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  مقدمة:

 معه يتطلب مما التصميم، على مباشر بشكل والفكر تؤثر العلم في واالكتشافات الحديثة والتطورات السريعة التغيرات إن

والفكر  ويعتبر التصميم هذا. واإلبتكار اإلبداع على الطالب قدرة من لتزيد التصميم وطرق تعليم منهجيات تطوير

 وتعتبر عملية التصميمي، العمل واالبتكار في اإلبداع عناصر من – وأعمال السابقين التجربة هحددت الذي – المنهجي

 من التصميم عملية مراحل إلى ننظر أن نستطيع حيث أسود؛ صندوق ذاتها االبداعية بالعملية الخاص الجزء في التصميم

 فطرة على وتعتمد والمحفزات والمراحل األدوات مبهمة كبير لحد تزال ال نفسها اإلبداع مرحلة أن إال النهاية إلى البداية

 المبدعة. المصمم

 التصميم بناء يدرس الذي النظام فهي التصميم، بعملية والخطوات المتصلة وتنظم العلوم تسهل للتصميم منهجية وضع إن

 مشكلة استخراج ساعد فيوت والمتداخلة، المتراكبة التصميم مشاكل عملية لحل وتشكل المنهجية. واألساليب والقواعد

التصميم،  فكرة وتحقيق التصميم عمليات لتطوير األساسي المبدأ لتحقيق للمناقشة قابلة المصمم فكرة جعل أي التصميم،

 [1]األخطاء  وتقليل والتجميع للتحليل المحدد الوقت زيادة علي أيًضا وتعمل المنهجية

 منهجية وان وضع ،والصندوق الشفاف األسود الصندوق مدخل منها ميم،التص في االبتكار لعملية المختلفة المداخل تتعدد

 .الشفاف الصندوق مدخل طريق عن ويكون ذلك وطرق االبداع مراحل تفهم في الطالب واالبتكار يساعد لالبداع

 المفتاحية:الكلمات 

 االستلهام. -اعادة التصميم –اة المحاك –التغذية البصرية  –تعليم التصميم  –االبتكار  –االبداع  –منهجية التصميم 

Abstract: 
The rapid changes and developments and the recent discoveries in science and thought 

directly influence design, which requires the development of methodologies and methods of 

design education to increase the ability of students to creativity and innovation. Design and 

methodical thought are elements of creativity and innovation, and the process of design in the 

creative process itself is a black box. We can look at the stages of the design process from 

start to finish, but the creative phase itself is still largely opaque tools, And that the 
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development of methodology for creativity and innovation helps the student to understand 

the stages and methods of innovation and this through the portal transparent box. 

The problem of research is whether the methodology of design education and the stages of 

design process evolve according to the technical and environmental development variables 

and variables in the relevant contexts? 

The objective of the research is to develop the creative and thinking skills of the design 

students and to develop a methodology for teaching design that supports innovative skills. 

The research’s importance is that the continuous development in the design contexts and its 

determinants and data needs to be compared in the design methodology and education, in 

addition to training the student to deal with different sources of inspiration for the 

development of creative thinking. 

The research assumes that the development of creative abilities develops the capacity of 

design students to innovate, and the development of a clear design methodology for design 

students that supports self-learning skills and continuous development of their skills. 

Research Items 

1 / the development of ways of thinking and creativity as one of the stages of the design 

process: Visual feed / simulation / redesign 

2 / Methodology of design education and the development of creative thinking. 

A simulation methodology was developed - both partial and total - and also redesign. By 

applying the methodology of simulation and redesign developed by the researcher to a 

number of design students in consecutive years of study and comparing results with students 

who did not apply the same methodology, the results were very clear at the level of 

evaluation the students 

The methodology takes the same steps as the design process, starting with the inputs and 

ending with the outputs, and between them the creative processes (simulations and redesign) 

are carried out, and depend on continuous improvement of each stage. 

key words: 
Methodology - Creativity - Education –Design- Simulation.  

 

 

 

وأن  ،والشرح للتوضيح قابلة مرحلة وأن كل التحليل، على تعتمد منطقية بطريقة تتم التصميم عملية أن المدخل هذا يعتقد 

 على تعتمد ناجح تصميم ألي الطريقة بهذه الحلول إليجاد وخطوات التصميم كمستقبل، الكمبيوتر دور مثل المصمم دور

 [.145 ص 2] Evaluation التقييم *    Synthesis بالتركي *   Analysis التحليل: *مراحل ثالثة

( مدخل الصندوق األسود والصندوق الشفاف في عملية التصميم.1شكل )  
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 البحث:مشكلة 

متغيةرات ومعطيةات التطةور التقنةي والبييةي فةي السةياقات  التصةميم وفةقالتصميم ومراحل عمليةة  منهجية تعليمهل تتطور 

 الصلة؟ذات 

 البحث:هدف 

 التصميم.تطوير مهارات االبداع والتفكير لدى دارسي  -1

 االبتكارية.تصميم تدعم المهارات وضع منهجية لتعليم ال -2

 البحث:أهمية 

 التطور المستمر في سياقات التصميم ومحدداته ومعطياته يحتاج الى تطوير مقابل في منهجية التصميم والتعليم. .1

 تدريب الطالب علي التعامل مع مصادر االستلهام المختلفة لتطوير التفكير االبداعي. .2

 فروض البحث:

 االبتكار.عية يطور من قدرات طالب التصميم على تطوير القدرات االبدا -1

وضع منهجية لتعليم التصميم واضحة لدى طالب التصميم من شانها ان تدعم مهارات التعلم الذاتي والتطوير المستمر  -2

 لمهاراتهم.

