًيا.

4. إحتضان سوق تنافسي وفعال

يوّفر بناء قطاع جديد في السعودية فرصة فريدة لدعم الجهود 
والمبادرات التي تسّهل األعمال في المملكة، أي تخفيف العقبات 

أمام الوصول إلى الزبائن والمبيعات، وهو أمر مهم لبلورة نقطة 
االلتقاء بين جانَبي العرض والطلب، كما يلحظه إستطالع جانب 

العرض من بحثنا. وُيظِهر الرسم التوضيحي ١4: الوصول إلى الزبائن 
كطلب أساسي من جانب العرض أّن 4٠٪ من المستجيبين يعتبرون 
أّن الوصول إلى الزبائن معيار أساس للنجاح، ما يساهم في تسعيٍر 

يرتاح إليه كّل من المصممين والمشترين.

تساهم القوانين والسياسات في الحّد من العراقيل والتحديات 
أمام نمّو الّسوق وأعمال التصميم المحّلي على المدى الطويل، 
فيدخل مصّممون جدد إلى الّسوق ويتحّسن الّتنافس المهني. 

كيف يمكن تعزيز القدرات 
التنافسية للتصميم 

المحّلي فتزيد جاذبّيته؟

 الرسم التوضيحي 15:
اتجاهات أساسية في ازدياد االهتمام بالسوق والتفاعل 

مع الزبائن كما تّم تحديده من جانب العرض

180 
(5٦٪)

95 
(30٪)

١٠3 
)3٢٪(

57 
)١٨٪(

77 
)٢4٪(

3٨ 
)١٢٪(

 الرسم التوضيحي 14:
الوصول إلى الزبائن هو طلب أساسي للدعم

من قبل المستجيبين على االستبيان من جانب العرض

12٧ 
(40٪)

٨٢ 
)٢6٪(

45 
)١4٪(

مالحظة: ترتكز النسب المئوية اإلجمالية على 3٢٠ مشاركًا مؤّهاًل في االستطالع. 
وتستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم المشاركين بين إناث وذكور إلى عدد 

المشاركين الذين يرون االتجاه / االتجاهات الناشئة المطروحة

المصادر: بحث أظالل الثاني، استبيان مع جانب العرض من صناعة التصميم المحلية 
ZP ٢٠١9(؛ تحليل(

مالحظة: ترتكز النسب المئوية اإلجمالية على 3٢٠ مشاركًا مؤّهاًل في االستطالع. 
وتستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم المشاركين بين إناث وذكور إلى عدد 

المشاركين الذين اختبروا عامل / عوامل النجاح الرئيسية المطروحة

المصادر: بحث أظالل الثاني، استبيان مع جانب العرض من صناعة التصميم المحلية 
ZP ٢٠١9(؛ تحليل(
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٦. اإلستثمار في تطوير سلسلة الّتوريد المحلّية

من المهّم تغذية إّتجاه جماعة التصميم التي ترفض المرور في 
تحّديات جائحة كورونا التي أزعجت مسيرات المصممين المهنّية 

وعّرضت مشاريعهم للخطر. وبالتالي، من المهم دعم اإلكتفاء 
الذاتي، وتقليل اإلّتكال المفرط على الموردين في الخارج، وتسهيل 
الواردات والصادرات في شكل أفضل. ومن المناسب أيًضا تسهيل 

ممارسة األعمال التجارية بغية تحفيز الموردين في الخارج لدخول 
السعودية وتطوير سلسلة التوريد المحلية إنطالًقا من الخبرات 

العالمّية.

يستكشف الموّردون المحليون وأصحاب المصالح والمتخصصون 
والمستثمرون كيفّية المشاركة في سوق التصميم المحلي الكبير، 

من خالل مرافق التصني�ع وورش العمل والمصانع والخدمات 
القانونية وكتابة النصوص والطباعة والتغليف واالستيراد والتصدير 
وغيرها من الخدمات المتخّصصة. ومن المهّم دعم األعمال المحلّية 

ليعلو مستوى جودتها، ولتنمو أخالقّيتها، وليتّم اإلعتماد علي�ها. 
وتساهم القوانين، وبناء القدرات، وتحديد مناطق مخّصصة 

للتصميم في تحسين التواصل بين المعنيين في التصميم.

ويوّحد توطين التكلفة إستقرار أسعار السوق في المواد والخدمات 
المحلية للمصممين، ما يشّجع جماعة التصميم على المخاطرة 

واالبتكار وتقديم حلول جديدة للصناعة. وتؤّدي سالسل التوريد 

5. إقتراح تقسيم المناطق الصناعية للتصميم

تساهم مناطق التصميم الصناعّية وأنظمة التصميم المنّسقة في 
تعزيز النشاط االقتصادي الدائري، وتسهيل ممارسة األعمال 

التجارية من خالل تبسيط الوصول إلى الموارد والخدمات 
اللوجستّية والموردين، كما يظهره الرسم التوضيحي ١6: الوصول 

إلى ورش العمل والخدمات كعوامل نجاح رئيسية للمشاركين 
في استبيان جانب العرض حيث أوضح 55٪ من المشاركين في 

االستطالع أّن الوصول إلى المصانع وورش العمل بالغ األهمّية 
لنجاحهم. ويمكن أن تساعد هذه الكفاءات في تقليل تكلفة 

ممارسة األعمال التجارية، ما يسمح للمصّممين في توفير مزايا 
إقتصادية لزبائنهم كأسعاٍر أكثر تنافسّية، ومنتجات وخدمات تصميم 

تالقي الطلب، ما يؤّدي إلى زيادة كفاءة السوق وتعزيز جودة 
المنافسة فيه. ومن المناسب اإلهتمام في المناطق الصناعية 

للتصميم من خالل وضع نماذجها األولية وتوسي�ع نطاقها مع مراقبة 
قوانين تنظيمّية خاصة وممارسة أعمال ذات الجودة العالية لجذب 

المهتّمين إلى مجاالت التصميم.

وأيًضا، من المهّم إستكشاف سبل للحصول على التصاريح البلدية 
لفتح استوديوهات وورش عمل في المناطق السكنية ليصل 

المصّممون إلى السوق والّتقّرب من زبائنهم.

المحلية إلى إنشاء قيمة إقتصادية ملموسة للسعودية من خالل 
قياس مساهمات التصميم في الناتج المحلي اإلجمالي وخلق فرص 

عمل واإلستفادة من الربحية. وكّلما كانت سلسلة القيمة محلّية 
أكثر، كّلما كان شعار “صنع في المملكة العربية السعودية” أقوى.

٧. بناء صناعة شفافة وقائمة على المعلومات  

 

من الضروري اإلستمرار في إدخال أنظمة وسياسات تحّفز الشفافية 
وتضمن وصواًل عاداًل إلى المعلومات بغية تشجي�ع السوق ونمّوه 
الطويل األمد. ومن المؤقت تقديم قائمة وثائق مفتوحة المصدر 
تكون في مثابة مرجع للتسعير الموحد واألسعار والعموالت، ما 

يساعد على زيادة الشفافية ويسمح للمصممين وللموردين وللزبائن 
النظر في األسعار وفي العروض المالية للمشاري�ع.

وللمعلومات أن تكون متوّفرة للجمي�ع كأّي مصدر تمكيني آخر. 
لذلك، إّن الرقمنة في جمي�ع اللغات لألنظمة وللرخص وللسياسات 

التي يحتاج الي�ها المصممون من شّتى الجنسّيات كي يتماشوا 
مع القوانين والممارسات الصحيحة مهّم جًدا وهو فرصة إضافّية 
لبناء القدرات، نضف إليه رقمنة الضرائب، واالستيراد والتصدير. 
إاّل أّن الّرقمنة كحّل وحيد ليست مثلى، ال بل تهّمش الكثير من 

أركان التصميم الذين ال يتفاعلون مع اإلنترنت، في صورة خاّصة من 

كيف يمكن للشفافية وللوصول 
إلى المعلومات المساهمة 
في تعزيز التصميم المحلي؟

أين يمكن للمناطق المخّصصة 
للّتصميم أن تعّزز الصناعة؟

 الرسم التوضيحي 16:
الوصول إلى ورش العمل والخدمات كعوامل نجاح 

رئيسية للمشاركين في استبيان جانب العرض

1٧٧ 
(55٪)

١١6 
)36٪(

6١ 
)١9٪(

مالحظة: ترتكز النسب المئوية اإلجمالية على 3٢٠ مشاركًا مؤّهاًل في االستطالع. 
وتستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم المشاركين بين إناث وذكور إلى عدد 

المشاركين الذين اختبروا عامل / عوامل النجاح الرئيسية المطروحة

المصادر: بحث أظالل الثاني، استبيان مع جانب العرض من صناعة التصميم المحلية 
ZP ٢٠١9(؛ تحليل(

أين يمكن وضع سالسل 
التوريد وتشجيعها؟
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12. دعوة الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي  

يساهم تطعيم التصميم المحّلي بالسياسة واإلستراتيجّية والقدرة 
في إرتقاء المصّممين إلى المنّصات العالمّية. ويمكن أن تبدأ 

الدبلوماسّية الثقافّية من تبادل المعرفة وشراكات تطوير المهارات 
لتنطلق بعدها إلى شراكات في المسابقات والجوائز، فالتصميم 
المشترك واإلبتكار المشترك، ومن ثّم التطوير المشترك للملكّية 

الفكرّية من أجل المصلحة العامة. ويساهم خلق منّصة لإلبداع 
ولإلهتمام في استقطاب الشراكات الّدولّية ذوات الخبرة واألعمال 
والمراكز العالمّية، فتشارك في اإلستثمارات لتطوير صناعة التصميم 
في السعودية. وبالّتالي، تساهم الدبلوماسّية الثقافّية والشراكات 

العالمية في ارتقاء التنافسّية الوطنية وقيمة العالمة التجارية 
الوطنية "صنع في السعودية" وعالمات المصّممين المحّلّيين 

التجارية.

