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Abstract 
The design process with its methodologies has usual stages, which have been agreed upon by 

many different types of architecture approaches during the previous periods. Recently, rapid 

technical development has resulted in expanding the boundaries of the design process and 

abandoning traditional methods in order to produce an architectural design, stemming from a 

new applied thought derived from the nature of the age, which leading to intellectual and 

technical revolution challenges in essence the former design theories. The failure to look at 

architectural fashions of various kinds in terms of their support for design studies and ideas, 

changing the quality of design and thinking, and performance techniques in more effective and 

more modern ways, has influenced the practice of architecture students to the design process 

within the design studio, resulting in a design thought that does not adequately reflect the real 

development of design skills and think in a substantive and sufficient manner to explore new 

ideas that reflect the design style of practical and practical engineering, but reflecting some of 

old skills and knowledge, which are good in appearance, but they do not reflect a clear 

engineering vision in the final architectural product within the design studio. The objective of the 

research is to develop an applied mechanism to build a design methodology that combines the 

methods used within the traditional design studio as a tool to build individual experiences from 

hand, and the design relevant to the 21st century standards, from other hand. ending with setting 

general framework of the theoretical and applied concepts of the proposed methodology. 

 

 

 21فى القرن الـبمدارس العمــارة  المعمارى منهجية التصميـــم
 صالح السيد حافظ 

 جامعة األزهر. -، كلية الهندسة  الهندسة المعماريةقسم 

 ملخص البحث:
هناك توجه متزايد نحو مناهج بديلة للتعليم المعمارى ككل والتصميم المعمارى بصفة خاصة تتجاوز أنماط التعليم الحالية       

ر الكبير فى مسار العملية  التي إعتمدت على المناهج التقليدية وخاصة تلك المستمدة من مدارس العمارة القديمة. كما أن التطوَّ
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ال على  كاإلعتماد  اإلبتكارية، التصميمية،  الحلول  وإيجاد  اآللي  بالحاسب  الخاصة  الصناعي  الذكاء  وقواعد  اإلستنتاجى  تفكير 

عن   والتخلى  التصميمية  العملية  حدود  توسيع  إلى  أدى  التصميم،  عملية  مسار  أثناء  التقنيات  بتلك  الطالب  وتفاعل  فَهم  ومدى 

وتقني  فكرية  ثورة  أحدث  مما  التقليدية،  التصميم  وطرق  السابقة األساليب  المعمارية  الممارسة  نظريات  جوهرها  فى  تتحدى  ة 

العملية   فى  السريع  التقدم  ذلك  مواكبة  دون  يحول  المحلية،  العمارة  مدارس  من  كثير  فى  قصور  هناك  أن  إال  والمعتادة. 

مازالت    ة، إال أنهاعلى دراسة مفهوم عملية التصميم من زوايا عدالتصميمية. كما أن العديد من الدراسات السابقة والتى ركزت  

الفكرية  المهارات  توافر  مدى  على  واإلعتماد  المؤقته،  الحلول  إستعمال  عبر  التقليدية،  التصميم  منهجيات  نطاق  داخل  تدور 

إلى   والسعي  البحث  الحقيقية إلنطالقة  والحاجة  األساس  كله شكل  هذا  التصميم.  إستوديو  داخل  الطالب  لدى  الذاتية  والمعرفية 

 ( يجمع بين:  بناء نموذج تصميمى تفاعلىميمية تطبيقية ) وضع منهجية تص

الُطرق الُمتبعة داخل استوديو التصميم التقليدى من جهه وطرق التصميم المتوافقة مع معايير القرن الحادى والعشرين من جهه   -

   أخرى.

التصميم" من جهة، و"القدرات اإلبداعىة والفكرية والتقنية لطالب العماره" داخل   إحداث "التوازن بين الجوانب التشكيلية فى -

 إستوديو التصميم من جهة أخرى.

 التفكير  آلية  -تقنية األداء التصميمى -منهجية التصميمالكلمات الداللية: 

 

 
 

 المقدمة:  -1
من        عليها  والمتفق  المختلفة،  بمنهجياتها  التصميمية  العملية  القرن  تتسم  بداية  ومع  السابقة،  الفترات  خالل  العماره  مداس 

فى مسار  الكبير  التطور  ذلك ألسباب متعددة، منها  كلياً، ويرجع  االتجاهات ومناهجها  تلك  أشكال  اختلفت  الحادى  والعشرين 

تاجى في تناول المعلومات و  العملية التصميمية الخاصة بالتصميم فى المجاالت الهندسية المختلفة، كاإلعتماد على التفكير اإلستن 

قواعد بيانات الذكاء اإلصطناعى الخاصة بالحاسب اآللي، وأثر ذلك على إخراج الحلول اإلبتكارية ، ومدى فهم وتفاعل الطالب  

ة  بتلك التقنيات واألدوات أثناء مسار عملية التصميم داخل اإلستوديو. فمن خالل هذا البحث تم مقارنة الطرق التقليدية في عملي 

التصميم   إستوديو  داخل  التصميمي  األداء  تقنية  معيار  وتَقَدٌم  الفكر،  نطاق  بسعة  يتعلق  فيما  المتقدمة،  بتلك  المعماري  التصميم 

 بمدارس العمارة فى القرن. 

 المشكلة البحثية: 1-1
التصم      التصمية والتخلى عن األساليب وطرق  العملية  إلى توسيع حدود  السريع  التقنى  التطور  التقليدية، مما أحدث  أدى  يم 

ثورة  فكرية وتقنية تتحدى فى جوهرها نظريات الممارسة المعمارية السابقة والمعتادة. إال أن هناك قصور فى معظم مدارس 

 العماره المحلية، يحول دون مواكبة تلك التقدم السريع فى العملية التصميمية، ويمكن تحديد ذلك عبرمستويين:

 الفكرى: المستوى 

إقتصر اإلهتمام التعليمي علي المنتج وليس الطريقة فى كثير من المدارس المعمارية الحالية، مما أدى إلي القصور فى النظر  

إلى اإلتجاهات المعمارية المختلفة، من حيث دعمها لدراسات التصميم وآلية التفكير، بطرق أكثر فاعلية وحداثة. األمر الذى أثر  

 العماره لعملية التصميم المعمارى داخل إستوديو التصميم.على ممارسة طالب 

 المستوى التقنى: 

اإلستمرار فى تعليم التصميم المعماري المبنى على مبدأ اإلستوديو التقليدي، حيث الحد من دور المعرفة الالبصرية )الذهنية(  

 وأهميتها فى عملية التصميم 

المتق التصميمى  األداء  لتقنيات  الطالب  في  ممارسة  أقل  قديمة  ألدوات  عليها  معتاد  بطريقة  اآللى(،  )الحاسب  دمة 

 المستوى التقنى "دون الوصول إلى المستوى المتقدم الخاص بتلك األداة.

 هداف البحث: 1-2
ى يهدف البحث إلى وضع آلية تطبيقية إلستحداث منهجية تصميمية تجمع بين الُطرق الُمتبعة داخل استوديو التصميم التقليد      

التفكير   والعشرين من حيث طرق  الحادى  القرن  معايير  المتوافقة مع  التصميم  الفردية من جهه، وطرق  الخبرات  لبناء  كأداة 

الفكر النظرى والتطبيقى التكامل بين  داخل إستوديو التصميم.  ومن ثم، بناء  وتقنيات األداء التصميمى ، من أجل إحداث  معاً 

اإلت يعكس  تفاعلى  تصميمى  خالله نموذج  من  التصميم  عملية  تتم  ال  بحيث  المقترحة،  المنهجية  لتلك  والتطبيقى  النظرى  جاه 

النموذج  النموذج. ومن ثم تجريب تلك  لذلك  الرئيسية  المكونات  وإيابًا بين  بطريقة متعاقبة، بل بطريقة تفاعلية والتحرك ذهاباً 

مرحلة متوسطة، والفرقة الرابعة كمرحلة متقدمة داخل إستوديو عبر المخرجات التصميمية لبعض طلبة العمارة بالفرقة الثانية ك

 التصميم بقسم العمارة بجامعة األزهر.  

 منهجية البحث:   1-3
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 منهج إستقرائي: مراجعة األسلوب التصميمى خالل الفترات السابقة من حيث الفكر والمفهوم.  -

التأثير   منهج تحليلى:دراسة المدارس ذات  السابقة والحالية لبعض  الفترات  المتبعة خالل  التصميمية  المنهجيات  تحليلية لبعض 

والتصنييف   المراجعة  مرحلة  وهى:  مراحل،  ثالث  عبر  العالمى،  المعمارى  الفكر  فى  التجديد    –األكثر  مرحلة    –مرحلة 

 الُمعَاَصرة. 

إستنباطي - الدراسة  منهج  إطار  )  األداء  التطبيقية(:وضع  وتقنيات  المعمارى  للتصميم  مستحدثة  لمنهجية  مقترح  تكاملي 

طرق   -وتقنية األداء التصميمى  -طبقاً لمعايير القرن الحادى والعشرين. من حيث "مرحلة توليد األفكارالخاصة بها  التصميمي  

 مرحلة التقييم.  -التدريس

 البحث: فرضية 4 -1
أن          البحث  التقليدية  يفترض  التصميم  منهجية  بين  الفردية)التكامل  الخبرات  لبناء  مع  من جهه،    (كأداة  المتوافقة  وتلك 

فى مضمونها الدمج بين المعرفة   خلق منهجية تصميمية تبدىوالعشرين من جهه أخرى، سيعمل على  تقنيات القرن الحادى  

التطبيقية .أى أن الفصل ب التقنيات  الفردية والتقنيات المعاصرة( يؤدى إلى قصور فى مفهوم النظرية و  ين )الثقافة التصميمية 

 العملية التصميمية المالئمة لمتطلبات القرن الحادى والعشري. 

تُعّرف المنهجية عادة بأنها: "هي العلم الذي يدرس كيفية بناء المناهج و إختبارها و تشغيلها و تعديلها و نقضها   المنهجية: -2

 (8ص -( مجلة قضايا المنهجية في العلوم االسالمية واالجتماعية12)العدد ) اتها و مسلماتها وأطرها العامة".و إعادة بنائها، والبحث في كلي

  معمارى:التصميم ال منهجية -3

تحديد    هى على  تعمل  وتقنيات  معايير  إتباع مجموعة  المعمارى، من خالل  بالتصميم  الخاصة  والفنية  العلمية  الطرق  دراسة 

 وتحليل المناهج المتبعة وإختبارها وتعديلها ونقضها واعادة بنائها، بإسلوب فكرى تجديدى. 

 مراجعة منهجيات التصميم المعمارى3-1 

اإلغريقية   بالحضارة  مروراً  القديمة  المصرية  الحضارة  فمنذ  معين،  تصميمى  منهج  بإتباع  التاريخية  الفترات  معظم  إتسمت 

التقليدى وإن   األداء  المتبعة هى موحدة فى جوهرها من حيث  التصميم  بأن منهجية  القول  الصناعية يمكن  الثورة  بداية  وحتى 

متعلقة   تصميمية  منهجية  الصناعية ظهرت  الثورة  بداية  ومع  معينة.  تاريخية  حقبة  لكل  التصميميى  األداء  فى طريقة  إختلفت 

التطور  ومع  النظامية".  "المنهجية  بـ  عرفت  حيث  العمارة،  نتاج  في  اإلنسانية  والحاجات  والمنطقية  الفلسفية  بالنظريات 

ال القرن  منتصف  منذ  المتقدم  المشكالت التكنولوجى  حل  على  يعمل  ما  منها  مختلفة  تصميمية  أساليب  ظهور  بدأ  عشرين، 

التصميمية   الفلسفة   ( المنهجيات من خالل:  تلك  لبعض  البحث  يتطرق  اإلنسانية.  بالعلوم  وأخرى  بالبيئة  المتعلقة   -التصميمية 

 يم(.مراحل التصم -طريقة التعامل مع المشكالت التصميمية  -اإلتجاه التصميمى المتبع 

 "األسلوب الذاتي الالوعي:   –منهجية التصميم التقليدية 3-1-1

تعتمد  هذة المنهجية على األداء الذهنى والفكرى والقناعات الشخصية للمصمم، فمحصلة تلك المنهجية هى نتاج فردى        

المصمم بشكل كلَّى. لذا   الينتمى واليتبع أى محددات تصميمية معينة. فهى غامضة فى مضمونها وتخضع لسيطرة وأسلوب

التقليدية   التصميم  " منهجية  التصميمية  للعملية  التقليدى  بالمنهج  ففى هذة    –فهى تعرف  الصناعية".  الثورة  ماقبل  أو منهجية 

 ، التنبؤ وتنظيم العملية التصميمة صعباً  المنهجية، يعتمد المصمم علي خبرته ، وعلي طبيعه المشكلة التصميميه، مما يجعل 

ك الحلول، حيث يعتمد نجاح العمليه التصميمية فقط علي القدرة الفكرية لسيطرة المصمم علي االشكال. كمثال علي طرق  وكذل

 ( شكل  العربة  لعجلة  التاريخي  "التطور  التقليدية  طريق  1التصميم  عن  السنين  مئات  عبر  تطويرها  تم  لنماذج  نتاج  فهى   ،)

 ء ومكلف ، بهدف البحث عن الخطوط الالمرئيه للتصميم.بشكل بطي trial-and – errorالتجربه والخطأ 

 
 

 

عن هذه المنهجية بأنها "طريقة تصميمية طورت دون وعي   Christopher Alexanderكما عبر كريستفور أليكساندر       

بوجود مفهوم فكري مدروس لُطرق التصميم في حل المشكلة بل كانت وليدة الحاجة االجتماعية والحضارية والثقافية". إال أنه  

سريعه الستكشاف كل من الحاالت    قد تم التعامل مع المشكله التصميميه في هذه المنهجية بإستعمال الحلول المؤقته ، كوسائل

 )الباحث(  .المالئمة للتصميم والعالقات بين عناصره في آن واحد . لذلك إرتبط التصميم في هذه المنهجية بالحرفه بدرجة كبيره

 :تطورت هذه المنهجية بعد ذلك من خالل مرحلتين

 " wagon wheel - التطور التاريخي لعجلة العربة( يوضح "1شكل )

 https://storiesofworld.com  -2020المصدر:  

https://storiesofworld.com/
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تمتاز بالمرونة، لكنها لم تستطع أن تنقل الواقع الديناميكي المتغير والمتطلبات المختلفه للمالك او المستعمل.    التصميم بالرسم والنماذج: -

 فهى فى جوهرها إمتداد لألسلوب التصميمي منذ عصر النهضة وحتى منتصف القرن العشرين، أى أنها "أسلوباً فردياً". 

