
www.manaraa.com

  بين االبداع والمنهجالمعماري لتصميم ا
  احمد هاشم حميد العقابي           .د.م

  لوجيةو الجامعة التكن–قسم الهندسة المعمارية 
  :الخالصة

ركزت الطروحات المعاصرة على دراسة مفهوم وعملية التصميم من زوايا عدة تميزت اغلبها بالتزام جانبا علمي واحد في                  
 وهذا ما ابعد النتاج الفكري والمعرفي بالمحصلة عن الشمولية فـي        .غيرهاو  انهج وعناصر التصميم     كاإلبداع والم  اسةرالد

عله بشكل جدون االخر تحديد وفهم خصائص ومالمح هذا المفهوم وفي نفس الوقت وسع القاعدة المعرفية عن جانب لوحده         
هـذا  . في حال درس بشكل مرتبط مع البقية      ن ان توجد    يفقد العالقة المعرفية والفكرية التي يمك     ينفصل عن بقية الجوانب و    

 لفهم وعرض الشمولية المتاتية من دراسة مفهـوم التـصميم         والسعي كله شكل االساس والحاجة الحقيقية النطالقة البحث      
  . عالقة جانبين اساسيين فيه هما الجانب االبداعي والجانب المنهجيباعتماد

عامة لمفهوم التصميم في ضوء ترابط الطبيعة االبداعية مع الطبيعة المنهجية لـه             ويهدف هذا البحث الى تعريف االسس ال      
عدم وجـود تـصور     بقصد توضيح وطرح مشكلة البحث المتمثلة ب      وهكذا بدء بطرح المعرفة عن كل من الجانبين السابقين          

ومن ثم ايجاد هذا التصور المعرفي ،  المتمثل بهوهدفمعرفي شامل لعالقة الجانب االبداعي بالجانب المنهجي لعملية التصميم 
توجه لعرض ومناقشة الدراسات السابقة عنهما الجل بناء نظري يمثل تصورا معرفيا مزدوجا سيتم تسقيطه وتطبيقه علـى       
النماذج المعرفية الفردية بقصد طرح وتحليل نتائج هذا التطبيق واستكشاف تحقق انماط العالقة بين الجانبين السابقين فـي    

  . االستنتاجات النهائية والتوصياتمع طرحلنماذج وعلى مستويين فردي وتعددي تلك ا
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Abstract:                                                                                                                              
The cotemporary thesis focused on studying design operation and concept by many view 
which distinguish by obligated one science side in the studying like creation, method, design 
elements….etc. That what remote the knowledge and thoughtfully production par the totality 
in limited and understand characters and properties for this concept, in the same time 
amplifier the knowledge base about one side alone except the other by form make it 
disconnect par other sides. To missed the knowledge and thoughtfully relationship which can 

be in case study in related form with others.  
 All that makes the real base and need for the research beginning and aims to understand and 
show totality which are came from study the design concept by depend two basic side 

relationships in it they are the creation side and the methodology side.  
This research aim is to identify the general basic for design concept in the light of linking the 
creative and methodology nature for it. Thus the research begin by submitted the knowledge 
about the two earlier sides, to declare and submit the research problem which represented by 
" Non being total knowledge view for the relationship between creative and methodology 
sides for the design operation " and its goal which represented by this knowledge view, and 
then go to search and discuss the early   studies about them for theoretical construction which 
represent dual knowledge imagination .Will be practice it on the individual knowledge 
models by intent submit and analysis results of this practice and discover achieved the types 
of the relation between the two earlier sides in these models on two levels (individual and 

Varity), beside submit the final conclusions and recommendations. 
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  -:تمهيد

تنوعت الطروحات الفكرية في رؤيتها الطار عمليـة    
التصميم وتباينت بين كونها عملية تقوم على اساس فعـل          
فردي يرتبط باالمكانيات التنبؤية والمدى االلهامي الخيالي      
المبدع الذي تغيب وتتالشى فيه اسس المنهجية وخطوات        

سار  الخطوة المبدعة وبين كونها م     ةختصرمالعمل المنظم   
منتظم من خطوات عدة تتعامل مـع الطـرق التقليديـة           

طرح تقنين واضح ومحـدد لمـسار االنتـاج         وتديثة  حوال

وهنا ال بد من االشارة الهمية الفكرة الخاصـة          .ومراحله
 اصول هذا الموضوع والغوص في اعماقه والبحث       حبطر

في ثناياه بقصد فهم اطره العامة والخاصة وما يمكـن ان        
ف في هذا السبيل بدءا بدراسـة اإلطـار        يطرح من معار  

العام لعملية التصميم وانتهاءا بالـدخول فـي التفاصـيل          
لتحليل الدراسات العامـة واسـتخالص اطـار      و االخرى

  .التطبيق واجرائه
  
 -:)الرؤیة النظریة العامة (الجزء االول .1
  .)االطار العام(التصمیم فعالیة  .1.1

 طريقة تفكير   يطرح الوسون وجهة نظره األولية عن     
 له  والذي  " Designتصميم  "المصممين، من خالل الفعل     

 وأخـرى أكثـر      االستعمال اليـومي   مدلوالت عامة في  
صية في الحقول المعرفية المتخصصة مثل التصميم       خصو

والتـصميم   الصناعي وتصميم األزياء والتصميم الهندسي    
ميم من حقـل     االختالف في التص    كون وغيرهاالمعماري  
ولـيس   بسبب االتجاه نحو طريقة التـصميم        هرآلخر يظ 

لمـشكلة  والنظـر ل   .بسبب طبيعة المـشكلة التـصميمية     
ة تركيز على العمليالالتصميمية بطرق مختلفة ، ولهذا كان 

 ورغم إن دراسـته هـذه      التصميمية أكثر منه على النتاج    
 باتجاه الحل، إال انه لم يهمل جانب المشكلة فـي           هموجه

 انه لـم يطـرح طريقـة        حيث  اذ انه  .العملية التصميمية 
 مساعدة للتصميم علـى     صارمة للتصميم وإنما توجيهات   

من أجل أن   ف. )Lawson,1997,p.75-76(.وفق تعبيره 
يجب أن  وعادة  أشياء  تحدث عدة   حدث التصميم يجب أن     ي

يكون هناك موجز تتشكل من خالله المتطلبات التي يجب         
ارهـا مقابـل    ومن ثم اختب   وفهمها   على المصمم دراستها  

 يجـب علـى     أخيراً و بعض المعايير الواضحة والضمنية   

. المصمم توصيل التصميم للزبون والقائمين على البنـاء       
عملية تظهر فيهـا المـشكلة      ") Lawson(فالتصميم وفق   

والحل في آن واحد، وعلى األغلب إن المـشكلة ال يـتم            
عض الحلول المقبولة لتوضيحها    فهمها بشكل كامل بدون ب    

لبحث في طبيعة مشاكل التصميم وحلولها يساعد على         فا ،
  بهـــاللطريقـــة التـــي يفكـــرفهـــم أفـــضل 

وفي الوقت الذي  .)Lawson,1997, p.84(".المصممون
ينطلق فيه باحثون في تعريف التصميم من حالة المشكلة          

 بحد ذاتها، فإن آخرين )Design Problem(التصميمية 
 Design(لتصميمية من المهمة اله ينطلقون في تعريفاتهم 

Task(          كفعالية، اي ان تعريفاتهم تنـصب باتجـاه االداء 
أو القائم   التصميمي، في حين يركز آخرون على المصمم      

 بالعملية التصميمية، وبأي حال من األحـوال فـإن فهـم      
 وسبل تحقيق االنجـاز     التصميم ينطلق من فهم اجراءاته    

ة للتعامـل   فيه، وبهذا يكون فهم المنهج الذي يعتمده مقدم       
م وفيما يلي تعاريف لمفهو    .)6،ص2008،القيماقجي(.معه

ــدة  ــابقة عـ ــات سـ .التـــصميم ومـــن طروحـ

  
  التعریف  الباحث  ت
1  Asimow اتخاذ قرار في مواجهة الشك مع اعتماد عقوبة أمام الخطأ  
2  Alexander إيجاد المكونات المادية الصحيحة للهيكل أو للتركيب المادي  
3  Booker  المسبق أو نمذجة الشيء المراد صنعه أو عمله قبل صنعه لمرات كثيرة التصور  
4  Feer  عمل التكيف لتلك األجزاء من أي منتج على اتصال بالبشر أو له عالقة معهم  
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5  Fieiden  هو استعمال المبادئ والمعلومات العملية الفنية والتقنية لغرض انجاز وظائف محددة مسبقا  
6  Gregory تج مع الظرف إلعطاء القناعةربط المن  
7  Jones انجاز عمل مصيري معقد جدا  
8  Matchett  الحل األمثل لمجموعة من الحاجات الحقيقية ومجموعة خاصة من الظروف  
9  Pag القفزة الخيالية من حقائق الحاضر إلى إمكانيات المستقبل  

10  Reswick  لم يكن موجود مسبقافعالية خالقة تتضمن إيجاد شيء جديد ومفيد والذي  

  .)6،ص2008،القيماقجي:المصدر(. تعريفات التصميم) 1-1(جدول  
مما طرح سلفا يتضح ان الرؤية النظرية العامة للتصميم 
تعتمد ما موجود من األشكال الطبيعية أو األشكال 
المصطنعة من خالل توجيه طريقة تفكير المصممين 

 مشكلة بحسب االختالف في الحقل المتبنى لحل أي
 يتمثل بوجود معايير وهذا .تصميمية من نوع ما

ومؤشرات ومحددات واضحة واجبة الفهم عند محاولة 
وبالنسبة  .طرح حل للمشكلة التصميمية وبشكل تفصيلي

للتصميم في العمارة تطرح الدراسات وجود مراحل اولية 
للتحليل توفر مؤشرات اولية للحل قد تتقاطع وتشكل 

االجتماعية (متعددة االخرى في العمارة اساسا للجوانب ال
 وهذا قد يوفر بالنتيجة )الخ... واالخالقية والوظيفية

طرائق جاهزة ومراحل منتظمة للعمل اضافة لذلك فقد 
طرحت الدراسات تعريفات عدة للتصميم تنوعت بين 
تمحورها في جانب حالة المشكلة التصميمية او االداء 

لينتهي الطرح بطرح  .التصميمي او حالة ووضع المصمم
نقطتين مهمتين تميزان تعريفه بشكل عام وهو ما سيشكل 

  -:الحافز والمؤشر كبقية اجزاء الطرح في البحث وهما
 الجانب االبداعي القائم على الحالة التخيلية •
الجانب المنهجي القائم على الحالة الواقعية  •

وسيتجه البحث كما طرح الى ،  )المرحلية(
انبين بشكل نظري الستيعاب ما مناقشة كال الج

  .يمكن ان يوفره كل منهما
  الجانب االبداعي القائم على الحالة التخيلية .2.1

  )االبداعية(فعل التفكير واالرتباط بالحالة التخيلية  .1.2.1
لقد حاول الدارسون في هذا المجال، إيجاد نوع مـن        

