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 الملخص:

ال يخفى على المهتمين في مجال تدريس التصميم على مستوى الكليات الفنية أهمية مسألة اإلبداع في نتاجات الطلبة 

إنجازه من يتم  نشاط مهنيفي حد ذاته  ويعتبر التدريسمن عملية تعليم التصميم.   الهدف المرجوكمؤشر دال على تحقيق 

ويستهدف مساعدة الطالب على التعلم. كما يعتبر  والتطوير،خالل عمليات متسلسلة تعتمد على التخطيط والتنفيذ والتقويم 

  ومن ثم تحسينه )التغذية الراجعة(. جودته،هذا النشاط قابل للتحليل والمالحظة والحكم على 

يقوم بها المصمم للتوصل لحل المشكلة التصميمة المراد عملية التصميم هي مجموعة من الخطوات التي  ولما كانت

 وأعلى قيمة وأنسب تنفيذا  أكثر فاعلية  وحلول جديدةدراستها، فإن العملية اإلبداعية هي من أهم الوسائل للتوصل إلى أفكار 

 جمالية وهو ما يتطلب جوهر العملية التصميمة في الحياة.

على خلق عمل تصميمي يتسم بإالبداع واإلبتكار والتأثير واإلقناع، إن لم يكن  ولذلك فإن العملية التصميمية غير قادرة

والتصميم منهجي لعملية تدريس التصميم. من هنا كان البد من الدراسة والبحث في عملية التدريس وإطار وفقا  لخطوات 

ر إستراتيجي ممنهج يستطيع به الممارس في هذا اإلطار، بغية التوصل إالى إطا واالستراتيجيات المتبعةاإلبداعي  والتفكير

تعزيز الفكر اإلبداعي لدى  وتحقيق هدفلعملية التدريس في مجال التصميم الداخلي إستخدامه لخدمة العملية التدريسية 

 تحسين جودة الحياة. ومن ثمالطلبة 

 واألثاث /ية/ قسم التصميم الداخلي على طلبة الفرقة الثانالبحث تم تطبيق استراتيجيات التدريس المقترحة  ولتحقيق أهداف

كلية الفنون التطبيقية /جامعة السادس من أكتوبر، وفقا  إلستبيان إستكشافي لقياس أثر تطبيق هذه االستراتيجيات على 

النتائج  وقد أوضحتالفكر اإلبداعي بشكل خاص.  وتحفيز مهاراتتطوير مهارات الفكر التصميمي لدى الطلبة بشكل عام 

استراتيجيات مناسبة للمراحل الدراسية األولى، مع بناء قاعدة استراتيجية قائمة على اإلبداع يتم دعم ممارستها أن هناك 

  في المراحل الدراسية المتقدمة.

 استراتيجيات التدريس. -اإلبداع  –عملية التصميم  –التدريس الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
The importance of creation in students' products as an indicator of the achievement of the 

desired goal of the design education process is clear to those interested in the field of design 

teaching at the faculties of art level. Teaching itself is a professional activity that is 

accomplished through sequential processes that are based on planning, implementation, 

evaluation and development, and is designed to help students learn. This activity is also 

subject to analysis, observation and judgment of its quality, and thus improved (feedback(. 
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And since the design process is a set of steps by the designer to solve the problem designed to 

be studied, the creative process is one of the most important means to reach new ideas and 

solutions more effective and more appropriate implementation and the highest aesthetic value, 

which requires the essence of the process design in life. Therefore, the design process is not 

able to create a design work characterized by creativity, innovation, influence and persuasion, 

if not according to the steps and a systematic framework for the process of teaching design. 

Hence, it was necessary to study and research in the process of teaching, design, creative 

thinking and strategies adopted in this framework, in order to reach a strategic framework for 

the practitioner can process the teaching in the field of interior design used to serve the 

teaching process and achieve the goal of promoting creative thinking of students and from 

Then improve the quality of life. 

In order to achieve the objectives of the research, the proposed teaching strategies were 

applied to the students of the second division / Department of Interior Design and Furniture / 

Faculty of Applied Arts / 6th of October University, according to an exploratory survey to 

measure the effect of these strategies on developing the design skills of students in general 

and stimulating the skills of creative thought in especial. The results showed that there are 

strategies suitable for the first stages of the study, while lay a strategic base based on 

creativity is supported practice in the advanced stages of education. 

Keywords: Teaching - Design Process - Creativity - Teaching Strategies. 

 :البحثمشكلة 

خاص بعملية تدريس التصميم كونه يندرج تحت قائمة المقررات العملي في  وإطار منهجيعدم وضوح استراتيجيات 

  في جوهرها موضوع اإلبداع في نتاجات الطلبة. واألثاث والتي تتضمنداخلي برنامج التصميم ال

 البحث:هدف 

  ومن بتدريس التصميم في برنامج التصميم الداخلي للحصول على طالب مبدع  واستراتيجية خاصةوضع إطار منهجي

 . وخدمة المجتمعالحياة  وتحسين جودةخريج مبتكر قادر على حل المشكالت  ثم

 وتعده الفكر اإلبداعي أثناء عملية التصميم  التعليمية لتعزيزدة فكرية لطالب التصميم الداخلي تدعم ممارسته بناء قاع

 الحياة المهنية مستقبال . لمواجهة متطلبات

 البحث:فرضية 

الطلبة  ومن ثم إكسابإن وجود استراتيجية خاصة بتدريس التصميم تدعم الممارسة األكاديمية للمختصين في هذا المجال 

 . وتطوير نتاجاتهم اإلبداعيةمهارات التصميم 

 البحث:منهجية 

  ومن ثمالتصميم  واالبداع واستراتيجيات تدريس وعملية التصميميعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي لمفهوم التدريس 

 يم الداخلي. اقتراح استراتيجية خاصة بتدريس التصميم وتطبيقها في تدريس مقررات التصميم لبرنامج التصم

  أراء الطلبة حول تقيميهم لالستراتيجية المتبعة في تحقيقها  وذلك الستطالعكما يعتمد البحث مبدأ اإلستبيان االستكشافي

 اإلبداعية. وتطوير أعمالهمألهداف المادة 

 حدود البحث:

السادس من أكتوبر للعام الدراسي  كلية الفنون التطبيقية /جامعة واألثاث /طلبة الفرقة الثانية/ قسم التصميم الداخلي 

 (. 2، لمقرر تصميم المنشأت التجارية )استديو 2017/2018
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 مقدمة:

التقارب بين المحددات  العملية تحقيق وتتضمن تلكتتم عملية تدريس التصميم فيما يعرف بمراسم أو استديوهات التصميم 

في تحقيق الغاية المرجوة من المقترح التصميميى في  الذاتي وإبداعهمن قدرة الطالب  والمعرفة المنبعثةالمقدمة للطالب 

 في إطار تلك المحددات. وتكوينات مبدعةتلبية متطلبات تلك المحددات إضافة  إلى خلق أشكال 

التدريسية في حد  وجوهر العمليةاإلبداعية محددا  مهما  في تقييم نتاجات الطلبة في نهاية عملية التصميم  وتعتبر العملية

يمكن  وتوفير مظلةتدعم الممارسات العملية لتدريس التصميم  وخطوات منهجيةاتها. هذه العملية تحتاج إلى إستراتيجيات ذ

بموجبها تعزيز الفكر اإلبداعي لدى الطالب. لذا سوف يتعرض البحث لدراسة استراتيجيات تدريس التصميم في المجال 

في نتاجات الطلبة كونه هدف رئيسي  وعالقتها باإلبداع ية التصميميةوالعملإذ تطرق إلى مفهوم التدريس  األكاديمي،

لعملية التدريس. كما اقترح استراتيجيات خاصة من خالل تجربة بحثية تم تطبيقها بشكل عملي في تدريس مقرر تصميم 

بداعي لدى الطلبة إستكشافي لقياس أثر تلك االستراتيجيات على تعزيز الفكر اإل وتصميم استبيان التجارية،المنشأت 

 ها في مجال العملية التعليمية.  كفائت واختبار مدى

 عامة:مفاهيم  -1

تتكون العملية التعليمية من عناصر يتفاعل فيها كل عنصر مع اآلخر بطريقة تبادلية التفاعل والتأثير. ويعتبر التدريس من 

التدريس وتنظيمه كنشاط  ويمر تخطيط تحقيقه،يل مهمة أهم هذه العناصر فهو نشاطا  متواصال  يهدف إلى إثارة التعلُّم وتسه

وتطبيق ما تم استنادا  إلى تقنيات ووسائل تربوية، التقويم  األهداف، تنفيذ واإلعداد وصياغةفي ثالث مراحل: التخطيط 

 والحكم على فاعلية النشاط التدريسي. الراجعة،الشامل والتغذية 

تتضمن هذه  المرجوة،راتيجية أو مجموعة من السياسات لتحقيق األهداف وتحتاج العملية التدريسية إلى وضع استي

أساليب متعددة تختلف من موضوع آلخر. لذلك يجب أن يكون األستاذ  واألنماط لهااالستراتيجيات مجموعة من الطرائق 

 (3)المرجوة. القائم بالتدريس على دراية بهذ المفاهيم ليتمكن من أداء العملية التدريسية وتحقيق األهداف 

 والطريقة تختلف الطريقة،حالة خاصة من التدريس، كما أن االستراتيجية تختلف عن  التعليم يعدالباحثين أن  ويرى بعض

حقيقة األمر مختلفة فلكل مصطلح مفهومه الخاص  ولكنها فيوهكذا فإن هذه المصطلحات قد تبدو متقاربة  األسلوب.عن 

 ا سيأتى الحقا .كم وتأثيره العام وطريقة تطبيقه

 :والعملية التدريسيةالتدريس  

 مفهوم التدريس: 1-1-1

في االنجليزية )من خالل قاموس اوكسفورد  teachتشتق كلمـة التـدريس مـن الفعـل )درس(، ويقصد بالفعل درس 

Oxford University  .أن تعطي دروسا لطالب لمساعدتهم علـي تعلم شيء ما بإعطائهم معلومات عنه ) 

لتدريس عملية إنسانية أصيلة تحدث أثرا  معينا  في القائمين فيها ، فهي عمليـة حيـاة وتفـاهم كاملين بين معلم ومتعلم ، من ا

ناحية ، وبينهما وبين المعرفة والمعلومات والمهارات والقيم واإلتجاهات والتكنولوجيا وغير ذلـك مـن ناحيـة أخري ، 

دة تمتد إلي مصادر أرحب وأشمل من المـادة العلمية المقررة ، كما ال تقتصر علي قاعات وهذه العملية الديناميكية المعق

المحاضرات ، وإنما تشتمل كل ما في الكلية ، وكل ما هو خارجها لتتضمن مصادر التعلم في البيئة الخارجية ، وفي 

 عصر السماوات المفتوحـة ، واإلنترنت تتسع لتتضمن مصادر التعلم في العالم .