 البحث:حدود 

 Methodology of Design Educationالتصميم تعليم  إطارحدود موضعية: منهجية التصميم في 

 ود زمانية: مرحلة البكالوريوس حد

 حدود بشرية: طالب التصميم في كليات الفنون

 محاور البحث:

 المحور األول/ تطوير طرق التفكير واإلبداع كأحد مراحل عملية التصميم 

 Visual feedingالبصرية التغذية  -1

  Simulationالمحاكاة  -2

  redesign التصميم.اعادة  -3

 االبداعي.التصميم وتطوير التفكير المحور الثاني/ منهجية تعليم 

 طرق التفكير واإلبداع كأحد مراحل عملية التصميم  تطوير /المحور األول

 البصرية:التغذية  -1

البيية واكتساب الخبرة، وكما أن اللغة المنطوقة قوامها الكلمات  إدراكإن البصر لدى المصمم هو الحاسة األساسية في 

الشكل والخط...........، وكما أن الثراء اللغوي للشاعر ينعكس على قوة البيان وبالغة  والحروف فإن لغة التصميم قوامها

عناصر البيية وعالقتها ومن ثم التعبير عن  إدراكقدرته على  يتمثل في المصمم،التعبير فإن ثراء القاموس البصري لدى 

 وأكثر أصالة.أفكاره يكون أقوى 

، والنفسيةالفسيولوجية ترتبط بالقدرات العقلية  وتلك القدرات للمصمم،درات الفسيولوجية وعملية اإلدراك البصري تعتمد على الق

فردية  وهي عواملالتحليلية للعقل،  وكذلك المهاراتالالوعي لدى المصمم  والمعرفي فيمقدار المخزون البصري  والتي تعكس

 والبيية المحيطة.تختلف طبًقا الختالف الثقافات 

  البصرية.تهدف إلى إثراء القاموس البصري لدى طالب التصميم ومن ثم تحقيق التنمية  والتغذية البصرية
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 تطوير الثقافة البصرية

خالل  اإلنشايية منعناصر التصميم المريية واإلدراكية والعالقية والنظم  إدراكقدرة طالب التصميم على  بها تطويرنعني 

تكون القراءة  التصميم وبالتاليلصور الذهنية للطبيعة والبيية الى لغة تطبيق المفاهيم النظرية ألسس التصميم وتحويل ا

 محدد.شكل  إطارالبصرية للشكل هى فهم أكثر لعالقة الجزء بالكل والنسب وبناء العناصر في 

 

 

 البصرية:مهارات الثقافة 

 والخلفية والفراغ والترتيب لشكلالحركة. ا العمق، اللون، )الشكل،مستويات االدراك البصري  البصري:مهارات االدراك 

 ......( والتجميع وقانون االستمرارية

العالقات والمالمس  إدراكهو  البصرية والتحليلالوصف وفيه يتم تحديد عناصر الصورة  البصرية:مهارات القراءة 

 القيم ودالالت الصورة البصرية. إدراكهو  البصرية والتفسيرونظم البناء في الصورة 

فعنةد النظةر  ،Images Mental ويقصةد بالتخيةل البصةري القةدرة علةى انتةاج صةورة ذهنيةة البصاري:نتاا  مهاارات اال

 بشكلين:وتتم  [70ص5لألشكال البصرية يحدث االدراك وتتكون صورة ذهنية لها ]

 جديدة.*االول هو استرجاع الصور الموجوده في القاموس البصري            *الثاني هى ابتكار صور ذهنية 

يتحرر المصمم من األلفاظ والكلمات الى التفكير باستخدام األشكال والصور والمخططات  وفيه التصويرى:التفكير 

 والرموز.

 البصرية:دور الطبيعة في تنمية الثقافة 

لق هللا الطبيعة هى النموذج المثالي للمصمم كمصدر لإللهام بما تقدمه من تكامل في النظم والعالقات والبناء، وذلك أنها خ

واألرض عباده والحمد هلل على  تالسماواهللا الذي جعل لنا التفكر في خلق  واألرض. فسبحانعز وجل بديع السماوات 

  قدرته.بديع خلقه وعظيم 

َماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا بِِه َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضًرا ن   ِذي َأنَزَل ِمَن السَّ ْخِل ِمن " َوُهَو الَّ َتَراِكًبا َوِمَن النَّ ا م  ْخِرُج ِمْنُه َحب ً

اَن ُمْشَتبًِها َوَغْيَر ُمَتَشابٍِه ۗ انظُ  مَّ ْيُتوَن َوالر  ْن َأْعَناٍب َوالزَّ اٍت مِّ ُروا إَِلٰى َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوَيْنِعِه ۚ إِنَّ فِي َطْلِعَها قِْنَواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّ

لُِكْم ََلَيا َقْوٍم ُيْؤِمُنوَن " َذٰ  آالنعام﴾ 99﴿ٍت لِّ

ِذينَ  َ  َيْذُكُرونَ  " الَّ ُرونَ  ُجُنوبِهِمْ  َوَعَلٰى  َوُقُعوًدا قَِياًما هللاَّ َماَواتِ  َخْلقِ  فِي َوَيَتَفكَّ ْرِض " السَّ  آل عمران﴾ ١٩١﴿ َواأْلَ

ألن الطبيعة هى مصدر كل عناصر التصميم ومنها تم التنظير للعالقات بين المفرادات والنظم اإلنشايية فإن من األهمية و

ودراسة الطبيعة من أهم طرق تنمية مهارات  الطبيعة.أن تكون تنمية الثقافة البصرية معتمده في جزء أساسي منها على 

إلدراك والقراءة واإلنتاج البصري، وفيما يلي نعرض منهجية تنمية المهارات البصرية من خالل عدد من المفاهيم ا

 األساسية في التصميم وتحليل العناصر االدراكية والعالقية في الطبيعة وتطبيقها في التصميم.