 التعليم ونمّو المسرية المهنّية
13. تعزيز الوعي العام      

  
ُيظهر هذا الّتقرير أّن التصميم صناعة من دون حدود وهو أيًضا 
مساهمة في الثقافة واالقتصاد والحكومة واأُلَسر، كما يظهره 

تعريفنا الوطني المقترح للتصميم المحلي والمستوحى من بحثنا 
المرتكز على الجماعة: "يمّس جمي�ع جوانب الحياة واإلقتصاد 

والبلد." ونحتاج، لبناء منصة انطالق فّعالة يزدهر التصميم المحلي 
من خاللها، إلى حمالت توعية وتثقيفّية حول الّتصميم وسماته 

العديدة، ُتبنى على مفهوم العقلّية المنفتحة على الّتغيير، وُتقاس 
من خالل مؤّشرات أداء رئيسة. ونأمل أن يساعد كّل من الحوار 

والمناقشات حول مسوّدة التعريف الوطني في تغذية هذه 
الحمالت وفي إشراك مجتمعنا، ما يؤدي بشكل مهم إلى تعزيز 
التصورات االجتماعية اإليجابية حول المصممين ومهن التصميم.

يعيش في المناطق الريفية والمتقّدم في الّسّن كما أظهرته جائحة 
كورونا. فإشراك الجمي�ع استراتيجًيا من خالل الوصول العادل إلى 

المعلومات أمر ضروري.

8. تضمين اإلستدامة في تطوير الصناعة   

  
إّن إدماج اإلستدامة االستراتيجي في كافة حقول التصميم وفي 

المسيرة اإلبداعّية من أهّم إتجاهات التصميم العالمية. تمّس 
االستدامة كّل جوانب عملية تطوير المنتج، من دراسة التنفيذ، 

إلى تحصيل المواد واألدوات، فاختيار الموّردين وإدارة العقد، ثّم 
وضع النموذج المبدئي وتصنيعه، فمراقبة الجودة واستراتيجيات 

المبيعات، وصواًل إلى التغليف وتسليم السوق. وفي حين تتشّجع 
االستدامة من خالل األطر والسياسات التنظيمية، يستدعي 

اإللتزام في�ها تطوير العقلية السائدة وبناء القدرات وتعزيز الوصول 
إلى المعلومات وإلى الموّرد الذي يلتزم هو أيًضا معايير االستدامة. 

وعليه، إّن تطوير قطاع التصميم المحلي مع االستدامة كأولوية 
 يساهم في تعزيز التأثير والنمو.

9. التصميم من أجل الّشمولية

  
إّن جماعة التصميم المحلي وصناعته الناشئة في المملكة العربية 
ا وطابعها أنثوي. ولهذه الخصائص أن تيّسر  السعودية حديثة جدًّ

بوضوح السياسات والقوانين والتسهيالت والمبادرات االجتماعية 
واالقتصادية، كما اأُلطر التمويلية. نتذّكر وقع جائحة كورونا على 

المصممات، خاصة األمهات الشابات. وفي هذا اإلطار يلعب 
أصحاب العمل دوًرا مهًما في تقديم الخدمات اإلضافية مثل دور 

الحضانة الذي يمّكن أفراد المجتمع من تطوير وظائف ذات مغزى 
في التصميم المحلي. فمن دون التركيز على الشباب وعلى اإلناث 

ومن دون إشراكهم المباشر، يتعّذر على صناعة التصميم المحلية 
أن تنُمَو بنجاح. فالمهّم أن يتمّكن المعنّيون المحّليون من المشاركة 
الفعالة في آليات الَحوكمة الرئيسة لصنع القرار وأن تكون أصواتهم 

وآراءهم مسموعة ومأخوذة في عين اإلعتبار، فال يمسي وجودهم 
 في الحلقات اإلستشارّية الرفيعة المستوى مجّرد من وقعه وتأثيره.

14. اإلرتقاء في تعليم التصميم ومسيرات الّتعلم       

إّن التعلم األكاديمي ومن خالل المسيرة المهنية دافع قوّي 
وأساس لدعم قدرة المصممين التنافسية في األسواق المحلية 

والدولية كما يظهره الرسم التوضيحي ١7: الوصول إلى العلم طلب 
دعم رئيس من المشاركين في اإلستطالع من جانب العرض حيث 

أّكد 53٪ من المشاركين في اإلستبيان أّن الوصول إلى العلم ضرورة 
لتعزيز مهنة التصميم في السعودية.

وشّدد المصممون المحليون على أهمية التعلم والتطوير كعامَلين 
جوهرّيين للنجاح، كما يظهره الرسم التوضيحي ١٨: التعليم 

والمعرفة عامال نجاح رئيسان للمشاركين في االستبيان من جانب 
العرض حيث عّبر 45٪ من المشاركين أّن المزيد من التدريب يعّزز 

مسيراتهم المهنّية، وقال 43٪ من المشاركين أّن فرص التعليم 
اإلضافّية مهّمة ألدائهم المهني.

من المهّم دعم الجامعات ومعاهد التدريب المهني ومختبرات 
األبحاث لتضيف إلى مناهجها وإلى برامجها للتصميم كّل من تاريخ 
التصميم المحلي واألخالقّيات ومراقبة الجودة والحوكمة واالبتكار 

والعمليات واإلدارة والمبيعات واالستدامة المالية. ولتمكين 
الطالب من اإلزدهار بعد تخّرجهم، يجب تشجي�ع التعاون المتعدد 

التخصصات مع األعمال وعلم االجتماع والتواصل، باإلضافة إلى 
التلمذة الصناعية والتدريب الداخلي وبرامج الدراسات العليا 

للمؤّسسات عبر مجاالت التصميم وفي التعاون مع القطاع الخاص.

يؤّدي إدخال تعليقات الطالب والمتخرجين المباشرة وتجاربهم 
الحية في تصميم المناهج إلى إدماج هادف وإلى دعم تعليم 

التصميم خارج الفصل الدراسي لضمان مشاركة األكاديميات المهنية 
والمختبرات وتمكينها من تطوير المهارات والكفاءات وقدرات كّل 

من جماعة التصميم المحلي وصناعته.

تؤّمن فرص التعامل مع الخبراء العالميين والمؤسسات الّرائدة 
إمكانيات لتطوير الدبلوماسية الثقافية والتعاون في التصميم.

10. تعزيز األصالة والّتنّوع

من المهّم تعزيز األصالة والتنّوع لكي يزدهر التصميم المحلي 
ويتحّول إلى قطاع وطني مترّسخ وفريد ومستدام. وتظهر بيانات 
البحث من جانَبي العرض والطلب أهمية األصالة وفردية التصميم 

عند إتمام عملّية الّشراء ونمّو التصميم كهوّية ومسيرة مهنّية، 
وهو أمر تساعده المعايير التنظيمية. فمراقبة أركان سلسلة 

التوريد والتدقيق في المناقصات العامة والخاصة يؤّكد على أصالة 
المصممين ويرصد العمل المقّلد والمنسوخ.

وما من وجٍه أو أسلوب واحد لألصالة. وبالّتالي، تساهم ثقافة 
التنوع والسياسات المرتبطة في�ها في خلق قيمة للتصميم، 

فيصل إلى الجمهور ويخلق قيمة للمستهلكين. فاألصالة والتنّوع 
حجر األساس الستكشاف هوّيات الجماعة والمجتمع والثقافة، 

باإلضافة إلى تعزيز الديبلوماسية الثقافية، والعائد االجتماعي على 
االستثمار.