أو أكثر من طـرف )وفقـا  لنظرية اإلتصال( فالبد أن يوجد  طرفين، واتصال بينعملية التدريس عملية تفاهم  ونظرا  ألن

وعن طريق  (،من يستقبلها مستقبل )طالب إلىوأن تصل هذه الرسالة  معينة،مرسل )الدكتور( يرسل رسالة بطريقة 

 (9وسيط معين )
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المعلم من خطوات متسلسلة متتالية ومترابطة لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف  على أنه " ما يتبعه ويعرف التدريس

وهو مجموعة من اإلجراءات التى يقوم بها المعلم مستخدما  كل  التعليم،تعليمية". ومن هنا نجد أن التدريس هو أداة تحقيق 

 ل المعلومة للمتعلم فى سهولة ويسر.ما يستطيع استخدامه من طرق تدريس ووسائل تعليمية وتقنيات تعليم حديثه فى توصي

إن أفضل مفهوم للتدريس هو "أنه عملية منتظمة محكومة بأهداف ومستندة إلى أسس نظرية نموذجية تهدف إلى اعتبار 

هيئة التدريس والمحتوى التدريسى وفق منظومة متفاعلة لتحقيق  وأعضاءمكونات منظومة التدريس وخصائص الطلبة 

التدريس نظام متكامل أو (. ويعتبر 8العملية التدريسية لتحقيق أهداف المخططات التدريسية )التطور والتكامل في 

 ومخرجات:منظومة لـه مـدخالت وعمليـات 

 التعلم(.بيئة  العلمية،المادة  الطالب، )الدكتور، المدخالت: -١ 

 التقويم(. التدريس،طرق  المحتوى، )األهداف، العمليات: – ٢ 

 الطالب(.المطلوب أحداثها في شخصية  التغيرات)المخرجات:  -٣ 

ويظهر التدريس  والمتابعة،أكثر وضوحا  وثباتا  ويعمل على تيسير عملية األداء التدريسي وعملية الضبط  وهو كنظام

 التالي:كنظام وفقا  للشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يث أنه منذ البداية تـستطيع التحكم بإيقاع األداء هذا األسلوب على زيادة قوة التحكم والضبط لعملية التدريس ح وبذلك يعمل

 ما يحقق المخرجـات المطلوبة.  وتوجيهها وفقالتدريسي عن طريق التحكم بالمدخالت 

هي التخطيط والتنفيذ والتقويم  رئيسة:ومما سبق فإن التدريس عبارة عن: نشاط مهني يتم إنجازه من خالل أربع عمليات 

ومن ثم  جودته،الطالب على التعلم وهذا النشاط قابل للتحليل والمالحظة والحكم على  ويستهدف مساعدة والتطوير،

  تحسينه.

 للتعلم،تحديد السلوك الذي يشكل هدفا   هما:حالة خاصة من التدريس إلعتبارين  التعليم يعدويرى بعض الباحثين أن 

مارستها للسيطرة على البيئة بهدف جعل المكونات درجة الضبط التي تتم م السلوك؛والظروف أو الشروط التي تالئم ذلك 

الرغم من أن التعليم كمنظومة يتضمن العديد من العالقات القائمة وتبادليـة التـأثر  وعلىالسلوكية مكيفة للمواقف التعليمية. 

ولوائح تعليمية ... بين جميع أطراف العملية التعليمية والتربوية من )معلم ومتعلم وإدارة مدرسة وبيئـة تعليميـة ونظم 

 (.9فان التعليم في حد ذاته بمثابة أحد األهداف المهمة تحقيقها مـن خالل التدريس ) (،الخ

 

 مدخالت

 بشرية

 مادية

 إدارية

 عمليات

 استراتيجية

 طرق

 أساليب

 مخرجات

 معرفية

 ذهنية

 مهارية

 عامة 

ذية راجعةــــتغ  

وعمليات ومخرجات( يوضح نظام التدريس الذي يتكون من مدخالت 1شكل )  
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 العملية التدريسية: 1-1-2

يقصد بعملية التدريس هو أنها عملية تعليم مقصودة ومخططة تتكون من عناصر ديناميكية تتفاعل مع بعضها البعض 

ما يحدث من تغيرات في سلوك الطالب في االتجاه  علىتتوقف فعاليـة التدريس لطالب. ودف إحداث تعلم جيد لدي ابه

 فقط.المرغوب 

وكما ذكر سابقا  يشير التدريس الى ما حدث من تعلم للطالب وبذلك يجب أن نقوم التدريس بمدى تاثيره في الطالب من 

س إلى الطالب بأي أسلوب أو المدر لمهارات منوالخبرات وا واكتساب المعلومات وتفهيم وتوضيح وتعليمخالل نقل 

الهدف الرئيسي لعملية التدريس هو إيجاد طرائق عديدة تساعد الطالب على التعليم والنمو أو التصميم  وبذلك يكون، طريقة

 .(9حاالت الطلبة وتمكنهم من التمتع بتجارب التعليم )ومفاهيم وورسم التجارب والتي من خاللها سوف تنمو مهارات 

 ،كالمعرفةإحداث تغيرات سلوكية مرغوبة لدي الطالب سواءا  من الناحية العقلية  إلىتهدف ايضا  عملية التدريس و 

، واإلستمتاع بالفنون أو في الناحية الحركية والتقديرأو من الناحيـة اإلنفعاليـة: كالتـذوق  التفكير،وطرق  ،واإلستنتاج والنقد

 (.9من المهارات ) وما تشمله

واألنشطة أوجـه أخـري تتمثـل فـي األداء التدريسي تدريس عملية تتطلب وجود معلم ومتعلم وتجهيزات بيئة التعلم وفال     

 (، كما بالشكل التالي: 5والمكونات )من العناصر  وغير ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وأساليب التدريسطرق  1-2

 طرق التدريس: 1-2-1

وبين  بينها،وتتجلّى أهمّيتها في التأثير المتبادل  مادة،هاّما  من مكّونات المنهج التدريسي ألي تشّكل طرائق التدريس مكّونا  

وأساليب  التعليمّية وأنشطته،ومواّده  ومحتواه، ألهدافه،فلكّل موضوع طرائقه المناسبة  األخرى؛كّل من مكّونات المنهج 

  .تقويمه

 معلم
)سماته، كفائته، 

 أساليبة(

 

عملية 

 التدريس

 متعلم
)حاجاتههه، دوافعههه، 

 داتة،قدراته(أستعدا

 

 أهداف تعليمية

، ذهنيهههة، معرفيهههة)
 (عامة ،مهارية

 محتوى دراسي
حقائق ، مفاهيم ، )

 (نظريات ، قوانين
 

استراتيجيات و 
إجراءات)تخطيط، 

 قيادة، إدارة(

 

 طرق و أساليب 

)نشهاطات تعليميههة، 
 تطبيقات، واجبات(

 بيئة التعلم

 (خارجية داخلية،)

 وتقويمتقييم 
تشخيصي، )

 امي(خت تكويني،

 

 التدريس ومكونات عملية( عناصر 2شكل )



 عشر ثامنلعدد الا                                           مجلة العمارة والفنون                                                

511 

هى  وبمعنى أدقلم التدريس إلنجاز مهمته فى توصيل المعلومة للطالب يؤدى به المع الذيطريقة التدريس هى األسلوب 

 أهداف تعليمية محددة ". وترابطها تحقيقبتسلسلها  والتى يحاول"الخطوات واإلجراءات التى يتبعها المعلم 

 :ذلكوتحديد طريقة التدريس المناسبة والتى تؤدى لتعليم ناجح يتطلب 

 مستوى نموهم العقلي.تحديد خبرات الطالب السابقة و -أ

 تحليل مادة التدريس لتحديد محتوى التعلم. -ب

 تحديد أو صياغة أهداف التعلم. -جـ

أي الكيفية  ،تٌعرف طرق التدريس بأنها سلسلة الفعاليات المنظمة التي يديرها المعلم داخل الشعبة الدراسية لتحقيق أهدافهو

إلكساب المتعلمين  امه للوسائل واألنشطة المختلفة وفقا  لخطوات منظمةالتي ينظم بها المعلم المواقف التعليمية واستخد

هي النهج الذي يسلكه المعلم في توصيل ما جاء في المناهج الدراسية من  أو ،المرغوبةالمعرفة والمهارات واإلتجاهات 

  .(25معلومات ومعارف ونشاطات للمتعلم بسهولة ويسر )

، األستاذ والطالبالتعليمية غير أنها تستند في معظمها على مقياس التفاعل بين  وقد تعددت المحاوالت لتصنيف الطرق

 ذلك ألن كثيرا  من الدراسات أثبتت أهمية العالقة بينهما باعتبارها متغيرا  حاسما  في تحديد نمط التعليم وطريقة التدريس

(4.) 