الفكري: - بال  التصميم  التصميم  مع  للحرفه  دمج  الطريقة، يتم  لهذه  الفقري  العمود  تشكالن  الذهنية  والفطنة  فالخبرة  رسم، 

 والهدف االساسي هو: استخالص نظرة عامه لشكل البناء المراد تصميمة.

 منهجية التصميم النظامية:3-1-2

الت        مع  التعامل  خالل  من  واسعة  رؤية  تقدم  كانت  حيث  الصناعية،  الثورة  بداية  مع  المنهجية  هذة  والتأثر ظهرت  صميم 

بالنظريات الفلسفية السائدة في عصرها. وعبر تاريخ العمارة كان هناك إنعكاس مباشر للقيم اإلجتماعية والحاجات اإلنسانية في 

زمنية  فترة  في  الشعوب  وحاجات  األخالقية  والقيم  االجتماعية  باألحداث  المعمارية  القيم  على  الحكم  يمكن  كما  العمارة.  نتاج 

ك كما  الثانية معينة.  العالمية  الحرب  بعد  اإلعمار  بفترة  تأثرت  قد  العشرين  القرن  من  الثانى  الجزء  في  المعمارية  القيم  انت 

 والرغبة في نمط حياة بسيط وأكثر سرعة.  

،  ومن خالل مراجعة األعمال المعمارية المتعلقة بعملية اإلعمار بعد الحرب العالمية الثانية فى منتصف القرن العشرين بأوروبا

لتأثير منهجية التصميم النظامية لسنوات عديدة، ومن ثم فإن الحركة   يَستنتِج البحث بأن عملية التصميم المعماري قد خضعت 

المعاصرة للتصميم المعمارى فى منتصف القرن العشرين قد حدثت دون فهم كامل لنتيجة التصميم الخاصة بتلك المنهجية، فيما 

اإلنس السلوك  أو  بالبيئة  تم  يتعلق  قد  النظري  المشهد  لهذا  تنتمي  كانت  والتي  العالم  حول  المباني  معظم  أن  ذلك  وأعقب  انى. 

إقتالعها أو هجرتها في يومنا، ويمكن أن نرى ذلك واضحا بشرق ألمانيا ومعظم دول شرق أوروبا. ويمكن القول بأن هذا مؤشر  

 لزمن، نظراً إلفتقارها البعد اإلنسانى والبيئى. على أن النظريات في فترة الخمسينيات والستينيات قد عفا عليها ا
 (p113- 1996- An Anthology of Architectural Theory 1965-1995- Nesbitt) 

ومنذ عقد الستينيات من القرن العشرين، خضعت عملية التصميم المعماري لتأثير هذه المنهجية النظامية لعدة سنوات، من خالل 

 إسلوبين محددين، هما:

هو إسلوب ذو طابع معيارى يُستخدم في منهجية التصميم لوصف مجموعة من العمليات التي    األسلوب المرحلي التدريجي:  -

يتم من خاللها  فحص األنشطة في شكل إجراءات ونتائج تتضمن مراحل مختلفة من العملية التصميمية. حيث يعتمد كل نشاط 

 اصة بها، ومن ثم يتم التقييم. على األنشطة السابقة المؤدية إلى النهاية الخ

1973-Broadbent, G. -Design in Architecture) ؛p251) 

تفسير سلوك حل المشكالت. حيث يظهر هذا اإلسلوب    إعادة التأكيد على العمليات المعرفية األساسية في  األسلوب المنطقي: -

المعلومات األولية  أن أي تفسير كاٍف للسلوك اإلنساني والذي يتم مالحظته، يمكن   تقديمه من خالل "برنامج" يتعلق بعملية 

 والخاصة بالتصميم. 

ومن خالل التطرق لهذين اإلسلوبين ودراستهما دراسة تحليلية، فقــد تــم التوصــل مــن خــالل هــذا البحــث نلــى دراســة مقار ــة 

 .(1) ة، كما هو موضح بالجدوللبعض النقاط والتى يمكن من خاللها فهم آلية عمل كل منهما أثناء العملية التصميمي

 األساليب التصميمية الُمتبعة بمنهجية التصميم النظامية 

 األسلوب المنطقى  األسلوب المرحلى التدريجى  األسلوب الُمتبع 

الشكل المتبع لحل 

المشـــــــــــــكالت 

 التصميمية

ــكالت  وصف العمليات التصميمية فى شكل إجراءات ونتائج. ــل المشـ ــلوك حـ ــير سـ ــميمية تفسـ التصـ

 بطريقة عمليات المعلومات األساسية.

من خالل )برنامج( متعلق بالمعلومات األوليـة  معيارية. طريقة األداء

 للتصميم
مراحـــل العمليـــة 

 التصميمية
أربعـــة مراحـــل -مـــرحلتين لـــبعض النمـــاذج  ُمحددة طبقا لكل نموذج تصميمى مقترح.

 للبعض األخر.
التــــــلثير علــــــى 

ــة  العمليــــــــــــــــ

 التصميمية

بعض النماذج الخاصة بهـذا األسـلوب لهـا تـأثير مـن حيـث الـدمج بـين الطـرق -

 التحليلية والتفكير اإلبداعى فى العملية التصميمية.  

البعض األخر يوضح العملية التصميمية ألغراض تعليمية، كما هو سائد بمعظـم -

 أقسام العمارة بالجامعات المصرية.

بعض النماذج الخاصـة بهـذا األسـلوب تعمـل -

ــة  ــات العملي ــب لمكون ــل والتركي بطــرق التحلي

 التصميمية.  

ــرامج - ــة تشــبه ب ــبعض األخــر يعمــل بطريق ال

 الحاسب األلى.
فحص األنشطة في شكل إجراءات ونتائج تتضمن مراحـل مختلفـة مـن العمليـة، - المميزات

 حيث تعتمد كل مرحلة على األنشطة السابقة المؤدية إلى النهاية الخاصة بها.

 تدخل العديد من النماذج في تفاصيل شرح المراحل المختلفة من التصميم.-

القدرة علـى إتخـاذ القـرارات النهائيـة المتعلقـة 

ــة  ــبة بالعمليـ ــهل بالنسـ ــكل أسـ ــميمية بشـ التصـ

 للمصمم.
معظم النماذج الخاصة بهذا األســلوب ال تســمح بعمليــة تفاعليــة بشــكل كامــل بــين جميــع  - السلبيات

 مراحل التصميم بطريقة متزامنة، فيجب إنها المرحلة المتقدمة قبل أن تبدأ مرحلة أخرى. 

بـين أنشـطة التصـميم فـي فتـرات معينـة   كما أن بعض النماذج تحد من  التفاعل -

 .وليس هناك تفاعل مستمر طوال العملية

تَعمــل معظــم النمــاذج الخاصــة بهــذا األســلوب 

على إستبعاد القدرات اإلنسانية لحل المشكالت 

 التصميمية بشكل أكثر مرونة.
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 النظامية. إعداد: الباحث ( ملخص الإلسلوب المرحلى التدريجى والمنطقى بمنهجية التصميم  1جدول )

 

 

 

 

 

 مما سبق، يمكن تلخيص ومقار ة المنهجيتين السابقتين من خالل النقاط التالية : 

 )الفلسفة المتبعة واإلتجاه التصميمى، وكذلك طريقة التعامل مع المشكالت التصميمية ومراحل التصميم المتبعة(. 

 ( مقارنة بين المنهجية التصميمية التقليدية والنظامية. المصدر: )الباحث(2جدول )

 منهجيات التجديد -3
إل تاج   يمكن القول بل ها ليست عملية بما يكفى، والنظامية والتى تم ذكرهابالنظر إلى النظريات والنماذج التصميمية التقليدية      

النماذج.   تلك  لواضعى  أراء  معظمها  فى  تعتبر  والتى  التصميمية،  للمشكلة  وتقييم  تحليلية  أساليب  تتضمن  فهي  مثالى،  تصميم 

إال أن هناك منهجية ثورية سبقت ذلك، حيث    وعملياً هى أسلوب إليجاد طرق تفكير جديدة إل تاج  فس المنتج المعمارى القديم.

لتلك المنهجيات، وال تعد كقاعدة إنطالق فكرية لما بعدها من منهجيات  ظهرت فى بدايات القرن ال عشرين، فهى ليست إمتداداً 

متعددة ومختلفة، بل تتسم بإسلوب وطريقة تصميمية مختلفة، حتى أصبحت األكثر تأثير فى عملية التصميم بشكل عام والتصميم  

هاوس والتى يرى الكثيرون بأنها كانت مثاالً للمنهجية التصميمية المعمارى بشكل خاص خالل القرن العشرين. إنها مدرسة الباو

واألسلوب   المنهج  حيث  من  تلك  التجديد  مراحل  مراجعة  ويمكن  التطبيقى.  للفن  ناجحة  وآلية  المثمرة  التجديد  ومحاوالت 

 لمانيا. بأ Ulmالتصميمى المتبع، بداية بمدرسة الباوهاوس. بمدينة ديساو األلمانية، مرورا بمدرسة أولم 

 الما يا.   -Bauhaus School- .1919-1932 "التفعيل الفنى"فلسفة التجديد بمدرسة الباوهاوس 3-1

 ً تجريبياً للمنهج التصميمي المعاصر والذى يتسم بالعمل على إزالة الحواجز القائمة بين  تعتبر فلسفة التجديد بالباوهاوس نموذجا

الفن  األفكار التصميمية وطرق األداء الخاصة بها. فقد إعتَمد النموذج النظري "  الفنون والتقنيات وطرق التطبيق، والدمج بين

" على دمج التصميم بالفن والتكنولوجيا الصناعية، تماشياً مع اإلحتياجات الحديثة وتطور اإلنتاج  وحدة جديدة  –والتكنولوجيا  

م النموذج  تلك  تحديث  تم  كما  والصناعي.  الفني  المستوى  على  "ان خالل  التكنولوجي  وهو  مختلف،  نظرى  لتكنولوجيا  نموذج 

الفنون التطبيقية  . كما إعتمد النظام التصميمى على نموذجين رئيسيين لحساب منطق التفكير في التصميم وهما:  بنية الفن"  -العلم/

. كما  بالفن الصناعىهو أول نموذج حقيقي يعمل من خاللة التصميم، ويعرف أيضاً    الفن التطبيقي. حيث إعتٌبر  العلوم التطبيقيةو 

البنيوى المراد  النظام  كافياً عن المحتوى والبنية وديناميكية التطور في  النموذج التصميمى بما لدى المصمم من تصوراً  يرتبط هذا 

خالل من  وذلك  التصميمية.  العملية  فى  البدء  يتسنى  أن  قبل  مرئي   تصميمة،  الغير  الجزء  إلى  النفاذ  على  القادر  البصري  الذكاء 

 منهجيات التصميم المعمارى  
طريقة التعامل مع المشكلة   اإلتجاه التصميمى  الفلسفة  المنهجية

 التصميمية 

مراحل  

 التصميم 
 السلبيات  المميزات 

التقليدية 
 

ــفة  الفلســــــــ

الذاتيــــــــــة، 

ــوعى  "الــــــ

 المتعمد".

 

غيــر محــدد. حيــث يعتمــد 

ــذهنى  ــى األداء الــــ علــــ

ــرى والقناعـــــات  والفكـــ

الشخصية والخبرة الذاتيـة 

 للمصمم.  

مـــن خــــالل إســــتخدام الحلــــول 

ــريعه  ــائل ســـ ــة، كوســـ المؤقتـــ

ــاالت  ــن الحـ ــل مـ ــاف كـ الستكشـ

المالئمـــة للتصـــميم ، والعالقـــات 

 بين عناصره في آن واحد.

ــميم  - التصــ

ــم  بالرســـــــ

 والنماذج.

ــميم - التصـــ

 الفكرى.

ــين  ــى ب التفاعــل الكل

ــميمى  ــاه التص اإلتج

للمصمم والمتطلبات 

ــميمه  التصــــــــــــــ

 للمشروع. 