 [ 1633ص  4( مهارات التفكير البصري ]2شكل )

https://www.almaany.com/quran-b/3/191/
https://www.almaany.com/quran-b/3/191/
https://www.almaany.com/quran-b/3/191/
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 -البصرية: منهجية تنمية المهارات 

لعالقات يل كل االمدركات البصرية في بيية المصمم وقراءتها بلغة التصميم وتحوتعتمد المنهجية المقترحة على ترجمة 

 إلدراكاإلى أصلها اإلنشايي في أسس التصميم وفيما يلي نعرض بعض النماذج لمنهجية القراءة البصرية ومن ثم 

 البييية:البصري للعالقات 

  :thick boundaries التجاوروعالقات  الفواصل والحدود القوية-أ

ال تكةون ويرا بينها تعتبر الفواصل القوية في النظام الحي نوع من االنتقال أو التبادل بين المساحات عندما يكون التجاور كب

األجةزاء.  عالقةات وتؤكةد علةى المسةاحات،النهايات الحادة كافية للفصل بينها وعادة تهدف للةتحكم فةي درجةة التفاعةل بةين 

 }227ص18{

 
 اصل.فليس فقط عة من الطبيعة تعكس أثر الفواصل القوية بين المساحات مما يوحي بأنها عنصر له شكل و( نماذ  متنو1صورة )

 

 

 

 

 

 

 Echoesالطابع -ب

عمق التشابه األساسي كما نجده على سبيل المثال في التماثل العرقي أو 

الجنسي أمثال الهنود أو األفارقة أو في الطرز الحضارية المختلفة في 

، الطراز والرومانيميم مثل الطراز المصري القديم، الطراز اليوناني التص

حيث نجد ذلك واضًحا في نتاج الحضارة الواحدة والتي اإلسالمي. 

 الحضارات. صورترسخت بخصايصها وطابعها المميز عن غيرها من 

(4()5.) 

 

 

 

 

 

 

 

تطبيق مفهوم  ( توضح2صورة )
ل القوية في تصميم كرسي الفواص

 لبيت موندريان.

تطبيق مفهوم  ( توضح2صورة )
الفواصل القوية في تصميم لزخارف 
مجموعة من األطباق مستوحاة من 

 الطبيعة وذات طابع بدائي .
 

 ( وجوه فتيات من أصول3صورة )

 عرقية مختلفة.

 –( نماذ  تطبيقية تعكس طرز حضارية متنوعة 4صورة )
وكرسي  -، والخشبمي متمثل في فن الخزف، الطراز اإلسال

 المصري القديم. ويعكس الطابععنخ أمون  توت

والتي ( أحد أعمال الدكتور خالد محرز 5صوة )
 القديمة.طابع الحضارة المصرية  تعكس
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 Contradictionالتناقض - 

ن اختالف، إن الحياة ال تستقيم بدو

والوحدة ال يمكن أن توجد إال مع 

االختالف في الجزء عن الكل، غير 

أنه كما يجب أن يكون التناقض 

 متكلًفا.واضًحا فإنه يجب أال يكون 

 

 

 

 

 بمعني آخر القياس  -level of scaleمستويات التناسب -د

وفيه يعرض للتنوع في النسب بين األجزاء المختلفة سواء في      

كل الواحد أو الفراغات التي تربط بين األشكال وبين األشكال الش

مؤكًدا على أن وسيلتنا لصياغة  الواحد.األخرى المختلفة في السياق 

منظومة متماسكة وحيوية في بيية ما علينا أن نبدع ذلك التناغم الدقيق 

في المقاسات والنسب بين األشياء بحيث ال تكون متماثلة وال بينها 

( توضح 9والصورة ) ذلك،( توضح 8النسب. والصورة )فجوة في 

 .استخدام مفهوم مستويات التناسب والتكرار

 

 

 

 

 

 

( توضح استخدام مفهوم مستويات التناسب 9صورة )
والتكرار في تصميم بالطات تكسية داخلية حيث اعتمد على 

ع واالتجاه في التكوين ليعكس تنوع الحجم بتغير الوض

 التصميم.التنوع والثراء الذي يمنحه هذا المفهوم في 

عن طريق التناقض بين  -التصميم الداخلي وتطبيقاته في( التناقض في الطبيعة 7صورة )

 عن طريق تصميم المساحات المتناقضة. وفي الخزف –والنور الظل 

اجزاء  ياس بينوالمق( التنوع في النسب 8صورة )
التصميم المختلفة التنوع في نسب المساحات اللونية 
في جلد الثعبان أو التنوع الناتج عن الحركة والوضع 

 واالتجاه في سرب من الطيور.

 -مشروع تخر   –فراغ داخلي وتصميم بالطات سيراميك  (6صوة )
طرز حضارية متنوعة  مستوحى من الطراز االفريقي، تعكس نماذ  من

وتطبيقاتها على امتداد زماني وحضاري كبير والتي تعكس ما نعنيه 

 بالطابع.
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إستخدام  وتطبيقه بواسطة( التراكب في الطبيعة 10صورة )
والسقف أطباق خزفية متراكبة لتكسية كاونتر استقبال 

 .فوقه

تصميم  وتطبيقه فيالطبيعة  والتداخل في( التشابك 11صورة )

 .رف اإلسالميةوالزخااألثاث، 

 Overlay and tangleوالتشابك التراكب -د

بةالقوة  وهةو يةوحي، واألسةماك والقشةريات البحريةةالتراكب نجةده متمةثاًل فةي الطبيعةة فةي تراكةب قشةور بعةض الزواحةف 

 متمثاًل في الطبيعة في النمو التكراري وتفرع فروع األشجار. والتداخل فنجده. أما التشابك والتماسك

    

 
 

 :strong centerقوة المركز أو التركيز  -ه 

المركز ال يكون فقط تلك النقطة الهندسية الشكل بل أيًضا تلك العالقات مةن حولةه 

 بالمركزية.والتي تخلق مًعا مع الفراغات واألشكال من حوله هذا اإلحساس 

والمركزية تحقق عالقات متماسكة وتتحقق من خالل التأكيةد عليهةا فةي األجةزاء 

حةةد سةةواء، وكةةل عالقةةة مةةن العالقةةات  علةةىالصةةغيرة والكبيةةرة 

 (.12والفراغ أيًضا، كما نجدها في الطبيعة كما في الصورة )

( لقبةةة فةةب المسةةجد النبةةوي حيةةث نجةةد إن تحقيةةق 13والصةةورة )