 أنواع:التدريس إلى ثالثة  وتنقسم طرائق

 على جهد المعلم وحده مثل طريقة المحاضرة.طرائق تعتمد في مراحلها  -أ

والعصف الطالب فيها: إيجابي مثل طريقة المناقشة  والطالب ويكون دورطرائق تعتمد على التعاون بين المعلم  -ب

وحل )اإلكتشاف( واإلستقصاء، أو رئيسيا  مثل طريقة المشروع واإلستقراء، أو نشطا  مثل طريقة القياس الذهني

 . المشكالت

 (.12والمبرمج )ائق تعتمد على الجهد الذاتي للطالب مثل التعليم الذاتي طر  -ج

     

 التدريس:أساليب  1-2-2

 والوسائل التعليمية والمادة التدريسية وإجراء الطالبأما بالنسبة ألسلوب التدريس فهو العالقة بين قيادة المعلم      

ويعني ذلك أنه قد نجد  والمفضلة لديه،تدريسية الخاصة بالمعلم المرتبطة بالموضوع. وبشكل خاص هو مجموعة األنماط ال

أسلوب التدريس لدى معلم معين يختلف عنه لدى معلم آخر رغم أن طريقة التدريس المتبعة واحدة وهذا ما يدل على أن 

س تعني أسلوب التدريس يرتبط ارتباطا  وثيقا  بالخصائص الشخصية للمعلم. وبمعنى آخر فإذا كانت طرق التدري

اإلجراءات العامة التي يقوم بها المعلم فإن األساليب يقصد بها إجراءات خاصة ضمنية تتضمنها اإلجراءات العامة التي 

 ومن األساليبمن خبراته.  والتي تتبع المعلم،فأسلوب التدريس عاكس بشكل كبير لشخصية  التعليمي،تجري في الموقف 

غيره من التغذية الراجعة، التنويع و الحماسي،االغير مباشر، الجماعي، الفردي،  المباشر،األسلوب  الدارجة:التدريسية 

 خبرته التدريسية.اليب التى ترتبط بشخصية المعلم واألس

لكن في حقيقة األمر أن األسلوب دائما  مثل في وجود تشابه بين الطريقة واألسلوب وهناك إشكال كبير يت بالذكر،الجدير و

 (.10من األسلوب ) وهي أشملعن مجموعة أساليب  والطريقة عبارةمرتبط بها يتبع الطريقة ألنه 

درسه ليتمّكن من صياغة أهداف  ومحتواه؛المنهج  ووعي بأهدافولذلك ينبغي على المدّرس أن يكون على دراية      

لتمكين المتعلّمين  وأجداها؛ وحديثها ويختار أنسبهاتقليدّيها  وأساليبه،نفسه على امتالك مختلف طرائق التدريس  ويوّطن

 (.9تحقيق أهدافه ) المنهج وبالتاليوتشّرب القيم التي ينطوي عليها محتوى  المهارات،من استيعاب المعارف واكتساب 
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 استراتيجيات التدريس:  1-3

 مفهوم استراتيجية التدريس:      1-3-1

الوسائل لتحقيق األهداف، فاالستراتيجية عبارة  الذي يعني استخدامتيجية هو في األصل مصطلح عسكري ومصطلح استرا

يستخدم في جميع ميادين  أصبحوقد تطور مفهوم االستراتيجية و عن إطار موجه ألساليب العمل ودليل مرشد لحركته.

و تعّرف االستراتيجية بأنها طريقة محددة لمعالجة مشكلة أبشكل عام و التربوية.كثير من األنشطة التعليمية و العلم وفي

محددة للتحكم فى أمر ما، فاالستراتيجية هي تدابير مرسومة وأسلوب عملي لتحقيق هدف معين، و وهيلمباشرة مهمة ما، 

 (. 12فن إستخدام الوسائل المتاحة لتحقيق األغراض المطلوبة )

 علىسبقا  بحيث تعينه أما بالنسبة الستراتيجية التدريس فهي عبارة عن إجراءات التدريس التي يخططها القائم بالتدريس م

، وبأقصى فاعلية ية لمنظومة التدريس التي يتبناهاضوء اإلمكانات المتاحة لتحقيـق األهـداف التدريـس علىتنفيذ التدريس 

 (. 7ممكنه )

تركز استراتيجيات التدريس على تدريب الطالب على معالجة المعلومات واسترجاعها والتفكير المستقل بحيث يمتلك و

وتنمية المهارة لدى الطالب في أن  الفهم،على  تخطيط يركزلقدرة على أن يفكر تفكيرا  منطقيا  سليما  مستقال . إنه الطالب ا

كما تنمي فيه جوانب التفكير المتعددة التي تتمثل في القدرة على مستقال  وأن يصبح معلما  لذاته، يتعلم كيف يكون متعلما  

، وتنمى فيه مهارة التفكير النقدي والتفكير ستنتاج وحل المشكالت وصنع القرارل واالالفهم واالستيعاب والتطبيق والتحلي

  (.3اإلبداعي )

: التدريس القائم على حل المشكالت، التدريس القائم على التفكير، الخرائط ثلة استراتيجيات التدريس الحديثةمن أمو

 المعرفية، قبعات التفكير الست، الخيال الحر.

ستراتيجية في صورة خطوات إجرائية بحيث يكون لكل خطوة بـدائل، حتى تتسم االستراتيجية بالمرونة عند يتم تصمم االو

تنفيذها، وكل خطوة تحتوي على جزيئات تفصيلية منتظمة ومتتابعة لتحقيق األهداف المرجوة، لذلك يتطلب من المعلم عند 

يعة المتعلمين وفهم الفـروق الفرديـة بيـنهم والتعرف على تنفيذ استراتيجية التدريس تخطيط منظم مراعيا  في ذلك طب

 (.9)التدريس مكونات 

 تم تحديد مكونات استراتيجية التدريس على أنها: وبشكل عام

 التدريسية.األهداف  -

 تدريسه.وينظمها ليسير وفقا  لها في  بالتدريس،التحركات التي يقوم بها القائم  -

 األهداف.ستخدمة في الوصول إلي األمثلة والتدريبات والنشاطات الم -

 للمحاضرة.الجو التعليمي والتنظيم الصفي  -

 (. 8اسـتجابات الطلبة الناتجـة عــن المثيـرات التـي ينظمهـا المعلـم ) -

 :وطرق وأساليب التدريسالعالقة بين استراتيجيات  1-3-2

فهي  بأسا ،ومن المختصين ال يرى في ذلك  واألساليب،من المالحظ أن هناك تداخل فيما بين االستراتيجيات والطرق 

وهو المقصود في التدريس ولكن يرى البعض اآلخر أنه يوجد خلط واضح في بعض الكتابات  لمفهوم واحد،تؤدي 

فالبعض يستخدمها كمترادفات لها نفس الداللة والبعض يخلط بين األسلوب والطريقة  الثالثة،التربوية بين المفاهيم 

أشمل من الطريقة  األسلوب، فاالستراتيجيةلكن في حقيقة األمر االستراتيجية ليست هي الطريقة وال و واالستراتيجية،

والطريقة أوسع من األسلوب.  ويمكن تحديد الفرق بين االستراتيجية والطريقة واألسلوب في أن استراتيجية التدريس 

ة مع مختلف الظروف والمتغيرات في الموقف فاالستراتيجية هي التي تختار الطريقة المالئم الطريقة،أشمل من 
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 (.3أما الطريقة فإنها بالمقابل أوسع من األسلوب )شكل رقم  التدريسي،

إذا  فطريقة التدريس هي وسيلة االتصال التي يستخدمها المعلم من أجل إيصال أهداف الدرس إلى طالبه , أما أسلوب  

طريقة ) طريقة التدريس(, واالستراتيجية هي خطة واسعة وعريضة التدريس فهو الكيفية التي يتناول بها المعلم ال

للتدريس , فالطريقة أشمل من األسلوب ولها خصائص مختلفة واالستراتيجية مفهوم أشمل من األثنين، فاالستراتيجية يتم 

أسلوب التدريس األمثل ,  انتقاؤها تبعا  لمتغيرات معينة وهي بالتالي توجه اختيار الطريقة المناسبة , والتي بدورها تحدد

  (.2والذي يتم انتقاؤه وفقا  لعوامل معينة )

 

 

 

 

 

 

 

 :وعملية اإلبداعالتصميم  -2

، يمكن تطبيق التصميم على أنه الهامة للمستقبل. عالوة على ذلك ، التصميم هو المعرفةفي السوق المستندة إلى المعرفة

يمتلك التصميم القدرة على تقديم الخدمات ألي مرفق بادلة المنفعة. وتائج متعددة ومت"عملية" وأداة لحل أي مشكلة نحو ن

 (.17)، يهدف التصميم إلى تحسين نوعية الحياة ومع التركيز األساسي على اإلنسانذي صلة أو حاجة للعميل. 

تصميم الجديد إن كل فنون التصميم عموما  قائمة على مبدأ وجود حاجة ماسة لحل مشكلة معينة، فإن الحاجة إلى ال    

تنتفي في حالة كون التصميم القديم ذا أداء وظيفي أفضل، أي أن التصميم عملية تطوير من حالة إلى حالة أفضل على كل 

التصميم الداخلي خاصا  يتسم التصميم وعملياته اإلبداعية بخصوصيتة الفائقة في مجال تحقيق  وفي مجالالمستويات. 