 بـين   العالقة بين أفعال التفكير التي يقوم بها الذهن، وما        
، ولما كانت العملية التصميمية  عمليات اإلنتاج في العمارة

مزيجا من األفعال الذهنية التي تبدو في كثير من األحيان          
فان الـصعوبة   رة وال تعمل وفق آلية موحدة ،        غير متوات 

تكمن في إيجاد مثل هذه االرتباطات لكـل مرحلـة مـن       
ر الذي  نموذج التفكي اوعلى الرغم من أن     . مراحل اإلنتاج 

 المراحـل طرحته معظم الدراسات كان مبنيا على أساس        
، إال أن ) التحليل، والتركيب، والتقييم(والتي هي المعروفة 

تداخل مثل هذه المراحل مع بعضها  البعض، وعدم وجود  
حد فاصل بين كل منها بشكل واضح كان العامل األساس          
فـــي زيـــادة صـــعوبة إيجـــاد مثـــل هـــذا  

يسل القد بين ز   و .)15،ص2008،جيالقيماق(.االرتباطات
)J.Zeisel(        أن عملية التصميم تتضمن تداخل ثالثة أنماط 

مع نوعين  ، والعرض ، واالختبارفكرية تتمثل في التخيل  

من المعلومات هما المعلومات المحفزة للخيال مع جـسم         
 الفعـل   تقـدم يمثـل   لولبي  سير بشكل   وت معرفي للتحقق 

لمفـاهيم   من تطـابق ا   التصميمي، ويتم عن طريق سلسلة    
وتتعمق فيه مسؤولية المصمم تباعـا    باالنتقاالت اإلبداعية   

. )1-1(شكل .(Zeisel,1984, p.12) .بتقدم زمن المهمة
 المستندة إلى تحليل مجموعة     )McNeill(كما إن دراسة    

 قـد أوضـحت أن      ، التـصميمية  ةمن بيانات واقع الحال   
ي، تحـدث   التداخالت الفكرية في أثناء العمل التـصميم      

حليلـي  لتشكيل ما أطلق عليه اسـم فعاليـات التقيـيم الت          
 بشكل مستمر، وبصورة يكـون      وفعاليات التقييم التركيبي  

ـ       إن ة والفصل فيما بينها غير ممكن مـن الناحيـة العملي
السلوك التصميمي يتفاوت في مقدار ما يحويه من نـسب          

 عبر الزمن المخصص إلتمام المهمة ياتفعالهذه ال النجاز  
المناطة بالمصمم، بحيث أن انحدارها يبدو واضحا فـي         
ــاز    ــة االنجـ ــين بدايـ ــل بـ ــرق الحاصـ الفـ
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 )هيغـل ( اذ أعطى   .(McNeil,1994,p.130).نهايتهو
 اإلبداعيـة للخيال مهمة كبيرة وذلك بفعل ربطه بالعملية        

. قـِدرة ن على هذه الم   ابتكار يعتمد إل وا بإعتبار أن اإلبداع  
 هو عملية من   ،اص المبدع ن الخيال وبشكل خ   أويستطرد ب 

م  يـزع أن فمن المحال  لهذا   ، عمليات الفكر يقاس بمقاسه   

 قد نظمهـا  )هوميروس( أشعار من مستوى    أشعار  أن حدأ
بدون مقارنات و بنومه وبدون تفكير، فبدون إختيار   عرالشا

يعجز الفنان عن السيطرة على المضمون الـذي ينبغـي          
  .)60،ص1996،الجميل(.التمكن منه وياغتهص

 

  
  

 أن المصمم )B. Tversky(وتذكر الباحثة تفرسكي 
غالبا ما يلجا إلى إجراء الفعاليات التصورية، أو عمليات         

 أو إدراك   شكال في مخيلته عندما يحـاول فهـم       خلق األ 
 غالبا مـا    ، وان تلك الصور الذهنية    المعضالت البصرية   
ــه ــسبة ل ــوم بالن ــسبة تق ــة بالن ــام اللغــة المحكي  مق

ما عمليـة البنـاء     ف.)Tversky,2004,p.210(.لآلخرين
ـ  إالبفعل الخيال وتركيب مفردات الحس الخيالي        ل  تحلي

عمليـة التحليـل    و وتركيب في دائرة الفكـر والتـصور      
 نية بكل وتشإنساني معرفي إنتاج أليوالتركيب هذه الزمة 

  فكـل  ، وتعقيداً  تخصصاً أكثره إلىبسطه  أهذا النتاج من    
ـ  وي. شيء فعل هدم  فعل بناء هو قبل كل       ن الوصف الفع

موضـوع   وتجزئة   كطريقة معيارية يقوم بها الفكر بتحليل     
عادة تركيبها إ ومن ثم بنائها عناصر إلى قضية أو شكل أو

 هذه العملية واضحة في الفنون      كون.  جديدة وأسسبصيغ  
عامــة والتــشكيل بــشكل خــاص مــن القــدم حتــى 

 القته  ااهم م  اما عن  .)20،ص1996،الجميل(.المعاصرة
هو ف من نقد الطرائق التقليدية والمقترحات لطرائق جديدة      

محاولة عزل فحوى التصميم وكتابته كطريقة نموذجية أو        
ــف  ــتعمالها بمختلــــ ــفه إلســــ وصــــ

  ).15،ص1990النجيدي،(.الظروف

يتوضح هنا اهمية فعل التفكير الذهني وما يطرحه من 
اليات وعالقة ذلك بمراحل الوصول لحل المشكلة 

ميمية مع صعوبة ايجاد ترابطات بين االفعال الذهنية التص
 نموذجا العتماد ثالثة )Zeisel(لمراحل الحل وقد طرح 

انماط فكرية في عملية التصميم هي التخيل والعرض 
واالختبار تتحرك المعلومات فيها بشكل لولبي مع االشارة 
الى ان التداخالت الفكرية في العمل التصميمي تطرح حالة 

اضافة  .ات تقييم تحليلي واخرى تركيبية متداخلتانفعالي
لما تؤشره الطروحات من دور للجانب التخيلي في تشكيل 
تصورات المصمم باعتماد حوار المصمم وافكاره التي 
تقسمها الى نوعين فكرية وصلدة تعتمد في العملية ،كما 
ويطرح كانت فصال بين الخيال الذي يعده ادائيا واالبداع 

ه متجاوزا الزمان والمكان وبحسب تحليالت الذي يرا
ليصل الطرح لرؤية ملخصة تؤكد على ضرورة فهم  .عدة

عالقة التفكير والفعل الفكري المعتمدة لمراحل متعددة 
متراكبة باالندماج مع فعل االبداع عن طريق وثبة المخيلة 

وهذا ما  .المشكلة الفكار المصمم ذات القدرة الحوارية
ضيح المؤشرات النظرية عن االبداع يستلزم طرح وتو

  .واطر ومديات تحققه
  
  

  .(Zeisel,p.13) - مسار العملیة الفكریة النتاج التصمیم، المصدر)1-1(شكل 
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  )اطر ومديات التحقق( - االبداع .1.3.1
 خرجتلكي  الى خيال ية والفنالنظريات العلميةتحتاج 

، فاالنسان هو المـصدر      بصورتها المتناسقة والمترابطة  
ويمكـن   المكتشفات العلمية والفنيـة   والمنبع لكل    االساس

ثق منه الكشف العلمـي الجديـد       ع الذي ينب  القول ان المنب  
ولى ، وان الجذور اال    هو منبع واحد   والعمل الفني الجديد  

 وجـذورها االصـلية ترجـع       والعميقة للعلم والفن واحدة   
عوامل والمتغيرات فكل تلك ال . بداع في االنسان  إللمصدر ا 

صالة العلمية استعداداً فطريـاً     ألتمثل ا و مصدرها االنسان 
. )31،ص1998أومليـل، .(قبل العلم الحـق   غير عادي لت  

الخـصائص المرتبطـة    اهمية السمات و   )يلفوردج( ويؤكد
يرى ان الخصائص الشخصية مثـل الـسمات         و باإلبداع
التي تتعلق بالقـدرات العقليـة تعـد         والدافعية االنفعألية

إلى أربـع    )جيلفورد( توصل   قدو. داع أيضاً مؤشرات لإلب 
لمرونـة واألصـالة    خصائص لإلبداع وهي الطالقـة وا     

وضـع هـذه    و والحساسية تجاه المشكالت وإعادة بنائهـا     
. القدرات ضمن االستعدادات أو القدرات المتشعبة المبدعة      

األصل بـصورة   يرتبط  اذ   .)27ـ22،ص1989روشكا،(
الكائنات بداع حيث تكون    جوهرية مع الفعل اإلبداعي واإل    

وليـد  اإلنسانية مبدعة بال حدود في العثور على طريقـة ت  
  ، تابات واالقـوال عـشوائية وتهـديماً      معان من أكثر الك   

يظل غريبـاً خـارج األطـر    ان فرفض السماح لنص ما  
يؤكد هذا على و المرجعية يؤدي إلى االصرار على تطبيعه

ى أصله ومرجعه أنسبته ارتباط اإلبداع مع تأصيل العمل و
 التوجهات هتؤكد هذاذ ، إضافة إلى أهميته في عملية الخلق

 شـيء أو مـن      المفاهيم الجديدة ال تنشأ من ال      (على أن 
لكنهـا تـأتي مـن مفـاهيم        مصادر خارجية غامـضة و    

أمـا فـي الدراسـات       .)21،ص1996الجميـل، ().قديمة
المعمارية فقد تم التعبير عن خصائص العمارة المتميـزة         

  المتفردة في العديد من الدراسات ،  والمبدعة ذات الصفات  
نقاد والمفكرين المعمـاريين هـذه      وقد طرح العديد من ال    

 التـي الخصائص تبعا الرتباطها بشكل ومضمون البناية        
 عض النواحي التـصميمية أو جميعهـا      تملك التفوق في ب   

 فضال عن عدم امتالكها الفكر المتعمق والمبتكرإضافة الى 
 .20p(.مــشابهتها لمــا يعاصــرها مــن أبنيــة    

Antoniadis,1990,(.      لمتميـزة   اذ ان امتالك البنايـة ا
 مما يربط التميز مع األصالة كصفة       ة وأصيل ة مبتكر ةلفكر

شاملة وأساسية للنتاج تلتقي مع مفهوم الجدة فـي جميـع           
جوانبه وخصائصه واألصالة ال تعني االنقطاع التام عـن        
النماذج السابقة بل العمل عليها وتطويعها وفق الظـروف         
اآلنية لخلق بناية مالئمة لعصرها وذلـك هـو مـصدر            

 وقد أكـد    ).,p Antoniadis,1990 .50(.األصالة الحقة 
)Broadbent(         إن الجدة والحلول غير المكـررة علـى 

كما . مستوى البناية ككل هي من عالمات العمارة المتميزة   
واقعي ويساعد في حل المشكلة     وصف العمل المبدع بأنه     

ــف     ــا للموقـ ــه مالئمـ ــن كونـ ــضال عـ فـ
بد من التعـرف  ال  ف .)Broadbent,1988,p.2.(والسياق