11. ضمان األخالقّيات والّنزاهة     

حسب التعريف المقترح، إّن التصميم المحلي "هو جماعة وصناعة 
مسؤولة وواعية“، وبالتالي، يرتبط تأّلق التصميم المحّلي سعودًيا 

وعالمًيا في الثقة والمصداقية واألنظمة والممارسات التي تؤّثر 
عليه. فاحترام القَيم يمّر من تدريب المصممين وتمكينهم لفهم 

ولمراقبة المصادر المادية وخياراتهم من الموردين، باإلضافة إلى 
إدراكهم التداعيات السلبية لتصاميمهم على البيئة والمجتمع. 

فالقواعد السلوكية والممارسات المنّظمة مهّمة لتطوير محتوى 
محلي ترتقي فيه صناعة التصميم.

ولّما كان المشترون شّباًنا شباًبا وأكثر إدراًكا النعكاس مبادئهم على 
التصميم، يستفيد المصّممون من إظهار قَيمهم ووقعها من خالل 

خدماتهم ومنتجاتهم. فالمشتري الواعي على أهمية األخالقيات 
والنزاهة يساهم في تطوير عمل المصممين ويرفعهم في الّسوق، 

فيأتي التصميم أكثر أصالة إلى ما بعد التسويق. وأضاء البحث 
الضوء على أهمية بناء أطر عمل لملكية المصممين الفكرية من أجل 

 الحفاظ على تصاميمهم الفريدة وترويجها.

أين يمكن للقَيم ولحقوق اإلنسان 
كيف يؤّثر التصميم على أن توّجه التصميم المحّلي؟

حياتنا اليومّية؟

كيف يمكن تقوية المهارات 
والكفاءات في التصميم المحلي؟

ما هي األصول الوطنّية 
التي يمكن خلقها من خالل 

الدبلوماسّية والشراكات؟

كيف يمكن أن يكون التصميم 
المحلي شاماًل وتشاركًيا؟

كيف يمكن إدخال اإلستدامة 
على التصميم المحّلي؟

كيف يمكن للتصميم المحلي 
أن يراعي األصالة والّتنوع؟



.50.51 في طّيات التصميم أظالل    +   البحث

15. تسهيل الّتوجيه والمحتوى المحلي       

أظهر البحث أهمية دور الموجهين كما يلحظه الرسم التوضيحي 
١9: الوصول إلى الموجهين يرتفع بناًءا على المستجيبين من جانب 

العرض حيث عّبر ٢6٪ من المشاركين أنهم يصلون إلى الموجهين 
في سهولة أكثر من قبل، إاّل أّن مال زال 36٪ من المستجيبين 

في حاجة إلى الوصول إلى الموّجهين بغية تفعيل تصاميمهم 
ومسيراتهم المهنّية، كما يلحظه الرسم التوضيحي ٢٠: الحاجة إلى 

موجهين في جانب العرض. فالتوجيه حاجة طويلة األمد تتطور مع 
المهنة. ولّما نستقبل موّجهين دولّيين لدعم التصميم المحّلي، 

من الجوهري تشجي�ع الخبراء المحليين على لعب دور أساس في 
تعزيز األصالة واإلستفادة من معرفتهم السوق المحلية. ويقّدم 
الموجهون فرصة فريدة لتبادل التجارب والمحتوى المحلي على 

شكل قصص نجاح وقدوات ودراسات تعّزز قدرة المصّممين 
المهنية. كما أأّنه من المهّم المساهمة في توثيق ومكننة وبناء 

قاعدة بيانات مفتوحة في تصّرف المصممين.

لعبت جائحة كورونا دوًرا توجي�هًيا للبعض، حيث شارع الحرفيون 
التقليديون في اإلنتقال إلى العالم االلكتروني والوصول إلى 

المصممين المبتدئين لدعم مشاريعهم ومسيراتهم المهنّية، ما 
أغنى المصّممين وساهم في تشجي�ع هذه النقلة على المدى 

الطويل.

1٦. تمكين مسيرات التصميم المهنّية     

على المصّممين أاّل يتأأّثروا سلًبا في نقص المسيرات المهنّية 
الهادفة والوظائف المتاحة في صناعة التصميم المحلّية، إذ على 

سوق العمل زيادة استيعابه للمصممين السعوديين ومراعاة 
خصائصهم الفريدة، ما يتطّلب نهًجا متكاماًل لتطوير السياسات 
يشمل مشاركة والقرار المباشر للجامعات ولمختبرات األبحاث. 
وعلى الجامعات والمتخرجين توحيد قواهم بغية تعزيز مناهج 

التصميم الدراسية للمساهمة في سّد الفجوة بين النظري 
والتطبيقي. فإلى جانب برامج التوعية العامة، يلعب العاملون في 

سوق العمل العام والخاص دوًرا رئيًسا في إرتقاء مهن التصميم 
 وتطوير إحترام المهنة واإلعتراف اإلجتماعي في�ها.

1٧. تسهيل الحصول على الّتمويل       

يتطّلب إرتقاء المصّممين وتمكينهم الوصول إلى منتجات وخدمات 
تمويل مبتكرة. ُيظهر الرسم التوضيحي ٢١: الوصول إلى التمويل 

كعامل نجاح رئيسي للمشاركين في استطالع جانب العرض أّن 
37٪ من المشاركين في االستبيان يعتبرون التمويل بالغ األهمية 

لنجاحهم، ما يدعو القطاع المصرفي إلى مقاربة المصّممين 
المستقّلين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات األكبر حجمًا 
كقاعدة زبائن جدد وإلى المساعدة في تجيير السيولة إلى السوق 
وإحقاق العدالة التمويلّية. ومن المهم أيًضا بناء قدرات المصّممين 
ومستخدمي األدوات المالية حول كيفّية إدارة إلتزاماتهم واإلمتثال 

المستمّر إلى الشروط واألحكام.

كيف يمكن للموّجهين إطالق 
 العنان للمواهب في التصميم؟

لماذا التصميم مهنة مثيرة ومؤثرة 
في المملكة العربّية الّسعودّية؟ 

كيف يمكن للّتمويل العادل 
أن يوّجه التصميم المحلي؟

مالحظة: ترتكز النسب المئوية اإلجمالية على 3٢٠ مشاركًا مؤّهاًل في االستطالع. 
وتستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم المشاركين بين إناث وذكور إلى عدد 

المشاركين الذين يرون االتجاه / االتجاهات الناشئة المطروحة

المصادر: بحث أظالل الثاني، استبيان مع جانب العرض من صناعة التصميم المحلية 
ZP ٢٠١9(؛ تحليل(

مالحظة: ترتكز النسب المئوية اإلجمالية على 3٢٠ مشاركًا مؤّهاًل في االستطالع. 
وتستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم المشاركين بين إناث وذكور إلى 

عدد المشاركين الذين أجابوا على أنهم بحاجة إلى الطلب / الطلبات ذات األولوية 
المطروحة

المصادر: بحث أظالل الثاني، استبيان مع جانب العرض من صناعة التصميم المحلية 
ZP ٢٠١9(؛ تحليل(

 الرسم التوضيحي 19:
االتجاه األساسي: الوصول إلى الموجهين يتزايد بناًءا 

على رّد المستجيبين من جانب العرض

84 
(2٦٪)

54 
)١7٪(

3٠ 
)9٪(

 الرسم التوضيحي 20:
الحاجة إلى موجهين للمستجيبين على االستبيان من 

جانب العرض

115 
(3٦٪)

٨٠ 
)٢5٪(

35 
)١١٪(

 الرسم التوضيحي 17:
الوصول إلى العلم طلب دعم رئيس من المشاركين في 

اإلستطالع من جانب العرض

 الرسم التوضيحي 18:
التعليم والمعرفة عامال نجاح رئيسان للمشاركين في 

االستبيان من جانب العرض

138 
(43٪)

144 
(45٪)

120 
(38٪)

9٠ 
)٨)٪٢٨3 

)٢6٪(

١٠١ 
)3٢٪(

4٨ 
)١5٪(37 

)١٢٪(
43 

)١3٪(

مالحظة: ترتكز النسب المئوية اإلجمالية على 3٢٠ مشاركًا مؤّهاًل في االستطالع. 
وتستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم المشاركين بين إناث وذكور إلى 

عدد المشاركين الذين أجابوا على أنهم بحاجة إلى الطلب / الطلبات ذات األولوية 
المطروحة

المصادر: بحث أظالل الثاني، استبيان مع جانب العرض من صناعة التصميم المحلية 
ZP ٢٠١9(؛ تحليل(

مالحظة: ترتكز النسب المئوية اإلجمالية على 3٢٠ مشاركًا مؤّهاًل في االستطالع. 
وتستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم المشاركين بين إناث وذكور إلى عدد 

المشاركين الذين اختبروا عامل / عوامل النجاح الرئيسية المطروحة

المصادر: بحث أظالل الثاني، استبيان مع جانب العرض من صناعة التصميم المحلية 
ZP ٢٠١9(؛ تحليل(
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)١9٪(
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132 
(41٪)

9٠ 
)٢٨٪(

4٢ 
)١3٪(

ومن الجوهري توعية المستثمرين حول اإلمكانيات االستثمارية 
للتصميم المحلي، إذ يساهم تسهيل الوصول بين المصّممين 

والمستثمرين في تدّفق الصفقات المحلّية لمشاري�ع وعملّيات 
صناعة التصميم. وُيظِهر الّرسم التوضيحي ٢٢: الحاجة إلى الوصول 
إلى التمويل والمستثمرين للمشاركين في استبيان جانب العرض 

أّن ٢7٪ من المشاركين في االستطالع يحتاجون إلى تسهيالت 
للتمويل، وأّن ١9٪ يبحثون عن مستثمرين. ومن المناسب 

للمستثمرين ولرواد التصميم دعم المصّممين في بداية مسيرتهم 
المهنية وعندما يتوّسعون؛ فلرعاة التصميم أيًضا أدوار مهمة في 

التوجيه وبناء القدرات وتسهيل الوصول إلى األسواق.

