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 الثقافة البصریة وارتباطھا بتعلیم التصمیم
Visual Literacy and its Relation to design education 
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  Keywords لمات دالةك    :Abstract ملخص البحث
عصرنا الحالي عصر التكنولوجیا الرقمیة اصبح ھناك كم ھائل من المصادر المصورة  بشكل غیر في 

مسبوق فقد اقتحمت الصورة جمیع مجاالت الحیاة وصارت لغة الصورة تطغى على لغة الكلمات فأصبحنا 
ً وھكذا أصبحت ثقافة الیوم بصریة مما جعل مصادر المعرفة البصر یة أحد نعیش في مجتمع موجھ بصریا

أھم متطلبات التعلم بشكل عام وتعلم التصمیم بشكل خاص،ومن ھنا تظھر مشكلة البحث في الحاجة إلي 
التعرف على الثقافة البصریة كحقل معرفي بما یحویھ من مفاھیم وجوانب ومھارات ومحاولة االفادة من ذلك 

عام معظمھا بصریھ وال سیما في في تعلیم التصمیم خاصة وان مصادر المعرفة لدي دارسي التصمیم بشكل 
عصرنا الحالي، وقد ال یتمكن الكثیر من الطالب باالعتماد فقط على اجتھادھم الشخصي من تحقیق االستفادة 
المرجوه من تلك المصادر البصریة ولذلك یھدف البحث الي اكتشاف مواطن االستفادة من الجوانب المختلفة 

التصمیم لزیادة الخبرة المعرفیة والقدرات اإلبداعیة لدارسي التصمیم للثقافة البصریة  وتطبیقھا في تعلیم 
،وفي البحث تم دراسة العناصر الخاصة بالثقافة البصریة من مفاھیم وجوانب ومھارات،ثم تم عرض اوجة 
االستفادة من تلك العناصر في عملیة تعلیم التصمیم وعلي رأس تلك األوجھ النموذج االسترشادي الذي 

یھ الباحث باالستفادة من مھارة قرءاة البصریات وھي أحد مھارات الثقافة البصریة، وتوصل توصل ال
ھناك أوجھ كثیرة لالرتباط بین الثقافة البصریة من حیث المفھوم : الباحث الي مجموعة من النتائج اھمھا 

التفاعل )أ: لتصمیم في تُساعد مھارات الثقافة البصریة دارسي ا. والجوانب والمھارات وبین تعلیم التصمیم
ي قدراتھم  ّ ً مع اشكال المنتجات واستنباط المعلومات منھا مما یزید من خبراتھم المعرفیة ویُنم بصریا

وضع األفكار والتصورات المقترحة لتصمیم المنتجات الجدیدة او لمعالجة مشكالت المنتجات )االبداعیھ ب
ي التصمیم على تحلیل صور المنتجات بشكل منھجي تم التوصل لنموذج استرشادي یساعد دراس.  القائمة

  ستفادة من مھارات قراءة البصریاتالستخالص المعلومات منھا وذلك باال

 الثقافة البصریة  
 Visual literacy  

 التفكیر البصري
 visual thinking   

 مھارات قراءة البصریات
Visual forms Reading skills 

تعلیــم التـصمیـم   
 Design Education  

  

  

Paper received 24th of August 2015, accepted 14th of September 2015 published 1st of October 2015 
 

  : Introduction مقدمة
ھناك مثل قدیم یقول أن الصورة تساوي ألف كلمة إال انھ في 
عصرنا الحالي عصر التكنولوجیا الرقمیة أصبحت الصورة 

بكثیر فقد أدى توافر أجھزة التقاط الصور تساوي أكثر من ذلك 
الرقمیة، و برامج تنسیقھا، وسائط التخزین ذات السعات العالیة 
منخفضة الثمن،وتقنیات االتصال الشبكي عالیة السعة إلي توافر كم 
ھائل من المصادر المصورة  بشكل غیر مسبوق فنحن نعیش في 

تطغى على  عالم ملئ بالمثیرات البصریة وأصبحت لغة الصورة
لغة الكلمات كما اقتحمت الصورة جمیع مجاالت الحیاة فأصبحنا 

 .نعیش في مجتمع موجھ بصریا 
مصادر المعرفة  وھكذا أصبحت ثقافة الیوم بصریة مما جعل

البصریة أحد أھم متطلبات التعلم بشكل عام وتعلم التصمیم بشكل 
تأتي الثقافة  وخاص و لیس فقط اإللمام بمھارات القراءة و الكتابة، 

كمنظومة متكاملة من الرموز واألشكال والعالقات  البصریة
وتتصف ، والمضامین تحمل خبرات ورصید الشعوب الحضاري