 في مجموعة العالقات بين عناصر القبة. المركزية واضح

 

 

   Simulations المحاكاة-2

 إن هناك أربع نظريات تفسر العالقات بين النظريات والتطبيق في مجال تدريس الفن والتصميم وهي النظرية التقليدية

Imitation  العاطفيةظرية والن للطبيعة، على الفنون باعتبار أن الفن تقليد وهي الفكرة التي سيطرت طوياًل 

Emotionalism التي تقول بأن الفن تعبير عن العواطف واالنفعاالت وأثرت تلك النظرية في عملية  وهي النظرية

مميزات عملية التصميم التي بدونها ال يتم التصميم  وهي أحد Formalism تدريس الفن والتصميم. والنظرية الشكلية

ارتباًطا  وهي أكثر Functionalism والشخصية والنظرية الوظيفيةة والتخيل والتي من خاللها يمكن التعبير عن األصال

 .[19ص  6] بالتصميم خاصًة في الوقت الحالي

إال أن الباحثة ترى أن الممارسة العملية للتصميم تتضمن مزيج من المداخل السابقة بدرجات مختلفة من األهمية، تختلف 

النظرية التقليدية أو نظرية المحاكاة تظل هى المحور األساسي في ممارسة عملية  تبًعا للسياق ونوعية المنتج، و إن كانت

( قوة المركز في ثمرة 12صورة )
 الفاكهة. 

 ( قوة المركز في قبة المسجد النبوي. 13صورة )

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG3bDN6rnhAhVEAmMBHXqlBYcQjRx6BAgBEAU&url=http://seesaudi.sa/Arabic/Pages/PhotoDetails.aspx?PhotoId=8d2d121e-497f-435a-958d-a8d0413cbf7d&psig=AOvVaw13Cvsjgg5BvXZIKulCLFN6&ust=1554583833071977


 عشر بعلعدد الساا                                                مجلة العمارة والفنون                                          

240 

يعمل بأسس المحاكاة الموجودة  -وفي كل المداخل-التصميم وآًيا كان التنظير لعمليات التصميم والمنهجية إال أن المصمم 

 وفقه.يتم العمل  المحاكاة الذيفي الالوعي ولكن االختالف يكون في نوع 

د اعتبر أرسطو الفن في جوهره وأصله هو محاكاة للطبيعة من طرف اإلنسان، وذهب أيًضا إلى اعتبار هذه المحاكاة ولق

طبيعة غريزية في اإلنسان، وبواسطتها يستطيع الطفل مثال أن يتعلم اللغة من خالل تقليده لما يصدر عن الكبار من 

معارفه  وبها يكتسبفالنزعة إلى المحاكاة فطرة تولد مع اإلنسان،  ىوبهذا المعنكلمات، ولوالها لكان التعلم مستحياًل. 

 .المحاكاة وفي طريقةالمحاكاة في مادة أو وسيلة المحاكاة وفي موضوع أو مضمون المحاكاة  وتتنوع .األولى

 [ 199ص  12]المحاكاة بين افالطون وأرسطو 

 ارسطو افالطون م

ن شيء المحاكاة تدل على العالقة الثابتة بي 1

 موجود وأنموذجه ) عالم المثل (.

هبط ارسطو بالصورة من عالم المثل ) الجوهر ( لدى 

افالطون الى عالم الواقع او ) المظهر ( وحول الصور 

 المتخيلة الى انواع من موضوعات الشكلية .

المحاكاة تعكس مفهوما عاما لفلسفته المثالية  2

نه ومصطلحا يشمل كل انواع االبداع )سواء م

 العقلي الفلسفي او الفني(. 

يقصر فكرة المحاكاة على الفنون بل خص الفنون الجميلة 

بفنون المحاكاة التي غايتها تحقيق اللذة الفنية وإنتاج 

 االعمال الجميلة. 

وال  المثالي.ان الفن الجيد هو محاكاة الجمال  3

يمكن للفنان ان يبتكر اساليب جديدة أو قوالب 

كانت هذه التجديدات تضر بالفايدة  فنية جديدة اذا

 االخالقية .

الفن عنده ليس محاكاة لشئ بل محاكاة لفعل , وتقوم على 

تبديل الواقع , وطرح ألول مرة قابلية العناصر الشكلية 

للتغيير والتحسن والتبدل وان اي خطا يرتكبه الفنان قد 

يكون هناك ما يبرره اذا كان يؤدي الى بلوغ غاية الفن 

نان يتمم ما تعجز عنه الطبيعة وبذلك فانه يكون اعظم فالف

 من الحقيقة .

يؤكد على ضرورة ابعاد الفنان عن المجتمع اذا  4

 رفض الخضوع.

الفن تقليد للطبيعة يجري بمعزل عن الحياة االجتماعية 

للناس  , انه تقليد فردي يهدف الى جعل االنسان أكثر 

يعد ضرورة من كماال ويحقق التوازن النفسي للفرد و

 ضرورات الحياة البشرية .

 
نظًرا لتقارب  -إال أننا نجد أن هناك تداخل بين مفهوم المحاكاة والتقليد وما يترتب عليه من لبس في المضمون والمحتوى 

 يلي:المعنى في اللغة كما 

 Imitationالتقليد   Simulationsالمحاكاة 

ي الَقْوِل أَِو فِ  مصدر َحاَكى واْلُمَحاَكاةُ  " التعريف

ْقلِيُد وفي  الِفْعِل : اْلُمَماَثلَُة ، اْلُمَشاَبَهُة ، التَّ

ن كاين حي  بشكل أو  ل أو تلو  الطبيعة تشك 

لون شيٍء ما في بييته للهروب من أعدايه 

مباراة َعَمل أَدبي  أَو َفنِّي  وُمحاَولة او  

"  .َتقليده واإلتيان ِبِمثله أَو بأَفضل منه

  اني الجامعمعجم المع

 