18. عرض المصّممين بغية تأمين وصولهم العادل

يعتمد المصّممون كثيًرا على عرض منتجاتهم وخدماتهم لتطوير 
أعمالهم ولزيادة مبيعاتهم والستكشاف أسواقهم المحلية 

وللوصول إلى زبائنهم وإلى سالسل التوريد المحلية. ولّما كانت 
النشاطات غير كافية، والوصول إلى المعارض غير سهل، واألسعار 

باهظة، ُوِجَب وضع رزنامة سنوية متنوعة للقاءات المتعّلقة في 
التصميم.

تتفاقم العديد من هذه الحواجز أمام المصممين الذين يتجاهلهم 
السوق في سهولة، في خاّصة الشباب المبتدئين والنساء منهم. 

وتواجه هذه الّشرائح تحديات تعرقل وصولهم إلى المعلومات، 
فال يدركوا الفرص المتاحة أمامهم. وفي هذا الّسياق، قد تساهم 

الحكومة في الترويج للمصممين من خالل التمويل واإلعالنات 
 العاّمة.

ويظهر الرسم التوضيحي ٢3: مساحة المعرض، عامل نجاح رئيس 
للمشاركين في االستبيان من جانب العرض، أّن 4١٪ من المشاركين 

في اإلستبيان يشيرون أّن استضافة المزيد من النشاطات 
والمعارض شرط أساسي للنجاح في السوق. ويزداد حجم السوق 

وتزداد األهمية االقتصادية للتصميم المحلي في السعودية 
من خالل توسي�ع مساحات العرض، وهو رأي يتشاركه 4١٪ من 

المصممين المحليين الذين شاركوا في اإلستطالع حسب الّرسم 
التوضيحي ٢4: زيادة مساحات العرض، فرصة ذات أولوية يوصي بها 

المشاركون في االستبيان من جانب العرض.

تعّد استضافة المسابقات والمهرجانات والفعاليات ورعاية الجوائز 
في مجاالت التصميم فرًصا للتعاون بين القطاع الخاص واألوساط 

األكاديمية والمجتمع المدني لاللتقاء ولرفع مستوى التصميم 
والمصممين المحليين. فالتقدير العام والمكافأة العامة يعّززان 

المنافسة وحقوق ملكية المصممين.

كما يؤّدي ذلك إلى تعزيز الشبكات االجتماعية والتجارية للمصممين 
المحليين ولزبائنهم، ما يقّرب العرض والطلب إلى حّد كبير. ونلحظ 

أّن اإلبتكار يتخّظى استضافة الّلقاءات وجًها لوجه، فيتوّسع 
الستيعاب المعارض االفتراضية ونقاط البي�ع.

مالحظة: ترتكز النسب المئوية اإلجمالية على 3٢٠ مشاركًا مؤّهاًل في االستطالع. 
وتستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم المشاركين بين إناث وذكور إلى 

عدد المشاركين الذين أجابوا على أنهم بحاجة إلى الطلب / الطلبات ذات األولوية 
المطروحة

المصادر: بحث أظالل الثاني، استبيان مع جانب العرض من صناعة التصميم المحلية 
ZP ٢٠١9(؛ تحليل(

كيف يمكن أن تقّرب المعارض 
جماعة الّتصميم من بعضها؟

131 
(41٪)

٨4 
)٢6٪(

47 
)١5٪(

مالحظة: ترتكز النسب المئوية اإلجمالية على 3٢٠ مشاركًا مؤّهاًل في االستطالع. 
وتستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم المشاركين بين إناث وذكور إلى عدد 

المشاركين الذين اختبروا عامل / عوامل النجاح الرئيسية المطروحة

المصادر: بحث أظالل الثاني، استبيان مع جانب العرض من صناعة التصميم المحلية 
ZP ٢٠١9(؛ تحليل(

 الرسم التوضيحي 23:
مساحة المعرض، عامل نجاح رئيس للمشاركين في 

االستبيان من جانب العرض 

 الرسم التوضيحي 24:
زيادة مساحات العرض، فرصة ذات أولوية يوصي بها 

المشاركون في االستبيان من جانب العرض 

مالحظة: ترتكز النسب المئوية اإلجمالية على 3٢٠ مشاركًا مؤّهاًل في االستطالع. 
وتستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم المشاركين بين إناث وذكور إلى عدد 

المشاركين الذين اختبروا عامل / عوامل النجاح الرئيسية المطروحة

المصادر: بحث أظالل الثاني، استبيان مع جانب العرض من صناعة التصميم المحلية 
ZP ٢٠١9(؛ تحليل(

مالحظة: ترتكز النسب المئوية اإلجمالية على 3٢٠ مشاركًا مؤّهاًل في االستطالع. 
وتستند النسب اإلجمالية الفرعية التي تقسم المشاركين بين إناث وذكور إلى 

عدد المشاركين الذين أجابوا على أنهم بحاجة إلى الطلب / الطلبات ذات األولوية 
المطروحة

المصادر: بحث أظالل الثاني، استبيان مع جانب العرض من صناعة التصميم المحلية 
ZP ٢٠١9(؛ تحليل(
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37 
)١٢٪(

 الرسم التوضيحي 21:
الوصول إلى التمويل كعامل نجاح رئيسي للمشاركين 

في استبيان جانب العرض

 الرسم التوضيحي 22:
الحاجة إلى الوصول إلى التمويل والمستثمرين 

للمشاركين في استبيان جانب العرض

8٦ 
(2٧٪)
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 19. بناء شبكات للمصّممين       
 

  

تحتاج جماعة التصميم المحلي إلى تعزيز قدراتها وتنوي�ع عالقاتها 
بغية اإلزدهار وتسهيل وصول المصّممين إلى بعضهم البعض وإلى 
سالسل التوريد المحلية. وتساهم التكنولوجيا في بناء جماعة ذات 

الحركة الخفيفة، فيستفيد المصّممون من المنصات الرقمية ومن 
شبكات التواصل لتبادل المعرفة ولتطوير عالقاتهم مع الموّجهين 

ومع الموارد. وتكتسب صناعة التصميم المحلية كفاءات أكبر من 
خالل شبكات أوسع وتواصل أقوى. ومنذ إغالق البحث، نشرت 

جماعة التصميم عبر اإلنترنت الئحة تضّم المصممين والموّردين في 
سبيل تقديم بعض القصور اّلتي تواجه السوق المحلية. ونتذّكر 

هنا كيف ساهمت جائحة كورونا في اإلنتقال من عقلية التنافس 
المهني إلى مقاربة التعاون.

 البيانات
20. توثيق إرث التصميم المحلي       

من الجوهري االستثمار في األرشيفات العامة للتصميم المحلي 
بغية حماية اإلرث وتقديم محتوى محلي فريد يلهم التصميم 

واالبتكار. يحتاج المصممون المحليون إلى قاعدات بيانات وإلى 
معلوماٍت تاريخية دقيقة وصحيحة، كما يحتاجون الوصول المنصف 

إلى منّصة مفتوحة المصدر عبر اإلنترنت. ويفّعل العمل مع الحرفيين 
القدامى ومع المعاهد الثقافية والمجتمع المدني نشر الوعي العام 
وإدخال أرشيفات التصميم إلى مناهج التعليم وإلى دورات التدريب 

المهني.

ويمكن أن يساهم هذا الّتوثيق في وضع خصائص تمّيز اإلرث عن 
غيره. ولّما تستمّر مخزونات األصول الثقافية التاريخية في النمو، 
من المهّم اإلستثمار في تصنيف وتوثيق اإلرث في التصميم من 

الخمسينيات ألّيامنا، فنمّهد الّطريق أمام أرشفة إّتجاهات التصميم 
 الجديدة والتي ستصبح في يوم من األيام من عالمات تراثنا.