مصدر الجدة فـي    الن    وصيغ تحقيقها  على مصدر الجدة  
الفكرة هو ليس التوغل باتجاه اعماق المشكلة التـصميمية         
وليس فقط باتجاة الحل فحسب بل مدى التوغل المـرتبط          
بحساسية التقاط ما هو صميمي وغير مباشر مقارنة مـع          

اما صيغ تحقيق هذة الجـدة او        ، ماهو عرضي وسطحي  
رد فيتم عبر إزاحة ربط الفكرة عن سـياقها المتوقـع           التف

واستثمارها للتعبير عن ظرف أخر او سـياق أخـر مـع       
الفكـرة  الن   ريب المقارنة مع ذلك السياق    القابلية على تق  

ــيلة( ــصميمية   )األص ــشكلة الت ــصار للم ــي اخت  ه
  . )141-140ص,،ص2001النجيدي،(

يتلخص هنا دور االنسان وخياله الواسع الجـل طـرح           
 وتطـرح الـسمات     .االبداع كونه المصدر االساسي لـه     

 .المرتبطة به كاساس للعمل االبداعي ومراحله المتعـددة     
ليؤكد هنا على ارتباط االبداع بتفاصيل العمل ونسبته الى         
اصله ومرجعه ، مع تميزه بالجدة المترافقة مع االصالة          

باالنزيـاح الكبيـر     .التي تنشأ من التواصل مع ما سبق      
ة تواصلية للوصول الى نقطة االنحراف المؤشرة       وبطريق

لبداية الحالة االبداعية وهذا قد ينطبق نسبيا على سياقات 
االبداع العلمي والتي قد تستثمر اختالف حاالت الـسياق         

  . جدة وابداعذوالمعتمد للعمل من اجل طرح نتاج 
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  )المرحلية(الجانب المنهجي القائم على الحالة الواقعية .1. 3
  الجانب المنهجي 1.3.1

 لـيس هـو الحالـة       )التخيلي(االطار االبداعي   ان  
الوحيدة المؤشرة كسمة للعمل التصميمي بـل البـد مـن      

ذلك العمل،  توضيح وجود تدرج مرحلي منهجي لخطوات       
 سعى الفيلـسوف األلمـاني المعاصـر      وفي هذا االطار    

)Heidegger(       من خالل صياغة األسئلة الفلسفية التقليدية 
ح مفهوم جديد لإلنسان والوجود في العالم من خـالل        لطر

 )Heidegger(التجربة اليومية، ويمكن تلخـيص توجـه        

 التصور الذهني، التنظير    ،الطرح النظري (باالتي  الفلسفي  
وهنـا   ).الفردية الممنهجة  ، الفصل والموضوعية  ،الكلي

سيؤشر البحث ضرورة طرح االطار المعرفي التـصوري        
ي في ضوء الطروحـات المعماريـة       عن الجانب المنهج  

 وما توفره من رؤية مهمة عن       المعتمدة لمفهوم التصميم  
  .االطار الفكري لهذا الجانب

  المنهجية  .1.3.2
نهج الرجُل وينُهج نهجاً     -:المنهج في اللغة    يعرف  

   ، نَفَسه وتَتابع هروفي الحديث رأيتُ رجالً ينُهج أي يربو     ب
ُل سلك وِقيل طَلب النَهج ، وإنـتهج        وأنتهج الرج  ويلهثُ ، 

 والمنهج والمنهاج الطريق الواضح ،  ، الطريق صار نهجاً  
ــنفس  ــابع الـ ــر وتتـ ــنهج البهـ ــيط .(والـ محـ

 )Method( المنهجكما يطرح  .)345ص,2000المحيط،
 عمليات أو تقنيات منظمة صيغت في تساؤل علـى نحـوٍ        

 المنهجيـة امـا   صحيح يتناسب مع الحقـل المـدروس،        
)Methodology( جموعةٌ من المناهج   فف على أنها متُعر

والقواعد يتطلب أستخدأماً نظاميـاً معينـاً وعلـى وجـه         
، وغالباً ما ترد في سياقات       الخصوص مجموعة عمليات  

تجعلها تُِشير إلى مصطلح أوسع من المنهج أو نَظم عـدة           
ويحاول العديد  .)Webster dictionary, 2000(.مناهج
، مـن    )Logic(لفالسفة ربط علم المناهج بالمنطق      من ا 

ناحية أساليب البحث فيها والتحليل، في حين يفصل آخرون 
 ليكون كل منهما    بين الحقول المعرفية لعلم المنطق    بينها و 

وفي جميع األحوال فإن علم المناهج ينشا . كيانا قائما بذاته 
ه وسبل ئلنتيجة لحاجة علم من العلوم إلى دراسة نقدية لوسا

 التفكيـر   فـإن )Jean Piaget (، وكما يشير االنجاز فيه
تنشأ بـسبب   مات العلم والتي    المنهجي يولد دوما بسبب أز    

خطأ أو شك في مصداقية المناهج السابقة وتعالج بكـشف          
 .W(يـشير  و .)39،ص2002،الجـابري .(مناهج جديدة

Pena(       المشكالت إلى  وضمن سياق طرحه آلليات حلول 
 تعني الطريق الذي يوظف إليجـاد الحلـول         أن المنهجية 

لمشكالت محددة، وهي علم يقوم بتحليل الطرائق التي تقود 

  أوهي تقنيات أو خطوات مرحليـة      البحث في مجال محدد   
ــددة ــال مح ــي مج ــستخدم ف ــد ت ــين أو قواع .  مع

)Pena,2003,p.102(.   في حين تشير كلمة منهج كمـا
 نتظـام  إلى طريـق معـين يتميـز باال        )Jones(يصفها  

والوضوح يمكن االعتماد عليه بثقة عالية، ويحوي علـى         
 لغرض  جملة من القواعد واإلجراءات التي يتم استخدامها      

  .)p.6,Jones,1992.(التوصل لحلول مسألة محددة

خطوات لعمليات منظمة   هي   المنهجالى ان    هنا   ونخلص
تهدف الى تحقيق اهداف خاصة بواسطة تنظيم النـشاط         

 الموضـوعية للتطـابق مـع الحالـة     مع اعتماد سـمة   
الموجودة واالرتباط مع الجانب النظري بشكل قوي امـا         
عن رؤية الطروحات التخصصية للمنهج فـي الجانـب         
التصميمي فهي تراه طريق وسـبيل لتحليـل المـشاكل          
الموجودة وحلها باعتماد انتظاميـة ووضـوح المـسار         

تعميميـة للتكيـف مـع      المعتمد للحل مع طرح عقالنية      
تداخل لجوانب عمل واسـتمرار مـسار    و المشاكل وحلها 

 .ومراحل التصميم واحتماالت توجيهه وبشكل تخصـصي      
ـ           هج اوهنا وفي إطار التركيز على اهميـة توضـيح من

التصميم العامة المعتمدة وتوجهاتها الرئيسية المطروحة      
 البحث توجهين رئيسيين اعتمـدتهما اغلـب        سيتعرض

  -:مية وهماالطروحات المعمارية والتصمي
  .)المغلق( طريقة ومنهج المصمم كصندوق االسود -1
  .)الشفاف( طريقة ومنهج المصمم كصندوق الزجاجي -2
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   االسودالصندوق طريقة  1.3.3.
هذه المنهجية بطريقـة الـصندوق      ) Jones(سمى  

  إذ يرى إن هذه الطريقة تعتمد على إبداع المصمم ،األسود
المـشكلة   علـى طبيعـة       ويعتمد يعتمد على خبرته   كونه

 وتنظيم العمليـة التـصميمية       مما يجعل التنبؤ   التصميمية
ال يمكـن   و فالعمليات تجرى داخل فكر المصمم       صعباً ، 
 تفسير طريقة إنتاج التصميم ضـمن خطـوات         او رؤيتها

هجية مجهولة حتى على المصمم نفسه      ، الن المن   واضحة
 الفكريـة   يعتمد نجاح العملية التصميمية فقط على القدرة      و

كمثـال علـى طـرق      و. لسيطرة المصمم على األشكال   
التطور التاريخي لعجلة   ) Jones(التصميم التقليدية ناقش    

ن لم يرسموا منتجاتهم    واستنتج إن الحرفيين التقليديي    العربة
  إلى عبر ما يزيد عن مئات السنين   فالمنتج يعدل  قبل بنائها 

 بهـدف   بشكل بطيء ومكلف  عن طريق التجربة والخطأ     
 وكثيراً مـا     الخطوط الالمرئية للتصميم الجيد    البحث عن 

 ومناسبة بـشكل جيـد      انت النتيجة النهائية صحيحة جداً    ك
ويـرى   .)69-68،ص2005،نعـيم (.لحاجات المستعمل 

)Piaget(          أن التصميم المبدع يمتلك أصال فنيا أكثر ممـا 
هو طرائق نظامية، فاألحاسيس والمـشاعر ذات سـطوة         

ر واسع على الناتج التصميمي، وقابلية المصمم       كبيرة وتأثي 
تستند إلى ملكته وخبرته فضال عن جيناته المتأصلة فيـه          

) Jones(بوهذا مما حـدا     .)10،ص2004،فالح(.وراثيا
إلى وصف العمل التصميمي في بعض األحيان على أنـه        

، وأن الجزء المهم فيه هو  )Black box(صندوق أسود 

الذي هو إلى حد ما خـارج   مما يجري داخل ذهن المصم
عن سيطرة الوعي ولذلك يكون مـن الـصعب تفـسير            

فالمصمم في أثناء   . )Jones,1992,p.4.(التصميم منطقيا 
 غيـر واع    لتصميم يكون مستغرقا تمامـا بعملـه      عملية ا 

للعمليات المنهجية ألن هناك حالة راهنة يمليها الظـرف         
الـذات   هي االنـدماج بـين       هذه الحالة  و الوجودي للعمل 

 فإذا ما تم فـك      والموضوع وانصهار حاجز الوعي بينهما    
االندماج بين المصمم وعمله ليركز انتباهه على طريـق         
ــت    ــل وتقطع ــة التواص ــد قابلي ــل فق ــة للعم معين

   ).11،ص2004،فالح(.أفكاره
ويتوضح هنا ان هذه الطريقة تتعامل مع ابداع المـصمم          

ير التصميم  المتأتي من التنبؤ بالحل التصميمي دون تفس      
ضمن خطوات واضحة مما سيركز االعتماد على القـدرة         

المشاعر واالحاسيس بحيث   المرتبطة ب الفكرية للمصمم و  
يكون الجزء االهم هو ما يجري داخـل ذهـن المـصمم            
وبشكل ال واعي يعتمد االندماج بين الـذات والموضـوع    
وانصهار حاجز الوعي مع حاجة الطريقة والمصمم فيها        

ي الحل من تراكب األشـكال      ابتدائية لكي يأت  الى خطوات   
 نتاج المصِمم محـدد بنـوع المعلومـات          كون والحلول

الداخلة حول المشكلة فضالً عن المعلومـات المـستلمة         
 . حول المشاكل والتجارب السابقةمسبقاً

  الشفافطريقة الصندوق  1.3.4.