وھي بذلك مرتبطة  وھي نامیة ومتجددة ذاتیة دینامیكیة، بسماتھ
بشكل كبیر بمجال تعلم وممارسة تصمیم المنتجات والسیما 

كذلك إن جوانب الثقافة ، دنیة منتجات األثاثات واإلنشاءات المع
البصریة من تعلم وتفكیر واتصال بصري مرتبط بشكل مباشر 

كذلك فان مھارات الثقافة البصریة ، بمجال تعلم وتصمیم المنتجات
من إدراك وإنتاج بصري البد من أن یتقنھا دراسي وممارسي 
تصمیم المنتجات ألنھا من أساسیات عملھم لزیادة قدراتھم على 

  اع واالبتكار والتخیل واالتصال الجید مع اآلخریناالبد

  : Problem مشكلة البحث
في الحاجة إلي التعرف على موضوع الثقافة  تتلخص مشكلة البحث

البصریة بما یحویھ من مفاھیم وجوانب ومھارات ومحاولة االفادة 
من ذلك في تعلیم التصمیم خاصة وان مصادر التعلم  لدي دارسي 

 ام معظمھا بصریھ وال سیما في عصرنا الحاليالتصمیم بشكل ع

حیث انتشرت صور وفیدیوھات المنتجات على شبكة االنترنت 
ً من اسھل وأھم مصادر جمع المعلومات عن  والتي ُتعد حالیا

وال یتمكن الكثیر من الطالب باالعتماد ، المنتجات محل الدراسة
من تلك  فقط على اجتھادھم الشخصي من تحقیق االستفادة المرجوه

  .مما یؤثر بالسلب على قدراتھم االبداعیة المصادر البصریة

  :  Objectiveھدف البحث
یھدف البحث الي دراسة مفھوم وجوانب ومھارات الثقافة البصریة 
ومحاولة االفادة من ذلك  في  تعلیم التصمیم لزیادة الخبرة المعرفیة 

  والقدرات االبداعیة  لدراسي التصمیم 

  :  Methodologyمنھج البحث
یتبع الباحث المنھج االستقرائي التحلیلي في دراسة الجوانب 
المختلفة المرتبطة  بموضوع الثقافة البصریة والمنھج التجریبي 
في الدراسات التطبیقیة الخاصة بتطبیق بعض من جوانب 

  ومھارات الثقافة البصریھ في تعلیم التصمیم 
  :Visual literacyالثقافة البصریة ) ١
الثقافة البصریة كموضوع أكادیمي ھو حقل من الدراسة التي "

تشمل عادة  مزیج من الدراسات الثقافیة، وتاریخ الفن، النظریة 
النقدیة، والفلسفة، وعلم األنثروبولوجي، من خالل التركیز على 

 Visual"      (جوانب الثقافة التي تعتمد على الصور المرئیة
culture, 2011 (ھتمام بموضوع الثقافة البصریة منذ لقد بدأ اإلو

ستنیات القرن العشرین عندما ظھر تأثیر التلیفزیون علي  
المعارف والسلوكیات العامھ  وكان االھتمام محصورا بین بعض 
العلماء في مجاالت تربویھ مختلفة وھم من كان لھم السبق في 

ً لمفھوم الثقافة البصریة  مثل   Johnجون دیبیس"وضع أسسا
Debes" ،"كالرنس ویلیامزClarnece Williams " ،" كولن

 Rudolfرودلف ارنھایم " ،"  Colin Turbayneتورباین 
Arnheim "روبرت ماكیم "،وRobert Mckim" كما لعبت ،

دورا ھاما في ھذا السیاق وكذلك الباحثون في " كوداك"شركة 
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مجال دراسة وظائف النصف األیمن واألیسر من المخ وفي مجال 
  .ة اإلدراك باإلضافة الي التربویین  والفنانین نظری

  :مفھوم الثقافة البصریة ) ١-١
 من واسعا مدى جوانبھ بین یحوي البصریة الثقافة مصطلح إن

 إلى الجمیلة الفنون من تمتد التي األشكال
 واإلعالنات،وكذلك التلیفزیون وبرامج الشعبیة السینمائیة األفالم
 إلى البعض یمیل ال قد في مجاالت الموجودة البصریة البیانات
، ولقد ...والطب والطبیعیة العلوم مثل ثقافیة نھاأ على فیھا التفكیر

علي ید ١٩٦٩ظھر مصطلح الثقافة البصریة ألول مرة عا م 
ومنذ ذلك الحین وحتي وقتنا الحالي وقد توالت  "جون دیبیس"

  :ر أھمھا التعریفات الخاصة بمفھوم الثقافة البصریة وفیما یلي نذك
مجموعة من الكفایات المرتبطة بحاسة  الثقافة البصریة ھي" )أ