21. االستثمار في البحث والتطوير

للبيانات أهمية قصوى بغية بناء التصميم المحّلي وتطويره كجماعة 

وكصناعة استراتيجّية ومرنة ومتمّيزة ومبتكرة وذات التكاليف 
المحدودة للفرص. وبالتالي، من المجدي اإلستثمار في قواعد 

البيانات واألبحاث المحلّية لضمان مقاربة مبنّية على األدّلة تستفيد 
منها الصناعة وأركانها على أصعدة الَحوَكَمة وصناعة القرار والّرؤية 

والمستقبل. وبالّتالي، يأتي البحث المنهجّي والمنتظم تحقيًقا 
لذلك، فيجب أن تصل جماعة التصميم المحّلي في سهولة إلى 
البيانات، فيستطي�ع المصّممون إجراء دراسات للسوق وتحليل 
المنفعة لتطوير المفهوم وتخطيط األعمال. كما تقّلل األبحاث 

الجّيدة والعادلة الحواجز أمام دخول المعنّيين المحلّيين في 
التصميم ومشاركتهم في نمو الّصناعة. وبالتالي، المطلوب تنمية 

القدرات ودعم المصممين لفهم كيفية اإلستفادة من األبحاث ومن 
ر للمصلحة العامة. البيانات التي ُتطوَّ

 الّتطلّع إىل المستقبل
تتكاثر الفرص أمام التصميم المحلي وتزداد أهّميتها، فهي مترابطة، 

ويعتمد العديد منها على بعضها البعض. وبالّتالى، فإّنها تمّكن 
بعضها البعض وتتضاعف، في خاّصة عند إعادة النظر في المنهج.

من الواضح أن تعاون المعنّيين وإدارتهم أمر أساس إلنجاح الصناعة 
وتطويرها وتحّولها، ولذلك، لكّل صاحب مصلحة دور يلعبه. فعلى 
الحكومة أن تنّظم وتسّهل وتمّكن من دون أن تدير الصناعة، وعلى 
القطاع الخاص أن يستثمر في التصميم المحّلي من دون أن يخاف 

المخاطر. فالفرص كبيرة أمام تنمية ساللسل التوريد المحلية، 
وتصميم األعمال، وخلق القيمة االقتصادية، ما يسمح قياس 

مساهمات هذه الصناعة في الناتج المحلّي اإلجمالّي.

وللمجتمع المدني أن يتمّتع في المساحة الالزمة ليدعم المصممين 
المحليين واإلرث والشمولية وأخالقيات المهنة. وتأتي تنمية 

الصناعة كمختبر لإلكتشاف وللبحث وللنشر، فتنمو األدبيات حول 
التصميم، ويصبح طلب المشترين محّرك الصناعة. وفي النسبة إلى 
المصممين المحليين في السعودية، فهم قادة وسفراء ومبتكرين 
وإبداعيين ومطّوري وظائف ومطّوري محتوى عندما يستفيدون 

من التمكين ومن المساحة ومن القدرة.

نعتقد اليوم، غداة جائحة كورونا، أّن ما من وقت أفضل للتركيز 
على صناعة جديدة تخدم المجتمع والثقافة واالقتصاد والحكومة 
مع قيمة مضافة. ونشعر في أظالل في حيوّية التصميم المحلّي 

وآفاقه، ونحن شركاؤه على المدى الطويل.

المنهجّية

 تصميم البحث
 الطلب والعرض: وجهان لعملة واحدة

كّلفت أظالل The Zovighian Partnership تصميم مهّمَتي البحث 
وتنفيذهما ُبغية فهم جانب الّط�لب وجانب العرض في صناعة 

الّتصميم المحّلّية في المملكة العربّية الّسعودّية.

استكشف البحث األّول جانب الّط�لب ونظر في مدى تأثيره على 
ديناميكّيات الّصناعة، فرّكزنا بحثنا الثاني على جانب العرض وعلى 

اإلصغاء إلى أعضاء صناعة الّتصميم المحّلّيين.

وأردنا من خالل هذا القرار المنهجّي أن نستكشف الّتصميم المحّلي 
من منظور الّصناعة، إذ ما من عرض من دون طلب. ولّما يتشابك 

العرض والطلب، استندنا إلى استراتيجّية نظامّية مّكنتنا من 
اكتساب فهم مفّصل لواقع الّتصميم المحّلي في الّسعودّية.

 أهداف تقرير الصناعة
يحاكي هذا التقرير األّول للّصناعة المحلية بيئة التصميم في 

السعودّية، فتجمع صفحاته بتمّعن وإصغاء أصوات وآراء المشاركين 
من جانَبي العرض والطلب.

 ويطمح التقرير:
أن يقّدم تعريف مشترك وطني للّتصميم في السعودّية    

وأن يرّوج له؛   
أن يفهم الّتحديات التي تواجه التصميم المحّلي اليوم؛   
أن يستكشف الفرص والمتطلبات واإلمكانات لصناعة    

تصميم محلية تنافسية ومنتجة ومطلوبة ترتكز على    
أساسيات النمو االجتماعي واالقتصادي الجاد.  

ويستند هذا التقرير على البيانات التي جمعناها من خالل 
الّدراسَتين األولى والثانية التي تنظر في عقلّية وتصّورات المشترين 

ورعاة التصميم المحلي في المملكة العربية السعودية.

 أسئلة البحث الّرئيسة
استكشف البحث األّول جانب الّط�لب - أي فريق المشترين والّزبائن 

والّرعاة وهواة جمع التصميم في المملكة - إستناًدا على األسئلة 
 الّتالية:

كيف ينظر جانب الّط�لب اليوم إلى صناعة الّتصميم في    
الّسعودّية، وكيف يتفاعل مع هذه الّصناعة بشكٍل عام؟   
ما هي تحّديات وفرص الّزبائن والمستثمرين والمانحين    

في تفاعلهم مع المصّممين المحّلّيين والّصناعّيين     
والبائعين في إطار صناعة الّتصميم في الّسعودّية اليوم؟   

ما هو الّدعم - أكان تنظيمّي، أو مالّي، متعّلق ببنَية    
المنظومة الّتحتّية أو بتطوير القدرات، وغيرها - اّلذي    

تحتاج إليه صناعة الّتصميم المحّلّية اليوم لتزدهر وُيعتَرف    
ا وتصبح قّوة إجتماعّية وإقتصادّية تساهم   في�ها رسميًّ  

في شكٍل كبير في الّناتج المحلي العام للمملكة؟  

وُصّمم البحث الثاني للتطرق ولإلجابة على األسئلة التالية المتعلقة 
في جانب العرض، أي جمي�ع المصّممين القائمين في الّسعودّية 

 على تنّوع جنسّياتهم ومهنّيتهم:
كيف يعّرف المصممون على التصميم كصناعة، وما    

هي خصائص صناعة التصميم المحلية في السعودية التي    
يرّكزون علي�ها؟   

ما هي تجارب وموارد وفرص وتحديات المصّممين أثناء    
مسيراتهم المهنّية في المملكة السعودية؟   

ما هي المقاربات التي يّتبعها المصّممون في المملكة    
بغية تنمية مهنتهم وأعمالهم؟   

هل من منظومة تصميم في المملكة، وإن ُوِجدت،    
كيف يتفاعل المصممون معها وكيف تخدم بيئة     

التصميم؟   
كيف ينظر المصممون إلى ما يعرضه سوق التصميم اليوم    
وإلى إمكانية النهوض بصناعة تصميم محلية في المملكة؟  

 إعتماد مزي�ج بين البحث الّنوعّي والبحث الكّمّي
نظًرا لقّلة المعلومات حول صناعة الّتصميم في الّسعودّية، 

أخذ البحث إّتجاًها نوعّي واستكشافّي، لُيصغَي بتمّعن إلى آراء 
ر عنها بشكل كامل.  المشاركين فيه وفي وجهات نظرهم، فيعبِّ

وأتت الّلقاءات الموّجهة كصيغة اإلستطالع األنسب بغية تحصيل 
بياناٍت صحيحة وموثوقة وحاذقة تتعّلق في جانَبي العرض والطلب.

صّممنا الّلقاءات ليستضيف كلٌّ منها ما بين أربعة وثمانية مشاركين 
يتبادلون الّتجارب العملّية والمواقف الّصريحة لمّدة تسعين دقيقة. 
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كيف يمكن تحسين شبكات 
ربط المصّممين؟

لماذا البيانات العالية الجودة 
مهّمة للّتصميم المحلي؟

كيف يمكن لإلرث السعودي أن 
يلهم التصميم المحّلي اليوم؟



.5٦.5٧ في طّيات التصميم أظالل    +   البحث

الطالب في إطار اللقاءات الموّجهة، وللجامعتين شكرنا الجزيل. 
وانسجاًما مع أهداف البحث ونهج الوصول إلى المشاركين فيه، لم 

نتواصل مع المصممين المسّنين ومع الحرفيين.

جمع البحث األّول عدد محدود من المشاركين بغية اختبار تطّلعات 
أبحاث مستقبلّية، ثّم تخّطى البحث الثاني هذا الَقيد من خالل 

مشاركة ممّثلين من أهّم أركان الّتصميم في الّسوق المحّلي.