 .وتكوينات مبتكرةوبين رغبة المصمم في انتاج أشكال  ومحددات،طروح من إمكانيات المالئمة المتكافئة بين ما هو م

حيث يتم في برنامج التصميم الداخلي تعليم الطالب لحل المشاكل وإلنشاء حلول التصميم الداخلي المناسبة لمختلف 

 ويتم استخدام استوديو التصميم حيث إنشاء هذه التصاميم. المواقف،

 يم:عملية التصم 2-1

ا يسعى إلى تحقيق التوازن بين الشكل والوظيفة وبين األصالة والتطبيق والجدة والمالءمة،       التصميم باعتباره نظام 

 فالتصميم هو وسيلة لتحقيق األهداف المرجوة وليس الهدف بحد ذاته.

ز على تحديد المشكلة وحلها.  مدفوعة بالتعاطف وترك ذاتها،حد  وتجريبية فييعّرف التصميم على أنه "عملية إبداعية 

لكنه يوحدها في مقاربة فريدة يقودها التفكير اإلبداعي. إنه يضع إطار  والعلوم،يعتمد التصميم على كلٍّ من منهجيات الفن 

فالتصميم عبارة عن عملية منظمة تعتمد على التحليل (. 17صنع القرار في سياق طويل األجل موجه نحو المستقبل )

جهد إيجاد حلول لمشاكل رئيسية من خالل مرحلة التفكير  عبارة عن، فعملية التصميم ع اإلختياراتوالتقييم وصن

 نتاج يكون بمثابة حل للمشكلة التصميمية. واإلختيار لصنع

ة إسراتيجي
التدريس

طريقة 
التدريس

أسلوب 
التدريس

( 3شكل )  

مخطط توضيحي للعالقة بين استراتيجية 

، و يظهر أن و أسلوب التدريس وطريقة 

االستراتيجية هي األشمل و التى تحتوى 

على الطريقة و الطريقة بدورها تحتوى 

 على مجموعة من االساليب
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العملية التصميمية بأنها عبارة عن مجموعة من القطع الفكرية التى تتآلف  (Goldschmidtو يصف جولد سمت )      

لتشكل سلسلة فكرية متصلة لنقل المعاني المخزنة في ذهن المصمم إلى المتلقي ، و أن هذه القطع يترجمها  فيما بينها

المصمم في عمله إلى جملة من العناصر و العالقات بمعاني محددة و ينتقل من قطعة فكرية إلى أخرى بخطوات تصميمية 

 (. 14سلسلة المتكاملة )تنتقل فيها تلك المعاني من إهتمام إلى أخر لتشكيل تلك ال

و في مجال العملية التصميمية تشير العديد من الدراسات ذات الطبيعة اإلدراكية و التي تتطبق في مجال التصميم      

الداخلي أن الفكر التصميمي غالبا  ما يكون في حركة لولبية متعاقبة بين ما يعرف بإسم التقييم التحليلي و التقييم التركيبي و 

صل بين تلك الفعاليات غير ممكن من الناحية العملية ، فالتفكير الخطي المتعاقب ال يصف العملية التصميمية في أن الف

واقعها التركيبي. فالتصميم في واقع األمر عملية تفاوض بين المشكلة و الحل يتم من خالل فعاليات ثالثة متمثلة في 

م رؤية معينة لحل المشكلة التصميمية من خالل تحليله للمعطيات المتوفرة التحليل و التركيب و التقييم ، إذ أن المصمم يقد

 (.15و تفرده بتركيب المقترح ليقيم بعد ذلك أداؤه ضمن بوتقة الحل إما العتماده أو إيجاد حلول أخرى )

(، Broadbent )وتتضمن العملية التصميمية اشتقاق الشكل )التصميم( ثالثي األبعاد بعدة طرق أشار إليها برودبنت 

 حيث أوضح إلى أن المصمميين قد  استخدموا أربع طرائق متميزة و هي:

: و يقوم على أساس إنتاج الشكل الثالثي األبعاد تبعا  للحاجة العملية له و Pragmatic Designالتصميم النفعي  -1

 بإستخدام الطرائق و المواد المتوفرة عن طريق التجربة و الخطأ.

حيث يقوم على أساس استخدام أشكال كالسيكية شكل يستند إلى سوابق مباشرة.:  Iconic Designالتصميم األيقوني  -2

أو اتجاهات حديثة مجربة و مقبولة كعناصر التصميم في الفن اإلسالمي مثال  مع إمكانية عمل بعض التعديالت عليه ليوائم 

اعد على معرفة ما هو متوقع من التصميم و مدى الظروف الحالية أو متطلبات العصر الحالي للمشروع. هذه الطريقة تس

 قبول المتلقي له إلعتياده عليه.

:  يقوم على استخدام نظم هندسية يوفر للمصمم القدرة على اتخاذ Canonic Designالتصميم القانوني )النظامي(  -3

 القرارات بواسطة استخدام الشبكات الهندسية المتنوعة أو المنظومة التناسبية.

حيث شكل أو تقنية )مادية أو موضوعية( تستخدم كأساس :  Analogical Designالتناظري )المماثل( التصميم  -4

و هو يعتبر الطريقة األساسية لإلبداع إذ يتضمن نقل األفكار من سياق إلى آخر و التعبير عن المرحلة المفاهمية للتصميم، 

 (.15في تشبيهاته )للتصميم. فالمصمم ربما يعتمد أعمال طبيعية أو غير طبيعية 

 التصميم:مراحل عملية  2-1-1

( أوضح فيها أن عملية التصميم تتضمن تداخل ثالث أنماط فكرية تتمثل في: التخيل ،  Zeiselفي دراسة للعالم زيسل )

العرض و اإلختبار. و تتحقق تلك الفعاليات بوجود نوعين من المعلومات وهما : المعلومات المحفزة للخيال ، و جسم 

معرفي للتحقق يسير بشكل لولبي بتقدم الفعل التصميمى و يتم عن طريق سلسلة من تطابق المفاهيم باإلنتقاالت اإلبداعية 

،و تتعمق فيه مسئولية المصمم تجاه الفكرة تباعا  بتقدم زمن المهمة. و هكذا فإن المرحلة المفاهمية لعملية التصميم هي 

ير قوي في طبيعة و أهمية القرارات المتخذة ، و هي المرحلة األخطر في تأثير المرحلة األغنى و التي يكون لها تأث

 (.   21قرارتها التصميمية على مجمل الحل المقترح )

إن المرحلة المفاهمية من مراحل عملية التصميم هي المرحلة النشطة في إجراء التغييرات للتكوين التصميمي ، و فيها 

م و بين مجموعة معطيات الحل التصميمي. و كنتيجة حتمية لمحدودية الذاكرة ينشط التفاوض بين معارف المصم

اإلجرائية لدى المصمم فإنه يفرغ ما يجول في ذهنه و ذاكرته بواسطه أدوات تعرف بأدوات اإلظهار و التى تعطيه مجاال  
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 إلستيعاب مزيد من المفردات التصميمة و إجراء التحسينات عليها. 

(، الذي يوضح  أن 4التصميم كما هو الحال في التصميم الداخلي الشكل التخطيطي اآلتي )شكل رقم تتبع جميع عمليات 

ا عبر مراحل مختلفة. تسمح هذه الحركة  ا وإياب  التصميم ليس عملية خطية في حد ذاته. عادة  ما يتحرك المصمم ذهاب 

لبرنامج لتمكين العصف الذهني لألفكار الجديدة للمصمم بمراجعة وتعديل المعلومات التي تم جمعها خالل مرحلة وضع ا

ا إلى التعليقات المقدمة  وتحليل األفكار الراسخة خالل مرحلة تخطيط التصميم. وبناءا  على ذلك ، يتم تحسين األفكار استناد 

حلة إعداد لحلول التصميم خالل مرحلة تطوير التصميم ، مع مراعاة هذه األمور قد يتم تعديل حلول التصميم أثناء مر

الرسومات و المستندات. في الممارسة العملية ، قد تتداخل مراحل التصميم األربعة هذه مع بعضها البعض و ينتقل 

ا بين مرحلتين متتاليتين لتطوير و تحسين معلومات و أفكار التصميم ، باإلضافة إلى البحث عن حلول  ا و إياب  المصمم ذهاب 

 (20للمشكالت ومعالجتها)

  

 تدريس التصميم: 2-1-2

انطالقا  من مفهوم أن اللغة التى يتعامل بها المصمم الداخلي تكون لغة مرئية في شكل رسومات تصميمية ، فلقد      

اعتمدت معظم كليات الفنون على ما يسمى بصفوف األستديو أو المراسم لتدريس الموضوع األساسي في التعليم األكاديمي 

و هو عملية التصميم على مختلف مسمياته و مراحله التعليمية. و فيه يقوم الطالب بطرح  لمجال التصميم الداخلي أال

الحلول للمشاكل التصميمة و مناقشتها في حلقة مفتوحة مع جملة من األستاذة ذوى الخبرة الذي يقدم المشورة في الصف 

تصميمية المختلفة و إنضاج الحل الدراسي بغرض تطوير مستوى الطالب )المصمم( على تقديم الحلول للمشاكل ال

 التصميمي له.