مكشوفة فيه   عملية التصميم    بكونهذا المنهج   يتميز  
حاول هذه الطريقـة تحديـد      تا المصمم بوعيه لذلك     يدركه

 واضحة لها تسهل على العقل حلها       ةالمشاكل بوضع هيكل  
وبـضوء ذلـك نعـت      . بأتباع الطرق الرياضية التطبيقية   

)Jones (   تعتمـد   كونها هذه المناهج بالصندوق الزجاجي 
على تجسيد أفكار وعملية التصميم على أسـاس التفكيـر          

وتفترض أن تكون عمليـات       ، فروضالمنطقي بدالً من ال   
بدأ من  تو .)72-71ص،2005نعيم،(.التصميم مبررةً كلياً  

فرضية أن سر مهارة التصميم يمكن أن يـصاغ كـدليل           
تقـف   وهذه الفكرة    رشادي يستعمله المصمم غير الخبير    إ

وراء كتابة العديد من المؤلفات في تطوير نماذج عمليات         
سيطرة على عمليـات    التصميم ويفترض هذا التوجه أن ال     

 األمر الذي    اإلمكانيات للسيطرة على النتائج    التصميم توفر 
بالصندوق الزجاجي ) Jones(يمكن أن ينطبق مع ما دعاه  

)Glass box(   والتي وصف فيه عمليـات التـصــميم 
بأنها مجموعة من المـهام الواضـحة ذات التــعريف         

ي  صورة المصمم ف   وتكون لمتـتابع الخطـوات  وا المحدد
، فالمصمم   هذا التوجه مبنية بشكل يشبه الحاسبة البشرية      

يعمل فقط على المعلومات المعطاة له ويستمر على ذلـك          
 من الخطوات التحليلية والتركيبية والتقويميـة     عبر تعاقب   
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-p.52.(حتى يـصل إلـى أفـضل الحلـول الممكنـة          

48,Jones,1992(.   
هـا  تؤكد هذه الطريقة على ان عملية التـصميم وخطوات        

مكشوفة الدراك المصمم من خالل وضع هيكلية واضـحة   
وخطوات محددة يسهل اتباعها علـى اسـاس التفكيـر          
المنطقي بحيث تكون صـورة المـصمم معتمـدة علـى           
المعلومات المعطاة اضافة لفهم تأثير العناصر المحيطـة        

العملية التصميمية تُعد قابلة للتفسير حتى      اذ ان   . االخرى
مصممون الممارسون أن يعطوا أسباباً     أن لم يستطيع  ال    

مقنعةً لكل القرارات التي يتخذونها، إذ يعمل المصمم في         
 ويستمر تعاقب مخطط له من الخطـوات        فقطهذه الحالة   

صل إلى أفـضل    ى يتو التصميمية حت و والتركيبيةالتحليلة  
تثبيت األهداف والمتغيرات والمعايير منذ الحلول الممكنة ب

  .  قبل البحث عن الحلولبدئهتحليل أو ال واكتمال البدء
 

  . الصندوق المغلق والصندوق الشفافالفرق بين 1.3.5.
لكل من طريقتـي الـصندوق الـشفاف    يتوضح ان  

حـث عـن   والصندوق المغلق تأثيراً في توسيع مساحة الب      
لـصندوق   يتم هذا في حالة ا حلول لمشكلة تصميمية معينة   

لناتج  من النظام العصبي ا عند أزالة المحِددات عن المغلق
، أما في    تحفيز الدماغ لغرض إنتاج نتاج متنوع     و للمصمم

العـصبي يعمـم   حالة الصندوق الشفاف فإن نتاج الجهاز       
 يتضمن كل البدائل التي تكون من   برموز مكشوفة خارجية  

الضعف األساسي لكن  ضمنها فكرة المصمم كحالة خاصة      
 من البدائل غير   داًالمصمم يخلق عد   هو ان  لكال الطريقتين 

س التي هي أكبر من أن تكتشف وتـدر       و المتعارف عليها 
ال يمِكن للمصمم إن يحدس و بالعملية البطيئة للفكر الواعي

 السابقة التي أو يتصور إلن هذا سوف يغَِيب تأثير الخبرات
   .)48،ص1990النجيدي،. (يحاول الخروج منها

بيات معينة فـي    وبهذا فالطريقتان تطرحان ايجابيات وسل    
نفس الوقت لذا فان تطابق الجانـب الـواعي بالجانـب           
الالواعي سيشكل المفصل في عالقة الطـريقتين بـبعض       
وهذا ما قد يشكل بدوره اطارا القتراح طرق اكثر تكـامال        

 وهنا ومما طرح سـلفا      ناتجة عن عالقة ما سبق ببعض     
في الجانب المنهجي يتوضح ان المنهج بشكل عام هـو          

خطوات معينة الهدف منها تحقيق نشاطات تعتمد       مسار ل 

سمة الموضوعية لتطبيق جانب نظري وحـل المـشاكل         
  . اد احتماالت توجيهية للحلالمطروحة باعتم

وهذا بدوره سيطرح تساؤال مهما عـن فعاليـة الجـانبين     
 في ايجاد رؤية تـصورية      )االبداعي والمنهجي (السابقين  

ر االفضل والواجـب    شاملة عن الوسيلة والطريقة والمسا    
اتباعه وطرحه فيما يخص مفهوم التصميم بـشكل عـام          

ليؤشر ذلك التـساؤل    . وعلى المستوى النظري والتطبيقي   
  :النظري الخاص بالبحث والذي يمثل مشكلته المعرفية بـ

عدم وجود تصور معرفي شامل لعالقة الجانب االبداعي " 
  " بالجانب المنهجي لعملية التصميم

  :بـالمعرفي  البحث وليتحدد هدف
ايجاد تصور معرفي شامل لعالقة الجانب االبداعي  "

  " بالجانب المنهجي لعملية التصميم
  : للبحث وبخطوات عدةطرح منهجلي
بناء إطار نظري يمثل بتصور معرفي مـزدوج         •

االبـداع  بيتم فيه استعراض الجوانب المرتبطة      
  .والمنهج للتصميم

ماذج معرفية  تطبيق هذا التصور المعرفي على ن      •
 .فردية تمثل انماط لمؤشرات وعناصر التصميم

توضيح واستكشاف عالقة الجانـب االبـداعي        •
  .بالمنهجي لعملية التصميم

  الدراسات السابقة 1.4.1.
وهنا سيجري طرح الدراسات السابقة المتخصصة عن 
الموضوع بغية مناقشتها وتحديد االطـار النظـري        

 علـى التـساؤل     المعرفي المطلوب الجل االجابـة    
 وسيتم التركيـز علـى      المعرفي للبحث وتحقيق هدفه   

الدراسات العالمية في هذا االتجاه لما تطرحـه مـن          
  .معرفة عامة ومعتمدة
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  Design in Architecture " .(Broadbent " .-1988(دراسة  1.4.1.1. 

ركزت الدراسة على معطيات التصميم وعلى نتاجـه       
   ة إلـى قـسمين همـا      أهداف المصمم بحـد    ةمقسم

لعمليـة  اف ،   )متطلبات المستخدم  ،محفزات المستفيد (
 اإلبداعية بمعناها البسيط تتطلب ابتكار الحلول الممكنة

مـع    المناسبة ال اختيار الحل األنسب     وتحديد العملية 
 )Divergent thinking ( المتـشعب اقتراح التفكير
 أما اختيـار   عمل ضمن إطار غامض    لل إلنتاج البدائل 

 الحل األمثل فيكون من خـالل التفكيـر المتالقـي          
)Convergent thinking( ــل ضــمن ــذي يعم  ال

لعمل ا مع احتياج    .)االحتماالت(المجموعة الواضحة   
إلى شكل فيزيائي يمكن تحقيقه عن طريـق إحـدى          

  -:الصيغ األربع التي اقترحها وهي
  .)Pragmatic( )النفعي( ألذرائعي -أوال •
سائل تعكس حاجـة معينـة       استخدام طرائق وو   وهو

ر للتوفيق بين   وبشكل مباشر بحيث يعمل الناتج كإطا     
  .اإلنسان ومتطلباته

  .)Iconic( األيقوني -ثانيا
 نقل لنماذج مجربة ومقبولة أو إنها قـد أثبتـت           وهو

 يشير إلى أن عمليـات النقـل        ، اذ كفاءة في مجالها    

الحرفي عبر تاريخ العمارة كانت دوما عامال مساعدا        
  .ال الخبرات عبر األجيال المختلفةانتقفي 

  )Analogy (التماثلي –ثالثا  •
بـشكل  وافكـار    نقل أو استعارة شكلية لنماذج       وهو

  .مباشر لتوظيفها في الناتج الحاليمباشر أو غير 
  )Canonic( القانوني –رابعا  •
 ستفادة من قواعد وأنظمة هندسية أو تركيبيـة        اال وهو

شـرعيا  ر غطاء مقننا و   في عملية بناء الشكل بما يوف     
  .)p.412-420 Broadbent,1988,.(للناتج

تناولت الدراسة الموضوع من زاوية رؤية التصميم       
كمجموعة انظمة متفاعلة تتراوح بـين المـستخدم        
والمستفيد ودور المصمم في تحديد طبيعة المـشاكل        
الناتجة ورصد الحلول التصميمية لها وبما يـضمن        

بتكاري فيهـا وبحـسب     وجود استمرارية المسار اال   
طبيعة التفكير المعتمد مع االشارة الى تعريف المبنى        

 .كوسيلة لتعديل البيئة والمناخ الخاص بمكان محدد      
اما فيما يخص رؤيتها االجرائية للتصميم فقد رصدت      
اربع صيغ رئيـسية لتحقيـق تـصميم امثـل هـي        

    .)النفعي،االيقوني،المتماثل،القانوني(
  

   " .األفكار المعمارية وصيغ التعبير عنها " ).2001-النجيدي(دراسة  1.4.1.2.