"يقال فالًنا اتبعه فيما يقول أو يفعل من غير حجة وال 

لَِف : ما َيَتواَرُثُه  دليل، وتقليد َنَقلَُه الَخلَُف َعِن السَّ

لوِك  اإلِْنساُن ِمْن عاداٍت َوَعقاِيَد وُمماَرساِت أَساليِب الس 

ِة، وُيحاِولُ  يْ  َتْقليدَ  َوَمظاِهِرِه العامَّ َر على اَلَخريَن : السَّ

أعمى : محاكاة نص  قديم  تقليد / حرفي   ِمْنوالِِهْم ، تقليد

واالحتذاء به بدون أي ابتكار، وتأتي بمعنى تزييف ، 

معجم المعاني  نقل قطعة فنيَّة أو لوحة عن األصل "

 الجامع.
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سبناها عبر ه التي اكتتقليد نموذج حى بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، نحتفظ بصورت هو Imitationوالتقليد  

 [.197ص  12والمنتج ]الزمن وهي تمثل داللة في مفهوم األصل 

 نقل شيًياتول أن هو أن تحا والمحاكاة فالتقليدولقد لخص د. عبد الوهاب المسيري ذلك الجدل بأن ثمة فرق بين التقليد 

معنى تقليد " ب .تناسب ووضعنا الحديثبحذافيره أما المحاكاة فهي أن تحاول أن تصل إلى جوهر شيء وتولد منه ما ي

محاكاة  ت جاءتأفضل ما هو موجود ثم تعديله فكثير من المخترعات جاءت من تقليد الطبيعة ومحاكاتها فصناعة الطايرا

 .[10ص  3" ] لتقليد الطيور فى الفضاء

اول ريقة التنهوم وطواختالف المف إال أن تعريف الكلمة اصطالًحا تنوع بشكل كبير نظًرا لتداخله في عدد كبير من العلوم

محاكاة مفهوم ال د اتسعتبًعا للسياق الزمني ومجاالت التطبيق ونظًرا الرتباط التصميم بعدد كبير من العلوم التطبيقية، فق

 محدود.ليكون التناول من خالل التصنيف أقرب إلى المفهوم الحقيقي عنه بتقديم نص تعريفي 

 التصميم:المحاكاة في 

( Simulationوبذلك نصل إلى أن التصميم هو محاكاة ) والتصميم،بيعة هي أهم وأغنى مصادر التفكير إن الط

 ا هو إالمإليه اإلنسان  وأن أي تطوير يصل جزيي،لمخلوقات هللا أو لحلول موجودة في الطبيعة على شكل كلي أو 

 [.37ص10اكتشاف جديد لشئ قديم لم يكن ليراه لوال أن وفقه هللا سبحانه وتعالى إلى ذلك " ]

 

 مختلفين:ومحاكاة التصميم للطبيعة ظهر بأسلوبين 

 (:Archetypesالنماذ  األولية )

نماذج أولية تنمو نموها جميع النماذج األخرى التي  وهي"    

وعند "يونج" )عالم نفسي( النماذج األولية في  سان.اإلنيبدعها 

مخ اإلنسان موجودة بطريقة متوارثة وتظهر في شكل أحالم أو 

من النماذج يشتمل على كل  وهذا النوع[. 18ص 11خواطر "]

، البييات المختلفةقرويين في الالمنازل التي صممت بواسطة 

وحاستهم  بواسطة مجموعة من الناس الحرفيين استغلوا ذكاءهم

، منتجاتهم وأدواتهمالقوية في عمل حلول منطقية للعديد من 

والتي استمرت لتاليم نمط حياتهم. وكنتيجة لذلك نحن نملك 

تنوعاً ال نهايياً من التصميمات األولية من خالل الظروف 

تظهر خالصة وبراعة  وهي ،المختلفةوالمقومات الطبيعية 

ظروف على والذي يشتمل  لكل بييةخاص  تتميز بطابعو شخصي،هم ذات طابع تكون حلول ونادراً ماوحكمة الناس، 

 [.18ص11]التصميم في إطارها طبيعية ومناخية خاصة به وهذه الظروف تتحكم في تكوين وتنظيم 

 (:The Master Workاألعمال األمامية )

والتي تصبح معروفة بها بين  (،Master Works"إن طبيعة كل حضارة وشكلها المميز يظهر في أعمالهم األولى )

." …األمم المختلفة وأطوار ومراحل تاريخها المختلفة، فاألهرامات تعني مصر، والبارثينون يعني اليونان وهكذا

 [.20ص11]

( مجموعة من النماذ  األولية التي صممت 14صورة )
مميز. ولها طابعبواسطة قرويين في بيئات مختلفة   
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فالهدف من المحاكاة هنا هو التعبير عن عقيدة المجتمع،  مختلفة،وفي هذه النوعية تكون محاكاة التصميم للطبيعة بمعايير 

فنجد في الحضارة المصرية القديمة قامت على عقيدة البعث  عقيدته،كل مجتمع بمثال خاص به تميزت به  وتميز"

فظهر التصوير الجداري يصور ما يعرفه  العقيدة،وتناول الفنان المصري كل عناصر الطبيعة من خالل هذه  والخلود،

 [.72ص 17" ]ما يراه لحظياً  بوجوده وليسالفنان ويوقن 

 محاكاة في التصميم:أنواع ال

 من خالل األفكار التقليدية. مباشرالتي تنقل بشكل  المحاكاة الواقعية المباشرة 

 مثل الحضارات  التجريد،التي تشير ضمن محتواها الي القيم الفلسفية لمفهوم  المحاكاة التجريدية غير المباشرة

 القديمة،

رها تفصياًل تلك التي اعتمدت على نوع المحاكاه ومستوياتها وظهرت تصنيفات متنوعة ألنماط المحاكاة في التصميم أكث

 والتي صنفت المحاكاة إلى ثمان مستويات كما يلي:

 يعرف باألسلوب التعبيري الصريح أو االستلهام المباشر من الطبيعة. :analog designالتصميم التناظري  -1

البحث عن المعني  اليويدعوا ردات الشكل، : يتبع األسلوب التجريدي من مفsymbolic designالتصميم الرمزي  -2

 مستويان االول التعبير بالرمزية المباشرة والثاني الرمزيه بالمعني(. )وله، واالحساسالتصميم واسطة الشعور  والخفي في

هو تصميم يسعى فيه المصمم الي استنباط عناصره ورموزه من : morphological designالتصميم المورفولوجي  -3

 الطبيعة. التراث أو

 يوحي بمعاني معينه.التصميم االيحائي  -4

من التفاصيل العديدة الموجودة في  وتلخيص لكثيراختصار  على يعتمد :abstract designالتصميم التجريدي  -5

 مصدر االستلهام.