ويضيء المقطع "االلتزام بمزيد من األبحاث" من قسم المنهجّية 
هذا على الفرص المتاحة لإلستثمار في أبحاث محلّية وكتابات نحتاج 
إلي�ها عن الّصناعة وديناميكّياتها وعن أركان الّسوق وعن اإلّتجاهات 

الّناشئة.

 جمع البيانات
 المشاركون في البحث

َمت الّلقاءات لألدوار الّتالية:  لّما رّكز البحث على جانب الّط�لب، ُصمِّ
المشترين والّزبائن وهواة جمع الّتصميم، والمانحين، والجهات 

الّراعية، والموّجهين، وجميعهم من أصحاب الّسيولة العالية وقدرة 
الّشراء المرتفعة. وطلبنا من المشاركين في البحث تحديد عدد 
سنوات تفاعلهم في دورهم، كما يظهره الرسم التوضيحي ٢5: 

المشاركة في الّلقاءات الموّجهة لجانب الطلب من صناعة الّتصميم 
المحّلي: المستجيبون حسب الجنس ومن خالل إنتمائهم إلى 

التصميم المحّلي )٢٠١٨(.

ر الّلقاء وتنبثق من  وكّنا قد تمّعّنا في وضع أسئلة منّسقة ُتَيسِّ
أسئلة البحث الّرئيسة. وخضع منّسقو الّلقاءات ومدّونو المالحظات 

المتمّرسون إلى تدريباٍت خاّصة للقيام في هذا البحث.

ولدعم البيانات المحّصلة في الّلقاءات، صّممنا إستماراٍت قصيرة 
ووّجهناها إلى المشاركين في البحث في بداية الّلقاءات لتحصيل 

معلوماٍت شخصّية وديموغرافّية عنهم.

كما صّممنا استطالًعا من ١5 أسئلة أجاب عليه المصممون 
المقيمون في المملكة الستكشاف المزيد من جانب العرض على 

مستوى الصناعة.

 قيود البحث
شّكلت ندرة األبحاث العلمّية لصناعة الّتصميم المحّلّية إحدى أهّم 

قيود البحث، ما عّلل سبب اعتمادنا منهج البحث اإلستكشافي.

ولّما شاركت النساء بكثرة في البحَثين، من المهّم عدم ربط نتائج 
ا. وإلدارة هذا الَقيد  اإلحصاءات والبيانات النوعية في الجندر تلقائيًّ

وإظهار البيانات المجموعة في شكل صحيح، نقّدم تحلياًل حول 
الجندر عندما تواجه المصممات في السعودية تحّد كبير وواضح.

شارك عدد كبير من المصممين الشباب في بحثنا، وسّيرت كّل من 
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة الفيصل فريَقين من 

 الرسم التوضيحي 25:
المشاركة في الّلقاءات الموّجهة لجانب الطلب من صناعة الّتصميم المحّلي: المستجيبون حسب الجنس ومن خالل 

إنتمائهم إلى الّتصميم المحّلي )٢٠١٨(

 مالحظة: كان من الممكن للمستجيبين إختيار أكثر من إنتماء

 ZP المصادر: دراسة أظالل للّتصميم األولى لجانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي )٢٠١٨( ؛ تحليل
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كان المشاركون في غالبّيتهم من مواطني المملكة العربية 
الّسعودّية بغية الّنظر بأصالة إلى المصالح المحلّية، إلى جانب 
مشاركة المشترين وهواة جمع الّتصميم المغتربين من سوق 

التصميم، كما يظهره  الرسم التوضيحي ٢6: المشاركة في الّلقاءات 
الموّجهة لجانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي: المستجيبون 

حسب الجنس والجنسّية )٢٠١٨(.

وانتقت نورة الفيصل المشاركين في البحث بعناية، ما أّمن مستوى 
خبرات مشابه ومتناغم بين جمي�ع المشاركين، خالًفا لما تنتجه 

العّينات العشوائّية في البحث. وبالّتالي أتت فريق المشاركين من 
المشترين وهواة جمع الّتصميم المخضرمين كما يظهره  الرسم 
التوضيحي ٢7: المشاركة في الّلقاءات الموّجهة لجانب العرض 

من صناعة الّتصميم المحّلي: المستجيبون من خالل إنتمائهم إلى 
التصميم المحّلي وأعوام تفاعلهم مع المصممين )٢٠١٨(.

والستكشاف جانب العرض من صناعة التصميم المحلية، شمل 
بحثنا مصمّمين من جمي�ع الجنسّيات وتخصصات التصميم للمشاركة 

في استبيان وطني خالل أسبوع السعودية للتصميم )٢٠١9(. 
ويقّدم الرسم التوضيحي ٢٨: المشاركة في استبيان جانب العرض 

 الرسم التوضيحي 26:
المشاركة في الّلقاءات الموّجهة لجانب العرض من 

صناعة الّتصميم المحّلي: المستجيبون حسب الجنس 
والجنسّية )٢٠١٨(

مالحظة: شمل المستجيبون في الّلقاءات الموّجهة من جانب العرض مشاركين من 
استبيان جانب العرض

المصادر: دراسة أظالل للّتصميم األولى لجانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي 
 ZP ٢٠١٨(؛ تحليل(

من صناعة الّتصميم المحّلي: المستجيبون حسب الجنسّية والجنس 
)٢٠١9( نظرة عاّمة على المشاركين الؤّهلين الذين أتّموا اإلستبيان. 

ويمّثل المشاركون في اإلستطالع شريحة عمرّية واسعة حسب 
الرسم التوضيحي ٢9: المشاركة في الّلقاءات الموّجهة لجانب 

العرض من صناعة الّتصميم المحّلي: المستجيبون حسب العمر 
والجنس )٢٠١9(، باإلضافة إلى شريحة واسعة تمّثل المراحل 

المهنّية المختلفة كما أتت في الرسم التوضيحي 3٠: المشاركة 
في الّلقاءات الموّجهة لجانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي: 

المستجيبون حسب الجنس والمرحلة المهنّية )٢٠١9(.

أبلغنا المشاركين في االستطالع والذين أعربوا سابًقا عن 
اهتمامهم بأبحاثنا عن الّلقاءات الموّجهة، ثّم دعونا إلي�ها من هم 

في تخّصصات ومراحل مهنّية مختلفة. وارتكزنا على العالقات 
الشخصّية واإلجتماعّية ضمن جماعة التصميم الحّلّية للتعّرف أكثر 

على المشاركين في الّلقاءات.

استضفنا الّلقاءات الموّجهة لتعميق إستكشاف جانب العرض، 
فشارك معنا مصّممون من جنسيات مختلفة يقيمون في المملكة 

العربية السعودية كما يظهره الرسم التوضيحي 3١: مشاركة 
جانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي في اللقاءات الموجهة: 
المستجيبون حسب الجنس والجنسّية )٢٠١9-٢٠٢٠(، ومشاركون 

من خلفّيات تصميم ومراحل مهنّية مختلفة كما يظهره الرسم 
التوضيحي 3٢: مشاركة جانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي 

في اللقاءات الموجهة: المستجيبون حسب المراحل المهنّية 
والجنسّية )٢٠١9-٢٠٢٠(. وقد ُصّممت هذه الّلقاءات ليرّكز كّل  منها 
على تخّصص واحد للتصميم وعلى مرحلة مهنّية محّددة، فتطّرقت 
إلى تحديات المشاركين وإلى وفرصهم، وهم على المستوى ذاته 

مت اللقاءات لتشمل الجمي�ع وبصورة  من الخبرة المهنية. وُصمِّ
خاّصة من ال صوت لهم ومن يواجهون تحديات جّمة للوصول إلـى 

المعلومات والموارد، كالنساء والمصممين الشباب والطالب.