ألفكار المعمارية  لناقشت الدراسة جميع جوانب المفردات      
التصميمية حات حول الفكرة    وصيغ التعبير وكانت الطرو   

 بأنها مفهوم بدرجة عالية من التجريد       فهايعرتالمعمارية و 
صياغة فـي   جميعها فاعلية لل  فيها  تكون معطيات المشكلة    

ضوء هذا المفهوم كصيغ متعددة للترادف معه أو التجريد         
عنه، فهي مفهوم بدرجة كبيرة من اإلتساع قابل إلن يلتقط          

أن رؤية  لجوإنب المشكلة كما يلتقط العمق، كما       الشمولية  
المصِمم بصدد صياغة هذا العمق، ترتبط في جانب مـن          

 بـل إن    ىجوانب دون أخـر   هنا   ال تمثل    والتياإلنتقائية  
الجوانب التي يتم التركيز عليها غالباً ما تتميز بأنها تمثل          
الحدود واألطراف والنهايات القصوى لمقاييس ممِكـن أن        

تـاتي  و يع مفردات المـشكلة التـصميمية    جم تسقط عليها 

شمولية الفكرة التصميمية من أفقها المستَِند لكل المفردات        
وصيات هـذه   وبعدها العمودي المـستَِند إلعمـاق خـص       

األساسية األولـى   الجده هي السمة    سمة   اذ ان    .المفردات
عملية إزاحة الدال ، والتي تميز األعمال المعمارية البارزه 

لشكل بأتجاه هي إجراءات تغيير على ا  او ذاك   بهذا السياق   
تجـاه  إل يكون إتجاه اإلنزياح ممـاثالً       نهايات غير معرفه  

ــسابقة والمــدلول ال ــين ال ــداإلنزيــاح ب الفكــره ( جدي
  .)48-35،ص2001،النجيدي.()الجديدة

على توضيح رؤيتها للتصميم من خـالل       ركزت الدراسة   
تناول االفكار المعمارية وصيغ التعبير عنها ، اذ طرحـت     
رؤيتها لمفهوم الفكرة وسمتها الـشمولية فـي تعريـف          
ودراسة المشكلة بالترادف والتزامن مع صـياغة عمـق         
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بجانب من االنتقائية تمثل الحـدود      لتعريفها يرتبط بدوره    
والنهايات القصوى لمقاييس يمكـن ان تـسقط عليهـا          

لممثلة المكانيـات االبـداع     مفردات المشكلة التصميمية ا   
تقع بينهـا وعلـى طـول المـسار          النها غالبا     ، العامة

 مع االشارة الـى امـتالك الفكـرة         الوسطي الممتد بينها  
 لمفرداتها وعمودي   للشمولية باعتماد بعدين افقي يستند    

خصوصية تلك المفردات مع طرح الدراسة      يستند العماق   
لرؤيتها حول صيغ التعبير المستندة الى فهم دور العمارة         
كوسيلة ابداعية تعبر عن االفكار باستثمار اللغة السابقة        
برؤية جديدة باعتماد الجدة وامكانية الفهم الناتج الجديد        

   .ت معتمدة تخصهاوايجاد مدلوالت ال توفر دالال

   
   " .Lawson-1997).(  "Desgin Methodsدراسة  1.4.1.3.

تركز الدراسة على أسس المدرسة اإلدراكية في علم        
النفس المعرفي في تفسير العمليات التي تحدث فـي         

، وان   ذهن المصمم عند انجازه للمهمات التصميمية     
 من المحددات الداخلية    العمل التصميمي يؤسس بعدد   

،   التي تـشكل المولـد األسـاس للحـل         والخارجية
ما يمليه المحتوى الـضمني     فالمحددات الداخلية هي    

 التي غالبا ما يحددها المستفيد لتشكل جـسد         للمشكلة
 فـي حـين   صة التي يعتمدها المصمم في الحل    الخال

 تشكل المحددات الخارجية المحتوى الظرفي للمشكلة     
 كما أنهـا تـزود      التي تغطي المؤثرات العامة للحل    

 ة والزمانية لمجال تأثير المـشكلة     باإلمكانيات المكاني 
ولذلك فهي تكون مؤثرا ملهما في تأليف الحل وعلى         
ــسار   ــاني لمــ ــط البيــ ــداد الخــ امتــ

ــل ــس  .)Lawson,1997,p.162(.العمـ ويؤسـ
)Lawson(       على هذا االعتبـار أنموذجـا للمـشكلة 

  -:هيالتصميمية تتألف القاعدة فيه من أربعة ضوابط 
 Radical( المحــــددات الجذريــــة -أوال 

Constraints(:-      وهي المحددات التي تتعامل مع
أغراض المنظومة وهي بهذا تلم بالعوامل األساسية أو 

  .الغرضية
 Practical( المحــددات العمليــة   -ثانيــا  

Constraints:(-  وهي تلك االعتبارات التي تتعامل
ل األداء ممكنا   عمع حقيقة اإلنتاج التصميمي أو ما يج      

 ولذلك فهي تلم بالمحـددات التقنيـة        من قبل المنتوج  
  .واإلنشائية للعمل

ــا ــشكلية -ثالثـ ــددات الـ  Formal( المحـ
Constraints(:-       وهي التي تتعامل مع الخـواص

  البصري للمنظومة وأدائها الشكليالبصرية أو التنظيم
ولذلك فهي تؤسس قواعد عامة لمحـددات النـسب          

  .س وغيرهاواللون والملم
 Symbolic( المحــددات الرمزيــة  -رابعــا

Constraints(:-       وهي محددات لغـة االتـصال
 كل البصريةالجمعي من خالل اإلضافة التعبيرية للهيا  

ل ولذلك فهي تتعامل مع األنماط والطرز التي تحـاو        
إضـــــفاء المعنـــــى االتـــــصالي   

   ).Lawson,1997,p.110-93(.للمجموع
ير العمليات التي تحدث    تناولت الدراسة توضيح تفس   

في ذهن المصمم على اساس طروحـات المدرسـة         
االدراكية في علم النفس المعرفي بحيث رات التصميم 

ضمن مجموعة مراحل متصلة تؤشـر    عملية تبادلية   
كونها عملية تفاوض بين الحل والمشكلة والمـصمم        

 تؤشـر   مع اعتمـاد محـددات داخليـة      والمستعمل  
التصميمية يتالف بـدوره  المحتوى الضمني للمشكلة   

مـــــن اربـــــع محـــــددات هـــــي 
  .)الجذرية،العملية،الشكلية،الرمزية(

  
 " .Jones.( "  How Designers Think-1992(دراسة  1.4.1.4.

ج فيـه    فكرة أن التصميم مجال يندم     )Jones(يتبنى  
يتحـول  ل وان الحدس يسير تدريجيا      الحدس بالمنطق 

مـنهج يـزود     ويحاول التقـدم ب    الى مقدمات عقالنية  
المصمم بآليات منتظمة لحفظ معلوماته خارج الذاكرة، 
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 وبهـذا   .ولة ضد حرية انتقال األفكار لديه     دون الحيل 
فهو يساعده في التقليل من األخطاء عن طريق زيادة         

تقليل اآللية الدورانيـة مـن   اآللية الخطية في عمله و   
 دون قلـق مـن      ناحية وجعل إمكانية التخيل اكبـر     

الت حدسية  مغلقة مجهولة النهايـة       االخوض في مج  
ويـرى   ).,p.6  Jones,1992(.من ناحية أخـرى 

)Jones (       أن عملية التصميم تتألف من ثالث مراحل
  -:فكرية أساسية هي

 Divergent( التفكيــر التباعــدي -أوال •
Thinking(.  

 حـدود ومجـال   )Elaboration( ويقصد به توسيع
عهـا إلـى   جاهات ودفالمشكلة المطروحة في كل االت    

  .مدياتها القصوى
 Transformation( التفكيـر التحـويري   -ثانيا

Thinking(.  
 للمنظومة أو   )Creation( مرحلة االبتكار    ويقصد به 

كون غاية التفكير هو إعـادة      ت وفي هذا السياق     الحل
لمعقد إلى شكل    شكلها ا  ننمذجة المشكلة المطروحة م   

يكلـة  ما يقود إلى إعادة ه    م ،   أكثر بساطة ووضوحا  
وتتضمن هذه المرحلة الفكرية عملية التنبؤ      المشكلة ،   

 p.76,.(الواعي أو القفـزة اإلبداعيـة أو االسـتنارة    
Jones,1992.(  

 Convergent( التفكير التقـاربي  -ثالثا •

Thinking(.  
وهو نوع من التفكير االختزالي يحدث نتيجة لعمليات        
 اتخاذ القرار التي تمت في المرحلة السابقة ويكـون        

عطاؤها هدفه تقييم الحلول العامة أو الجزئية التي تم إ        
  ).p. 69-64 Jones,(.بغية الوصول للحل النهائي

يتطور التسجيل عند انتقال العقل من تحليل المشكلة        ل
  -:كاآلتيوإلى إيجاد الحلول في ثالث مراحل أساسية 

 بلقـاءات   والذي يبدا -:Analysisالتحليل   •
 حـدثت لـه     التي األفكاريقرأ فيها كل فرد     

 من ثـم  مرة وألول ةلمشكلاعندما تعرض 
 نقـد   أو بـدون مناقـشة      األفكارتجمع تلك   

العـشوائية مـن    األولى  ن المجموعة   يلتكو
 مجموعات ويتم   إلىتقسم  ومن ثم   المؤثرات  

 مجموعات مترابطة بعد  إلىتقسيم المؤثرات   
 الحصول على المجموعات المتكاملة مـن     

  .مواصفات االداء

 يتم الحصول   وهنا -:Synthesisالتركيب   •
 ويتم  األداءلكل من مواصفات    ل  على الحلو 

 من ثـم  تجميعها لتشكل التصميم المتكامل و    
المقبولة لكل من مواصفات   الحلولإيجاديتم 

 التنـازالت   بأقـل عمل تصميمات    و األداء
  . الممكنة

 اختبـار  هناويتم  -: Evaluationالتقويم •
قارنـة  التـصميم المختلفـة بالم   مرادفـات 

بمواصفات وتقويم دقة مرادفات التـصميم      
 قبـل اختيـار     األداء تقابل متطلبـات     لكي

ــائيالتــــصميم   p.25-30,.(النهــ
Jones,1992.(  

تركز الدراسة على طرح التصميم كمجال يندمج فيه        
حـالتين ليقـدم آليـات      الحدس بالمنطق بالتحول بين ال    

 كون نقطة البدء تكـون متعلقـة باثـارة          منتظمة للعمل 
التساؤالت االولية التي تخزن اجوبتها تتابعيا في الذاكرة        
اليجاد الحلول العامة للمشاكل التصميمية وتطرح الدراسة     

التفكيـر  (ثالث مراحل فكرية اساسـية للتـصميم هـي          
التباعدي الموسع للقاعدة الفكرية والتحويري الذي يؤشر       

ي يؤشـر   حالة االبتكار للحل المطلوب والتقـاربي الـذ       
اما عن انعكاس ما سبق فـي        .)زاالت التخاذ القرار  االخت

مراحل الحل العامة فتطرح الدراسة ثالث مراحل اساسية        
 لتؤشـر بمجموعهـا     )التحليل، والتركيب، والتقويم  (هي  

  .اإلطار االجرائي للحل التصميمي العام

  " .Gelernter-. "  Source Of Architectural Form)1995(دراسة  1.4.1.5.
هذه الدراسة تاريخ نظريات التصميم الغربية      توضح  

من العالم القديم حتى القرن العشرين بالبحـث فـي          
جوهر الجمال لتأكيد الدور الـسياسي واالجتمـاعي        

 بهـدف كـشف     عـدة  وتناولت الدراسة حقب     .للبناء
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الروابط المتعددة بين الثقافة الفكريـة لتلـك الحقـب       
تناولـت  قـد  و مختارة، والمباني التي نتجت عنها ،     ال

مـصادر  ب المتعلقـة ة مناقشة لنظريات الخلق     الدراس
  .تياالكوالشكل 
ينتج الـشكل المعمـاري     : النظرية األولى  •