 فيه. وهو تصميم باستخدام المفهوم بشكل أقل وضوحا من الرمز وبأسلوب تجريدي مبالغ الداللي:التصميم المفهومي   -6

 التجربة. علىاالسلوب التجريبي، تصميم عملي نفعي يعتمد : Design Pragmaticالب رجماتيالتصميم  -7

 Bio. Designالتصميم الحيوي  -8

 التصميم:دور المحاكاة في تنمية االبداع لدى طالب 

خالل ممارسة  ء منوالبناتقديم العمل من خالل مفردات الشكل والمضمون  كأداة إلعادةيعتمد البحث على المحاكاة 

اشكاليات طالب التصميم هى بناء وتنظيم  أن أهموحيث  نهايي،في صورة منتج  لتقديم األفكارالمراحل والعمليات الالزمة 

حيث  المادي.الشكل  إلىاألفكار في صورتها النهايية وتحويلها من الصورة الذهنية  المكتسبة لتقديمالمهارات والمعارف 

ألنظمة البناء  إدراكة هذه المهارات بحيث تنمي بالتوازي القدرة على التعبير عن االفكار وكذلك تدعم عمليات المحاكا

 واتجاه وترتيب وتجميع ...... وحجم ووضعومتغيرات عناصر التصميم من شكل 

عقدة، كما تمكنه من دراسة النظم الم فهم الطرق والعمليات، التركيز علىيكون هدف المصمم في المحاكاة واضح وهو 

العناصر المريية  لتقديم والعملياتفهم الطرق  يكون واضح وهو التركيز علىوهدف طالب التصميم في المحاكاة 

 محاكاته.واإلدراكية كما هو في النموذج الذي يتم 
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 محاكاة الحركة محاكاة الشكل و البناء

  محاكاة جزئية محاكاة الشكل
 محاكاة جزئية محاكاة الشكل

 

 

 

 

 

حاكاة جزئية محاكاة م

 المضمون

النظام االنشائي ) التراكب 

 والضغط  واللون والسطح ( 

  

 

 

 

 

 

 

 

النظام االنشائي ) التراكب  واللون 

 والسطح (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحركة والعالقة بين العناصر 

طقم مكمالت ادوات المايدة من 

( اجوري ajoriانتاج شركة )

والتي تعكس براعة المصمم في 

ختيار مصدر للتصميم يتوافق ا

مع مفهوم التركيب لمفردات 

الطقم والتنوع في الحجم والنسب 

والهيية تبعة لتنوع المحتوى 

والمزج بين الخامات ) الخزف 

 والزجاج والخشب

 كونسول من تصميم د/ خالد محرز 

اعتمةةةةد المصةةةةمم علةةةةي محاكةةةةاة النظةةةةام 

ومحاكةاة اىنشايي في تراكب ريش الهةدد 

وان. بأسةةةلوب تميةةةز بالرشةةةاقة لأللةةة كليةةةة

 .والجمال

 

والمصمم اعتمد على التجريد في تلخيص 

الفكرة وحيث لخص الجسم البشري في 

الشكل المخروطي واحتفظ بنفس النسب 

ولخص    2: 1بين اجزاء الشكل وهى 

الحركة في دوران المخروط في الفراغ 

وتغيير السمك للتعبير عن الحركة 

لعالقة بين والرشاقة معا كما لخص ا

العنصرين في امكانية الدمج بينهم في 

 التركيب 

 

 :Redesignالتصميم  إعادة -3

اعادة التصميم أحد أهم مداخل التصميم التي تتبناها الشركات والتي تعتمد على دراسة وتحليل المنتج في مراحله المختلفة 

الراجعة من المستخدمين وتهدف الى تطوير وتحسين أداء المنتج  بداية من التصميم األولي ونهاية بما بعد البيع والتغذية

ورفع الكفاءة وتلبية احتياجات المستهلك المتنامية ، ولكن مفهوم اعادة التصميم كمنهجية لتعليم التصميم تتضمن عدد 

ايجاد البدايل في  متنوع من األهداف  واَلليات وهى تعني  بإعادة بناء عناصر التصميم بحيث يطور مهارات التفكير في

إطار من الثوابت والمتغيرات ألجل خلق شبكه متنامية من  األفكار الجديدة بهدف تحسين خصايص ووظايف المنتج 

لكل التفاصيل والعناصر ونظم البناء. ومن ثم  إدراكإلى  للمنتج يؤدي على تحليلالجديد. وإعادة التصميم تقوم في األساس 

 المنتج.سين كفاءة اضافة بعض المقترحات لتح

 بعض طرق المحاكاة من منظور االبداع
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ومن أهم ضوابط اعادة التصميم هى الحفاظ على طابع المنتج وسماته األساسية حيث يتم التعديل والتطوير في أحد 

الخصايص الظاهرية للمنتج أو أكثر أو قد تكون في مقومات األداء الوظيفي أو في البناء والتركيب فهو في األساس ينطلق 

ات المحتملة للتصميم األصلي وقد تكون نابعة من تحليل المنتج، وتكون نتيجة تحليل القيمة تدفع من مفهوم البدايل والمتغير

في اتجاه تغيرات محدده وواضحة أو تكون لتلبية متغيرات اجتماعية أو تقنية أو بييية وتبًعا لكل تغير يطرح الطالب 