البصر والتي یمكن تنمیتھا لدى المتعلم عن طریق خبرات 
تعتمد على الرؤیة وتكاملھا مع الحواس األخرى وتعتبر عملیة 
تنمیة ھذه الكفایات ضروریة للتعلم فعند تنمیتھا تمكن الشخص 

أن یفھم ویفسر األحداث والرموز من ) المثقف بصریا(المتعلم
واألشكال البصریة واألشیاء التي یتعرض لھا في البیئة التي 

جون " " یعیش فیھا سواء كانت طبیعیة او من صنع االنسان
  )٢٠٠٩،دیسمبرالثقافة البصریة(١٩٦٩عام  "دیبیس

فى المؤتمر الدولي الثاني عشر للثقافة البصریة  عام ) ب
"   Braden &Walker"برادن وووكر"عرف ١٩٨٠

القادر على الحصول على “الشخص المثقف بصریا على انھ 
معنى مما یراه وقادر على توصیل المعنى لآلخرین من خالل 

الصورة خیر من الف (” الصور التى ینتجھا
  )٢٠١٠كلمة،فبرایر

قدرة مكتسبة على تفسیر الرسائل الثقافة البصریة ھي ”) ج
، ھینیش"” ل ھذه الرسائلالبصریة بدقة وعلي ابداع  مث

 ١٩٨٢عام "Heinich,Molenda,Russsellمولیندا، راسیل 

  ) ١٣٩ص٢٠٠٧دوایر، فرانسیس (
القدرة علي فھم واستخدام الصور متضمنا الثقافة البصریة ھي “) د

” القدرة علي التفكیر و التعلم و التعبیر عن النفس بصریا
صورة ال( ١٩٨٢عام    Braden &Hortin"برادن وھورتن"

  )  ٢٠١٠خیر من الف كلمة،فبرایر
اعادة تشكیل الخبرات البصریة السابقة الثقافة البصریة ھي ") ھـ

مع الرسائل البصریة الواردة للحصول على معنى مع التركیز 
 Sinatra "على االجراءات التى یتخذھا المتعلم للتعرف علیھا

   )٢٠٠٩دیسمبر ،الثقافة البصریة( ١٩٨٦ عام"سینیترا
القدرة علي تفسیر الرسائل و تولید الصور الثقافھ البصریة ھي " )و

   ٢٠٠١عام "لتوصیل األفكار و المفاھیم
Electronic Journal for the Integration of 

Technology in Education, 2001)(  
من التعریفات السابقة یتضح ان الثقافة البصریة ھي مجموعة من 

كتَسبھ  ُ اي یمكن تنمیتھا عن طریق التعلیم (المھارات البصریة الم
والتي تمكن الشخص من التعلم والتفكیر والتواصل ) والتدریب

  )التفاعل بصریاً ( بصریاً 
  :جوانب الثقافة البصریة) ٢-١

للثقافة البصریة ثالث جوانب ھي التعلم البصري والتفكیر 
. )١( البصري واالتصال البصري وھي موضحة بشكل رقم

ذات (نب في توجھھا و كونھا عملیات داخلیةوتختلف تلك الجوا
، فالتعلم البصري )مرتبطة باألخرین(أو خارجیة ) تفاعل ذاتي

ذاتیھ (عملیة لھا بعدین داخلي وخارجي فھي مزدوجة االتجاة 
حادي االتجاه )وذات عالقة باآلخرین ُ ،بینما الجانبین اآلخرین أ

بط باآلخرین فالتفكیر البصري عملیھ ذاتیھ واالتصال البصري مرت
ص ٢٠٠٧دوایر، فرانسیس) (٣( ،)٢( كما ھو موضح بشكلي رقم

١٤٢،١٤١ (  

  
  جوانب الثقافة البصریة) ١(شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متصل الثقافة البصریة)   ٢(شكل رقم 
 

 توجھ جوانب الثقافة البصریة) ٣(شكل رقم 

االتصال 

  البصرى
االتصال 
 البصرى

 لتعلما
 البصرى

 لتفكير ا
 البصرى

جىراخ داخلى  

 لتفكير ا
 البصرى

  لتعلما
 البصرى

  االتصال
 البصرى
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  :visual thinkingالتفكیر البصري) ١-٢-١
 أوالتفكــیر التصویري(Visual Thinking) التفكــیر البصري 

(Picture Thinking)المكاني / أو التعلـم البصــري 
(Visual/Spatial Learning)  أو التعـــلم بالجانــب األیــمن

،وھـــو عملیة   (Right Brained Learning) مـــــن المـــــخ
( التفكیر الناشيء عما نراه باستخدام الجانب األیمن مــــن المخ 