 .اعتماداً على الوظيفة المقصودة
 بوسـاطة   ذه الحالة يخلق شكل المبنى الجيـد      وفي ه 

، والنفسية   ، واالجتماعية  الفيزياوية(وظائف متنوعة   
   .)، والرمزية

يتولد الـشكل المعمـاري     : انيةالنظرية الث  •
 .بخيال إبداعي خالق

استناداً إلى هذه النظرية ينشأ الشكل المعماري مـن         
  .)الحدس(خالل العقلية الداخلية للمصمم 

يتولد الـشكل المعمـاري     : النظرية الثالثة  •
اعتماداً على الحالة الظرفية التـي يمثلهـا     

 .العصر
وعة د هذه النظرية لكل عصر روح محددة ومجم       تحد

تي تتغلغل في كل أنـشطته   وال من المواقف المشتركة  
  .  مؤسسة له بذلك طابعاً معيناً للخلق الفنيالثقافية
ينتج الـشكل المعمـاري     : النظرية الرابعة  •

ــة   ــروف االجتماعي ــى الظ ــاداً عل اعتم
 .واالقتصادية السائدة

تعلن هذه النظرية إن كل الجهود الفردية تندرج تحت  
قوى المشتركة الكبرى إال أن القوى      التأثير القسري لل  

 لذلك تشكل هذه    )مادية(في هذه النظرية أكثر تحديداً      
األبنية على وفق هـذه النظريـة انعكاسـاً للواقـع           

   .االجتماعي للمصمم

يشتق الشكل المعمـاري    : النظرية الخامسة  •
  . من مبادئ خالدة للشكل

تقترح هذه النظرية أشكاالً عالمية محددة تكون أكثـر        
 كل األساس لكل العمارة الجيـدة     جريداً وشمولية تش  ت
ؤكد على المبادئ العامة للشكل والتي غالباً ما تكون لت

قابليــة للتطبيــق مــن ية وأكثــر تجريــداً وشــمول
  ).Gelernter,1995,p.6-15.(األنماط

تطرح الدراسة توضيح تـاريخ نظريـات التـصميم        
الغربية بشكل عام من خالل مناقـشة مـصادر الـشكل           

البداعي في النظريات التي تعتمدها والتي تتمثل بخمسة        ا
نتاج الشكل المعماري الجيد باعتمـاد      النظريات رئيسية   

  -:هي
الفيزياوية واالجتماعية والنفسية   ( الوظائف المتنوعة    -1

  .)والرمزية
 الخيال االبداعي الخالق المتاتي من خـالل العقليـة          -2

  .الداخلية للمصمم
لممثلة لـروح العـصر ومجموعـة        الحالة الظرفية ا   -3

  . الثقافيةاألنشطةكل في المواقف المشتركة والتي تتغلغل 
طـرق االنتـاج   اعية واالقتـصادية و    الظروف االجتم  -4

  .السائدة في المجتمع
 . مبادئ خالدة للشكل ذات سمة تجريد وشمولية عالية-5

ولتطرح اخيرا ان أي مـن تلـك النظريـات لوحـدها ال       
تفسيرا شامال لمـصادر الـشكل ممـا      تستطيع ان تعطي    

يطرح اعتماد اكثر من واحـدة عـادة لـشرح االفكـار            
  .التصميمية

وفيما يلي طرح جدول يمثل خالصة النقاط الـواردة فـي    
الدراسات السابقة ونقاط التشابه واالختالف مع بعـضها        

  .وامكانيات االستفادة في بناء النموذج المعرفي
امكانیات االستفادة في بناء االطار   اوجھ التشابھ واالختالف مع الدراسات االخرى  طروحةالنقاط الرئیسیة الم  الدراسة

  المعرفي

Jones 
 1992 

طرح التصميم كمجال يندمج فيه الحدس بالمنطق       
التباعـدي  (وله ثالثة مراحل فكرية اساسية هـي     

وبثالث مراحـل اساسـية     ) والتحويري والتقاربي 
   ).التحليل،التركيب،التقييم(

االحتالف في طرح انماط التفكير مع تـشابه عـام          
  .بعرض مراحل التصميم

  النجیدي 
2001  

ارية  تناول االفكار المعم   رؤية التصميم من خالل   
وصيغ التعبير عنها بتحديـد جانـب االنتقائيـة         
والحدود والنهايات القـصوى لمقـاييس تـسقيط        

االختالف في التركيز على الموقع االدراكي للفكـرة        
  .الذي يعرف توجه معين للدراسة

النظـري العـام    معرفـي   ال النموذجتشكيل  
المعتمد في البحث باعتماد قابليـة الحركـة        
الخطية لموقع الفكرة االدراكي علـى طـول       

  . التصميممسار خطوات ومراحل
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تحديد (المشكلة التصميمية والمسار الوسطي بينها      
  ).موقع الفكرة االدراكي

Broadbent 
1988 

ميم كمجموعة انظمة متفاعلة ورصـد      رؤية التص 
ــي      ــل ه ــصميم االمث ــيغ للت ــة ص اربع

  ).النفعي،االيقوني،المتماثل،القانوني(

االختالف في طرح صيغ للتصميم قد ال يمكن تبنيها       
  .لكل التوجهات

تشكيل تصور معرفي يميل للجانب المنهجي      
  . التصميمالجراءاتويمثل قاعدة اولية 

Lawson 
1997 

عمليات في ذهن المصمم علـى      توضيح تفسير ال  
اساس طروحات المدرسة االدراكية بطرح اربعة      

  ).الجذرية،العملية،الشكلية،الرمزية(محددات هي 

االختالف في طرح محددات تمثل حالة مهمة لبقيـة        
  .الطروحات حتى وان كانت غائبة فيها

تشكيل تصور معرفي يميل للجانب المنهجي      
  .ميمويمثل قاعدة اولية لمحددات التص

Gelernter 
1995  

توضيح تاريخ النظريات الغربية للتصميم بمناقشة      
الوظــائف (مـصادر الــشكل االبــداعي وهــي  

المتنوعة،الخيال االبداعي،روح العـصر،الظروف    
  ).االجتماعية واالقتصادية،المبادى الخالدة للشكل

االختالف في عرض مصادر للـشكل االبـداعي ال         
  . تعرض لالجراءات التصميمية

 االبداعيتشكيل تصور معرفي يميل للجانب      
  . التصميملمدخالتويمثل قاعدة اولية 

  .)الباحث:المصدر(.يوضح الطروحات العامة في الدراسات السابقة) 2-1(جدول رقم 
  

  )االطار المعرفي: (الجزء الثاني .2
  )بناء اإلطار النظري (-:الخطوة االولى 2.1.1.

رفي المتبنى لكل من    وسيتم هنا طرح اإلطار النظري المع     
عمومية الطرح فيهما   ل وذلك   ) ، والنجيدي  Jones(دراستي  

والختصاص كل منهما باحد جوانـب الطـرح الـسابق          
 اضافة لقـدرة الطـرح فـي كـال          )االبداعي، المنهجي (

الدراستين على بناء تصور معرفـي عـن اليـة النتـاج            
 وبشكل واضح ثالثة Jonesاذ طرحت دراسة  .التصميمي

معها ثالثة انواع    اثلتمتئيسية للعمل التصميمي    مراحل ر 
  :وهيللتفكير 
التباعدي                                                 التحليل -1
التحويري                                                التركيب -2
         التقاربي                                          التقييم -3

  
  
  
  
  
  
  

ليؤشر ذلك مسارا تسلسليا للعمل والمـنهج التـصميمي         
  ..وكما في المخطط

ليكون التاتج النهائي هو اندماج انماط التفكير في مراحل         و
العمل والمنهج المطروح ولتطرح المراحل الثالث بالشكل       
النهائي للنموذج والتصور المعرفي الذي تطرحه الدراسة       

  .دورها نتاج للجانب المنهجيوالتي ستمثل ب
فيما طرحت دراسة النجيدي رؤيـة فكريـة خاصـة           -

لمفهوم الفكرة المعمارية وسمتها الشمولية في تعريف       
ودراسة المشكلة لها دور في صياغة عمـق تعريفـي          

يعتمد االنتقائية التي تمثل الحدود والنهايات القـصوى        
لمقاييس يمكن ان تسقط عليهـا مفـردات المـشكلة          

 تصميمية الممثلة المكانيات االبداع العامة والتي تقع      ال
. الممتد بين تلك الحـدود على طول المسار الوسطي    

مع امتالك الفكـرة وشـموليتها لبعـد افقـي يـستند       
لمفرداتها وعمودي يستند العمـاق خـصوصية تلـك         

  :المفردات وكاآلتي

 التحليل  

 
 التركيب

 
 التقييم

 

 التفكير التباعدي

 
 التفكير التقاربي التفكير التحويري

 

 .Jones في دراسة یوضح تماثل مراحل العمل التصمیمي بانواع التفكیر) 1-2(شكل رقم 
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  :أما عن أبعاد الفكرة فيؤشر اآلتي
  
  
  
  
  
  
  

  : هي ما سبق بالتصور المعرفي اآلتيلينت
  
  
  
  
  

وبهذا يكـون    والتي ستمثل بدورها نتاج للجانب اإلبداعي     
البحث قد افرز تصورين معرفيين رئيسيين منفصلين يمثل        
كل منهما جانب من جوانب الطرح السابق واللذان يمثالن         
اساس الطرح المعرفي حول مفهوم التصميم وهنا سـيتجه     

يعتمـد  (لتصورين السابقين في تصور واحد      البحث لدمج ا  
طرح قابلية للحركة الخطية لنموذج النجيدي على مـسار         

 يمكن ان يمثل نموذج يعتمد عليـه فـي          )Jonesنموذج  

اكمال بناء اإلطار النظري المعرفي للبحث بغيـة تكملـة          
خطوات البحث ومنهجه والمتعلقة باسقاط هذا النموذج على 

عرفية تفـصيلية للدراسـات     ما سيستنتج من تصورات م    
االخرى بهدف االجابة على التساؤل المعرفـي للبحـث          

 ما سيمثل النموذج المعرفي النظـري       وهووتحقيق هدفه   
  .العام المعتمد في البحث

  
  
  
  
  
 

  

  

  

 االنتقائية في دراسة المشكلة

 الحدود الحدود

 المسار الوسطي

 البعد االفقي للمفردات

البعد العمودي 
 داتلخصوصية المفر

موقع االدراك للفكرة على طول 
 التصميمي- المسار  التحليلي

 الحدود الحدود

موقع الفكرة االدراكي المحتوي 
 بعدين افقي وعمودي

 الحدود الحدود

 موقع الفكرة االدراكي

 التحليل التركيب التقييم

موذج النجيدي على قابلية الحركة الخطية لن
 Jonesطول مسار خطوات نموذج 

  . والنجیديJonesالنموذج المعرفي الرئیسي المشترك لدراستي ) 1-6( رقم شكل

  