مت الّلقاءات الموّجهة لتمثيل مصّممين في المملكة يأتون من  ُصمِّ
سبعة تخّصصات تصميم، وكّل منهم في مرحلة معّينة من حياتهم 

 المهنية:
مصّممو الجرافيكس، وهم في مراحلهم المبكرة، أي    

أصحاب خبرة أقّل من 3 سنوات؛   
مصّممو داخلّيون ناشئون، أصحاب خبرة 4-7 سنوات؛   

مصّممو مجوهرات، أصحاب خبرة ٨ سنوات أو أكثر؛   
المعمارّيون، أصحاب خبرة ٨ سنوات أو أكثر؛   

مصّممو األزياء في مراحلهم األولى، أصحاب خبرة أقّل من    
3 سنوات؛   

طالب البكالوريوس في تصميم المنتجات؛   
طالب البكالوريوس في الهندسة المعمارّية.  
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 الرسم التوضيحي 27:
المشاركة في الّلقاءات الموّجهة لجانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي: المستجيبون من خالل إنتمائهم إلى 

الّتصميم المحّلي وأعوام تفاعلهم مع المصّممين )٢٠١٨(

 مالحظة: كان من الممكن للمستجيبين إختيار أكثر من إنتماء

 ZP المصادر: دراسة أظالل للّتصميم األولى لجانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي )٢٠١٨( ؛ تحليل

 الرسم التوضيحي 28: 
المشاركة في استبيان جانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي: المستجيبون حسب الجنسّية والجنس )٢٠١9(
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 ZP المصادر: دراسة أظالل للّتصميم الّثانية لجانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي )٢٠١9( ؛ تحليل
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 الرسم التوضيحي 29:
المشاركة في استبيان جانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي: المستجيبون حسب العمر والجنس )٢٠١9(

ZP المصادر: دراسة أظالل للّتصميم الّثانية لجانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي )٢٠١9( ؛ تحليل

 الرسم التوضيحي 30:
المشاركة في استبيان جانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي: المستجيبون حسب الجنس والمرحلة المهنّية )٢٠١9(

 ١. يشمل المصّممون في مراحلهم المهنّية المبكرة الّطالب اّلذين عملوا ورافقوا صناعة الّتصميم

ZP المصادر: دراسة أظالل للّتصميم الّثانية لجانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي )٢٠١9( ؛ تحليل
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استطاع البحث أن َيِصل إلى هذه العّينة الواسعة من المصممين. 
وتوضح المجاالت التي تمكنا من دراستها مدى تنوع وتعّدد أوجه 

صناعة التصميم في السعودية. وتؤّكد طوعّية المشاركة وآليات 
استخراج البيانات وتحليلها على توّجه مبنّي على الجندر والعمر 

الصغير في جماعة التصميم المحلي وصناعته في السعودية.

 العمل الميداني
انعقدت الّلقاءات الموّجهة مع جانب الطلب في شهر صفر ١44٠ 

)ما بين أكتوبر ونوفمبر ٢٠١٨( في مكاتب أظالل في الّرياض. وأّدت 
معايير إنتقاء المشاركين الّدقيقة إلى مشاركة ١٨ شخًصا موّزعين 

على ثالثة لقاءات.

وفي ما يخّص بحث جانب العرض، شاركنا في شهر ربي�ع األول 
١44١ )نوفمبر ٢٠١9( في أسبوع السعودية للتصميم في الرياض، 

حيث قابلنا مصممين على مدار خمسة أيام متتالية، وجمعنا 
35٢ إستطالًعا على الورقة أو عبر اإلنترنت. وللذين تعّذر علي�هم 

تعبئة اإلستبيان على األرض، اقترح علي�هم الباحثون القيام بذلك 
الحًقا، أو من خالل رمز االستجابة السريعة )QR code( للوصول 

إلى االستبيان عبر اإلنترنت، كما استخدم البحث وسائل التواصل 
االجتماعي للتسويق لإلستبيان. وبعد تنقية البيانات، حصلنا على 

3٢٠ إستطالًعا كامل ومؤهل، أي ما يعادل معدل ٪9١.

انعقدت الّلقاءات الموّجهة مع جانب العرض بين ربي�ع الثاني 
وجمادى اآلخرة ١44١ )ديسمبر ٢٠١9 وفبراير ٢٠٢٠( في مكاتب 
أظالل في الرياض، وفي جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

في الخبر، وفي جامعة الفيصل في الرياض. وأّدت معايير إنتقاء 
المشاركين إلى مشاركة 36 شخًصا موّزعين على سّتة لقاءات وعلى 

جلسة إستشارّية.

شارك في البحث 344 مصمًما مؤهاًل، باإلضافة إلى ١٢ مشارك  في 
اإلستبيان شاركوا في اللقاءات الموّجهة.  

وسمحت إستراتيجية الوصول إلى المشاركين في البحث في رفع 
األصوات المتنوعة وفي توفير مساحة لتقرير المصير، وفي مساءلة 

تصميم البحث.

 الرسم التوضيحي 31:
مشاركة جانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي 

في الّلقاءات الموجهة: المستجيبون حسب الجنس 
والجنسّية )٢٠١9-٢٠٢٠(

المصادر: دراسة أظالل للّتصميم الّثانية والّلقاءات الموّجهة لجانب العرض من صناعة 
ZP الّتصميم المحّلي )٢٠١9-٢٠٢٠( ؛ تحليل

مالحظة: شمل المستجيبون في الّلقاءات الموّجهة من جانب العرض مشاركين من 
استبيان جانب العرض

المصادر: دراسة أظالل للّتصميم الّثانية والّلقاءات الموّجهة لجانب العرض من 
 ZP صناعة الّتصميم المحّلي )٢٠١9-٢٠٢٠( ؛ تحليل

 الرسم التوضيحي 32: 
مشاركة جانب العرض من صناعة الّتصميم المحّلي في 

الّلقاءات الموّجهة: المستجيبون حسب المراحل المهنّية 
والجنسّية )٢٠١9-٢٠٢٠(
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 الّلغة
لّما انعقدت الّلقاءات في الّلغة اإلنكليزّية، طلب المنّسقون 

من المشاركين الّتعبير في الّلغة المفّضلة لهم، أكانت العربّية أو 
اإلنكليزّية، مؤّكدين على أهّمّية المشاركة في البحث من دون 

قيود لغوّية. وانسجاًما مع المبدئ عينه، أتت مستندات البحث 
الّرسمّية في هاأَتين الّلغتين، من إستمارات إنتقاء المشاركين، إلى 

إستمارات الموافقة على تسجيل الّلقاء، فمستند شرح البحث، 
واإلستمارات الّشخصّية، والمراسالت اإللكترونّية ما بعد الّلقاء. 

وطلبنا من المشاركين إختيار اإلجابة على اإلستطالعات في العربّية 
أو اإلنكليزّية.

 أخالقّيات البحث
تماشًيا مع معايير البحث األخالقي الّصارمة، أتت المشاركة 

في الّلقاءات الموّجهة طوعّية تماًما، ولم نقّدم أّي حافز مالّي 
للمشاركين. وأّكدنا لجمي�ع المشاركين على حجب هوّياتهم 

الكاملة، فلم نذكر األسماء في نتائج البحث إحتراًما لخصوصّية 
المشاركين. وكان جمي�ع المشاركين في الّلقاءات قد وّقعوا 

على إستمارٍة تشرح البنود المتعّلقة في خصوصّيتهم ويوافقون 
بموجبها على الّتسجيل الّصوتي لّلقاءات وأن يقتبس الباحثون 

من البيانات من دون ذكر األسماء. وأدرجنا إشعاًرا للموافقة في 
مقّدمة إستطالع جانب العرض.

 تحليل البيانات
 إدارة البيانات وترميزها

ا البيانات بدّقة، وترجموها لّما دعت الحاجة،  صاغ الباحثون خّطيًّ
وحجبوا عنها أسماء المشاركين حمايًة لخصوصّيتهم. ثّم رّمز الباحثون 

البيانات إستناًدا إلى أسلوب بوياتزي للّتحليل المواضعي المتعّلق 
في الّتحليل الّنوعي والّترميز المستمّر.

وبعد تطوير سجّل الّرموز واستكمال الّترميز اإلنتقائّي، استخرج 
الباحثون تعليقات للمشاركين تعّبر عن توّجهات الفريق خالل البحث 

ُبغَية الّنظر في نتائج البحث األساس ومحاوره المبدئّية. ثّم أجرى 
الباحثون تحليالٍت مواضعّية متطّورة من خالل الّترميز المحَوري 

َقت البيانات  والمذاكرة للّنظر في تداعيات البحث اإلستراتيجّية. وُوثِّ
األّولّية المجموعة والمرّمزة في ملّف لتسهيل الّتحليل اإلستراتيجي.

حجب الباحثون هوّيات المشاركين عن البيانات ورّتبوها، ثّم بلَوروها 
لتحديد األجوبة غير المكتملة أو غير المؤّهلة. بعدها، أجرى 

ا لألجوبة بغية تحديد النتائج الرئيسة األولية  الباحثون تحلياًل محوريًّ
المتعّلقة في المصممين المحليين في السعودية.

تطّلبت كتابة هذا الّتقرير مراجعة إنتقادّية للّنتائج اّلتي طرحها 
المشاركون في البحَثين من تعليقاٍت وأجوبٍة على أسئلة الّلقاءات 

الموّجهة، فتؤّكد المراجعة على سياق البيانات المجموعة الّصحيح. 
وبالّتالي، ال يؤّثر أّي تعليق مبهم أو مضّلل أو متحّيز على نتائج 

البحث وتحليالته.