ث یتـم مـن خالل حی) وھو المسئول عن معالجة األفكار االبداعیة
ھــذه العملیة تنظــیم  المعلومات المتتابعـة والملتقطـة بالعـین 
، بصورة بدیھــیة ومن ثم تخزینھا لالستفادة من مستقبال

والمتمیزون فى ھذا النوع من الفكر لدیھم المقدرة العالیة على 
مع كل من األفكار  اإلبداع وبلورة تفكیرھم والتواصل بدرجة عالیة

  .خاص اآلخرینواألش
تنظیم " التفكیر البصري بأنھ" ویلمان Wileman"ویعرف 

الصور العقلیة التي تدور حول األشكال والخطوط واأللوان 
 Robertربورت ماك كیم "أما ، "واألنسجة والمكونات

Mackim "التفاعل بین الرؤیة "فیصف التفكیر البصري بأنھ
ویعرف ، ) ١٤٣ص ٢٠٠٧دوایر،فرانسیس(" والرسم والتخیل

 العملیات من كمنظومة" التفكیر البصري " حسن ربحي مھدي"
 اللغة وتحویل البصري الشكل قراءة على الفرد قدرة تترجم

 واستخالص، لفظیة لغة إلى الشكل ذلك یحملھا التي البصریة
  )٢٥ص ٢٠٠٦مھدي ،حسن ربحي( "منھ المعلومات
  :التفكیر البصري ما یلي ن التعریفات السابقة ویتضح م

عدم وجود فاصل بین الرؤیة والتفكیر، حیث یبدأ التفكیر  - 
، البصري بالمعلومات المشاھدة عبر العین و المرسلة إلى المخ

ثم ما یستتبع ذلك من نشاط عقلي یدور في المخ لتفسیر ما 
تھ وھذا ھو تجاه ما تم رؤی) رد الفعل(یجري و التجھیز للتفاعل 

  .التفكیر بعینة
والتي ھي رسوم ) العقلیة(التبصر من خالل الصور الذھنیة - 

عقلیة للخبرات والمدركات الحسیة، والتي یعتمد علیھا العقل 
حیث ، عند تعاملھ مع ما یحیط من مثیرات داخلیھ وخارجیة

  .تكون تلك الصور الذھنیة الذاكرة البصریة لإلنسان 
وعة من المھارات المھمة التي یجب على وللتفكیر البصري مجم

دارس التصمیم ان یتقنھاعند قراءتھ لشكل المنتجات وھي موضحة 
  )٢٥ص٢٠٠٦مھدي ،حسن ربحي : (بالشكل التالي 

  

  
  مھارات التفكیر البصري) ٤(شكل رقم 

  :Learning visualالتعلم  البصري) ٢- ٢- 1
الصور (یشیر التعلم البصري الي التعلم من خالل البصریات

، واألبحاث في مجال ) والرسوم التخطیطیة والوسائط المختلفة
دوایر، فرانسیس ( .تصمیم البصریات بھدف التعلیم 

  )١راجع شكل ( )١٤٧،ص٢٠٠٧
یربط األفكار  وتدریس تعلیمالتعلم البصري ھو نمط كذلك 
 والتقنیات بالصوراألخرى  المعلوماتو  والبیانات والمفاھیم

واحد من ثالثة أنواع أساسیة من أنماط التعلیم في  النمطھذا و،
واسع االستخدام  والذي یتضمن " VAK/VARKفلمنج "نموذج 
 ً  ;.Leite, Walter L (. التعلم السمعيو  التعلم الحركيأیضا

Svinicki, Marilla; and Shi, Yuying 2009 p2(  
, رئیسي للتعلم كمصدر  على حاسة البصر مدعتفالتعلم البصري ی

 فمن خالل المشاھدة یتعرف الدارس على المحتوى ویتعلمھ
% ٨٠،وتشیر األبحاث الي أھمیة ھذا النوع من التعلم حیث أن 

في  ب یحتفظون بالمعلومات المعروضة في شكل مرئي من الطال
الغالبیة (یتعلمون بالطریقة السمعیة فقط  من الطالب% ٢٠مقابل 

  . )مین بصریینالعظمى من الطالب متعل
   :من ممیزات التعلم البصري و
فالطالب یتذكرون     :ئھاسرعة استدعاحفظ المعلومات و) أ

المعلومات بشكل أفضل ویستطیعون استرجاعھا والوصول إلیھا 
ً ولفظیاً    بسھولة عندما یتم تمثیلھا وتعلیمھا لھم بصریا

فالصور واألشكال أكثر بالغة  :التغلب على صعوبات التعلم  )ب
   .  في التعبیر األفكار المجردة والحقائق والمفاھیم 