و يتبنى برنامج التصميم الداخلي زيادة كفاءة األداء التصميمي من خالل إقتراح مناهج متباينة في طبيعتها ما بين ما هو 

ض زيادة معتمد على التفكير الذاتي أو الحدسي و منها ما يعتمد على التفكير الكشفي أو اإلستقرائي او اإلستنباطي لغر

إنتاج البدائل التصميمية من قبل الطالب ، حيث أن القيمة التعليمية للعملية التصميمية تتحدد بمدى تسلح الطالب بالقدرة 

 (.16الفاعلة على طرح حلول أو بدائل متعددة ذات كفاءة و إنفراد للمشكلة التى يواجهها )

قة بين المرسل )القائم بالتدريس( و المستقبل للمعرفة و في مجال تدريس مادة التصميم بشكل خاص و من خالل العال

 )الطالب(، هناك اتجاهين لنقل مجموعة المعارف الخاصة بالتصميم و هما:

اتجاه يعتمد على جهد األستاذ القائم بالتدريس من خالل  استخدام استراتيجية التعليم بالتلقين و يتبعها طرق تدريسية  -1
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 ة ، العرض الصوتي و المرئي.مختلفة مثل اإللقاء ، المحاضر

اتجاه يعتمد على التعاون بين األستاذ القائم بالتدريس و الطالب من خالل استخدام استراتيجيات التعليم باإلستكشاف و  -2

التى تعتمد على قدرة الطالب على إستكشاف المعلومات بنفسه و بتوجيه من األستاذ و اعطاؤه بعض المعلومات المساعدة 

ة التفكير من خالل خطوات معروفة و محددة ، و يستخدم فيها طرق تدريسية متعددة مثل المناقشة، العصف و تعليم طريق

 الذهني، اإلستقراء، اإلستنباط، اإلستقصاء، حل المشكالت،  إجراء البحوث ، الدراسات الميدانية. 

في تكامل الجانب المعرفي مع الجانب  و بالتوازي مع نقل المعارف الالزمة للطالب و لتحقيق أهداف مقررات التصميم 

المهاري )المهنى و المعارف المنقولة(  للطالب يتم  استخدام طرق تدريسية مثل المشاريع التطبيقية، ورش العمل، التعليم 

 التعاوني، التعليم الذاتي، التعليم اإللكتروني. 

 واإلبداع:التصميم  اإلرتباط بين 2-2

اج شئ موجود في الواقع عملية الخروج من واقع لم يكن ظاهرا  إلنتالتفوق وهو واإلبداع هو عمل شئ بالغ التميز 

، لكنه مرتبط بالتعليم والممارسة خيالم من أن اإلبداع فيه لمحة تصور وبالرغالملموس ويملك التأثير على اإلنسان. و

 مثابرة.ويتطلب جهد و

لتصميم و محور العملية التعليمية ونتيجة تعلم معلنة و في مجال تدريس التصميم ، يشكل اإلبداع جزءا  من عمليات ا

لالنضباط. تبعا  لذلك هناك حاجة لمواجهة قضية اإلبداع في عملية التصميم كمؤشر على مدى نجاح هذه العملية في 

وهبته بل الوصول الى األهداف التعليمية المرجوه. ال ينبغي أن يؤخذ مفهوم اإلبداع كأمر مرتبط فقط بامكانات الطالب و م

 (. 15هو هدف يمكن تعليمه و اكتسابه بالطرق و وسائل التدريب المختلفة )

 عملية اإلبداع: 2-2-1

إن اإلبداع يعد خطوة مهمة في انتاج العمليات التى ترتبط بابتكار شئ جديد، فهو درجة متقدمة من العمل و هدف من 

عمل شاق و إعداد مكثف ، فاألفكار موجودة و مختزنة في عقل أهداف التصميم. و اإلبداع ال يأتي بسهولة بل يحتاج إلى 

 اإلنسان و لكن استخراجها و التعبير عنها يحتاج إلى جهد شاق و تدريب مستمر و ممارسة.

ا في مدارس التصميم ، حيث يستكشف الطالب المفاهيم الجمالية للفراغات  إن العملية اإلبداعية هي العملية األكثر تركيز 

ا إلى األبحاث والتحليل ووضع مجموعة من معايير التصميم . و من الداخلية  ا( استناد  المختلفة، عادة  )ولكن ليس دائم 

  (.16خالل التدريب على اكتشاف أفكار جديدة وإمكانيات بديلة خالل العملية اإلبداعية تطور مفهوم التصميم اإلبداعي )

 تتم في أربعة مراحل متتابعة كالتالي:إلى أن عملية اإلبداع  (Sullivan)يشير سوليفان 

اإلعداد الذاتي: و يكون فيها المصمم يبحث عن فكرة محددة في ذهنه إلنتاج شئ محدد ،و يتم ذلك عن طريق  -1

 اإلطالع و النظر والبحث في األفكار المختلفة.

أن تترابط بعض الصور و  اختزان األفكار: تكون فيها األفكار و الرؤى مختزنة في الالوعي ثم تبدأ بالتداعي إلى -2

 تكون شكال  محددا  بصورة جديدة.

الوميض )وضوح األفكار(: و هي أعلى مراحل اإلبداع إثارة حيث يحدث وميض للفكرة في عقل المصمم و بعدها  -3

 تتدفق الصور في ذهنه بسهولة و حرية.

ظهور األفكار: و يتم فيها ظهور األفكار و ترتيبها و اتخاذ شكلها الواعي بسهولة حيث يبدأ المصمم وفقا  لمهاراته  -4

 (. 18باإلمساك باألفكار و التعبير عنها بالشكل الذي يرغب فيه )

لالفكار داخل عقل و الجدير بالذكر أن العديد من الدراسات في مجال التصميم أشارت إلى أهمية الخزين الذهني     
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المصمم في عملية نتاج التصميم و اإلبداع، لذا فإن هذا الخزين له أكبر األثر على عملية التصميم و يخدم ايضا  عملية 

 اإلبداع.

( تفيد بأنه " يوجد لدى كل شخص خزين صوري شخصي ضمن أي صيغة (Dowingفهناك فرضية طرحها دوينج 

.. الخ ، وأن الخزين الموجود في الذاكرة لألماكن و األحداث العامة منها و الخاصة حسية، سمعية، بصرية ، مقروءة ....

تعد موضوعات صورية للمعماريين و المصممين تحديدا  و باإلمكان توظيفها في العمليات التصميمية كمصادر تستخدم 

م عنصرا  مهما  في تكوين الخزين الذهني أثناء عملية إيجاد النتاج النهائي ألعمالهم".  و يمثل اإلدراك الحسي لدى المصم

، فالمعلومات تأتي من البيئة المحيطة من خالل عملية اإلدراك الحسي ، و التي تكون محكومة من خالل خطة  ذهنية 

تتكون بناءا  على احتياجات معينة  و أن هذه الخطة يمكن أن تكون فطرية  أو يمكن تعلمها وهي تشكل العالقة بين 

 (. 19حسي و اإلدراك الذهني" )اإلدراك ال

( على اإلبداع في تصنيف 5كما في شكل  (1956األصلي لعام  (Bloom )تشتمل النسخة المنقحة من تصنيف بلوم      

مهارات التفكير، وتضع اإلبداع  فوق التقييم كمهارة التفكير العليا. قد يكون التمثيل البديل و ربما األكثر دقة ، هو تضمين 

كعملية تشارك في المهارات على جميع المستويات الممثلة في التصنيف ، وبشكل متزايد مع المهارات عالية اإلبداع 

المستوى. قد ُيعتقد أن تذكر المعلومات ال يتضمن عمليات إبداعية. و لكن في الواقع ، يمكن أن يكون تذكر المعلومات مفيد 

ألبطال في بطولة العالم للذاكرة تتسم بقدر عاٍل من اإلبداع حيث في النهج اإلبداعية. إن العمليات التي يستخدمها ا

يستخدمون قدرة العقل على إدراك وتذكر األجزاء أو األنماط التي لها معنى للفرد بشكل أكثر فعالية من الحقائق المعزولة 

(21 .)  

 

 

ارجية إما بشكل فطري نتيجة استقبال اإلستجابة للمؤثرات الخل المصمم له القدرة على التلقي ومن هنا يتضح أن عقو

الحواس لها مما يؤدي إلى إنشاء الخطة الذهنية الفطرية، أو عن طريق الخبرات السابقة الموجودة لدية مما يؤدي إلى 

اشتقاق األشكال الجديدة الذاتي للمصمم في عملية إنتاج و إنشاء الخطة الذهنية المكتسبة. مما سبق يتضح أهمية الدور

من ثم يختزنها في الذاكرة ويتم استدعائها ر ألشكال معينة بواسطة اإلدراك وع( إذ أن ذهنه يتمرن على تشكيل صو)اإلبدا

 أثناء عملية التصميم.

 التعليم:التفكير اإلبداعي و 2-2-2

يدفعه إلى الذي التفكير اإلبداعي بشكل عام يعني قدرة اإلنسان على إبداع ما هو فريد من نوعه أو خارق للعادة األمر 

يعرف على أنه نوع من التفكير الذي يوضع في نمط معين بحيث يؤدي إلى نتائج إبداعية ويقصد هنا بأن ابتكار الجديد. و

التفكير يعتبر ابداعيا  في حال أنه انطوى على نتائج إبداعية، فالتفكير اإلبداعي يحتاج إلى إيجاد فكره مبدعة ومصمم مبدع 

مههههارات 
كيهههههر التف

 العليا

مههههارات 
التفكيهههههر 

دنياال  

 االبداع

 التقييم

لالتحلي  

 التطبيق

 الفهم 

 التذكر

لتصنيف بلوم لالبداع في مهارات التفكير ( مخطط توضيحي 5شكل )  
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إلبداعية عن طريق النتائج. ويتميز التفكير اإلبداعي بالشمول والتعقيد وذلك لتداخل وتشابك بحيث تتحدد هذه السمات ا

 (.6جميع العناصر المساعدة في إيجاده وتطويره )

في مجال التعليم يعرف التفكير اإلبداعي على أنه التفكير الذي يمّكن الطالب من تطبيق مهارات الخيال لتوليد األفكار و

 ضيات ، وتجريب البدائل ولتقييم أفكارهم وأفكار أقرانهم والمنتجات النهائية و العمليات. واألسئلة والفر

ا من خالل التعليم باإلستكشاف و  ا وتحسين  و كما نوقش في الفقرة الخاصة بتدريس التصميم ، يتضمن طرق التعليم تحدي 

للتفكير بشكل إبداعي )تتضمن طرق ا جديدة للنظر إلى التفكير. لذا يجب أن تكون مناهجنا مواكبة لفكرة اإلبتكار و مثيرة 

األشياء( باإلضافة إلى استخدام أنماط التفكير الحالية كخطوة نحو اإلبتكار، و ذلك لتوسيع األفاق و إكساب الطالب مفاهيم 

 جديدة تساعدهم على اإلبداع.   