 مقارنة مرجعّية للكتابات المتخّصصة
يتطّرق عملنا إلى موضوع ما زال البحث فيه في بداياته، لذلك 

رافقتنا بعض المالبسات والقيود اّلتي تواكب أّية دراسة 
إستكشافّية مماثلة. وكان من المهّم وضع نتائج عملنا الميداني 

المتعّلق في التصميم المحّلي في الّسعودّية في سياق اّتجاهات 
التصميم وتطوراته العالمّية، فبحثنا منتظمين في الكتابات 

المتخّصصة على اختالف مصادرها، وقاربنا، على سبيل المثال 
ال الحصر، المنشورات األكاديمّية، وقواعد البيانات الجامعّية، 
ومطبوعات المؤّسسات الحكومّية وغير الحكومّية. واعتمدنا 

في البحث مصطلحات رئيسة مثل “التصميم والمقارنة المرجعّية 
الّدولّية”، و”قطاع التصميم”، و”تنمية صناعة التصميم”، 

و”الصناعات اإلبداعّية”، و”اإلقتصادّيات اإلبداعّية”، و”إبتكار صناعة 
التصميم”، و”البنية الّتحتّية لصناعة التصميم”، و”تحّديات صناعة 

التصميم”. ولم ُنِحّد البحث في إطار زمنّي، بغية استكشاف تطّورات 
الصناعة العالمّية وتوّجهاتها وتوّقعاتها.

اجتهدنا في مراجعة 9٠ عمل بغية إدراجهم في البحث، كما اعتمدنا 
معيار ضّم الكتابات التي تقّدم تعريًفا صريًحا للتصميم، والتي 

تستكشف تطّورات صناعة الّتصميم العالمّية، وفرصها، وتحّدياتها، 
ا لقطاعات ولمجاالت الّتصميم المتعّددة.  والتي تبّين تقسيًما عالميًّ

وأضفى تحليل هذه القراءات المختارة على بحثنا تغطية واسعة 
تدعم الكتابات المتخّصصة، ما أّمن لنا خلفّية صلبة لوضع السياق 

للّتعريف المشترك للّتصميم المحّلي كما اقترحته منظومة الّتصميم 
في المملكة.

 تقديم الّنتائج ومالحظاتها
سّهلت The Zovighian Partnership بعد كّل مهّمة بحثّية ورش 

عمل استراتيجّية مع فريق أظالل لدراسة البيانات األّولّية من 
منظور أصحاب المصالح المتعّددة، فال يستثني الّتحليل أحدهم في 

تصميمه وفي وقعه. ولّما تّم البحث الميداني قبل جائحة كورونا، 
راقب فريق أظالل وقع الجائحة على مجاالت التصميم المختلفة 

وعلى المعنّيين في التصميم، وعلى المسيرات اإلبداعية في صورة 
 عاّمة، فيشمل هذا التقرير تداعيات الوباء والفرص التي نتجت عنه.

أظهر تحليل البيانات عمق المالحظات والمعلومات التي جمعها 
البحَثين، فأّكدنا أّن البيانات المجموعة صحيحة، وموثوقة، وثاقبة، 
وشاملة آلراء منظومة الّتصميم وللّصناعة ككّل. وبينما كان بحث 

ا مبكًرا في طبيعته، أتى بحث جانب العرض  جانب الطلب استكشافيًّ
واسًعا جًدا، فانعكس فيه العديد من قطاعات الّسوق الرئيسة.
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وبعد نشر دراسَتي الورقة البيضاء األولى والورقة البيضاء الثانية 
التي تستكشف جانب الطلب لصناعة التصميم المحلية، يتشّرف 
فريق أظالل، مع دعم The Zovighian Partnership، في نشر 
تقرير الصناعة هذا الذي يضيء على نتائج البحث. ويستند هذا 

التقرير على البحث، وهو تقرير مفّصل في شكٍل منهجّي بما 
يتماشى مع رؤية أظالل التي ترتكز على األدلة.

 اإللتزام بمزيد من األبحاث
يترافق الّتطّور الّسري�ع لصناعة الّتصميم المحّلّية في المملكة 

مع تقّدم الدولة من خالل رؤية ٢٠3٠، وهي محّركها اإلجتماعّي 
واالقتصادّي. ونؤمن بشّدة في أظالل في مواصلة اإلستثمار في 

البحث والبيانات، فهدفنا أن نكون مرجًعا رئيًسا يزّود مجتمعنا 
وصانعي السياسات باألدلة المنهجية لمواصلة النهوض في صناعة 

التصميم المحلية.

إّن للبحث وللتطوير أولوية لجماعة التصميم المحلي وصناعته، 
 ليتطّرق، على سبيل المثال ال الحصر إلى:

قياس مجاالت التصميم ذات األولوية في البلدان التي    
وضعت استراتيجيات تصميم وطنية؛   

تقييمات استشارية للفرص على مستوى مجاالت    
التصميم المحددة، وليس على مستوى التصميم ككل؛   

تحليل التكافؤ بين الجنَسين في رواتب وتسعيرات    
المشاري�ع وعموالت المصممات اإلناث مقابل المصممين    

الذكور؛   
تحليل مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي للتصميم المحلي    

في المملكة.  
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تقدير وامتنان

تقّدر أظالل أعضاء فريق البحث ووأعضاء الفريق اإلستراتيجي اّلذين ثابروا في العمل على البحَثين األّول 
والّثاني، وهي ممتّنة إلى جهودهم في إطالق الّتقرير األّول لصناعة الّتصميم الّسعودي.

في مراجعة الّنص

مؤّسسة، أظالل  نورة الفيصل   
The Zovighian Partnership ،مؤّسسة ومديرة إدارّية لين زوفيكيان   

في صياغة الّنص

The Zovighian Partnership ،خبير إستشاري  هادي دميان   
The Zovighian Partnership ،إستشاري في الّتواصل اإلستراتيجي  كوبر غولد   

The Zovighian Partnership ،مؤّسسة ومديرة إدارّية لين زوفيكيان   

في البحث

مؤّسسة، أظالل  نورة الفيصل   
منّسقة إدارّية، أظالل  تهاني ألزهراني   

The Zovighian Partnership ،محّللة أبحاث  ريان شَبقلو   
The Zovighian Partnership ،خبيرة إستشارّية  أِلكسندرا تِشن   

The Zovighian Partnership ،محّللة الّتواصل اإلستراتيجي  رنا فرح    
تطوير األعمال، أظالل  ميغيل كارسياس   

The Zovighian Partnership ،خبير تحليل األبحاث  فائق حَبش   
The Zovighian Partnership ،محّلل إداري لألبحاث  ساهر كّمون   

The Zovighian Partnership ،محّلل أبحاث  محّمد قطيش   
The Zovighian Partnership ،محّللة أبحاث  نور مهدي   

The Zovighian Partnership ،محّللة الّتواصل اإلستراتيجي  ُجوي سعادة   
The Zovighian Partnership ،مؤّسسة ومديرة إدارّية لين زوفيكيان   

في تصميم البصرّيات

The Zovighian Partnership ،محّللة إبداعّية  داليا بوري   
Rain Co. ،مؤّسس ومدير تنفيذي طوني نكبي   

محّللين وخبراء في العمل الميداني وعلماء في البيانات تطوير 
المعرفة بنزاهة، فيرتكز البحث على منهجّيات إصغائّية خاّصة تحافظ 
ا ذو وقع مسؤول. على المشاركة الفّعالة للجمي�ع وتمّكن بحًثا علميًّ

ونقوم في كّل من The Zovighian Partnership والعائلة بإعادة 
إستثمار رؤوس أموالنا الّذهنّية والّسياسّية والمالّية في مكتب 

The Zovighian Partnership العام، وهو محفظة َقيد الّنمو 
لبناء الّسالم في خدمة الجماعات والمدن في حالة طوارئ. كما 

نلتزم تقديم موارد مهّمة فيتمّكن زبائن المكتب العام من منهجّية 
مترّسخة وَحوكمة سليمة وتفكير إستراتيجي صلب. ونحمل أصوات 

تعّددّية اآلراء، وهي ركيزة الّسالم الّطويل األمد والمستدام 
والّتكمين اإلجتماعي واإلقتصادي. 

تأّسست The Zovighian Partnership عام ٢٠١3م الموافق 
١434هـ بمبادرة والٍد وكريمته، وهي منّصة عائلّية لإلستثمار 

اإلجتماعّي. يتعّمق فريق العمل في البحث، فيطّور مع المعنّيين 
خطط تنفيذ وأبحاث وبرامج مبتكرة تراعي مبادئ العمل المسؤول. 

ويطّبق منهج عملنا ُأُطر ونماذج وآلّيات مستدامة نطّورها في 
الّشركة.

يعمل الباحثون واإلستراتيجّيون والمحّللون في الفريق في خدمة 
الجماعات وصانعي األمم والمنّظمات والحكومات، فنرافق 

مسيرتكم خطوة خطوة، من بزوغ األفكار إلى المبادرات والبرامج 
 The Zovighian Partnership والهيكلّيات المطروحة.تتشّرف

في خدمة أظالل ومرافقة نهج نورة الفيصل. ويلتزم الباحثون من 

عن صياغة النّّص