ان استخدام الصور واألشكال والوسائط :ھ في التعلم المتع )ج
المتعددة  یجعل عملیة التعلم شیقة ویكسر ملل سرد المعلومات 

 بشكل نظري بحت  

مكنھ تعرض النماذج المرئیة للمتعلم  إن  :عتنمیة الخیال المبد) د
 وھي، كما تُثري ذاكرتھ البصریة من إضفاء لمسات إبداعیة علیھا

  .یة الالحقة اإلبداع ذخیرتھ ألفكاره
إن تمثیل البیانات : والتفكیرالناقد ھالتدریب على دقة المالحظ )ھـ

والمفاھیم بشكل مرئي یساعد على تطویر المستویات العلیا للتفكیر  
ث یتمكن الطالب من التحقق من البیانات وتحلیلھا بصریا ومن حی

ثم یبدأون بطرح األسئلة ویتوصلون في النھایة الستكشاف 
 .  المعنى

  :visual communicationاالتصال  البصري) ٣-٢-١
محاولة "اإلتصال البصري بأنھ " Wilemanویلمان "عرف 

الجنس البشري الستخدام الرموز التعبیریة والخطیة للتعبیر عن 
دوایر، (" األفكار ولتعلیم الناس داخل وخارج النظم التعلیمیة 

كذلك االتصال البصري ھو   ، )١٤٥ص٢٠٠٧فرانسیس 
نقل  یتم ،حیث التواصل من خالل األدوات والوسائل البصریة"

نظر الیمكن قراءتھا أو  ھیئاتلمعلومات في األفكار وا
یة التوضیحالرسوم التصمیم الجرافیكي، و،الرموز،رصوكال(الیھا
االتصال ف وتلك الھیئات اكثر  تأثیرا في المتلقي ،،)... نالواأل،

 David Sless) ".جزئیا أو كلیا على الرؤیةالبصري یعتمد 
1981 p187)   

احد حاالت عملیة االتصال مما سبق یتضح ان اإلتصال البصري 
ولھا نفس مكونات عملیة االتصال من مرسل ومستقبل ورسالة 

وعملیة   بصریة االأن الوسیلة المستخدمة ھنا)وسیلة(وقناه
االتصال البصري ایضا عملیة تفاعلیة اي ال یكفي ان یعبر 

یكون ھناك تبادل البد أن  مانوإالمرسل بصریا عن نفسھ ولنفسھ  
أن یفھم المستقبل معاني الرموز (مرسل و المستقبل للمعنى بین ال

ستخدَمة من قبل المرسل ویبدي رد فعل تجاھھا ُ   )البصریة الم
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  : skills literacyVisual مھارات الثقافة البصریة) ٣ -١
مھارات الثقافة ( :للثقافة البصریة ثالث مھارات اساسیة وھي 

  )٢٠١٠ابریل البصریة ،
  البصريإلدراك ا مھارات )١
  قراءة البصریات مھارات) ٢
  اإلنتاج البصري  مھارات)٣
 Visual perception اإلدراك البصري مھارات )١-٣-١
 slskil:  
 التي یجریھا العقلیة المركبة قصد باإلدراك البصري العملیاتیُ 

البشرى لتفسیر صور المرئیات واعطائھا المعاني والدالالت  المخ
 طریق عن یرى اإلنسانفالعین،  شبكیة تسجیلھا على وذلك بعد

 الحیث انھ ولكن ھذه الرؤیة ال تضیف الي خبرتھ شیئا  عینھ
عقلھ بواسطة عملیات  طریق عن اإلیدرك حقیقة تلك المرئیات 

ي  تتشكل تبعا  لخبراتھ  السابقة وتُشكل خبراتھ االدراك المعقدة الت
ً الالحقة ، وبشكل عام یدرك االنسان األشیاء  المحیطة بھ اوال

ً بصریأ ثم یتم التحقق منھا عن طریق حاسة اللمس   .ادركا
 ومن، البصري اإلدراك تناولت التي النظریات وھناك الكثیر من

المبادئ  التي توصلت إلي  Gestaltالجشطالت  نظریة أھمھا
 الدین ،بدردرویش( :التالیة فیما یخص االدراك البصري

 )٤ص٢٠٠٨مصطفى
 عملیات یتبعھا بل فقط العین على یعتمد ال البصرى اإلدراك )أ

 شبكیة على المرئیات تسجیل صور بعد البشرى المخ یجریھا مركبة
   .العین
وأسھل في إدراكھا  مع العقل تجاوبا أكثر یكون األشكال أبسط) ب

 .علیھا التعرف في لجھد حاجتھا ، لعدم
تدرك األشیاء في البدایة بشكل عام أو ككل عام ثم نقوم ) ج