 .الرؤیة االولیة لدراسة النجیديیوضح ) 1-3(شكل رقم 

 .سة النجیديابعاد الفكرة في رؤیة درایوضح ) 1-4(شكل رقم 

 .خالصة دمج الرؤى في  دراسة النجیديیوضح ) 1-5(شكل رقم 
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  )بناء إطار القیاس  (-:الخطوة الثانیة2.1.2.
وهنا سيتم طرح اإلطار المعرفـي المتبنـى مـن بقيـة            

 وبشكل )Gelernter, Lawson, Broadbent(الدراسات 
تفصيلي ومتخصص ومنفصل لكل واحدة عن البقية بقصد        

  بناء تصورات معرفية خاصة لكل منها

 وبشكل واضح رؤيـة     Gelernter اذ طرحت دراسة       -
فكرية خمسة نظريات لتفسير مصادر الشكل بشكل عـام         

خمسة اصناف وانماط لنموذجها المعرفي     بمثل   ما ت  وهي
 لطـرح تفـسير محـدد لمـصادر الـشكل           تتكافل عادة 

  ....وكاآلتي
  
  
  
  
  
  

وليكون الناتج النهائي تـصورا معرفيـا يميـل للجانـب          
 يمثل قاعدة اوليةالمنهجي االبداعي اكثر من ميله للجانب   

  .)input(التصميم لمدخالت 
 فقد طرحت رؤية اجرائية     )Broadbent(اما دراسة    -

 ما تم تاشـيره  عام وهيالربعة انماط من التصميم بشكل   

ليكـون النـاتج النهـائي      مبادئ ونماذج كل نمط منها ،     ب
ويمثل قاعدة اولية   تصورا معرفيا يميل للجانب المنهجي      

  .)process(الجراءات التصميم 

  
  
  
  
  
 فقد طرحت محدداتيـة الربعـة       Lawson دراسة    اما -

وليكون  ،انماط من المحددات تساهم في العمل التصميمي      
ويمثل ج النهائي تصورا معرفيا يميل للجانب المنهجي النات

  ).Limits(قاعدة اولية لمحددات التصميم 
  
  
  
  
  
  

  )التطبیق( -:الخطوة الثالثة 2.1.3.
وهنا سيتم طرح قياس من نوع خـاص يعتمـد اسـقاط             

النموذج المعرفي النظري الذي تم التوصل اليه في الخطوة 
 والنجيدي والذي مثـل     Jonesاالولى من تحليل دراستي     

إطار القياس على التصورات المعرفيـة التـي طرحتهـا      

 فـي  )Gelernter, Lawson, Broadbent(دراسـات  
بقصد الوصـول   والتي مثلت إطار التطبيق      الخطوة الثانية 

النظري الناتج  النماط تمثل حصيلة تطبيق اإلطار المعرفي
لخطوة من الخطوة االولى على إطار التطبيق الناتج من ا         

  

  

الوظائف   
 المتنوعة

الظروف االجتماعية  روح العصر الخيال االبداعي الخالق
 واالقتصادية

 مبادئ خالدة للشكل

 تفسير مصادر الشكل

 النفعي

 الرمزي

 المتماثل

 التصميم

 القانوني

 الجذرية
 العملية 

 الشكلية

 المحددات

 الرمزية

 .Gelernterدراسة ل التصور المعرفيیوضح ) 1-7(شكل رقم 

 .Broadbentالتصور المعرفي لدراسة یوضح ) 1-8(شكل رقم 

 .Lawsonالتصور المعرفي لدراسة یوضح ) 1-9(شكل رقم 



www.manaraa.com

الثانية وبالتالي ستمثل انماط لتطبيق نموذج معرفي لتواشج    
 بالنـسبة لمفهـوم     وترابط كل من جانبي االبداع والمنهج     

على نماذج معرفيـة لدراسـات تقتـرح       وعملية التصميم   
نظريات وانماط وبنى ومحددات وطرق تفكير تمثل اطارا        
عاما للتصميم مع طرح تصورات افتراضية اوليـة عـن          

ـ   طبيعة تحقـق انمـاط    "  تلك االنماط الناتجة تتمثـل بـ
المؤشرات الفردية والتعددية والمزدوجة لعناصر التصميم      
بالنسبة لحركة مؤشر الفكرة في مراحل االنتاج الثالثـة         

    ". بشكل شبه متساوي

  -:ة العامة االفتراضيات التصور2.1.3.1.
توزع انماط مصادر تفسير الشكل فـي حركـة          •

لها على مراحل مـسار االنتـاج       مؤشر الفكرة   
 .الثالثة بشكل شبه متساوي

توزع انماط المحددات المعتمدة في حركة مؤشر       •
الفكرة في المناطق الوسطية بين مراحل مـسار        

  .االنتاج الثالثة بشكل شبه متساوي
  -: التصورات االفتراضية التفصيلية2.1.3.2.

بروز نتاج يعتمد مؤشرات مرحلة التحليل ضمن        •
  . الجانب االبداعيإطار

بروز نتاج يعتمد مؤشـرات مرحلـة التركيـب        •
  .ضمن إطار الجانب المنهجي

بروز نتاج يعتمد مؤشرات مرحلة التقييم ضمن        •
  .إطار تداخل للجانبين االبداعي والمنهجي

  -:وسيتم اجراء التطبيق كاالتي
 )Gelernter( فيما يخص النموذج المعرفي لدراسـة        -أ

  -:االتيفالتطبيق عليه سينتج 
 سيؤشر حركـة موقـع      – اعتماد الوظائف المتنوعة     -

الفكرة االدراكي بين التحليل والتركيب واسـتقرارها       
  .عند مرحلة التركيب

 سيؤشـر حركـة     - اعتماد الخيال االبداعي الخالق      -
موقع الفكـرة االدراكـي بـين التحليـل والتقيـيم           

  .واستقرارها عند مرحلة التحليل
 سيؤشر حركة موقع الفكـرة      - اعتماد روح العصر     -

االدراكي بين التحليل والتقييم واستقرارها عند مرحلة      
  .التقييم

 سيؤشر  - اعتماد الظروف االجتماعية واالقتصادية      -
حركة موقع الفكرة االدراكي بين التحليل والتركيـب        

  .واستقرارها عند مرحلة التركيب

 سيؤشر حركة موقـع     – اعتماد مبادئ خالدة للشكل      -
  .كرة واستقرارها عن مرحلة التحليل فقطالف

 )Broadbent( فيما يخص النموذج المعرفي لدراسة       -ب
  -:فالتطبيق عليه سينتج االتي

 سيؤشر ثبات المؤشر لموقع الفكرة      – التصميم النفعي  -
  .االدراكي عند مرحلة التركيب

 سيؤشر ثبـات المؤشـر لموقـع      - التصميم الرمزي  -
  . التحليلالفكرة االدراكي عند مرحلة

 سيؤشر ثبـات المؤشـر لموقـع    - التصميم المتماثل  -
  .الفكرة االدراكي عند مرحلة التحليل

 سيؤشر ثبـات المؤشـر لموقـع الفكـرة         - القانوني -
  .االدراكي عند مرحلة التقييم

 )Lawson( فيما يخص النموذج المعرفـي لدراسـة         -ج
  -:فالتطبيق عليه سينتج االتي

 مؤشـر موقـع الفكـرة      جديتوا - المحددات الجذرية  -
  .االدراكي في المنطقة الوسطية بين التحليل والتقييم

مؤشـر موقـع الفكـرة       يتواجد - المحددات العملية  -
  .االدراكي في المنطقة الوسطية بين التركيب والتقييم

مؤشـر موقـع الفكـرة       يتواجد - المحددات الشكلية  -
  .االدراكي في المنطقة الوسطية بين التحليل والتركيب

مؤشـر موقـع الفكـرة       يتواجد - المحددات الرمزية  -
  .االدراكي في المنطقة الوسطية بين التحليل والتركيب

  )مناقشة وتحلیل النتائج: (الخطوة الرابعة 2.1.4.
مما سبق في الخطوة الثالثة باجراء التطبيق وجود        توضح  

انماط عدة لحركة مؤشر موقع الفكرة على مسار االنتـاج    
ثالثة تتباين فـي حركتهـا وطريقـة وموقـع          للمراحل ال 

استقرارها لكل نموذج معرفي من الثالثة السابقة والتـي         
مثلت وقسمت بدورها الجزاء ثالثة تمثل عناصر العملية        

 لتنـتج  )Limits- process- input(التصميمية العامـة  
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حصيلة تراكبها النتاج المطلوب وهو اخر عنصر للعملية        
ذا سيجري تحليل ما جرى مـن       ل .)output(التصميمية  

تطبيق على مستويين األول احادي التغير يتمثل باالنمـاط    
الناتجة عن اجراء التطبيق لكل نموذج وبـشكل مباشـر          

والثاني متعدد التغير ويتمثل باالنماط الناتجة عن تحليـل         
تراكب المؤشرات الناتجة عن التطبيق لكل النماذج الثالثة        

  .السابقة

  .یل احادي التغیرالتحل 2.1.4.1.
  .)Gelernter( النموذج األول لدراسة -1

 الـشكل يقـع     روجود نمط يعتمد الوظيفة لتفسي     •
مؤشر حركته بين التحليل والتركيـب ويـستقر        
بالنتيجة عند مرحلة التركيب ليطـرح ارتبـاط        

 .الوظيفة بمرحلة التركيب

 الشكل  روجود نمط يعتمد الخيال االبداعي لتفسي      •
ه بين التحليل والتقييم ويـستقر      يقع مؤشر حركت  

بالنتيجة عند مرحلة التحليل ليطرح ارتباط الخيال 
 .االبداعي بمرحلة التحليل

 الشكل يقع   روجود نمط يعتمد روح العصر لتفسي      •
مؤشر حركته بين التحليـل والتقيـيم ويـستقر         
بالنتيجة عند مرحلة التقييم ليطرح ارتبـاط روح        

 .العصر بمرحلة التقييم

ط يعتمــد الظــروف االجتماعيــة وجــود نمــ •
 الشكل يقع مؤشر حركته بين     رواالقتصادية لتفسي 

التحليل والتركيب ويستقر بالنتيجة عند مرحلـة       
التركيب ليطرح ارتباط الظـروف االجتماعيـة       

 .واالقتصادية بمرحلة التركيب

 روجود نمط يعتمد مبادئ خالدة للـشكل لتفـسي         •
 مرحلة الشكل يقع مؤشر حركتها واستقرارها عند

التحليل ليطرح ارتباط الظـروف االجتماعيـة       
  .واالقتصادية بمرحلة التحليل

وهنا يؤشر اعتماد نمطين لمرحلة التحليل ونمطين لمرحلة        
يتوافـق مـع    التركيب ونمط واحد لمرحلة التقييم وهذا ما      

توزع انماط  التصور االفتراضي العام األول والذي يخص       
ر الفكرة لهـا علـى   مصادر تفسير الشكل في حركة مؤش   

  . مراحل مسار االنتاج الثالثة بشكل شبه متساوي

 .)Broadbent( النموذج الثاني لدراسة -2
وجود نمط يعتمد التصميم النفعي يقـع مؤشـر          •