الــى  للوصول  تعمل 

حل تصميمى واحــد 

يعتمــد فــى   والــذى

ــدى  ــى م ــة عل نجاح

المهــارة التصــميمية 

 . والفكرية للمصمم

ظامية 
الن

 

ــع  تتبــــــــــــ

النظريــــــات 

الفلســـــــــفية 

المتعلقـــــــــة 

بــــــــــــالقيم 

ــة  اإلجتماعيــ

ــات  والحاجـــ

ــانية  اإلنســـــ

المتعلقـــــــــة 

 بعصرها.

ــل  ــق والتخيـ ــاء المنطـ إبقـ

منفصلين بوسائل خارجية 

حيث يـتم و ليست داخلية.  

ــميمية   ــاذج تصـ ــاج نمـ إنتـ

تعكـــس الفكـــر المرحلـــى 

المنطقــــى، كمــــا يعتبــــر 

المنـــتج التصـــميميى هـــو 

ــة  ــوات متتاليـ ــاج لخطـ نتـ

ومنظمة، دون تخطى ألى 

مرحلــــة مــــن المراحــــل 

 المحددة.

ــوات ومر ــل مـــن خـــالل خطـ احـ

نظامية ومنطقية تخضع لنظريات 

ــوذج  ــا للنمـ ــة، طبقـ ــفية معينـ فلسـ

وذلــك مـــن التصــميمى المتبـــع.  

خالل تسـجيل عناصـر معلومـات 

ــارج  ــة خ ــة مرتب التصــميم بطريق

الذاكرة. ويجب ان يكون الشخص 

حريصا فى فصل االفكار التخيلية 

ــات  ــن االفتراضــ ــميم مــ والتصــ

ــات و  ــن المعلومــ ــة عــ المنطقيــ

 االحتياجات.

األســـلوب -

المرحلــــى 

 التدريجى.

األســـلوب -

 المنطقى.

 

ــى  ــالنظر الـ تهـــتم بـ

الجزئية لكل  الحلول 

ــفات  ــن مواصـــ مـــ

ــتم  ــى يـــ االداء التـــ

ــد  ــا بع ــا فيم تجميعه

فــــــــى العمليــــــــة 

ــى  ــميمية، فــ التصــ

مرادفـــات مختلفــــة 

لتعطى مجموعة من 

ــة  ــول المركبــ الحلــ

ــار  ــتم االختي ــى ي الت

 من بينها.

التفكيـــر بإســـلوب 

ــى  ــى، مرحلـ تتبعـ

ممـــا يـــؤدى إلـــى 

ــب  إضــعاف الجان

التفـــــاعلى بـــــين 

المصــــــــــــــــمم 

والمنطلقــــــــــات 

الفكريـــــة أثنـــــاء 

العمليـــــــــــــــــة 

 التصميمية.
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والدوافع والتطلعات(.    )كاألفكار  والحاجات  والخوف  التصميم واألغراض  منهجية  وتحليل  لدراسة  البحث  تطرق  خالل  ومن 

 (:2بالباوهاوس ومكوناتها ومفهومها التصميمى فإنه يمكن تلخيص ذلك عبر أربعة نقاط، كما فى الشكل )

 
 ( مكونات المنهجية التصميمية بمدرسة الباوهاوس. المصدر: إعداد الباحث 2ل )شك

 المانيا. ،Ulm School of Design-1953 -"التفعيل العلمى"  -مدرسة أولم3-2

أولم         بمدرسة  التصميمية  للعملية  النظرى  النموذج  جديدة"،  Ulm-  1958يعتبر  وحدة  والتكنولوجيا:  إمتداد  "العلم   ،

لمدرسة الباوهاوس من حيث البنية المعرفية ، لكنها تبنت فلسفة تعليمية جديدة ، وأن أساس تلك الفلسفة هو التفعيل العلمي".  

. حيث إستبدلت فكرة الجماليات  المحتوى العلمي  نزدادأهمية، بينما    أصبح أقلللمقرر األصلي    البعد الفنيونتيجة لذلك، فإن  

 نظري جديد، معتبرة أن التصميم بمثابة أحد العلوم التطبيقية )اإلنسانية واالجتماعية(.التطبيقية بنموذج 

 
 المانيا -( المجسم التاريخى للعملية التصميمية بمدرسة أولم3شكل ) 

 ULM Press 1960المصدر: . المانيا -أولم -1968-1958-مالدونادو، آيتشر، أول، ريتل  -التكنولوجيا والفن بنية العلم 

من خالل مراجعة تلك المنهجيات التجديدية، يستنتج البحث بأنه وبالرغم مــن مســاعى بعــض هــذة المــدارس الرائــدة إلســتحداث 

منهجية تصميم معاصرة وأكثر عملية عــن ســابقاتها، و إحــداث بعــض التغييــرات اإليجابيــة التــى طــرأت علــى إســلوب ومــنهج 

القصــور، أدى إلــى خلــق دائــرة تصــميمية تتســم بنقــاط ُمحــدِدة للنشــاطات اإلبداعيــة التصميم بها، إال أنه كان هنــاك بعــض مــن  

واإلبتكارية، والتركيز على "التفعيل العلمي" تارة، والتقنى تارة أخرى، معتبرة أن التصــميم بمثابــة أحــد العلــوم التطبيقيــة، ممــا 

 يدية فى البعض األخر.أدى إلى إضعاف الجوانب اإلبداعية فى بعض األحيان، واإلبتكارية التجد

لذا، سيكون علينا إعتماد نموذج جديد يتميز بإطار نظري مستوحى مــن دمــج التصــورات الفكريــة المتعــدد لــدى المصــمم ســواء 

علمية" والعمل على تحويلها إلى واقع مرئى من خالل إيجاد نموذج تصميمى تفاعلى، يتعامل مع المعرفــه -تقنية    -أكانت " فنية  

ومة واحدة. لذا، سيتطرق البحث إلى دراسة المنهجيات التصميمية لبعض المدارس المعاصــرة والمختلفــة واألكثــر والتقنية كمنظ

ــم مقارنتهــا بنظيرتهــا المصــرية.  ، ومــن ث ــى الصــعيد العــالمى ومــدى تحقيهــا للنمــوذج التصــميمى المرجــوَّ ــأثيراً عل شــهرة وت
https://arch.iit.edu/about/history 2020 . 

 

https://arch.iit.edu/about/history%202016
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 منهجية التصميم بمدارس العمارة المعاصرة -4
هى  يهدف البحث إلى مراجعة المنهجيات التصميمية المتبعة لبعض المدارس األكثر معاصرة. فقد تم إختيار ثالث مدارس         

تصميمية مختلفة تمثل فى جوهرها اإلتجاهات السائدة فى العملية التصميمية فى الوقت الراهن. ومن    ن عكاس لثالث منهجيات

 وطرق التعليم الخاصة بها، سيتم مراجعة كل من:   أجل الوقوف على مدى فاعلية تلك المنهجيات

بارتليت  - فى –  Bartlett School of Architecture-للعمارة   مدرسة  المستقبلية  الفلسفية  المنهجية  عن  معبره  كمدرسة 

 لتصميم المعمارى.ا

المنهجية التقليدية ، كمدرسة معبره عن  -Accademia di Architettura di Mendrisio -مندريسيو-أكاديمية العمارة  -

 المعاصرة.

  كمدرسة معبره عن المنهجية التقنية البيئية" فى التصميم المعمارى."  (IAAC)-معهد برشلونة للعمارة  -

 

 (. كمنهجية فلسفية) Bartlett School of Architecture  -كلية لندن الجامعية  - للعمارة مدرسة بارتليت 4-1

، من أعرق وأقدم  مدارس التعليم المعمارى فى العالم، Bartlett School of Architecture -تعتبر مدرسة بارتليت للعمارة 

 .م1841حيث أُنشئت فى عام 

 الفلسفة التصميمية: -

تعتمد الفلسفة التصميمية المتبعة على المعرفة والمشكالت والمسببات والدوافع وراء وجود األشياء وتكوينها، والبحث فيما وراء  

التكوين المرئى. كما أن فلسفة التصميم بتلك المدرسة تتبنى الفكر اإلستكشافى أثناء العملية التصميمية دون اإللزام بالوصول إلى  

 مقترحات تصميمية وظيفية بشكل كامل ونهائى، بل تهتم بالتعمق الفكرى والنقدى والبحث عبر التقنيات المعاصرة.

 اإلتجاه التصميمى الُمتبع:  -

لتصميم الركيزة األساسية خالل الفترة الدراسية والممتدة لثالث سنوات دراسية. حيث يكتشف الطالب في السنة األولى يعتبر ا

وتفسير العناصر/األماكن/األحداث وتعلم النظر إلى ما وراء الواضح والمرئي بأساليب فلسفية مختلفة. كما   "طرق الفهم"، فهم

ى مكان ما، له هويته الخاصة به ويفسره بطريقة غير معتادة، تختلف من طالب آلخر من يمكن أن ينظر الطالب بهذه الطريقة إل

أجل تنمية المهارات الفكرية والفلسفية لديهم. ويتم تنمية القدرة على االبتكار واإلبداع والتخيل من خالل مشاريع التصميم التي  

في   تتجسد  والتي  المختلفة  والخبرات  النطاقات  من  مجموعة  مجرده  تعالج  بطريقة  المتعددة  المعمارية  والرسومات  النماذج 

 وواضحه. 

عمل   إطار  داخل  طالب  لكل  الشخصية  المعمارية  اإلهتمامات  وضع  في  بالبدء  إستوديو  كل  يتيح  والثالثة  الثانية  السنة  خالل 

كرية والمهنية األخرى بطريقة أكاديمي قوى. كما ال يتم التعامل مع التصميم كمهارة منفصلة، بل شيئًا يتكامل مع األنشطة الف

 ( www.ucl.ac.uk -  2020)شمولية وكيفية اإلستفادة من تلك األنشطة فى العملية التصميمية. 

 البر امج التعليمى داخل نستوديو التصميم:  هدف -

الطالب بالعوامل اإلجتماعية   إلى تعريف  المباشر، كما يهدف  المهنى  الفكر  إلى تقنين  المعمارى  التصميم  يهدف برنامج تعليم 

 األوسع التي تؤثر عليهم وعلى إنتاجهم التصميمى، من خالل التشديد على عدم تجزئة المفاهييم المعمارية والثقافية والتقنية.  

 لتصميم: طرق التعليم داخل نستوديو ا -

المهارات  تطوير  إلى  تهدف  والتي  المشروعات  على سلسلة من  األولى  السنة  في  التصميم  إستوديو  داخل  التعليم  تعتمد طرق 

الرئيسية ذات الصلة بالمالحظة والتصميم والتصوير، مع التركيز على التعبير االبتكاري لألفكار التي يتم تنفيذها. كما يشارك  

دورات األساسية األخرى التي تعالج اإلهتمامات المحيطة بطبيعة وبيئة التصميم المعمارى وهندسة الطالب في مجموعة من ال

 البناء بشكل عام، ويشمل ذلك التكنولوجيا والتاريخ والدراسات المهنية والنظرية. 

من وحدات التصميم والتى  بينما يختار الطالب خالل السنتين الثانية والثالثة االنضمام إلى وحدة من بين إحدى عشر "وحدة"  

الدراسية األخرى والتى  تعتبر   الدورات  الثانية والثالثة في مجموعة من  السنتين  الطالب خالل  لمدة عام. كما يشارك  تستمر 

التصميم والتشييد والتكنولوجيا.   المحيطة بطبيعة بيئة  السنة األولى من االهتمامات  لما تم دراستة فى    -  www.ucl.ac.uk)إمتداد 

2020)   
 المهارات التكنولوجية، وتقنيات األداء التصميمى المتبعة:  -

 ترتكز التكنولوجيا داخل إستوديو التصميم بشكل أساسي على ثالث أهداف عامة تتمثل فيما يلي:

الطالب بالمهارات التقنية الالزمة لتحويل التصميم من  تقديم نظرة عامة حول المسائل التقنية التي تؤثر على التصميم وتزويد   -

 المفهوم الفكرى إلى المفهوم المرئى.