( قد تتداخل في بعض األحيان إبتداءا  6شكل رقم التفكير اإلبداعي قائمة على خطوات متسلسلة ) إن عمليةيمكن القول و

الفهم، فالتفكير الخالق يجب أن يستند إلى فهم المحتوى قيد البحث. فمن الضروري أن يكون لدى الطالب فهم من مرحلة 

ل خاص كاٍف للمادة التي يطلب منهم أن يكونوا مبدعين فيها، و لكن إحدى سمات العملية اإلبداعية التي تجعلها قوية بشك

هي أنها ال تتطلب فقط معرفة وفهم المجال قيد البحث ، ولكن أيضا  الرغبة في طرح األسئلة وعدم تقييدها بالمعرفة 

الموجودة. يجب أن يفهم الطالب كيف يمكنهم طرح أسئلتهم أو تحدي المعرفة الراسخة لمساعدتهم على صياغة فهمهم 

ا مهما ،  :Johnson Laird) يقول جونسون اليرد ) الخاص ، كما يلعب الخيال ايضا  دور 

"ال يمكن للمرء أن يفكر بطريقة إبداعية ما لم يكن لديه المعرفة التي تفكر فيها بطريقة إبداعية. يمثل اإلبداع توازنا  بين 

 المعرفة وتحرير الذات لتلك المعرفة ".

الحل بداللة مجموعة المعلومات  بحث عنأبعادها تأتي مرحلة اللى مرحلة الفهم الكامل للمشكلة وعند التوصل إو

األفكار بعد أن يتم دراسة الوضع الحالي وثم تأتي مرحلة وضع األفكار  الفهم،المعارف التى تم التوصل إليها بمرحلة و

بين األداء الوظيفي والمتعة  إبتكار تصميم جديد مبدع له مميزات تجمععلى الساحة، للمساعدة في تطوير والمطروحة 

 ل.الجماو

وقد نلجأ في بعض األحيان إلى ما يمكن أن نسميها عملية المراقبة والتحري أو المالحظة والهدف االساسي منها هو 

معرفة الحالة التعاطفية للمستخدمين من خالل مراقبة ما يفعلون وليس ما يقولون حيال هذا التصميم ، و يتطلب هذا قدر 

 فتهم و عاداتهم و طبيعة شخصيتهم.من المعرفة و الفهم للمستخدمين من حيث ثقا

ثم تأتي مرحلة التعبير عن األفكار اإلبداعية في صورة رسومات و نماذج ، و هذه المرحلة تتطلب ايضا  قدرا  من      

اإلبداع في التعبير و التنفيذ بحيث تتضح الصورة لدى المستخدم و يستطيع الحكم عليها و من ثم يستطيع المصمم قياس 

والجمهور المستهدف وتحديد إذا ما كان التصميم قد حقق الهدف منه و الذي راجع )التغذية الراجعة( من المتلقي األثر ال

 (.6توصل إليه المصمم بتفكيره اإلبداعي لكي يساعده على وضع تطويرات مستقبلية للتصميم المنتج )

 

 

 

 

 

 

 

  ( 6شكل )

لمراحل عملية مخطط توضيحي ، 

التفكير اإلبداعي بدءاً من الفهم 

الكامل للمحتوى وصوالً للتغذية 

 الراجعة لتطوير الفكر اإلبداعي 
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 :إستراتيجيات تدريس التصميم للوصول لإلبداع -3

 البحثي: اإلجراء 3-1

اعتمدت التجربة التى تبناها البحث على تقنية التحليل  الفرضية،لغرض إجراء التطبيق العملي لإلطار النظرى واختبار   

كلية الفنون التطبيقية /جامعة  واألثاث /اجرائها على طلبة الفرقة الثانية/ قسم التصميم الداخلي  اإلحصائي، والتي تم

( على اعتبار أنه المقرر 2، لمقرر تصميم المنشأت التجارية )استديو 2017/2018راسي السادس من أكتوبر للعام الد

لطالب إخراج طاقاته الرئيسي الذي تتم فيه عملية تعليم التصميم كذلك لما يوفره طبيعة المقرر من إمكانات يستطيع فيها ا

 يحتويو المتبعة،با ( انطبقت عليهم االستراتيجية طال 40بانتخاب عينة من الطالب )اإلبداعية. ولقد تم ذلك وفق استبيان و

 -المهارات الذهنية -الفهمالمستهدفة )المعرفة ووالمهارات اإلستبيان على مجموعة من األسئلة تتناول مختلف المعارف 

تطبيق ذلك لقياس أثر ، وها الطالب في نهاية تدريس المقررالتي يجب أن يكتسبالمهارات العامة( و -رات المهنيةالمها

وذلك  تحفيز مهارات الفكر اإلبداعي بشكل خاص.ميمي بشكل عام واالستراتيجية المتبعة على تطوير مهارات الفكر التص

 اختبار صحة الفرضية.بغرض التوصل الى النتائج و

 وصف التجربة:3-1-1

مفهوم عملية االبداع و من خالل اإلطار النظري للبحث و الذي أوضح مفهوم التدريس و طرقة و أساليبة ، و ما هو 

التصميم ومراحله و كيف تتم عملية التفكير اإلبداعي ، فلقد اعتمدت في استراتيجيتي المقدمة :استراتيجية كلية قائمة على 

تعليم التفكير في مجال تدريس مواد التصميم و بشكل يتسم بالتدرج والتسلسل. أما الطرق التدريسية المتبعة قائمة على 

القائم بالتدريس و الطالب بحيث يكون دور الطالب رئيسيا  و نشطا  أثناء عملية التعليم. هذه االستراتيجية  التعاون بين 

 قسمت على ثالث مراحل لكل مرحلة استراتيجية و طرق و أساليب خاصة بها لتحقيق هدف االستراتيجية الكلية كما يلي:

عتبر هي المرحلة األولى لتعليم الطالب التصميم لتوسيع اإلدراك و ت استراتيجية التعليم القائم على المحاكاة: -أوالا 

. تم استخدام طريقة Booth design)التصميمي لعناصر التصميم الداخلي للتمرين المطلوب )تمرين الكشك التجاري 

محاكاة المباشرة التدريس التى تعتمد على اإلستقصاء )اإلكتشاف( و التعليم التعاوني، من خالل تمرين سريع يعتمد على ال

لتصميم كشك تجاري و من خالل عملية النقل و التقليد يستطيع الطالب التعرف على مكوناته و مفرداته التصميمية بشكل 

غير مباشر وهو األسلوب التدريسى الذي اتبعته مع تحفيز روح الفريق من خالل ورشة العمل الجماعي لكي يكون 

مهم الى مجموعات عمدية متكافئة األعداد لكي يستطيع أفرادها اإلستفادة من تنوع التمرين مشوق و مثير ، من خالل تقسي

اإلمكانات الفردية لكل عضو في الفريق. استمرت هذه المرحلة على مدار جلستين )محاضرتين( أحدهما لظبط الرسوم 

 ( المختار. Modelالهندسية للمجموعة و اختيار أفضلها و األخرى لتنفيذ النموذج )

و هي المرحلة الثانية لتعزيز مهارات التحليل و اإلستقراء لدى الطالب من خالل  استراتيجية التعليم باألمثلة: -ياا ثان

( كمثال عملي إلشتقاق الشكل التصميمي بإستخدام طريقة Corporate Identityتمرين المحل ذو الهوية المؤسسية )

ا سابقا . تم إستخدام طريقة التدريس التى تعتمد على اإلستقراء ( و التى تم ذكرهIconic Designالتصميم األيقوني )

)اإلستنتاج( و دراسة الحالة من خالل اختيار نشاط تجاري لمحل ذو هوية مؤسسية و دراسة و تحليل سمات التصميم 

ت و األساليب الداخلي له عبر مختلف الفروع بالداخل و الخارج إلستنتاج أسس تصميم المحل التجاري و تحديد المواصفا

الفنية المستخدمة فيه ومن ثم يتم تطبيقها على الفراغ الداخلي المحدد لكل طالب. في هذه المرحلة اتبعت أسلوب التدريس 

الفردي إلرساء فكرة التنافس و لكي يتم التركيز على تنمية المهارات الفردية ، ومن ثم يستفيد الطالب من التغذية الراجعة 

 لمهارات المستهدفة لديه.في تقويم و تطوير ا
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فيها على تعزيز مهارات الفكر اإلبداعي  والتي اعتمدتالمرحلة الثالثة  وهي تمثل استراتيجية التفكير اإلبداعي: -ثالثاا 

عن  وهو يعبر -كما ذكر سابقا   –( Analogical Designالتصميمي بأسلوب التصميم التناظري ) وباشتقاق المنتج

األساسية التى تخص المقررفي  وإرساء المعارفالفهم الكامل للمحتوى التعليمي  ومن خاللصميم. المرحلة المفاهمية للت

تم إستخدام طريقة التدريس القائم على البحوث كخطوة من خطوات التفكير اإلبداعي  وبناءا  عليهالمرحلتين السابقتين 

يتم استكمال باقي مجموعة  وبالتوازي معها الجديدة، الحلول التصميمية والبحث عنلدراسة الوضع الحالي إلتجاه التصميم 

يتنوع بين الجماعى  وبأسلوب تدريسللتفكير. تم تنفيذ ذلك على مشروع تطبيقي لمحل تجاري  والمهارات العلياالمعارف 

ن الطالب الفردي إلستبيان الفروق الفردية بي وأسلوب التدريس المطلوبة، والدراسات الميدانيةمن خالل البحث الجماعي 

التكامل بين العروض التعليمية في مجال التصميم المفهومي مع  ومن خاللخاصا  في مجال المهارات اإلبداعية لديهم. 