 .حركته عند مرحلة التصميم
وجود نمط يعتمد التصميم الرمزي يقـع مؤشـر     •

 .حركته عند مرحلة التحليل

تماثل يقع مؤشـر    وجود نمط يعتمد التصميم الم     •
 .حركته عند مرحلة التحليل

وجود نمط يعتمد التصميم القانوني يقـع مؤشـر     •
 .حركته عند مرحلة التقييم

وهنا يؤشر اعتماد نمطين لمرحلة التحليل ونمط لكل مـن          
مرحلة التركيب والتقييم وهذا ما يتوافق جزئيا مع التصور         

تصميم توزع انماط الاالفتراضي العام الثاني والذي يخص 
المعتمدة في حركة مؤشر الفكرة لها على مراحل مـسار          

  .االنتاج الثالثة بشكل شبه متساوي
 .)Lawson( النموذج الثاني لدراسة -3

وجود نمط يعتمد المحددات الجذرية يقع مؤشـر         •
 .حركته بين مرحلتي التحليل والتقييم

وجود نمط يعتمد المحددات العملية يقع مؤشـر         •
 .ي التركيب والتقييمحركته بين مرحلت

وجود نمط يعتمد المحددات الشكلية يقع مؤشـر         •
 .حركته بين مرحلتي التحليل والتركيب

وجود نمط يعتمد المحددات الرمزية يقع مؤشـر         •
 .حركته بين مرحلتي التحليل والتركيب

وهنا يؤشر اعتماد نمطين بين مرحلتي التحليل والتركيب         
يل والتقييم ومرحلتي   ونمط واحد لكل ما بين مرحلتي التحل      

التركيب والتقييم وهذا ما يتناقض مع التصور االفتراضي        
توزع انماط المحددات المعتمدة    العام الثالث والذي يخص     
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  .مسار االنتاج الثالثة بشكل شبه متساويفي حركة مؤشر الفكرة في المناطق الوسطية بين مراحل         
   التحلیل تعددي التغیر  2.1.4.2.

تمد الخيـال االبـداعي والمبـادئ    وجود نمط يع  -1
 يتوافق  )مرحلة التحليل  ()input(الخالدة للشكل   

 )مرحلة التحليل (مع التصميم الرمزي والمتماثل     

)process(      ومع المحددات الرمزية والـشكلية 
  .)Limits ()مرحلتي التحليل والتركيب(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حالـة تعتمـد  )output(بحيث يكون نمط النتـاج األول      
مؤشرات مرحلة التحليل ضمن إطار الجانـب االبـداعي        
وهذا ما يتوافق مع التصور االفتراضي التفـصيلي األول         

بروز نتاج يعتمد مؤشرات مرحلة التحليـل       والذي يخص   
  .ضمن إطار الجانب االبداعي

 وجود نمط يعتمد الوظيفـة والظـروف االجتماعيـة          -2
ـ  )مرحلة التركيـب   ()input(واالقتصادية   ق مـع    يتواف

 ومـع   )process ()مرحلـة التركيـب   (التصميم النفعي   
  )Limits ()مرحلتي التحليل والتقييم(المحددات العملية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حالـة تعتمـد   )output(بحيث يكون نمط النتاج الثـاني    
مؤشرات وحالة التراكيب ضمن إطار الجانب المنهجـي        

الثـاني  وهذا ما يتوافق مع التصور االفتراضي التفصيلي        

 

 

  
  

  مرحلة
 التقييم

الخيال 
االبداعي 
والمبادئ 
 الخالدة 

التصميم 
الرمزي 
 والمتماثل

Process Input 

مرحلة 
 التحليل

المحددات 
الرمزية 
 والشكلية

Limit 

مرحلة 
 التحليل

مرحلة 
 التركيب

  نمط
   النتاج 

 األول
Output 

الوظيفة 
والظروف 
االجتماعية 
 واالقتصادية

  
التصميم 

 النفعي

Process Input 

مرحلة 
 التركيب

المحددات 
 العملية

Limit 

مرحلة 
 التحليل

  مرحلة
  التقييم

النتاج نمط 
 الثاني

Output 

 .في التحلیل التعددي التغیر ) out put(الول نمط النتاج ایوضح ) 1-10(شكل رقم 

 .في التحلیل التعددي التغیر ) out put(نمط النتاج الثاني یوضح ) 1-11(شكل رقم 
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بروز نتاج يعتمد مؤشرات مرحلة التركيـب  والذي يخص   
  .ضمن إطار الجانب المنهجي

 )مرحلـة التقيـيم  ( وجود نمط يعتمـد روح العـصر     -3
)input()  يتوافق مع التصميم القـانوني      )مرحلة التركيب 
 ومـع المحـددات الجذريـة       )process ()مرحلة التقييم (
  .)Limits ()مرحلتي التحليل والتقييم(

 حالـة تعتمـد     )output(بحيث يكون نمط النتاج الثالث      
مؤشرات مرحلة التقييم ضمن إطـار تـداخل للجـانبين          
االبداعي والمنهجي وهـذا مـا يتوافـق مـع التـصور            

 بروز نتاج يعتمد االفتراضي التفصيلي الثالث والذي يخص
مؤشرات مرحلة التقييم ضمن إطـار تـداخل للجـانبين          

  .االبداعي والمنهجي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االستنتاجات 2.1.5.
محاكاة ما موجود مـن اشـكال       بتصميم  يتمثل ال  .1

الطبيعة واالشكال المصطنعة من خالل توجيـه       
طريقة تفكير المصممين مع وجود تباين بحـسب   
الحقل المتبنى لحل اي مشكلة تصميمية ليؤشـر        
ذلك اعتماده جانبين اساسيين متعاشقان في سبيل       

 همـا الجانـب االبـداعي       منحه الفاعلية لالداء  
 .والجانب المنهجي

 الجانب االبداعي التخيلي على اساس سمة اعتماد .2
 عالقة  باعتماداالنطالق للوثبة الفكرية االبداعية     

 درجـة الجـدة     من اجل تحديـد   النتاج بمرجعه   
واالصالة في النتاج مع مراعاة السياق المعتمـد        

ب جاناعتماد ال و.للعمل والمدى الزماني والمكاني
خطوات معينة ومن المنهجي الواقعي لمسار عام ب
طريقة الـصندوق   (خالل طريقتين رئيسيتين هما   

االسود والتي تطرح منهجا غامضا يتعامل مـع        
طريقة الصندوق الزجاجي والتي     ،ابداع المصمم 

تطرح منهجا مرحليا لخطوات مكشوفة لالدراك      
 ).العام للمصمم

  للموضوعالطار المعرفيبا الرؤى الخاصةتنوع  .3
التحليـل  (مراحل للعمل التصميمي   ما بين طرح  

 لمفهوم الفكرة   وعرض رؤية ا )والتركيب والتقييم 
المتمتع بسمة الشمولية المترادفة مع انتقائية تمثل       
الحدود والنهايات القصوى لمقـاييس يمكـن ان        

 وا عليها مفردات المـشكلة التـصميمية،        تسقط
الوظيفة (نظريات لتفسير مصادر الشكل      اعتماد

والخيــال االبــداعي وروح العــصر والــروح 
 )االجتماعية واالقتصادية ومبادئ الشكل الخالدة    

النفعي والرمـزي   (انواع من التصميم     او وجود 
انـواع مـن     تاشـير  وا )والمتماثل والقـانوني  

الجذريـة   ( التي تتعامل مع التـصميم     المحددات
 . وبشكل عام)والرمزية والشكلية والعملية

ـ  اتتـصور د ال حدت .4 ة بالميـل للجانـب      المعرفي
قاعدة اولية لمدخالت التصميم    االبداعي وتمثيله   

   
  روح

  العصر

  
التصميم 
 القانوني

Process Input 

مرحلة 
 التقييم

مرحلة 
 التحليل

  مرحلة
  التقييم

النتاج نمط 
 الثالث

Output 

مرحلة 
 التركيب

المحددات 
 الجذرية
Limit 

 .في التحلیل التعددي التغیر ) out put(نمط النتاج الثالث یوضح ) 1-12(شكل رقم 
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)input( ل التصور المعرفـي للجانـب      يمال او
 قاعدة اولية الجراءات التصميم     يهمثلتالمنهجي و 

)process( وتمثيلـه للجانب المنهجي    الميل   وا 
 .)Limits(قاعدة اولية لمحددات التصميم 

صة بالنماذج المعرفية لكـل     توزع االنماط الخا   .5
 -:دراسة بشكل منفرد بالشكل االتي

حسب مصادر تفسير الشكل في حركة مؤشـر         •
الفكرة لها على مراحل مسار االنتـاج الثالثـة         

 .بشكل شبه متساوي

حسب المحددات المعتمدة في حركة مؤشر الفكرة  •
في المناطق الوسطية بين مراحل مسار االنتاج        

 .ويالثالثة بشكل شبه متسا

توزع االنماط الخاصة بالنماذج المعرفية لكـل         .6
 -:دراسة بشكل تعددي ومتداخل بالشكل االتي

نمط النتاج يعتمد مؤشرات مرحلة التحليل ضمن        •
 .إطار الجانب االبداعي

نمط النتاج يعتمد مؤشرات مرحلة التركيب ضمن  •
 .إطار الجانب المنهجي

نمط النتاج يعتمد مؤشرات مرحلة التقييم ضـمن     •
 .طار تداخل للجانبين المنهجي واالبداعيإ

توزع حركة مؤشرة الفكرة النماط مصادر تفسير   .7
الشكل على مراحل مسار االنتاج الثالثة بـشكل        
شبه متساوي بوجود نمطين لمرحلـة التحليـل        
ونمطين لمرحلة التركيب ونمط واحـد لمرحلـة      

 .التقييم

توزع حركة مؤشر الفكـرة النمـاط التـصميم          .8
ى مراحل مسار االنتاج بشكل شـبه       المعتمدة عل 

متساوي بوجود نمطين لمرحلة التحليـل ونمـط        
 .واحد لكل من مرحلة التركيب والتقييم

توزع حركة مؤشر الفكرة النمـاط المحـددات         .9
المعتمدة على مراحل مسار االنتاج بشكل شـبه        
متساوي بوجود نمطين بين مرحلتـي التركيـب        

لتحليـل  والتحليل ونمط واحد ما بين مرحلتـي ا       
 .والتقييم ومرحلتي التركيب والتقييم

  
  التوصيات 2.1.6.
التاكيد على اهمية فهـم   يوصي البحث بضرورة .1

ودراسة دور التلقي في تعريـف العالقـة بـين          
الجانب االبداعي والجانـب المنهجـي لمفهـوم        

 .التصميم المعماري

يوصي البحث باهمية القيام بدراسـات اعمـق         .2
ي والجانب المنهجي لمفهوم لعالقة الجانب االبداع

التصميم المعماري في ضوء التجارب العلميـة       
العالمية الخاصة بدراسات المنـاهج المعماريـة       

 .المتعددة

يوصي البحث باهمية توضيح وفهم عالقة الجانب  .3
االبداعي والجانب المنهجي لمفهـوم التـصميم       

 .المعماري ضمن االطار النظري التاريخي العام
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