ضمان قدرة الطالب على تحديد المسائل التكنولوجية الرئيسية والمتعلقة بموضوع التصميم، وأنه بإمكانهم القيام بأبحاث حول   -

 لتصميم.  دمج نتائج األبحاث التكنولوجية في مشروعات ا -تلك القضايا 

 ( من خالل الوحدات التكنولوجية كالتالى:تقنية األداء التصميمىوتشمل المهارات الفنية التي يتم تناولها والمتمثلة فى )

http://www.ucl.ac.uk/
http://www.ucl.ac.uk/
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العمل   الحاسب اآللي    -مهارات ورش  البيئية    -مهارات  المناسبة والنماذج والمسائل  المواد  التصميم باستخدام    -مهارات في 

باالس الصلة  ذات  بهم مهارات  الخاصة  التصميم  بمشروعات  وتطبيقها  المهارات  هذه  الطالب ممارسة  من  يطلب  تدامة.حيث 

حيث   األولى  السنة  باستثناء  الوحدات  كافة  في  الدراسية  الدورات  ضمن  رسميًا  أعمالهم  يقدموا  وأن  سنوات  الثالث  طوال 

عمل   كذلك  الطالب  من  يطلب  كما  النظرية.  فنياإلختبارات  فه  بحث  مدى  وعالقته  يوضح  للتصميم  المتكررة  للطبيعة  مهم 

األداء  تقنية  إعتبار  يمكن  لذا  التقنى.  الفني  التقرير  داخل  للمشروع  النهائي  التصميم  عناصر  بإدماج  وذلك  بالتكنولوجيا 

 ( www.ucl.ac.uk - 2020) . تقنية متقدمةالتصميمى داخل إستوديو التصميم: 

 )كمنهجية تقليدية معاصرة(سويسرا، -مندريسيو -جامعة ديال سفيزيرا -أكاديمية العمارة 4-2
(AAM) Accademia di Architettura di Mendrisio 

التي تمثل       المعمارية  العمارة في مندريسيو من أجل توفير بيئة تعليمية وتطبيقية بهدف دراسة المشاريع  أكاديمية  تأسست 

التخصصات. إطاًرا   دراسيًا متعدد  التي تشكل منهًجا  الثقافية واإلجتماعية والفنية والتاريخية والعلمية  الجوانب  لكافة  مرجعيًا 

داخل  طويلة  فترات  منذ  والمتبعة  التقليدى  التصميمى  األداء  طرق  على  محافظاً  تعليميًا  نموذًجا  األكاديمية  تلك  تعتبر  كما 

تلك من  وبالرغم  التصميم.  إيجاد    إستوديو  إلى  الوصول  إلى  تسعى  فإنها  التقليدى،  التصميم  إستوديو  مبدأ  على  المحافظة 

مخرجات تصميمية أكثر معاصرة وذات بعد هندسى أصيل غير زائفاً أو متأثراً بالتقنيات الحديثة بشكل سطحى. كما تسعى إلى 

الدراسات خالل  من  وإحتياجات  تطلعات  من  يحتوية  بما  اإلنسانى  الفكر  العملية   تقنين  ركائز  كأحد  وإعتبارها  اإلنسانية 

 ( (http://www.arc.usi.ch/e .التصميمية داخل إستوديو التصميم

 الفلسفة التصميمية. -

الفلسفة الواقعية فى التصميم المعمارى، من خالل اإلستناد إلى ما هو موجود ومادى، واإلعتماد على  تتبنى األكاديمية إتجاه 

تعتبر   كما  العقل.  من خالل  وتوجيهها  التصميمى وخضوعها  الفكر  فى  اإلنسانية  إنتاج    المعرفةالحواس  اجل  من  ضرورية 

  خاللها يتم الوصول إلى الفكر التصميمى عبر الفهم والتحليل ومن ثم التجريب.فقط، فمن    الموهبةتصميمى ناجح، وليست  

http://www.arc.usi.ch/e)   - 2020 ) 

 اإلتجاه التصميمى المتبع داخل نستوديو التصميم:  -

الفنية   الجوانب  فهم  يعتمد على  إتجاه  تنمية هو  يتجه نحو  التصميم. كما  إستوديو  داخل  العملية  بالتمارين  واإلنسانية وإقترانها 

التاريخية والفنية والفلسفية واالجتماعية  الفنية والعلمية التي تكشف عن المشكالت المعاصرة والبحث عن المسائل  المهارات 

 ية، هى فى جوهرها إنعكاس لتلك المسائل.أثناء العملية التصميمية من أجل تطوير الفكر التصميمى بطريقة عمل

 هدف البر امج التعليمى داخل نستوديو التصميم:  -

يهدف إلى تعليم الطالب وإعدادهم ليصبحوا مهندسين معماريين للتعامل بأهمية ومسئولية وإبتكار في إحداث تغيير فى الفكر  

ال المهندسون  أن  األكاديمية  ترى  حيث  المعاصر.  والعمرانى  مبتكرة من  المعمارى  أشكال  لتطوير  اليوم  يحتاجون  معماريون 

الكفاءة والمقدرة لتمكينهم من العمل على الجوانب المختلفة، بداية من تصميم المباني الفردية وصوالً إلى التخطيط ااإلقليمي،  

للب المباني الصديقة  المناظر الطبيعية، ومن  التاريخي إلى إعادة تطوير  التجميلية ومن إعادة االنتفاع باإلرث  يئة إلى األعمال 

 ( http://www.arc.usi.ch/e)    - 2020المطبقة على أنماط معمارية مختلفة.

 طرق التعليم المتبعة داخل نستوديو التصميم:  -

إس إلى  األكاديمية  تنقسم  سنوات،  ثالث  إلى  األكاديمية  بتلك  الدراسة  فترة  مهندسين  تمتد  إشراف  تحت  تصميم  توديوهات 

وبالتعاون مع مساعدين   Peter Zumthor“   -" و "بيتر زومثورMario Butta  -معماريين مشهورين دوليًا "كماريو بوتا

 محترفين مهنيًا. وتتضمن كل سنة دراسية من الثالث سنوات على ما يلى:
 السنة الدراسية األولى:  -

 إلى توفير أدوات لتطوير منهج التكوين المعماري على نطاق البناء والسياق الحضري.  التصميم إستوديويهدف 

 السنة الدراسية الثا ية: -أ

يقدم األستوديو في السنة الثانية فرصة لتعميم المعرفة المكتسبة في السنة األولى وإكتساب خبرة في المسائل األساسية المتعلقة 

اكتشاف طرق الممارسة المهنية. كما تعتبر مشاريع اإلسكان أحد ركائز التعلم داخل    تمكين الطالب منوبالهندسة المعمارية  

 باإلسكان الجماعي. متعلقةإستوديو التصميم. بينما يتم تخصيص الفصل الدراسي الثانى لدراسة مسائل حصرية ومعينة 

 السنة الدراسية الثالثة:  -ب

صميم الحضري مع التركيز على وجهات النظر، ومدى توافق  يتم استكشاف طرق التصميم المعماري من خالل منظور الت

للمدينة   العمرانى  البعد  إلى تعديل؟. كما يتم إضافة  الفكر يحتاج  أو  الرسم  الطالب، وهل  الخاصة بما يدور في ذهن  الخطة 

 واألبعاد والتكلفة. 

 المهارات التكنولوجية وتقنيات التصميم المتبعة: -

داخل  التصميم  بموضوع  المختلفة  بالتقنيات  المتعلقة  الدراسية  المواد  بعض  دراسة  على  تام  بشكل  التكنولوجيا  ترتكز 

اإلستوديو، والسيما الخاصة بالمنشآت السكنية، كالخواص البيئية للمكان ومحاكاة التصميم له، وتكنولوجيا مواد البناء ومدى  

http://www.ucl.ac.uk/
http://www.arc.usi.ch/e
http://www.arc.usi.ch/e
http://www.arc.usi.ch/e
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، تعتمد  تقنية تقليديهتقنية األداء التصميمى المتبعة داخل إستوديو التصميم المعمارى  إرتباطها بالخواص البيئية. كما تعتبر  

 ( http://www.arc.usi.ch/e)   - 2020فى جوهرها على المهارات الفرديه للطالب.

 Institute for Advanced )كمنهجية تقنية بيئية( Iaacكتالونيا  في  معهد الهندسة المعمارية المتقدمة  4-3

Architecture of Catalonia  Barcelona 

        ( في كتالونيا  المتقدمة  المعمارية  الهندسة  والثقافة IAACيعتبر معهد  الوعي  ونشر  والتعليم واإلنتاج  لألبحاث  ( مركًزا 

وط المستقبلية  السكانية  للبيئة  تصور  وضع  في  مهمته  تتمثل  إبداعي حيث  كمركز  يعمل  فهو  الحاضر.  الوقت  في  البناء  رق 

تقنيات   تواجه  التي  بالتحديات  االهتمام  مع  الحضري  والتصميم  التخطيط  في مجاالت  المبتكرة  اإلستراتيجيات  في  متخصص 

 األداء التصميمى المتقدمة داخل إستوديو التصميم المعمارى.

 الفلسفة التصميمية: -

التصميمية الفلسفة التجريبية كإتجاه فلسفى عملى وتطبيقى، حيث تعتمد على الدور الكبير الذي تلعبه الحواس فى تتبع العملية  

( والتجربة.  المشاهدة  الى  إستناداً  المعرفة  إنشاء  خالل  من  اإلدراك،   -https://iaac.net/iaac/about/#vision عملية 

2020) 

 اإلتجاه التصميمى المتبع:  -

إسلوب   ذو  إتجاه  فهو  التصميم.  إستوديو  داخل  التصميمى  باإلنتاج  العالية واإلبتكار  الجودة  ذات  التصميمية  البحوث  يتم ربط 

والباحثين والمؤسسات والشركات   المصممين  الدائم مع  التواصل والتعاون  والتجارب، يعمل على  األبحاث  قائم على  تربوي 

 ي تسعى إلى توفير حلول للتحديات الكبيرة التي تواجه التصميم المعمارى.  الت

 هدف البر امج التعليمى داخل نستوديو التصميم:  -

والطاقات  - كاإلستدامة  للبيئة  والصديقة  المعمارى  بالتصميم  الصلة  ذات  لألنشطة  أعمال  جدول  أجل وضع  من  بنشاط  السعي 

 ، ومختبرات الطاقة.   Green Fab–ن خالل تطوير مختبرات جرين فاب المتجددة وكيفية تطبيقها فى التصميم، م

والتنفيذية   - التصميمية  القرارات  إلتخاذ  الالزمة  بالمهارات  تزويدهم  خالل  ومن  المهنية،  الطرق  خالل  من  الطالب  تدريب 

 الناجحة. 

 طرق التعليم المتبعة داخل نستوديو التصميم:  -

المعرفة  من  مبتكرة  طريقة  وهي  الممارسة،  عبر  التصميم  إستوديو  داخل  التعليم  خالل  من  دراسى  محتوى  تقديم  يجري 

إستوديو  داخل  المتبعة  التعليم  طرق  مراجعة  ويمكن  التقنيات.  أحدث  باستخدام  مهاراتهم  بتنمية  الطالب  يقوم  إذ  التطبيقية، 

 يلى: التصميم خالل السنوات التعليمية الثالث كما 

 السنة الدراسية األولى: -أ

" تصميم  على  1إستوديو  القائمة  والبرامج  الجماعى  التعليم  نماذج  إلى  المستند  التحفيزى  التعليم  أسلوب  على  يُعتمد  حيث   "

تنمية   التي  المهارات   إلى  الفردية والجماعية. كما يهدف  التعليمية  العمل والبرامج  والندوات وورش  الدراسة  تُقدم من خالل 

التصميمية األساسية من    المهارات بالمبادى  التصميمية من خالل دراسة مواضيع تصميمية متعلقة  للعملية  الالزمة  األساسية 

  كامل بالسنة الدراسية الثانية.أجل تأهيل الطالب للبدء فى المشروع التصميمى ال

 السنة الدراسية الثا ية: -ب

يتم دراسة مواد إختيارية تقدم تدريبًا متكامالً في مجاالت اإلقتصاد والمجتمع وأبحاث البيئة والبرامج الحاسوبية عالية األداء 

 "، وربط ذلك بالعملية التصميمية.2داخل إستوديو التصميم "

 السنة الدراسية الثالثة:  -ت

"تت التصميم  إستوديو  فى  الدراسية  السنة  هذة  على  3مثل  يكون  حيث  البكالوريوس،  لدرجة  النهائي  بالمشروع  والخاص   "

لدرجة  النهائي  المشروع  الهدف من  يتمثل  كما  به.  الصة  ذات  الدراسات  وإعداد  بنفسه  التصميمى  المشروع  إعداد  الطالب 

لتقنية المكتسبة خالل السنتين األولى والثانية من الدراسة. حيث يتعين  البكالوريوس في تطبيق واستخدام المعرفة والقدرات ا

على الطالب أن يظهروا المقدرة على جمع وإدارة وتنظيم وتفسير البيانات ذات الصلة بالتصميم المعمارى والعلوم التكميلية 

اإل ذات  النتائج  إستخالص  على  قدرتهم  بجانب  المختلفة،  التقنية  بالجوانب  واإلبداعي.)المتعلقة  المنطقي  -هتمام 
 https://iaac.net/iaac/about/#vision 2020 ) 

ملخص لمنهجيات التصميم المعمارى بمدارس العمارة الثالث الســابقة محــل الدراســة، مــن حيــث موضــول التصــميم، الهــدف 

 التصميم، تقنية األداء التصميمى المتبعة من قبل الطالب من أجل نخراج األعمال التصميمية.المراد تحقيقة داخل نستوديو  

  
سة  
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ت
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L
 

 

تقنية األداء  الهدف  موضول التصميم  المحتوى 

 التصميمى 

http://www.arc.usi.ch/e
http://www.arc.usi.ch/en
http://www.arc.usi.ch/en
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 المصدر: )إعداد الباحث(( ملخص لمنهجية التصميم المعمارى بمدرسة بارتيليت للعمارة. 3جدول )

 ( ملخص لمنهجية التصميم المعمارى بأكاديمية العمارة بمنديريسو. المصدر: )إعداد الباحث( 4جدول )     

ى
ألول

الفرقة ا
 

 

تصميم  

 1معمارى 
ــن خــالل مشــاركة  ــن المشــروعات، م ــلة م دراســة سلس

الطالب في مجموعة من الـدورات األساسـية التـي تعـالج 

اإلهتمامات المحيطـة بطبيعـة وبيئـة التصـميم المعمـارى 

ــا  ــك التكنولوجي ــمل ذل ــام. ويش ــكل ع ــاء بش ــة البن وهندس

 والتاريخ والدراسات المهنية والنظرية.  