 مجرد لیس" الكل العام " ،وأن ھذابتحلیلھا و ادراك تفاصیلھا 
 ھو بل أضالع مجرد أربعة لیس فمثال المربع هألجزاء تجمیع
ُنظم التي الكلیة الصیغة  الصفة تأخذ كي  األربعة األضالع ھذه ت
المبدأ السابق قانون اإلدراك  بالمربع و یمثل ھذا الخاصة الكلیة

  .  األساسي الذي توصلت إلیھ مدرسة الجشطالت
قوانین (القوانین التي توضح الكیفیة التي تُدرك بھا األشكال) د

كالشكل والخلفیة، التشابھ، اإلغالق، ) التنظیم االدراكي
  .التقارب،االستمراریة 

رة إلي تفسیر ظاھرة الخداع البصري  حیث ترجع ھذه الظاھ) و
  التي تحتوي على ) الذاكرة البصریة(الخبرة البصریة 

معلومات مكانیة واضحة أكثر من المعلومات الصادرة عن المثیر 
  نفسھ، وتعتمد في تحلیلھا لھذه ا) الشئ أو المنتج(البصري

لظاھرة على دراسة آلیات اإلدراك البصري في كل مراحلھا ا
لتحلیلھا وتخزینھا بدایة من نقل الصورة عبر العین وصوال 

  .وجعلھا احد خبرات اإلنسان 
  :إلدراك البصري ت امستویا )١-١-٣-١

 تبدأ یدرك االنسان األشیاء المحیطة بھ على أربعھ مستویات وھي
بإدرك الشكل ثم ادراك اللون ثم ادرك العمق واخیرا ادراك 

 على یعتمد الذي اإلدراكي نضجھ لمستوى تبعاً  وذلكالحركة 
القطان ،احمد عبد ( بھا مر التي الخبرات ومدى نیةالس مرحلتھ

  .)٧٦ص٢٠٠٦المنعم حامد 
  :اإلدراك البصري مھارات انماط )٢-١-٣-١
  :عدة مھارات من اھمھا إلدراك البصريل 
  :  Visual Discriminationالبصري  التمییزمھارة ) أ

 القدرة على المطابقة بین األشیاء البصري التمییز تتضمن مھارة 
مالحظة اوجھ الشبة واالختالف بینھا من خالل خصائصھا ،أي 

ف تلك األشیاء على تصنی،ثم من حیث الشكل واللون والحجم 
   . )٢٠١٠مھارات الثقافة البصریة ،ابریل (اساس خصائصھا

تختص مھارة التمییز البصري بالقدرة على فصل العالقات كذلك و

المتشابكة عن بعضھا البعض   ردات أو األنماط البصریةالمفاو 
على ثم التعرف على  خصائص كل منھا بشكل منفرد ، والتعرف

 . قات والمفردات واألنماطالاوجة التأثیر والتاثر بین تلك الع
   )٨ص ٢٠٠٤صادق احمد صادق،(
 Discrimination التمییز بین الشكل واألرضیةمھارة ) ب

Figure-Ground:  
 من یزهیتم مھارة  إلى جسم أي شكل إلدراك اإلنسان یحتاج
 مالمح تظھروتتضح الجسم مع الخلفیة تباین حالة ففي خلفیتھ،
 صحیح، والعكس إدراكھ، المشاھد على یسھل وبالتالي الجسم

ً ) ٥(شكل ویوضح  طریق عن بالخلفیة الشكل تأثر یبین نموذجا
 الشكل إدراك ویعتمد روبن الدانماركي النفسي العالم وضعھ رسماً 
  )Lam, William 1977.P.16(. لخلفیةل المشاھد اختیار على

  
 شكل روبن الخادع )٥(شكل رقم 

 Spatial)االدراك المكاني(مھارة ادراك العالقات المكانیة) ج
Perception:  

القدرة على ادراك ابعاد  ھالمكانیالعالقات دراك مھارة ایقصد ب
كذلك ادراك ،و) البعد الثالث(األشیاء طولھا وعرضھا وعمقھا

تلقي  مواضع األشیاء ُ ویستعین بالنسبة لبعضھا البعض وبالنسبة للم
 أمل ،األحمد( بالعدید من الدالالتفي ذلك االنسان 

 من بعدد فمثال الدراك العمق یتم االستعانة،  )١٥٧ص٢٠٠٦
   .والوضوح والحجم والظالل الضوء أھمھا البصریة اإلشارات

 visual )األشكال البصریة(قراءة البصریات مھارات:  )٢-٣-١
 skills Reading forms :  

وتدریبھ علیھا  طالبلمة المكتوبة یتم تعلیمھا للإذا كانت قراءة الك
بأسالیب متعددة منذ نعومة أظافره فإنھ یتعین أیضا تعلیمھ كیفیة 