األستاذ القائم  وتحت إشرافأسلوب التغذية الراجعة  وتنقيحها بإستخدامالدراسة الميدانية يستطيع الطالب وضع األفكار 

 بداعية. بالتدريس للوصول الى أعلى قيمة إ

 تصميم اإلستبيان:3-1-2

أهداف البحث تم اعتماد مبدأ اإلستبيان اإلستكشافي من خالل توزيع إستمارة إستبيان على الطالب المطبق  وللتحقق من

 عليهم التجربة البحثية إلستطالع أراؤهم حول إستراتيجيات التدريس المتبعة في المقرر لكي يتم الوصول للنتائج.

ستبيان هو قياس مدى تأثير االستراتيجيات التى تم اتباعها على تعزيز الفكر اإلبداعي في التصميم لدى إن الهدف من اال

لذا تم تصميمه ليشمل االستراتيجيات الثالثة بحيث تم طرح أسئلة متنوعة تمثل  الداخلي،الطلبة في مجال التصميم 

المهارات العامة( لكل  –المهارات المهنية  –هارات الذهنية الم والفهم، )المعرفةمستهدفات المقرر في الجوانب المختلفة 

 (:  7استراتيجية مقدمة كما يوضحها المخطط التالي )شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 :واإلستنتاجاتمناقشة النتائج  3-2

 (8(، )شكل 1،2تحليل النتائج )جدول  3-2-1

% 95 -% 80عليم القائم على المحاكاة( نسب تراوحت بين أشارت نتائج االستراتيجية األولى المتبعة في التدريس )الت -

والمهارات  والمهارات المهنية والمهارات الذهنيةلمن أجاب بأنها قد حققت المستهدفات التعليمية من مجموعة المعارف 

سبيا  بين أن تكون مكتسبة في هذا التمرين، بينما تراوحت نسب من أجاب بأنها حققت هذه األهداف ن والتى يجب العامة

5 %- 20.%  

الذي تم إعتماده في التجربة البحثية يوضح طريقة تصميم اإلستبيان ( مخطط 7شكل )  

االستراتيجية الكلية

(التعليم بالتفكير)

ير استراتيجية التفك
اإلبداعي

طرق التدريس

وع المشر-القائم على البحوث)
)

أساليب التدريس

التغذية -الجماعي-الفردي)
(الراجعة

م استراتيجية التعلي
باألمثلة

طرق التدريس

-اإلستقراء و اإلستنتاج)
(دراسة حالة

أساليب التدريس

(التغذية الراجعة-الفردي)

القائم استراتيجية التعليم
على المحاكاة

طرق التدريس 

(اونيالتعليم التع-اإلستقصاء)

أساليب التدريس

التشويق و -الغير مباشر)
(حفز روح الفريق-االثارة
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أما نتائج االستراتيجية الثانية )التعليم باألمثلة( وتعتبر هي المرحلة الثانية من مراحل االستراتيجية الكلية )التعليم القائم  -

والمكتسبة % لمن أتفق أنها حققت المستهدفات المرجوة 95 -% 70على التفكير( فلقد أشارات نتائجها نسب تتراوح بين 

 %.30 -% 5بينما تراوحت نسب من رأى أنها حققتها نسبيا  بين  لتمرين،اهذا  من

المهارات اإلبداعية في تعليم التصميم من خالل استراتيجية التفكير اإلبداعي،  مرحلة تعزيزأما المرحلة األخيرة وهي  -

ر فيما عدا المهارة % لمن أجاب بأنها حققت المستهدف من المقر90 -% 75فقد أشارات النتائج بنسب تتراوح بين 

% 57.5التجاري فلقد حققت نسبة  ووظيفية للفراغالذهنية التى تختص بالتدريب على إبتكار تصاميم تحمل صفة جمالية 

%. أما باقي 10في حين من رأى أنها لم تحقق ذلك بنسبة  نسبيا ،% لمن أجاب بأنها حققتها 32.5و بنعم،لمن أجاب 

% لمن 2.5و% لمن رأى أنها حققت المستهدف من هذه المهارات نسبيا  25 -% 10 المهارات حققت نسبة تتراوح بين

 أجاب بالنفي. 

نوع 

 االستراتيجية

 العدد / النسبة

رقم 

 السؤال
 النسبة ال النسبة نسبياا  النسبة نعم القياس

ى  
عل
جية التعليم القائم 

راتي
ست
ا

ل
حاكاة )النق

الم
)

 

المعرفة و  1

 الفهم

38 95%  2 5%  - 0%  

2 36 90%  4 10%  - 0%  

المهارات  3

 الذهنية

35 87.5%  5 12.5%  - 0%  

4 36 90%  4 10%  - 0%  

المهارات  5

 المهنية

34 85%  6 15%  - 0%  

6 33 82.5%  7 17.5%  - 0%  

المهارات  7

 العامة

34 85%  6 15%  - 0%  

8 32 80%  8 20%  - 0%  

ألمثلة
جية  التعليم  با

راتي
ست
 ا

و  المعرفة 1

 الفهم

38 95%  2 5%  - 0%  

2 38 95%  2 5%  - 0%  

المهارات  3

 الذهنية

35 87.5%  5 12.5%  - 0%  

4 40 100%  - 0%  - 0%  

المهارات  5

 المهنية

31 77.5%  9 22.5%  - 0%  

6 28 70%  12 30%  - 0%  

المهارات  7

 العامة

33 82.5%  7 17.5%  - 0%  

8 38 95%  2 5%  - 0%  

جية
راتي

ست
ا

 
ي
ع
إلبدا

ر ا
التفكي

 

المعرفة و  1

 الفهم

35 87.5%  5 12.5%  - 0%  

2 33 82.5%  7 17.5%  - 0%  

المهارات  3

 الذهنية

36 90%  4 10%  - 0%  

4 23 57.5%  13 32.5%  4 10%  

المهارات  5

 المهنية

31 77.5%  9 22.5%  1 2.5%  

6 30 75%  10 25%  - 0%  

المهارات  7

 العامة

36 90%  4 10%  - 0%  

8 35 87.5%  5 12.5%  - 0%  

 

 
التي يجب أن يكتسبها الطالب خالل االستراتيجيات الثالثة  والمهارات المختلفةنسب قياس مجموع المعارف ( 1) جدول  
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 متوسط النسب نوع االستراتيجية

 متوسط النسب

 ال نسبياا  نعم

 - 13.1% 86.9% االستراتيجية األولى

 - %12.2 87.8% االستراتيجية الثانية

 4.4 14.7% 80.9% االستراتيجية الثالثة

 

 

 

 

 

 

 اإلستنتاج النهائي: 3-3

 خاصة بالجانب النظرياإلستنتاجات ال 3-2-1

 وأساليب وإستراتيجيات التدريس على طرق، أمكن التعرف والعملية التدريسيةمن خالل دراسة مفاهيم التدريس  -1

 على العملية التعليمية بشكل عام. والتي تؤثر المختلفة والفرق بينهم

اإلتجاه الذي يعتمد على  في تدريس التصميم بشكل خاص يكون اإلتجاه المناسب لنقل المعارف إلى الطالب هو -2

 المناسبة لتعليم طريقة التفكير في المسائل التصميميمة. واألستاذ وبإعتماد الطرائقالتعاون المشترك بين الطالب 

 والممارسة المستمرة واكتسابه بالتدريبتعلمه  وهدف يمكن التعليمية،يعد اإلبداع هو جوهر التصميم ومحور العملية  -3

 القائم بالتدريس. إشرافوتحت من جانب الطالب 

 اإلستنتاجات الخاصة بالجانب العملي 3-2-2

من خالل تحليل اإلستبيانات أبرزت النتائج أن االستراتيجيات الثالث قد حققت تقدما  قويا  في مجال إكساب الطالب  -1

 يجب أن يكتسبها في نهاية تدريس المقرر. والمهارات التىمجموع المعارف 

 والتسلسل فيمجمل االستراتيجيات المتبعة فقد القى فكرة التدرج  وتعليقاتهم علىلطالب من خالل تفريغ أراء ا -2

 الترتيب ساعدهم في النهاية على فهم عملية التصميم. وأن هذاتدريس المقرر قبوال  ملحوظا  في معظم اإلستمارات 

0
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االستراتيجية األولى ةاالستراتيجية الثاني ةاالستراتيجية الثالث

نعم

نسبيا

ال

يتضمنها  والمهارات التيمتوسط نسب قياس مجموع المعارف ( 8) شكل

 االستراتيجيات الثالث 

التي  والمهارات المختلفةمتوسط نسب قياس مجموع المعارف ( 2) جدول

 يجب أن يكتسبها الطالب خالل االستراتيجيات الثالثة 
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 والدراسات الميدانيةين المحاضرة في االستراتيجية ب والتي اتبعتالتصميم المختلفة  وأساليب تدريستنوع طرائق  -3