 واالحتماالت.البدايل 

نقاط  إدراكلطالب القدرة على التقييم الحقيقي والموضوعي للتصميم وبالتالي وتأتي مرحلة تقييم البدايل والتي تمنح ا

الضعف وعدم المواءمة في التصميم كما تمنح الطالب الفرصة للقيام بلعب ادوار مختلفة بين التفكير االبداعي وبين التفكير 

 التصميم.عملية التحليلي المنطقي النقدي وهو ما يكسبه معارف ومهارات أكثر نضًجا في ممارسة 

ومن خالل تطبيق منهجية المحاكاة وإعادة التصميم على عدد من طلبة التصميم في سنوات دراسية متعاقبة ومقارنة النتايج 

 (3)شكل الطالب. بالطالب الذين لم تطبق معهم نفس المنهجية كانت النتايج واضحة جًدا على مستوى تقييم 

 

 
 المصدر: الباحثة . نمية المهارات االبداعية لطالب التصميمتاثير المحاكاة على ت( 3شكل )

الطالب الذين قاموا بتمرين المحاكاة قبل 
 بداية التصميم

 الطالب الذين بدأو مباشرة بالتصميم

 

لم تكن لديهم مهارة توظيف الخبرات والمعارف 
وتوجيها من المقررات الداعمة للتصميم المكتسبة 

   أفكارهم.في التعبير عن 

تحقيق الهدف استغرق وقت اطول حيث تراوح 
مشروع واحد بمستوى  إلنهاءاسابيع  4بين 

 مقبول

كانت اختيارات الطالب في االفكار االولية 

 في البناء والصياغة تحددها مهاراتهم

كان مستوى االفكار فيه سطحية ويفتقر الى 
العمق نتيجة ارتباطه بمحدد الخبرة في التعبير 

وبسبب ان المامهم بالتفاصيل بناء والعالقات وال
واضح.وتتابع العمليات غير   

 

 كان واضحا ان التصميم النهائي لمبتدئين

كانت تواجه الطالب العديد من المشاكل مرتبطة 
بتعديل التصميم وبنائه تبعا لمحددات االنتا  

 والتقنيات المتاحة بشكل فعلي

 

نتيجة  أكبرتم التعبير عن افكارهم بسهولة 
الخبرة في طرق واساليب بناء المعارف 

 المختلفة لتحقيق الهدف 

 

تحقيق الهدف استغرق اسبوعين فقط بمستوى 
 المقابلة.في أقل مستوياته أعلى من المجموعة 

 

 أكثراالولية كانت اختيارات الطالب في االفكار 
 وثراء.تنوع 

 

اعادة عمقا نتيجة  أكثركانت االفكار الى حد كبير 
ممارسة المهارات المكتسبة من تجربة المحاكاة 

في  أكبركما ادى المامهم بالتفاصيل الى قدرة 
واضحة.تقديم افكار   

 

 أكبرعكست تصميمات عدد من الطلبة خبرة وفهم 
 لطبيعة المنتج وإمكانات وبدائل التغيير

 

مة اءلم تواجه الطالب مشكلة تعديل التصميم لمو
محدداته وكانت مالحظة عمليات االنتا  و

متكررة من قبل الجهات التنفيذية التي عملت مع 

 المجموعتين.

بناء الخبرات 
 والمعارف 

 

المردود على تنفيذ 
 المشروع النهائي

 

 الوقت
 

 األفكار األولية
 

 التصميم النهائي
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 ة القدرات االبداعية منهجية لتنمي وضع /المحور الثاني

العمليةةات االبداعيةةة  وبينهمةةا تةةتم وتنتهةةي بالمخرجةةاتتتخةةذ المنهجيةةة نفةةس خطةةوات عمليةةة التصةةميم حيةةث تبةةدأ بالمةةدخالت 

التحسةين المسةتمر لكةل  علةى وتعتمةد المنهجيةة( التي تم تناولهمةا فةي المحةور األول مةن البحةث، واعادة التصميم )المحاكاة

 مراحل.مرحلة من هذه ال

 

 ( منهجية تنمية القدرات االبداعية3)شكل 

 In putأوالً / تحسين المدخالت 

بصري  جبصري وإنتا بصرية وإدراكمن قراءة  من خالل تنمية التغذية البصرية وزيادة مهارات الثقافة البصرية -1

 من:أن تكون  والتي ممكنمن خالل دراسة مصادر االستلهام في التصميم 

 :(من )الشكل / التكوين / المورفولوجي/ نظام والحياة الوظيفة استلهام الطبيعة......... 

 )الخطوط واألشكال الهندسية:)شبكات التصميم الخطية /المتعامدة / المايلة / المركزية اإلشعاعية المركبة 

  المختلفة. والمدارس الفنيةالطرز 

 منتجات 

حيث أنه بداية  األولية،العامة في صورتها  وهو الفكرة[ 14فهوم ]فكرة أو م :أنهحيث  Conceptتحديد المفهوم  -2

 فكرة التصميم. وهو أساسالتفكير التي تحتاج إلى الكثير من التفاصيل والتطوير في فيما بعد، 

  من الشكلconcept from form 

  من المعنيconcept from mean 

  من قيمة جماليةconcept from aesthetic value 

 اء اخري من أشيOthers 

 Processeثانياً / تحسين العمليات 

التاوالي  علاىيقسم الي مراحال ترتاب  مكن انويبإكساب الطالب بعض المهارات  واسلوب التصميمتطوير جودة 

 كما يلي:

 

 Out Putثالثاً / تحسين المخرجات 

 المتخصصة.ج الحاسب االلي اكتساب مهارات االخراج المادي واالفتراضي لألفكار عن طريق برام .1