تطـــوير المهـــارات الرئيســـية ذات 

ــلة  ــميم الصــ ــة والتصــ بالمالحظــ

ــى  ــز علـ ــع التركيـ ــوير، مـ والتصـ

التعبيــر اإلبتكــاري الــذكي لألفكــار 

 التي يتم تنفيذها.

من خالل   -متوسطة

ــب  ــتخدام الحاسـ إسـ

 اآللى كأداة إخراج.

تصميم   

 2معمارى

الفرقة الثا ية 
 

 

تصميم  

 3معمارى
يتم المشاركة فى تصميم بعض المشاريع توضح األنـواع 

 المختلفة للفكر المعماري. 

ــات  ــفة اإلتجاه ــى فلس ــرف عل التع

التصــميمية المختلفــة فــى التصــميم 

ــع  ــا مـ ــدى توافقهـ ــارى، ومـ المعمـ

المتطلبــــات التصــــميمية العمليــــة 

 الحالية.  

من خالل   -متوسطة

ــب  ــتخدام الحاسـ إسـ

تصميم   اآللى كأداة إخراج.

   4معمارى

الفرقة 

الثالثة
 

 

تصميم  

 5معمارى
مشــاريع تصــميمية ذات بعــد فلســفى إستكشــافى ألحــد 

ــة ذات  ــة أو النظريـ ــميمية التاريخيـ ــوعات التصـ الموضـ

 الصلة بالهندسة المعم. 

دراسة الهوية الثقافية القوية ومـدى 

إمكانيــة اإلســتفادة منهــا وترجمتهــا 

 إلى مفردات تصميمية.  

من خالل   -متوسطة

ــب  ــتخدام الحاسـ إسـ

تصميم   اآللى كأداة إخراج.

 6معمارى

أكاديمية العمارة
- 

سفيززيرا 
ال 

جامعة دي
- 

سيو
ري

مند
- 

را 
س
سوي

 

          

أكاديمية العمارة 
- 

سفيززيرا
ال 

جامعة دي
- 

سيو 
ري

مند
- 

را 
س
سوي

 

تقنية األداء  الهدف  موضول التصميم  المحتوى 

 التصميمى 

ى 
ول

أل
الفرقة ا

 

 

تصميم  

 1معمارى 
فهم العناصر األساسية للتكوين المعمـاري وإرشـاد 

الطــالب إلـــى كيفيـــة تحليــل األفكـــار التصـــميمية 

المختلفــة. حيــث يتركــز مجــال التحليــل فــى قــراءة 

تهدف إلى فهم مبادئ التسوية والمفاهيم التـي تكمـن 

وراء كل فكرة. طرح اإلطار العام وعرض مقارنة 

مــاكن بــين األمــاكن العامــة والســاحات العامــة واأل

 الخاصة وساحات اإلقامة.  

فهم الصـلة الوثيقـة بـين العمـل المعمـاري 

 والسياق اإلقليمي )البيئة المحيطة(.

كمــا يهــدف اإلســتوديو التصــميمى إلــى 

تـــوفير أدوات مـــن اجـــل تطـــوير مـــنهج 

التكـــوين المعمـــاري علـــى نطـــاق البنـــاء 

 والسياق الحضري.

ــاذج  ــتخدام النمــ "إســ

إســتخدام  -المعماريــة 

اآللــى كــأداة  الحاســب

 إخراج فقط " 

 

تصميم  

 2معمارى

الفرقة 

الثا ية 
 

 

تصميم  

 3معمارى
تعتبــر مشــاريع اإلســكان أحــد ركــائز الــتعلم داخــل 

ــذة  ــالل ه ــر التصــميمى خ ــوهر الفك ــتوديو وج إس

 الفترة.

إكتســـاب خبـــرة فـــي المســـائل األساســـية 

ــين  ــة وتمكـ ــة المعماريـ ــة بالهندسـ المتعلقـ

ــاف طــرق الممارســة  ــب مــن إكتش الطال

 المهنية.  

ــاذج  ــتخدام النمــ "إســ

إســتخدام  -المعماريــة 

الحاســب اآللــى كــأداة 

 إخراج فقط ".

تصميم  

 4معمارى 

الفرقة الثالثة 
 

 

تصميم  

 5معمارى
التركيــز علــى التصــميم الســكنى، مــن خــالل البعــد 

 العمرانى للمدينة والتكلفة وفن التشييد والمسئولية.  

استكشاف طرق التصميم المعماري من خــالل 

منظور التصميم الحضري. وتتناول الموضوع 

الموحد لعملية التصميم من خالل فــك الرمــوز 

ــنى  ــى يتس ــاريع حت ــد المش ــروف أح ــم ظ وفه

ســينها وتطويرهــا بصــفة اإلســتمرار فــي تح

دائمة، وهل الرســم )وضــوح الفكــر( أو الفكــر 

 )سحر الرسم( يحتاج إلى تعديل؟.

ــاذج  ــتخدام النمــ "إســ

إســتخدام  -المعماريــة 

الحاســب اآللــى كــأداة 

 إخراج فقط " 

 

تصميم  

 6معمارى

ي 
سة المعمارية المتقدمة ف

هند
معهد ال

كتالو يا 
Ia

a
c  

 
 

 تقنية األداء التصميمى الهدف  موضول التصميم  المحتوى 

ى
ألول

الفرقة ا
 

 

تصميم  

معمارى 

1 

اإلعتماد علـى إسـلوب التعلـيم التحفيـزى المسـتند إلـى 

ــى  ــة علـ ــرامج القائمـ ــاعى والبـ ــيم الجمـ ــاذج التعلـ نمـ

ــدوات  ــدم مــن خــالل الدراســة والن ــي تُق المهــارات الت

 وورش العمل والبرامج التعليمية الفردية والجماعية.  

ــة  ــية الالزمـ ــارات األساسـ ــة المهـ تنميـ

للعمليــة التصــميمية مــن خــالل دراســة 

ــاد ى التصــميمية األساســية والتــى المب

ــدء فــى  ــى تأهيــل الطــالب للب تعمــل عل

المشــروع التصــميمى الكامــل بالســنة 

 الدراسية الثانية.

إستخدام الحاسب   -متقدمة  

 للمساعدة فى التصميم.

الفرقة 

الثا ية 
 

 

تصميم  

معمارى 

2 

تقديم تعليم تصميمى ُمَصَمم بطريقة تُلبـى اإلهتمامـات 

والمعرفــة الخاصــة بكــل طالــب مــن خــالل والقــدرات 

ــل التصــميم الرقمــى  ــي مجــاالت مث ــة ف مــواد إختياري

 واإلسكان والبيئة.

تزويـــد الطـــالب بالمعرفـــة المتطـــورة 

ــال التصــــميم  ــاءات فــــي مجــ والكفــ

 الحضرى.  

إستخدام الحاسب   -متقدمة  

 للمساعدة فى التصميم.
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 ( ملخص لمنهجية التصميم المعمارى بمعهد العمارة المتقدمة بكاتالونيا .المصدر: )إعداد الباحث( 5جدول )

 من خالل المراجعة السابقة لتلك المدارس الثالث ونستخالص البيا ات الموضحة سابقاً، يمكن التوصل نلى مايلى: 

للفكر الفلسفى فى العمارة، حيث اإلعتماد  - تعد الفلسفة التصميمية الخاصة بمدرسة بارتليت نموذجاً يمكن إعتباره تجسيداً مثالياً 

 على المعرفة والدوافع وراء وجود األشياء وتكوينها، والبحث فيما وراء التكوين المرئى. 

المتقدمة بكتالونيا والمتمثل فى وضع تصور للفكر التصميمى المستقبلى وآلية  يعتبر اإلتجاه التصميمى الخاص بمعهد العمارة   -

تطبيقية  آلية  وتقديم  متقدمة  مستويات  إلى  التصميمى  بالفكر  الدفع  حيث  من  وناجحاً  متقدماً  مثاالً  به،  الخاصة  الرقمية  البناء 

 لتحويلة إلى منتج مرئى وملموس.

ألداء التصميمى ومدى إستخدام كل منهما كأدوات يمكن من خاللها الدفع بالمخرجات  وفيما يتعلق بالفكر التكنولوجى وتقنية ا -

التصميمية إلى مستويات متقدمة، فتعتبر المخرجات التصميمية ألكاديمية مندريسو تجسيدا لتقنية األداء التصميى األكثر نجاحاً  

ال بها إلى تقنية األداء المتقدم كمرحلة نهائية للوصول بالمنتج من حيث البدء بتقنية األداء التقليدية كمرحلة أولية، ومن ثم اإلنتق

 التصميمى إلى مستوى إبداعى يجمع بين األصالة والمعاصرة.

 

األساليب  بتعدد  تتسم  ا ها  المدارس،  جد  بتلك  المختلفة  التصميم  لمنهجيات  التصميمي  األداء  تقنيات  مراجعة  خالل  ومن 

 ن نستخالص  تائجها كما يلى: الفلسفية والفكرية والتقنية، ويمك

تعتبر منهجية التصميم المعمارى التى تعمل على تعلَّم  التصميم عبر التحفيز على إستخدام التقنيات ونماذج التعليم الجماعى  •

والبرامج القائمة على المهارات التي تقدم خالل المحاضرات وورش العمل داخل إستوديو التصميم، هى أحد الحلول األكثر 

اً لرفع المهارات التصميمية لدى الطالب. حيث يمكن تطبيق ذلك من خالل ربط البرنامج التصميمى بالمقررات النظرية نجاح

بشكل  التصميمية  المهارات  لتنمية  الهامة  الطرق  كأحد  التجريبة  التطبيقية  العملية  بالتدريبات  والمصحوب  فكرى،  كمنطلق 

 تجديدى لدى الطالب داخل إستوديو التصميم. 

عمل تكامل المحاور المعمارية والثقافية والمهنية والتقنية إلى تعريف الطالب بالعوامل اإلجتماعية األوسع التي تؤثر عليهم  ي •

النقدي   الفكر  تسهل  التي  النتائج  إستخالص  من  الطالب  تمكين  على  تعمل  كما  التصميم.  إستوديو  داخل  إنتاجهم  وعلى 

التعامل مع التصميم كمهارة منفصلة بل شيئًا متكامل مع األنشطة الفكرية والمهنية  والمنطقي واإلبداعي لديهم. لذا، اليجب  

 األخرى بطريقة شمولية. 

من   • المعاصرة  المشكالت  عن  تكشف  التي  والعلمية  الفنية  بالدورات  التصميم  إستوديو  داخل  العملية  التمارين  إقتران  يعمل 

والف التاريخية  المسائل  عن  تبحث  التي  الدورات  والمهارات خالل  الفكرية  المدارك  رفع  على  واالجتماعية،  والفلسفية  نية 

 التصميمية وإعتبارهم كوسائل لحلول المشاكل التصميمية المختلفة بشكل أكثر واقعية وعملية.  

ة  وفهم الصل  يمكن للطالب من خالل دراستهم المتقدمة إختيار وسائل إلكتشاف المنهج التصميمى األنسب إلتجاهاتهم الفردية •

 الوثيقة بين العمل المعماري والسياق المحيط بهم. 

المصرية،   العمارة  أقسام  نلى  تلك  وبالنظر  معظم  نن  بل  األقسام.  بتلك  المتبعة  التصميم  منهجية  فى  قصور  هناك  أن   جد 

 ويظهر ذلك من خالل: التتبنى منهجية تصميمية واضحة.األقسام 

المجهود  • بنسبة كبيرة على  التصميمى  الفكر  إعتماد  التصميمية، نجد  المخرجات  المنهجيات وبعض  لبعض  من خالل مراجعة 

الشخصى للطالب، وهو مجهود ُمعتمد على ثقافة معمارية ما زالت محدودة، وموهبة شخصية مشتتة غير مصقولة بالمبادىء  

ة لديهم. مما يؤدى   إلى نِتاج تصميمي متوسط المستوى، ومما يؤدى أيضاً إلى محاكاة او نقل مباشر  والمعرفة المعمارية المرجوَّ

 لبعض المشاريع المماثلة. ومن ثم، ترجمة سطحية لتلك المتطلبات التصميمية المراد تحقيقها فى هذا التصميم.  

اتة وإمكانياتة والتى ال تتعدى خبرة  عدد المشاريع التى تعطى للطالب خالل السنة الدراسية الواحدة، يعتبر كبير مما يفوق قدر •

مدة الدراسة فى مجال التصميم المعمارى. مما يؤدى إلى تعامل الطالب بسطحية. ومن ثم، تقليل فرصة الخلق واإلبداع، وتنمية 

 القدرة التعبيرية لدية.

م و تحليل ذلك بطريقة تساعد على  عدم االستغالل األمثل للثورة المعلوماتية في مجال العمارة للبحث في أصول الفكر و التصمي -

الفرقة الثالثة
 

 

تصميم  

معمارى 

3 

ــى  ــون علـ ــروع يكـ ــوع المشـ ــداد موضـ ــالب إعـ الطـ

ــي  ــه، والت التصــميمى والدراســة الرئيســية الخاصــة ب

تجمع وتنمي المعرفة والمهارات والكفاءات والقـدرات 

التــي شــكلها الطــالب خــالل ســنوات الدراســة، وذلــك 

حيـث يتعـين  بدعم مـن واحـد أو أكثـر مـن المشـرفين.