 وسالسة.  واستيعابه ببساطةساعد الطالب على فهم المقرر  والبحوث وورشة العمل

واتجاهات بالنسبة لالستراتيجية الثالثة )التفكير اإلبداعي( تحتاج الى وقت أكبر نظرا  لعدم معرفة الطلبة بنظريات  -4

على تجربة األفكار الجديدة في التصميم بشكل عام،  وأعطتهم جرأةم الى توسيع أفاقه ولكنها أدتالمختلفة  التصميم

 استخدامها في استديوهات التصميم المستقبلية.   وحفزتهم على

 

 التوصيات: -4

وضع تصور واضح لخطة تدريس الطالب التصميم بدءا  من سنواته الدراسية األولى حتى السنة األخيرة يقوم على  -1

 تدريبه عليها.دعم عملية التفكير اإلبداعي وة تاستراتيجيات حديثة متكامل

الثانية في المراحل بإستخدام االستراتيجية األولى و يوصي الباحثتيجية المناسبة لكل مرحلة دراسية، واختيار االسترا -2

ا الطالب المهارات األساسية التى يجب أن يكتسبهدعم قواعد المعارف ودراسية المبتدئة )السنة األولى والثانية( لبناء وال

 باالستراتيجية الثالثة لتكون حجر أساس لتطوير مهاراته اإلبداعية الحقا .  والتعريف

الرابعة بحيث يكون متزامن معها ية المتقدمة وهي السنة الثالثة واستخدام االستراتيجية الثالثة في السنوات الدراس -3

يم لدعم عملية التفكير اإلباعي الحديثة في التصمواإلتجاهات مقررات ذات صلة بالتصميم مثل مقررات نظريات التصميم 

 توسيع آفاق الطالب.و

 (1ملحق رقم ) -4

 استمارة استبيان -5

يهدف اإلستبيان إلى القياس الموضوعى لرأي الطالب تجاه إستراتيجيات التدريس المتبعة و التى تم تدريسها في    -6

، ومدى تأثيرها من حيث تحفيز الجانب 2017/2018( للعام الدراسي 2مقرر تصميم المنشات التجارية )استديو 

 تعزيز مهارات التفكير اإلبداعي لديه.  و له،اإلبتكاري 

 العامة:األسئلة  -أوالا  -7

                                                 اإلسم: -1 -8

  أنثى□              ذكر□  الجنس: -2 -9

 االسئلة المرتبطة باستراتيجيات التدريس: -ثانياا  -10

المنشآت التجاريه  مهارات تصميمر الى اكساب الطالب "يهدف المقر األتية:من خالل معرفتك بأهداف المقرر  -11

بالمبنى والبيئة  والواجهات وعالقتهاوخصائصها وانواعها والطرق المختلفه لمعالجات عناصر التصميم الداخلى لها 

 المحيطة سواءا  كانت داخل مركز تجاري أو بشكل منفصل )خارجي( ".
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  :والدقةأجب عن األتي بمنتهى المصداقية  -12
 

 (2استراتيجيات تدريس مقررتصميم  المنشآت التجارية ) استديو 

األسلوب  الطريقة االستراتيجية 

 التدريسي
ههههل لهههديك  ال نسبياا  نعم  السؤال

 تعليق

حاكاة )النقل(
ى  الم

عل
جية التعليم القائم 

ستراتي
ا

 

ى: 
عل

س القائمة 
ق التدري

طر
ف(

شا
إلكت

صاء )ا
ستق

إل
ا

 -
  

ي
التعليم التعاون

 

س
أل
ا

ي: 
س

ب التدري
لو

ر 
ش
ر مبا

الغي
-

  
رة 

إلثا
ق و ا

شوي
الت

– 
ق 
ري
ح الف

رو
ز 
حفي

ت
 

التجهههههههههههههههاري تمهههههههههههههههرين الكشهههههههههههههههك 

(Boothdesign): 

هل تم إكتساب مجموعة منن المعنارف -1

 مثل متطلبات وظيفية، فراغية، مقاسات

    

هننننل اسننننتطعت تحدينننند طبيعننننة عمننننل -2

الكشننننننننك التجنننننننناري و المواصننننننننفات و 

 م في تصميمه.االسلوب الفني المستخد

    

هل ساعدك هنذا التمنرين علنى القندرة  -3

 على تصميم أي كشك تجاري مستقبال  

    

هنننل اسنننتطعت تميينننز كيفينننة تصننننميم -4

الكشننك التجنناري و اختالفننه عننن المحننل 

التجنناري مننن حيننث طبيعننة االسننتخدام و 

 التصميم

    

كتمنرين سننريع هنل سنناعدك ذلنك علننى -5

 طلوب في وقت موجزإخراج التصميم الم

    

تقنينننات هنننل اكتسنننبت مهنننارة اسنننتخدام -6

( كمحاكنننننننناة Modelعمننننننننل النمنننننننناذج)

 للتصميم

    

من خنالل ورشنة العمنل الجماعينة هنل -7

ساعد ذلك على اكتساب مهارة العمنل فني 

 فريق و التواصل الفعال مع اآلخرين

    

من خالل تنفيذ النموذج )الماكيت( هنل -8

تشننننناف عيننننوب وممينننننزات اسننننتطعت اك

تصميمك و أسلوب التنفينذ ومنن ثنم يمكنن 

 معالجتها في تجربة ورشة عمل اخرى 

    

ألمثلة
جية  التعليم  با

ستراتي
ا

 

ى: 
عل

س القائمة 
طريقة التدري

ج 
ستنتا

أل
راء و ا

ستق
إل
ا

– 
حالة

سة 
را
د

 

ي: 
س

ب التدري
سلو

أل
ا

ي 
رد
الف

– 

جعة
را
التغذية ال

 

ة( فههههي مشههههروع المحههههل)ذو الهويههههة المؤسسههههي 

 المركز التجاري:

هل تعرفت على أسس تصنميم المحنل التجناري -1

 من خالل دراستك لنشاط و محل محدد.

    

 واألسناليب هنل اسنتطعت تحديند المواصنفات -2

 للمنشأ التجاري داخل المراكز التجارية  الفنية

    

هننل اكتسننبت مهننارة تحليننل جماليننات التصننميم  -3

حننننل التجنننناري ذو الهويننننة الننننداخلي و األثنننناث للم
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 المؤسسية وفقا  للمعايير الخاصة به

التصنميمية  المشناكل هنل تعملنت مهنارة تحلينل -4

 الخينارات لتحديند الخاصة بالفراغ الداخلي للمحل

 متطلبات النشاط التجاري المختار مع تتفق التي

    

هننل اكتسننبت مهننارة عمننل االسكتشننات و ضننبط -5

  -ة الرسومات الهندسي

    

هل استطعت استخدام اساليب متنوعة إلظهنار  -6

 الفكرة التصميمية 

    

إجنادة جمنع البياننات والمعلومنات هل اسنتطعت -7

 وتحليلها وإعداد البحوث المختلفة .

    

من خالل البحنث هنل اكتسنبت مهنارة اسنتخدام  -8

تكنولوجينننا المعلومات)الننننت( ممنننا سننناعدك علنننى 

 اط الخاص بك.تصميم النش

    

ي
ع
إلبدا

جية التفكير ا
ستراتي

ا
 

ى:
عل

س القائمة 
طريقة التدري

سة الميدانية( 
را
ث )الد

حو
الب

- 
ع 
رو
ش
الم

 

ي
س

ب التدري
سلو

أل
ا

ي 
رد
:الف

- 
ي 
ع
جما

ال
– 

جعة 
را
التغذية ال

 

 مشروع المحل التجاري الخارجي:

 والتشنننريعات القنننوانينهنننل تعرفنننت علنننى -1

تصنميم المنشنأ العمنل الخناص ب بطبيعنة المرتبطنة

 التجاري الخارجي.

    

االتجاهنننننات هنننننل اسنننننتطعت التعنننننرف علنننننى -2

التصننننميمية والثقافننننات المختلفننننة المننننؤثرة علننننى 

 تصميم المنشأ التجاري 

    

الننننربط بننننين الوظيفننننة هننننل اكتسننننبت مهننننارة  -3

للفنراغ النداخلي للمحنل  المثلنى والعملينة الجمالينة

 التجاري.

    

 قابلننة ابتكننار تصننميماتى هننل تنندربت علنن-4

والوظيفينة للمنشنأ  الجمالينة الصفات تحمل للتطبيق

 التجاري.

    

التنويننننع بننننين الطننننرز هننننل اكتسننننبت مهننننارة  -5

المسننتخدمة ارتباطننا بالمكننان وطبيعننة  والخامننات

 االستخدام

    

هننل اسننتطعت إخننرج التصننميم المطلننوب طبقننا   -6

عنننن الفكنننرة  للوظنننائف واألداء المتوقنننع و التعبينننر

 التصميمية.

    

 الفعنننال هنننل تمكننننت منننن تقنننديم العنننرض -7

 والتواصل مع اآلخر .

 

    

هل ساعدتك هذه االستراتيجية بشنكل عنام علنى -8

ومهاراتننك فنني مجننال التصننميم  كتطننوير معارفنن

الننندائم و المسنننتمر  االبتكننناري منننن خنننالل النننتعلم

 ة.الستخدامها في استديوهات التصميم المستقبلي
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  هل لديك أي مالحظات )يسعدني إبداء رأيك(: -13

14- ...........................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................ 

 (2ملحق رقم ) -15

 ق هدف االستراتيجية : بعض من النماذج المنتخبة من أعمال الطلبة و التي استطاعت تحقي -16
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