 بالفراغ.تمكنه من االحساس بالكتلة وعالقتها  - -Prototypeتنفيذ النماذج االولية  .2

 In put مدخالت Processعمليات 

 
 Out Putمخرجـات

 

  ionSimulatلمحاكاة ( ا1)
يكتسب الطالب تغذية بصرية لعمل 

 من ويكون االستلهامقاموس بصري 

وهو أو أي مصدر استلهام آخر الطبيعة 

للحصول  Out Side – Inيسمي  ما

أبجديات للتصميم يسهل تركيبها  على

 .واعادة بنايها

  Design-Reاعادة التصميم ( 2)
ويطور حيث يكون مصدر االستلهام من تصميم موجود -

 من فكرة التصميم  الطالب
–تحليل التصميم الموجود فعال الي خطوطه االولية -

 والعالقات بينإلكساب الطالب مهارة قراءة التصميم 
  ثم يعيد صياغة هذه الخطوط في تصميم جديد - الخطوط
 .وتقييمهابدايل تصميمية  علىالحصول -
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 التعليمية:منهجية المحاكاة 

محاكاة كلية لنماذج قياسية أو جزيية لعناصر من الطبيعة أو أي مصدر استلهام آخر بمعايير محددة تتضمن عناصر  وهي

نظم االنشايية المستهدف تدريب الطالب على العمل بها وتوظيفها في التصميم، ومن أهم ثمار عملية المحاكاة التصميم وال

االفتراضية للنماذج هى التجسيد المباشر للمهارات المكتسبة لدى الطالب في بناء النموذج وتنمية مهارات التحليل النقدي 

 تصميم مراحل عملية المحاكاة كما يلي: فعلًيا ويتممحقق  والتقييم من خالل المقارنة بما هو مطلوب وما هو

المحاكاة المستخدم في  وتحديد محور، انتاج( بصري إدراك، )قراءةدراسة النموذج دراسة تحليلية من خالل منهجية  -1

في الطالب  االستلهام المستخدم في المنتج األصلي(، حيث ينتج من اإلستلهام قدرتين هامتين )مصادرالنموذج األصلي 

 هما:

 [.38ص 13]( )اإلبتكارالفرصة(.      *القدرة على وضع التخيل موضع التنفيذ  - )الرغبة*القدرة على التخيل 

 تجريد، تفكيك، تراكب، تضافر ...(. تلخيص،)في بناء المنتج المتبع  conceptتحديد المفهوم  -2

 المظهر والتفاصيلة )مطابق لألصل بشكل كامل من حيث بشكل محاكاة كلي -تركيب-اعادة بناء التصميم النهايي -3

اتباع أسلوب تجريدي لنمط الحركة أو البناء أو العناصر المكونة للشكل  على والتي تعتمد)أو محاكاة جزيية  –والتركيب( 

)....... 

 هاء العمل.يقدم الطالب مخطط تفصيلي لعملية التصميم والمحاكاة وأهم المهارات التي تم توظيفها في ان -4

 المتخصصة.يتم تنفيذ نموذج المحاكاة كنموذج افتراضي باستخدام برامج الحاسب االلي  -5

فةي حةين أن المحاكةاة الجزييةة هةي  التصةميم.وتعتبر مرحلةة المحاكةاة الكليةة التعليميةة هةى خطةوة تحضةيرية لعمليةة اعةادة 

 يقي.حيث يمارس التصميم بشكل حق ونضًجا للطالبمرحلة أكثر تطوًرا 

 المصدر الباحثة والتصوير الذهنيالية التمثيل العقلي  -تحسين المدخالت -االدراك لبصري –منهجية لتنمية القدرات االبداعية 

    
  

 

 

 
 

 مثير بصري
تحليل 

 لوني 
تحليل 

 مالمس

 لترتيب العالقات وا

 الوضع واالتجاه   -                 الشكل والحجم  -            الهيئة والسطح - التنوع في

 جميع  ت
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مشاريع  – تحسين العمليات–التصوير الذهني  -العقلي التمثيل  واإلدراك كآليةعلى القراءة  وتنمية القدرةمنهجية المحاكاة 

 طالب تم تنفيذ المنهجية معهم باشراف الباحثتين.

 

 
 

 

 مثير بصري / مصدر استلهام و محاكاة /1

  

 

 

 
 تحليل لوني / تحليل المالمس() أ / دراسة النموذ  دراسة تحليلية-2

 

    

 
تلخيص , تجريد تفكيك  طوط(العالقات والترتيب بين الخ) ب/ دراسة النموذ  دراسة تحليلية-2

 وإعادة بناء

 

   

   الوضع واالتجاه -3الشكل والحجم   -2الهيئة والسطح   -1 / التنوع في -2

             

 اعادة بناء التصميم النهائي  )التجميع( /3
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 مخرجات عمليات مدخالت

خريج مبدع مبتكر قادر علي حل 
جودة الحياة  التصميمية لتحسينالمشكالت 

المجتمع بأكملهليستفيد منه   

اعمال العقل ---وتحسيـن تطوير   

 للحصـــــــــول علــــــــــــــــــي

 تعليم التصميمل أهداف منهجية تنمية القدرات االبداعية   
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 النتائج:

تنمية الثقافة البصرية له مردود ايجابي على المهارات االبداعية لطالب التصميم في كل من غزارة االفكار وتنوعها  -1

 ومرونتها.

اسس التصميم  إدراكالمحفز االول لتنمية قدرة المصمم على  وهياهم مصادر التغذية البصرية  أحدالطبيعة هى  -2

 االنشايية.والنظم 

تعتبر عملية التصميم في جوهرها شكل من اشكال المحاكاة سواء كانت جزيية او كلية للشكل او المضمون للطبيعة  -3

 وحركتها.وقوتها فهي ليس فقط في انموذج في صورتها المادية ولكن ايضا في طاقتها 

 :التوصيات

كمدخل للتصميم ضمن  واعادة التصميمالمحاكاة هناك مردود ايجابي لتضمين مقررات االستوديو مفاهيم مثل  -1

 التصميم.المهارات التمهيدية لطالب 

 وأدراكبناء مصمم مبدع فعلينا بناء ثقافة بصرية واسعة وتنمية المهارات البصرية من قراءة بصرية  أردنا إذا -2

 التصميم.بصري وانتاج لدى طالب 
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