حتى یتمكن من اللغتین اللفظیة  )الصور(قراءة األشكال البصریة
اللغتین على اھمیة ع التعلیمي یؤكد وغیر اللفظیة ، خاصة وأن الواق

ن وإذا كا طالب،لل المعنى یصالإتُساھم في كوسائل اتصال متكاملة 
 أشد ضرورهالف بصفھ عامة في حال المتعلمین األمر ضروریاً ھذا 

بالنسبة  ة األشكال البصریةدارسي التصمیم الذین تمثل لغالنسبھ لب
تكوین ثقافتھم الخاصة دراستھم او في  في سواء اً أساسی اً محورلھم 

دارسي وتنمیة قدراتھم االبداعیة ، األمر الذي جعل من تدریب 
 للمنتجات ھرات قراءة األشكال البصریالتصمیم على مھا

ھا وتوجیھھم ومساعدتھم على اكتسابھا ضرورة ملحة خاصة وأن
من لیتمكن  تتصف بالعمق القیام بعملیات عقلیةمن الدارس  تتطلب
 ادراك(اقراءة واعیة وتحلیل محتواھ ھالبصری تلك األشكالقراءة 

 العلماء حولراء آ ولقد اختلف ،)حملھاتالمعاني واألفكار التي 
   :اھم تلك اآلراء  ما یلي، وفیالبصریات قراءة تحدید مھارات 

في ثالث مھارات ھي ) ١٩٩٦( Pettersson ما حدده بیترسون) أ
: (Petterson, 1996p67)     
 وصف إلى )الصورة(البصري شكلال تحویل أي: الترجمة )١

 .وصفاتھ أجزائھ مالمح مبیناً  لفظي
 . الشكل عناصر بین الترابطیة العالقات بإیجاد :التفسیر )٢
 العالقات في والمغالطات الفجوات توضیحب : التقویم )٣

 .بینھا والتقریب
حددھا في أربعة مھارات  فقد) Fredetle١٩٩٤ (أما فریدیتل ) ب

 )٦٨ص٢٠١٠عاید محسن ،سعدیةالفضلي (:تتمثل في
  .بیترسون عند الترجمة ویقابلھ :الوصف )١
 الدقیقة التفاصیل تحدید على المتلقي قدرة ویعني : التحلیل )٢
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 مكوناتھا بین العالقات وإدراك الصورة في الموجودة
 استجابات تولید على المتلقي قدرة ویعني :التفسیراالبتكاري )٣

  شكلال یستحثھا شخصیة وتصورات ومعان وتعبیرات
  .فیھ )الصورة( البصري

 تفسیر على المتلقي قدرة ویعني :التفسیرالناقد )٤
 ویقابلھ خارجیة ومحكات معاییر ضوء في )الصوره(الشكل
  . سابقھ عند التقویم

 عبد( :بینما یحددھا عبد المنعم  في سبع مھارات تتمثل في ) ج
  )٩٢ص ٢٠٠٠ دمحم المنعم،علي

 هعناصرو المثیرالبصري إلى بالتعرف وذلك: التعرف )١
 .وتسمیتھا

  .تفصیالتھ وتحدید عناصرالمثیرالبصري بوصف: الوصف )٢
 وتجمیعھا عناصرالمثیرالبصري بتصنیف وذلك :التحلیل )٣

 واستدعاء المعرفیة معلوماتھ شبكة في موقعھا لتحدید
 . بھا المرتبطة السابقة  الخبرات

 بعضھا عناصرالمثیرالبصري بربط وذلك :والتركیب الربط )٤
     المعاني حول واقتراحات فروض وضع ومحاولة ببعض،

 بعضھا العناصرمع ھذه تركیب استخالصھاعند یمكن التي
  .متكامل كل في

 الالزمة التفسیرات بتقدیم وذلك :المعنى التفسیرواستخالص )٥
 ،البصري المثیر من ھالمستخلص نىاالمع حول لالفتراضات

 رسالة اتتضمنھ يتال نىاالمع باستخالص یتعلق قرارإلى یتوصلو
  .مفاھیم من بذلك یرتبط وما المثیرالبصري

 المستخلصة والمفاھیم المعانى بتوظیف ویتم : اإلبداع )٦
  تغیرات شكل على ذلك ویظھر عدیدة مواقف في الستخدامھا

 . سلوكیة
 تقدیم مع جوانبھ كل من المثیرالبصري إلى یوجھ الذي :النقد )٧

 .المثیر بتطویرذلك تتعلق التي االقتراحات
یتضمن احدي  تیاالبصر لقراءةتصورا  الحصرى وضعولقد ) د