على الطـالب أن يظهـروا المقـدرة علـى جمـع وإدارة 

ــيم ــميم  وتنظـ ــلة بالتصـ ــات ذات الصـ ــير البيانـ وتفسـ

المعمارى والعلوم التكميلية المتعلقـة بالجوانـب التقنيـة 

المختلفة، بجانب قدرتهم على اسـتخالص النتـائج ذات 

 اإلهتمام المنطقي واإلبداعي.

ــدرات  ــة والق ــتخدام المعرف ــق واس تطبي

التقنية المكتسـبة خـالل السـنتين األولـى 

 والثانية من الدراسة. 

إستخدام الحاسب   -تقدمة  م

 للمساعدة فى التصميم.
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 تطوير العملية التصميمية. 

ممارسة الطالب للتصميم  من خالل أدوات تصميمية ذات تقنية متقدمة، ولكن بطريقة غير فعَّالة وغير مطابقة للمستوى التقني   •

 .المصممة من أجله، والتى تتطلب وقتا للتعلم واإلنتاج بكفاءة، مما يعيق الشق االبداعى لديهم

تقييم عامة،   • التصميمىإستخدام طرق  للمشرول  النهائي  المنتج  بعملية تعتمد على  القيام  فى  الطالب  نجاح  ، وليس على مدى 

 تصميمية حقيقية تقوم بترجمة المتطلبات التصميمية، بطريقة تعكس المدارك الفكرية والتقنية لديه. 

 

 المنهجية التصميمية المقترحة:  -5

التقنية        والضوابط  التعليمية  للعملية  الُمنِظمة  والقواعد  المحاور  من  مجموعة  إستنباط  يمكن  السابقة  الدراسة  خالل  من 

الخاصة بالتصميم المعمارى داخل إستوديو التصميم. باإلضافة إلى أهم المقومات والمرتكزات التي تتطلبها العملية التعليميمة،  

 نة بها فى بناء تلك اإلطار العام للمنهجية المقترحة. ومن ثم يمكن إستخدامها واإلستعا 

 وصف المنهجية:

وضع   على  المقترحة  المنهجية  التصميمي   إطارتقوم  األداء  وتقنيات  المعمارى  للتصميم  مستحدثة  لمنهجية  مقترح  تكاملي 

للمعايير الفكرية والتقنية للقرن الحادى والعشري ن. ومن ثم تجريبها عبر المخرجات الخاصة بها داخل إستوديو التصميم طبقاً 

التصميمية لطلبة العمارة بالفرقة الثانية كمرحلة متوسطة، والفرقة الرابعة كمرحلة متقدمة داخل إستوديو التصميم بقسم العمارة  

 من خالل ثالث مكو ات: وذلك بجامعة األزهر، 

 : نستوديو التصميمالمكون األول: تنمية المهارات الفكرية لدى الطالب داخل 

 

 : إالباحث ( مخطط عام للمكون األول للمنهجية التصميمية المقترحة  المصدر4شكل) 

 )المعرفة(الفكر النظرى  -أ

، عبر التدريب على إيجاد معنى جديد أو حلول جديدة للمشكالت التصميمية، من خالل التوصل إلى  الفنيةاإلبداعية  تنمية القدرات -

 تصميم مبتكر، ومن خالل المعالجة الصحيحة له من أجل تحقيق هدف مادى ومعنوى ما فى المنتج النهائى. 

 من المعمارية العلوم في فقط التنظيمية، ليس لعلميةا الجوانب في التى تتمثل المعايير عبر توافر،  العلميةاإلبداعية   تنمية القدرات -

ً  ولكن والوظيفية فقط، الجمالية الناحية  ويشمل ذلك: الحلول أثناء العملية التصميمية، إلى أفضل للوصول العلوم باقي في أيضا

 الفراغ وخارج داخل العمل أداء وكفاءةللراحة   المناسبة والفراغية البيئية المنظومةمتطلبات    من خالل تحقيق  ،البيئية النواحي -

 .المعماري

مع   المعمارية والكتلة الفراغية المنظومة لتحقيق ، كوسيلةاإل شائىالجانب   - المناسبة  البنائية  اإلنشائية  النظم  تكامل  وفهم مدى 

 الفكرة التصميمية. 

عبر الرسوم التلقائية والتعبير المستقل دون التقييد بإتجاه وإسلوب    ، Expressive Creativity  التعبيريتنمية مستوى اإلبدال   -

 تصميمى محدد.

التجديدي  تنمية - اإلبدال  التطوير والتجديد وإستخدام Innovative Creativity  مستوى  الشخصية على  القدرات   ، عبر تنمية 

 المهارات الفردية. 

المهارات   - اإلهتمام  ،  اإلبتكاريةتنمية  التقليـدي(،  من خالل  )اإلطار  المعلوم  المعرفي  اإلطار  بإيجاد حلـول وأفكـار تخرج عن 

سواء أكانت على المستوى الطالبى، أو طرق التعليم، أو للمعلومات التصميمية السائدة وذلـك بهـدف الوصول إلى ما هو جديد 

  من أفكار داخل إستوديو التصميم.
 الفكر التقنى:  -ب

 خل نستوديو التصميم: دا تقنية األداء التصميميى -

ليخرج   التصميم،  إستوديو  داخل  التصميمى  المقترح  العماره  طالب  بها  يؤدي  التي  الوسيلة  التصميميى  األداء  تقنية  تعتبر 
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تصميمية من حيز الفكرة إلى حيز الوجود، و قد تعاظم دورها في بداية القرن الواحد و العشرين. فهى تتميز بأنها أداة مالزمة  

 رياً أثناء التصميم. ذهنياً و فك

 كما يتقدم مستوى هذه التقنية مع تقدم مستوى الحاسوب في الرسم و التصميم عموماً. كما تعرف تقنية األداء المادى على أنها  

 أو معرفية النظري كقاعدة المستوى على سواء العمارة لدى طالب الفهم تعمق التكنولوجية التي والوسائط  مجموعة األدوات

خالل أدوات   من العملي. حيث تطورت تلك األدوات خالل الفترات السابقة وتغيرت أشكالها وطرق إستخدامها، المستوى على

بدائية بسيطة مروراً بأدوات هندسية تم تطويرها على مدى فترات زمنية مختلفة، وصوالً إلى أدوات حديثة تعمل على ترابط 

 اآللي والمجسمات المعمارية وماكينات إعداد النماذج. والتي والحاسب ورالرقميةبالص الممثلة الفراغية البيانات والمعلومات

 للتفكير االبداعي )الباحث(  طريقة بإعتبارها المعمارى استوديوالتصميم في مكثف بشكل توظيفها ينبغي

ن تلــك األدوات التصــميمية فمن خالل المراجعات السابقة ومن خالل البحث سيتم وضع تقنية أداء تصميميى تعتمد على الدمج بي

التفاعــل تجريبيــة. مــن خــالل   -النماذج الرقمية(، بطريقــة تفاعليــة  -المجسمات التجريبية  -الثالث والمتعارف عليها )الرسم الحر

(، 2-5"، شــكل )Model-  Physical(، و"المجسمات المادية1-5"، شكل )Sketchالحر  المتبادل )ذهاباً وإياباً(  بين "الرسم

حيث يقوم الطالب بتبادل العمل بــين الرســم "، أثناء العملية التصميمية.  - Parametric- Digital Model و"النماذج الرقمية

، دون التقييــد بترتيــب أو تتــابع محــدد لتلــك األدوات  بــل (3-5شــكل )اليدوى والمجسمات والرسم بالكمبيوتر بإسلوب متوازى، 

ة عبر التجارب المتعددة.يعتمد كلياً على مدى تبلور وظهور   الفكرة التصميمية المرجوَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حيث سيتم إستخدام األدوات التقليدية اليدوية أثناء بداية تبلور الفكرة التصميمية، فهى تقنية تعتمد كلياً علــى القــدرات والمهــارات 

علــى شــفافات ثــم يــتم تعــديلها و " sketch" رسمها بطريقــة الرســم الحــرالذاتية للطالب. إذ يبدأ التصميم عادة بفكرة إبتدائية يتم 

مــن خــالل بنــاء  تصور تلك األفكار على الحاسب األلــىثم تطويرها عدة مرات عن طريق الكروكيات أو المجسمات الملموسة. 

نموذج رقمى أولى، مما يؤدى إلى المشاركة في الصراحة والوعي المبكــر واإلنتــاج والــتخلص مــن المعلومــات الضــمنية أثنــاء 

كما يمكن إعتبار هذا االسلوب ذو طبيعة إستكشافية، فبظهور أشكال معينة فى نفس الوقت من خالل الرسم أو مــن عملية الرسم.  

ريبية الملموسة أوالرقمية فى تنظيم معين كما يراه الطالب، يمهد لظهــور إمكانيــات فــى التصــميم لــم تكــن خالل بناء النماذج التج

 ً ً  معروفة لدى الطالب من قبل. كما يمكن إعتباره أيضاً إسلوبا أى يــتم تطــوير األفكــار بنــاء علــى أفكــار أخــرى فــى التفكيــر   بنائيا

ة  .  للوصول الى الفكرة المرجوَّ

 الفكر النقدى: -ت



 21فى القرن الـبمدارس العمــارة المعمارى  منهجية التصميـــم

 

JAUES,16,61,2021    1383 
 

 األفكار التي تساعد الطالب كي وتوليد المناقشة  إلى والميل والتحدي والمرونة التعامل على بالقدرة النقدي تسم إسلوب التفكيري

بموضوعية، المختلفة  التصميمية  البدائل  مع  بالقيمة يتعاملوا  نتائج تقود التي النظرية واإلهتمام  المناقشات جيدة، إلى   وتقويم 

ً  تقويما ً  معرفيا كما يقتضي ترسيخ الفكر النقدى لدى الطالب، أن تكون لدى الناقد )المعلم( خبرة كبيرة تمكنه من التحليل .  وعقليا

المعمارى  التصميم  فى مجال  المختلفة  والقبح  الجمال  تميز مستويات  يساعده على  ذوق  المناقشة، وكذلك  على  والقدرة  الدقيق 

 لقواعد النقدية، بهدف الوصول بالمنتج التصميمى إلى مستوى متقدم.  ومعرفه واسعة تساعده على تطبيق ا

لذا، فإن الهدف من ندراج النقد المعمارى كجزء أصيل من تلك المنهجية المقترحة، هو رفع مستوى النقد التصحيحى الحر  

موضوعى بشكل  الطلبة  بين  التصميمة  األراء  المعم   كما .  وتبادل  الثقافة  إثراء  في  النقد  المصمم يساهم  و  عام  بشكل  ارية 

المعمارى بشكل خاص، ويؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في النظريات المعمارية و يدفع من قيمتها.  كما يساهم  أيضاً في  

 إثراءه.  " التي يمكن إستثمارها في رفع قيمة التصميم وFeed Backsيوفر المالحظات "و فهم العمل المعماري،

حالة   نلى  المعاصروبالنظر  المعماري  تضاربالنقد  هناك  أن  سنجد  المعماري   ،  النقد  في  أزمة  خلق  ما  هو  و  اآلراء.  في 

الموضوعى بشكل خاص و بناء النظرية المعمارية بشكل عام. حيث تبرز مالمح هذه األزمة في الضعف الواضح في الخطاب  

 النقدي،  ويتجلى ذلك في ما يلى: 

 المنفذة بينما قليله هى تلك المتعلقة بمرحلة التصميم.أغلب النقد موجه للمباني  -

 تبجيل المعايير الجمالية على غيرها من اإلعتبارات الوظيفية.  -

 غياب المنهجية الواضحة المتعلقة باإلسلوب النقدى الموضوعى وكيفية ترسيخه كأداه فعَّالة فى العملية التصميمية. -

األول المكون  بلورة  يمكننا  ماسبق  التصميم    وعلى ضوء  عملية  نلى  ينظر  ال  تفاعلى  بناء  موذج  عبر  المقترحة  للمنهجية 

 . (6شكل)بطريقة متعاقبة، بل بطريقة تفاعلية، والتحرك ذهاباً ونيابًا بين أركا ه الرئيسية الثالث.

 
 ( النموذج التفاعلى للمنطلقات الفكرية الخاصة بالمنهجية التصميمية المقترحة.)الباحث(6شكل )

  المكون الثا ى: اإلطار العام للمنهج التصميمى: •

التصميمى  للمنهج  العام  اإلطار  الطالب   يتدرج  لدى  )اإلحتياجات(  )المعرفية( والمادية  الفكرية  القدرات  بناء  بشكل يعمل على 

 داخل إستوديو التصميم، وهى كالتالى:

 )المنهج المعرفى(:المنهج التمهيدى  -أ

 التصميم.من خالل البحث والتحليل والتطبيق التصميمى للمحتوى المعرفى لتلك المواد داخل إستوديو  المقررات النظرية: -

 بهدف تحقيق النقاط التالية:  من خالل الرسم النظرى والنماذج التجريبية "كأداه لتنمية القدرات اإلبداعية" المقررات الفنية: -

 . تنميه قدرة الطالب فيما يتعلق بإختيار التشكيل واللون المناسب واالحساس بها -

 . التمرين البصرى على إدراك التفاصيل الدقيقة في الواقع المادي الملموس وإدركه للنسب والحركه والظل والضوء واللون -

 )اإلعتبارات المادية(.المنهج التلسيسى، -ب

 عناصر الحركة األفقية والرأسية.  -سيات التصميم المعمارى، فيما يتعلق بالوظيفة والفراغ اإللمام بالعناصر المتعلقة بأسا -

التدريب وتعزيز البحث فى أساسيات الجوانب البيئية وعالقتها بالفراغ الوظيفى، من خالل النقل البسيط للمالحظات البيئة من  -

 خالل كلمات أو صور أو أي من األدوات األخرى.

 المكون الثالث: اإلطار التطبيقى.   •

 طرق التدريس: 
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بعضهم   الطالب والمعلمين مع  تفاعل  التفاصيل وطرق  البعض من حيث  تعليمية متعددة ومختلفة عن بعضها  هناك طرق 

النمطى والمتعارف عليه داخل   المفهوم  المعمارى. إال أن هذة الطرق تتشارك جميعها فى  التصميم  البعض داخل إستوديو 

التصمي المنهجية  فإن  لذا،  المعمارى.  التصميم  )التطبيق(  إستوديو  الفعَّال  التعليم  على  يعتمد  إسلوباً  تتبنى  المقترحة  مية 

لدي    .Active and Interactive Teachingالتفاعلى   اإلبداعية  والطرق  المرونة  مدى  على  كبير  بشكل  يعتمد  وهذ 

 األساتذة داخل إستوديو التصميم. ويمكن تحقيق ذلك عبر محورين:

واإلبتكاري - اإلبداعية  الدوافع  بالمنهجية  إثارة  الخاص  التفاعلى  التصميم  لنموذج  العملى  التطبيق  خالل  من  الطالب،  لدى  ة 

 المقترحة.

للمهارات   - التمارين  ببعض  البدء  يتم  التصميم:حيث  إستوديو  داخل  العملية  التصميمية  التدريبات  وتنفيذ  عرض  فى  البدء 

التصميم بعرضها. وي أستاذ  يقوم  والتي  المختلفة،  المعمارية  )اإلعدادالعملية  ذلك، من خالل  فى    -البحث  -الشرح  -تم  البدء 

 التصميم النهائى(.  -عملية التصميم التجريبى

 آلية التقييم 

التقييم   المقترحة، من خالل  تتم عملية  للمنهجية  والتطبيقية  النظرية  للمنطلقات  كإ عكاس  يعمل كل منها  محاور تصميمية 

 :وهى

 :بالمنطلقات النظريةمحور التقييم الخاص   -أ

 وذلك من خالل:  التكنولوجي(. اإلبداع -الفكـري اإلبداع -الفنـي اإلبداع -العلمـي اإلبداع) اإلبداعية:مستوى المهارات  -

 مستوى المهارات التعبيرية. -مستوى المهارات اإلبداعية  -

التجديدى المبنى على المعرفة واتساع دائرة الرؤية الفنية لدى الطالب(، ومدى القــدرة   ) الفكر  اإلبتكاريةمستوى المهارات   -

 علي التجديد، واإللمام باألساليب والحلول التقنية وطرق التنفيذ.

لدى الطالب، ومدى إرتباط التصميم المقترح بــالعلوم األخــرى، كعلــم الــنفس والفنــون والفلســفة   المعرفية  مستوى القدرات -

 م اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية وغيرها من العلوم التى تؤثر على العملية التصميمية.والعلو

 :بالمنطلقات التطبيقيةمحور التقييم الخاص   -ب

 التوجه النظامي : مدى تطبيق نماذج رقمية للحصول على الشكل المعماري ثالثي األبعاد.  -

 التوجه الحضاري: مدى وضوح اإلتجاه الفكرى ) إجتماعية، إقتصادية ، جمالية، رمزية(. -

تقيــيم مــدى فاعليتهــا  كوســيط مســاعد فــى رفــع تقنية األداء التصميميى المستخدمة فــى تلــك المخرجــات التصــميمية. عبــر   -

 المهارات اإلبداعية واإلبتكارية التجديدية فى المخرجات التصميمية. 

 ً  وضوعات ومحددات التقييم.: مثا يا

 .الفكرىبالجا ب   محددات خاصة -أ

 التصميمية . الفكرة -الفلسفة التصميمية  -

 مدى تعبير المقترح التصميم للمكونات الرئيسية الثالث الخاصة بالنموذج التفاعلى "المعرفة والتقنية والنقد". -

 .بالفراغ والوظيفةمحددات خاصة  -ب

 بعضها. وتباعد الوظائف بعض تجاور حيث من الوظيفية، الناحية مدى تحقيق -

 اآلمثل. الفراغات واستغاللها مدى تدرج -

 الحركة األفيقة والرأسية بالفراغات الوظيفية. فراغات الدخول وترابط وفاعلية عناصر مدى وضوح -

 للموقع وعالقتها بالبيئة.  بالدراسات التحليليةمحددات خاصة   -ت

 للبيئة المحيطة. المشروع مدى مالئمة - ودراساته المختار للموقع التصميم ثحي من المشروع مدى مالئمة -

 اإل شائي. والنظام  بالتكوين الكتلىمحددات خاصة  -ث

 الجانب اإلبتكارى التجديدى(. –للتكوين الكتلى، )الجانب اإلبداعى  التشكيلي مدى التَميُّز -

 االنشائي للتكوين الكتلى المقترح.  مدى مالئمة النظام -

 مدى مالئمة مواد البناء المستخدمة للتكوين الكتلى والنظام اإلنشائى. -

 التصميمي. بتقنية األداءمحددات خاصة  -ج

 المعماري. االظهار - تخدمة فى تطور المقترح التصميميمدى مساهمة التقنية المس -

  موذج التقييم:

المســتوى  -المســتوى التصــميمى -تــتم عمليــة التقيــيم مــن خــالل ثــالث مســتويات، وهــى "المســتوى النظــرى المعرفــى -

 التكنولوجى".

 موضوعات رئيسية. 5مواضيع التقييم:   -

 محدد تصميى.  15المحددات التصميمية:  -
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 (.x4 - 100%متقدم(، )x3 -75% (، )جيدx2  - 50% (، )متوسطx1 -25%مستويات )ضعيف  4مستويات التقييم:  -

 نقط’.18نقاط التقييم   -

يمكن تحقيقها بشكل كامل خالل المستوى المتقدم   عدد نقاط(، وهى  18x4نقطة )  72حيث أن العدد اإلجمالى لنقاط التقييم هو  

 (.6فقط.جدول)

 الباحث ( نموذج التقييم الخاص بالمنهجية المقترحة بالدراسة، والذى تم وضعة طبقا للمتطلبات والمحددات التصميمية الخاصة بها. المصدر:إعداد 6جدول )

 :(الفكرية والمادية الخاصة بالمنهجية المقترحةتطبيق المحاور )  ية للمنهجية التصميمية المقترحةالمخرجات التصميم -6

التصميمية التجريبية لطالب الفرقة الثانية )كمرحلة متوسطة(، وأخرى لطالب الفرقــة الرابعــة ) كمرحلــة   المخرجات  من خالل 

ات التصــميمية متقدمة( بقسم العمارة جامعة األزهر. بهدف معرفة مدى تأثير المنطلقــات النظريــة والتطبيقيــة لهــا علــى المخرجــ 

ومن ثم مقارنة النتائج وقياسها من خالل نموذج التقييم الخاص والُمصمم بما يتألئم مع متطلبات للطالب داخل إستوديو التصميم.  

 المنهجية المقترحة.

 تنقسم المخرجات التصميمية التجريبية نلى مستويين:

 )الفكر التجريبى( :األول المستوى •

 جامعة األزهر كمرحلة متوسطة: -التصميمية لطالب الفرقة الثانية بقسم العمارةالمخرجات 

 الموضول : -

الفكــر اإلنشــائى كــأداه تصــميمية فــى مراحــل نســتُخدم    الفكر اإلنشائي كأداه لتنمية المهارات اإلبداعية فى التصميم المعمــارى.

رأســى(، يعتمــد التكــوين المعمــارى  -متعدد الوظائف )أفقى تكوين الشكل المعمارى، من اجل إيجاد أفكار مبتكرة لتصميم فراغ

 فيه على الفكر اإلنشائي. 

 .حيث تم تحديد جزء قابل للتكرار لهذا الفراغ الوظيفى كوحدة مديولية يمكن تكرارها افقياً وبصورة خطية -

 المحددات التصميمية: -

 وتكوينات إنشائية بشكل صحيح. الوصول إلى أفكار تصميمية معمارية كنتاج لمحددات  -

 اإلندماج التام بين الفراغ المعمارى الوظيفى والنظام اإلنشائي المستخدم، بحيث اليتعارض كل منهما مع األخر.  -

 :الهدف -

 التطرق إلى األنظمة اإلنشائية النمطية والمركبة، وكيفية إستخدامها كأداه لتنمية المهارات اإلبداعية فى العملية التصميمية. -

 التطرق إلى مواد البناء المختلفة ومدى مالئمة تلك المواد للنظم اإلنشائية المختارة.  -

 تقنية األداء التصميمي المستخدمة : -

مجمول عدد   مستويات التقييم للمحددات التصميمية المحددات التصميمية  الموضول 

 متقدم  جيد متوسط ضغيف النقاط

الجا ــــــب  1

 الفكرى  

      الفلسفة التصميمية  1

      الفكرة التصميمية 2

ــراغ  2 الفـــــ

 والوظيفة

      اآلمثل  الفراغات الوظيفية واستغاللها تدرج 3

      المداخل  وضوح 4

      الحركة  عناصر 5

ــات  3 الدراس

التحليليــــة 

للموقــــــع 

ــا  وعالقتهـ

 بالبيئة 

6 

 

  للموقع التصميم حيث  من المشروع مالئمة

 ودراساته المختار

     

       للبيئة المشروع مالئمة 7

       الدراسات البيئية 8

      الموقع  تنسيق 9

ــوين  4 التكـــ

الكتلــــــــى 

والـــــــنظم 

 اإل شائية

 للتكوين الكتلى، )الجانب   التشكيلي مدى التَميُّز 10

 الجانب اإلبتكارى التجديدى(.  –اإلبداعى 

     

      االنشائي للتكوين الكتلى المقترح.   مدى مالئمة النظام 11

مدى مالئمة مواد البناء المستخدمة للتكوين الكتلى والنظام  12

 اإلنشائى المقترح. 

     

تقنيـــــــــة  5

األداء 

 التصميمي

التمكن من إستخدام التقنيات متوسطة ومتقدمة األداء بطريقة   13

 مناسبة فى تطور المقترح التصميمي.  

     

      المعماري العام االظهار 14

      القدرة على اإلقناع وإيصال الفكرة  15

 نقطة(  72/ )   =) ×   4)  + ×   ( 3×  ( + )2+ ) (  ×  1) المجمول

25%        50%        75%         100 %  
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 تقنية األداء الفكرى: إبتكـارى.  -

 .Experimental Modelsبناء النماذج )المجسمات التجريبية(  -  األدوات المادية: -

 التصميم المقترح فى شكل نموذج رقمى.إستخدام الحاسوب لبناء  -

 ( 1-)عينة البحث 1-المشرول التصميمي 

 (.7" شكل )1، تصميم فراغ وظيفى أفقى متعدد الوظائف. مجموعة ")الجمالو ات الفراغية(: النموذج األول -

(، تصميم فراغ وظيفى أفقى متعدد  shell structure -Thin-الخفيفة المنشآت القشرية)النموذج الثانى: -

 (.8". شكل )1الوظائف.مجموعة "

تصميم فراغ أفقى متعدد الوظائف. مجموعة  sComposite Structure -األ ظمة اإل شائية المركبة:)النموذج الثالث -

 (9".شكل )1"

 
 ، قسم العمارة جامعة األزهر. 1-( يوضح المقترح التصميمى األول لجزء من ممر الركاب بأحد المطارات.المصدر:مجموعة البحث7شكل )

 
 . 2-( مقترح لنظام إنشائى قشرى لجزء من فراغ ممر الركاب بأحد المطارات.المصدر:مجموعة البحث8شكل )

 
 . 1-ء من ممر الركاب بأحد المطارات.المصدر: مجموعة البحث ( يوضح المقترح التصميمى الثانى لجز9شكل )

 وذج التصميمى التفاعلى المقترح(:،)مدى تطبيق النم1-تقييم المخرجات التصميمية للمشروع التصميمى  

مجمول   مستويات التقييم للمحددات التصميمية  المحددات التصميمية  الموضول 

 متقدم  جيد  متوسط  ضغيف عدد النقاط 

الجا ــــــــــــب  1

 الفكرى  

 - - - - - الفلسفة التصميمية  1

      الفكرة التصميمية  2

الفــــــــــــراغ  2

 والوظيفة

      اآلمثل الفراغات الوظيفية واستغاللها تدرج 3

      المداخل  وضوح 4

      الحركة  عناصر 5

ــات  3 الدراســــــــ

ــة  التحليليـــــــــ

ــع  للموقــــــــــــ

وعالقتهـــــــــــا 

 بالبيئة 

      ودراساته  المختار  للموقع المشروع مالئمة 6

       للبيئة المشروع مالئمة 7

       البيئي التوجيه 8

      الموقع  تنسيق 9

التكـــــــــــوين  4

والنظم  الكتلى 

 اإل شائية

للتكوين الكتلى، )الجانب   التشكيلي مدى التَميُّز 10

 الجانب اإلبتكارى التجديدى(. –اإلبداعى 

     

      االنشائي للتكوين الكتلى  مدى مالئمة النظام 11
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 ( طبقاً للمتطلبات والمحددات التصميمية الخاصة بالمنهجية التصميمية المقترحة بهذة الدراسة. 1الخاص بالمشروع التصميى ) (التقييم7جدول )

. 

 تمت عملية التقييم من خالل ثالث مستويات، وهى: 

العمل تم التوصــل إلــى المستوى النظرى المعرفى، والمتمثل فى المستوى الفكرى التصميمى والمعرفة البيئية. فمن خالل ورشة 

بعــض المخرجــات التصــميمية والتــى تعكــس مــدى تــأثير المــدارك والمعــارف اإلنشــائية علــى التكوينــات المعماريــة المختلفــة، 

 وإستخدامها كأداه تصميمية فعَّالة تعمل على رفع المستوى التصميمى.

داخــل ورشــة العمــل بشــكل متقــدم مــن حيــث تم إختيار بعض المقترحات والتى تعكس موضوع التصــميم   المستوى التصميمى:

 الفكرة التصميمية.  

تم إستخدام تقنية أداء تصميمى المتوسطة والمتمثلة فى بناء النماذج اإلختبارية، ومن ثم اإلنتقال بهــا إلــى   المستوى التكنولوجى:

 النمذجة الرقمية لتلك النماذج ومعرفة مدى مالئمتها للفراغ الوظيفى المحدد.

 

 . تــائج المـخرجـــات التـصميمية التجريـبية -7
المقترحــات  طبقاً للمقومات الفكرية الموضحه بالنموذج التصميمى التفاعلى والخاص بالمنهجية التصــميمية المقترحــة، نجــد أن -

فيمــا يتعلــق بالتجديــد واإلبتكــار. إال أنهــا تعــددت الفكرى والمرئى التصميمية التجريبية )عينة البحث( تتسم فى مجملها بالتناغم 

فقــد تجســدت فيما يتعلق باألنماط اإلبداعية المتبعة طبقا لإلهتمامات المختلفة لكل طالب والتى تعد إنعكاســاً لمداركــة المعرفيــة.  

وفــى الــبعض  -البيئية واالنشائية والتكنولوجية(  علمـي )النواحي رجات التصميمية لدى بعض الطالب فى شكل إبداعتلك المخ

 والبصرية(.  النفسية فنـي )التأثيرات األخر فى شكل إبداع

التفكيــر اإلبتكــار والقــدرة علــى  ثم ومن والتحليل والبحث اإلبداع روح تنمية على ساعد التجريبممارسة الطالب التفكير عبر  -

بشكل خالق وظهور أفكار جديدة لم يكن من السهل الوصول إليها من خالل الطرق التقليدية والنمطيــة المتبعــة داخــل إســتوديو 

 التصميم الحالى.

اه تفاعليــة( مــن المادى والرقمى )كــأد التفكيرالتجريبىللطالب بإسلوب  المهارات الذاتيةأدى دمج إسلوب التفكير المعتمد على   -

واإلنتــاج والــتخلص مــن المعلومــات الضــمنية   المشاركة في الصراحة والوعي الُمبكرخالل التوجيه التفاعلى بين الطالب إلى  

التعاطى مع المعطيات التصميمية أثناء إلقاءها بطرق أكثر تنافسية مــن حيــث الوصــول إلــى أثناء عملية التصميم. كما أدى إلى  

ة.األهداف التصميمية   المرجوَّ

ويمكن نيجاز تقييم المشاريع التصميمية التجريبيــة المقدمــة مــن خــالل أربعــة مســتويات ضــمن اإلطــار التصــميمى للمنهجيــة 

 التصميمية المقترحة، كما يلى:

 التقييم  الموضول 

 متقدم التجديدى(.الجانب اإلبتكارى  -للتكوين الكتلى، )الجانب اإلبداعى   التشكيلي  مستوى التَميُّز

 متوسط  )الجانب المعرفى(اإلنشائي للتكوين الكتلى. مستوى مالئمة النظام

 متقدم )الجانب التقنى(.  مستوى مساهمة التقنية المستخدمة فى تطور المقترح التصميمي.

 متقدم . المعماري مستوى تقنية األداء المادى واالظهار

 النتائج العامة:
من خالل الدراسة التحليلية لعدة منهجيات تصميمية خالل الفترات السابقة وحتى الوقت الراهن، تم التوصــل نلــى مجموعــة  •

 من النتائج وهى:

األســاس لتقــديم حقائق أو قوانين تحدد حالة أو عالقة ما، بل هي قواعد خاصة بإجراءات التوجيه. فهــى   مبادئ التصميمالتُعد   -

معرفة عامة للمصممين ضمن موضوع أو مكان أو حالة ما بشــكل محــدد. كمــا أنهــا تجنــب المصــممين مــن إعــادة المراجعــة 

 اء العملية التصميمية.الشاملة لخطوات الحل المتعددة والمتفرعة لكل مشكلة يواجهونها أثن

مدى مالئمة مواد البناء المستخدمة للتكوين الكتلى   12

 والنظام اإلنشائى المقترح.

     

تقنيـــــة األداء  5

 التصميمي

التمكن من إستخدام التقنيات متوسطة ومتقدمة  13

  فى تطور المقترح التصميمي.األداء بطريقة مناسبة 

     

      المعماري العام  االظهار 14

      القدرة على اإلقناع وإيصال الفكرة  15

 ( 55/72)  =)  5×4) + ( 10× 3( + )2×2+ ) (-× 1) المجمول 

25%         50%         75%        100 % 76 % 
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ر الســريع  التوفر الطرق التقليدية ل - فــي تقنيــة األداء التصــميمى المتقدمــة تعلُّم التصميم المعماري الجهــد الكــافى لمواكبــة التغيــَّ

مما يؤدى إلــى إتســاع الفجــوة بــين التعلــيم   .وكيفية التكييف معها بشكل جوهرى ، دون اإلقتصار على اإلستخدام السطحى لها

المعماري التقليدى و طرق التصميمى الجديدة، مما يعمل على إتساع الفجــوة بــين التعلــيم المعمــاري التقليــدى وهــذا اإلســلوب 

 التصميمى الجديد.

ليليــة وتقيميــة للمشــكلة تُعتبر منهجية التصميم النظامية غير عمليــة بمــا يكفــى إلنتــاج تصــميم مثــالى. فهــي تتضــمن أســاليب تح -

التصميمية والتى تعتبر فى معظمها أراء لواضعى تلك النماذج. وعمليــاً هــى إســلوب إليجــاد طــرق تفكيــر جديــدة إلنتــاج نفــس 

 المنتج المعمارى القديم.

 خــالل مــن بالرغم من مساعى ومحاوالت التجديد الخاصة بمدرسة الباوهاوس وإمتدادتها، إال أنه كان هناك بعض من القصور -

دائرة تصــميمية شكل  أحد العلوم التطبيقية فقط، مماوإعتبار التصميم ز على "التفعيل العلمي" تارة، والتقنى تارة أخرى، يتُركال

الخاص بحرية  انبإضعاف الج ومحددة بضوابط تصميمة جعلت التعامل مع المنتج التصميمى كمنتج كمى، مما أدى إلى  مغلقة

 اإلبداع.

صميم المعمارى ببعض جامعات الدول الصناعية بتعدد األساليب الفلسفية والفكرية والتقنية. كما ال يــتم التعامــل تتسم منهجية الت -

 مع التصميم كمهارة منفصلة بل شيئًا يتكامل مع األنشطة الفكرية والمهنية األخرى بطريقة شمولية.  

لمصرية، بإسلوب منهجية التصميم التقليدية، عبر إســتعمال ترتبط منهجية التصميم المعمارى بمعظم أقسام العمارة بالجامعات ا -

الحلول المؤقته ، كوسائل سريعه إلستكشاف أكثر الحاالت مالئمة للمنتج التصــميمى النهــائى والعالقــات بــين عناصــره فــي آن 

 توديو التصميم.لدى الطالب داخل إس الذاتيةواحد. واإلعتماد بشكل كبير على مدى توافر المهارات الفكرية والمعرفية 

من خالل ما تم التوصل نليه من منطلقــات معرفيــة للمنهجيــة المقترحــة عبــر آليــة تنميــة المهــارات اإلبداعيــة  واإلبتكاريــة  •

 والنقدية. وكذلك المنطلقات التقنية داخل نستوديو التصميم، فقد تم التوصل نلى:

فردية من جهة، وإســلوب األداء التصــميمى التفــاعلى "للفكــر إستحداث منهجية تصميمية تعمل على "التكامل" بين المهارات ال -

النظرى والتطبيقى" من جهة أخرى. ومن ثم، ترجمة مكوناتهــا الفكريــة والماديــة التقنيــة عبــر تصــميم نمــوذج تفــاعلى للعمليــة 

مكوناتهــا الفكريــة التصميمية، ال يُنظر إلى عملية التصميم من خالله كخطوات متعاقبــة، بــل كخطــوات تفاعليــة تجريبيــة عبــر 

 الثالث. 

عبر المخرجــات للمنهجية المقترحة  المكونات الفكرية والتطبيقية (،  ومن خالل التطبيق الجزئى التجريبى للمحاور الرئيسية ) •

وتقييمها وقياس  سبة ما تم تحقيقة مــن النمــوذج التفــاعلى الخــاص التصميمية  لعينة البحث بمرحلتيها المتوسطة والمتقدمة،  

 بالمنهجية المقترحة، ومدى التجاوب معه، عبر  موذج التقييم الُمصمم. فقد تم التوصل نلى مايلى:

، إلــى معــاً( المــادى والرقمــى) بإســلوب التفكيرالتجريبــىللطــالب  المهــارات الذاتيــةالتفكيــر المعتمــد علــى   نسلوبأدى دمج   -

واإلنتــاج والــتخلص مــن المعلومــات الضــمنية أثنــاء عمليــة التصــميم. والتعــاطى مــع   المشاركة في الصراحة والوعي الُمبكر

 افسية.أكثر تنو  بطريقة متقدمةالمعطيات التصميمية أثناء إلقاءها 

لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة عبــر ورش العمــل التجريبيــة والتحليــل لــبعض توسيع دائرة المعرفــة المعماريــة  من خالل   -

أدى نلــى تجنــب التفكيــر المشاريع ذات البعد التجديدى، فيما يتعلق بالفراغ ونظم اإلنشاء والوظيفة والجانب التقنى بشكل عام، 

بشــكل وواإلنتقــال بالمســتوى الفكــرى إلــى مرحلــة متقدمــة    ،)التفكير الرأسى( أثنــاء العمليــة التصــميميةالتسلسلى المتعاقب  

 أسرع.

ى لــدى اإلبتكــار العامــلســاعد علــى تحفيــز ، قــد سواًء أكان عبر األداء الذهنى أو المــادى التجريب التفاعلىممارسة الطالب   -

كار جديدة لــم يكــن مــن الســهل الوصــول إليهــا مــن خــالل الطــرق التفكير بشكل خالق وظهور أفوالقدرة على    بعض الطالب

 فى العملية التصميمية. المتعاقبة

 التوصيات:
للمقررات التصــميمية وتحويلهــا مــن نظــام محاضــرات نمطيــة داخــل المــدرج إلــى   نعادة تصميم وصياغة المحتوى النظرى -

تصميمى ُمصغر مكون من عدة مواضيع، يهــدف إلــى إكتســاب المعرفــة المعماريــة عبــر التطبيــق البســيط،   -مشروع معرفى
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عرفــة المعماريــة داخــل بهدف الربط بين النظرية والتطبيق بشكل جزئى مرحلى. بحيث يكون تمهيــداً للتطبيــق الكلــى لتلــك الم

إستوديو التصميم. كما يوصى البحث باإلستعانة بالمحددات الخاصــة بمجموعــة المــواد التصــميمية ســواء أكانــت تلــك المــواد 

 المتعلقة بالجانب المادى أو المعنوى فى العملية التصميمية، والتى تم تناولها بالمنهجية المقترحة بالبحث.

وإعتبارة إسلوباً إستراتيجياً لحل المشكالت التصميمية، من خــالل ترجمــة المحصــلة المعرفيــة   تبنى نسلوب التفكير التجريبى -

المعمارية للطالب فى شكل تجارب وبدائل تصميمية متعددة، ومن ثم الوصول للحل األمثل لتلك المشكالت التصميمية. ولــيس 

 لى من المشروع والمقيدة بفكرة تصميمية أُحادية. اإلقتصار على الحلول األحادية المباشرة والمقتضبة فى المرحلة األو

داخل إستوديو التصميم على قابلية التكامل بين طرق التصميم التقليدية كأداة لبناء الخبرات الفردية مــن جهــه، التلكيد المستمر -

كــر أثنــاء عمليــة وتلك المتوافقة مع تقنيات القرن الحادى والعشــرين ، ممــا يعمــل علــى رفــع مســتوى الصــراحة والــوعي الُمب

 التصميم.
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