   )٤٠،٣٩ص٢٠٠٤ كامل ،أحمدالحصري(:عشر مستوى
 )بصري شكل(توضیحي رسم یسمي ان على القدره : التعرف )١

   عناصره ویحدد
 رسم في المفقوده األجزاء تحدید :لفظي الغیر االستدعاء )٢

   دراستھ لھ سبق )بصري شكل(توضیحي
 المرتبطھ اللفظیة المعلومات استدعاء:اللفظي االستدعاء )٣

     دراستھ لھ سبق )بصري شكل( توضیحي رسم بعناصر
 )البصري الشكل( التوضیحي الرسم  ترجمة: الوصف )٤

   لھا المكافئھ اللفظیة اللغة الي البصریة اللغة من ومكوناتھ
  .اومضامین معان اي اضافة دون

 األشیاء بین واالختالف الشبھ اوجة دتحدی: المقارنة )٥
 في )بصري شكل(توضیحي سمبر عنھا المعبر ومكوناتھا

    والوظیفة والطول والحجم والشكل كالنوع ینھمع معاییر ضوء
 في توضیحیة برسوم عنھا المعبر األشیاء تجمیع : التصنیف )٦

  .معینھ صفات او معاییر اساسي على مجموعات
 رسوم مجموعة أو توضیحي رسم مكونات ترتیب : الترتیب )٧

  ....)مبدأ،خاصیة قانون،(ما لعالقة وفقا توضیحیة
 لعالقات الصحیح االستخدام :للعالقات المباشر االستخدام )٨

 معبر مشكلة مع التعامل في...)مبادئ، قوانین،( سلفا محدده
  .دراستھ سبق توضیحي برسم عنھا

 الي معلومات من لدیة ما خالل من الفرد قدرة:التفسیـر )٩
    عنھا معبر ظاھرة تكمن التي األسباب الي بنفسھ التوصل

  )بصري شكل(يتوضیح برسم
 او حدث او وضع علیھ سیكون ما توقع على القدرة : التـنبـؤ )١٠

             اسباب ذكر مع توضیحي برسم ھاعن معبر ظاھرة
   التوقع ھذا

 للتعامل المناسبة االجراءات تحدید على القدرة: مشكلھ حل )١١
 على بناءاتوضیحي، برسم عنھ معبر ألوفم غیر موقف مع

 الصریحة وللمعطیات الموقف ھذا في للمطلوب تحلیلھ
     .عنھا المعبر والضمنیھ

ید ومن خالل ما سبق  یتضح أن الباحثون قد اختلفوا في تحد
اتفقوا على انھا م البصري إال أنھ شكلالمھارات الالزم لقراءة ال

، وتنتھي  اهمحتو وصفالتعرف على الشكل البصري و  تبدأ
 ة فیھ لمحاولة التوصل للمعني المرادمتضمنتفسیر المعاني الب
بمراجعة اراء العلماء حول مھارات قراءة البصریات خاصة و

المھارات المتفق علیھا وكذلك باالستفادة من مھارات التفكیر 
أن نستخلص  المھارات   یمكنالبصري السابق ذكرھا بالبحث 

  : اآلتي تتمثل في والتيلقراءة الشكل البصري  المطلوبھ
 .البصري شكلال محتوى ووصف الحظةم )١
 بینھا العالقات الدرك الشكل عناصر تحلیل )٢
 ستنتاجإ لمحاولة الشكل في المتضمنة المعلومات تفسیر )٣

 المراد المعني
 . منھا واالستفاده المستنتجة المعلومات تقییم )٤
 Visual Production االنتاج  البصري مھارات:  )٣-٣-١

Skills:  
 يالبصر لیالتخ من ربیك قدر البصرى االنتاج راتمھا تتطلب

Visual Imagery،  انتاج على القدرة البصريویقصد بالتخیل 
 ةیالبصر شكاللأل نظرال فعند ، Mental Images ةیذھن صورة

مھارات الثقافة (   ھال یةذھن صورة وتتكون االدراك حدثی
     )٢٠١٠البصریة ،ابریل 

 علیا عقلیة عملیة بأنھ العقليالتخیل "   Worrenوارن"ویعرف ، 
 ، السابقة الخبرات بین جدیدة عالقات إنشاء على جوھرھا في تقوم

  من قبل بھا للفرد خبرة ال وأشكال صور في تنظمھا بحیث
ریتشاردسون  "أما ، )٥٥ص١٩٩٤دمحم اللطیف خلیفة،عبد(

Richardson" شبھ أو الحسیة شبھ الخبرات جمیع بأنھ فیعرفھ 
 غیاب في وتتواجد بھا ذاتي وعي على نكون التي اإلدراكیة
 محفوظ ،سھیر( لھا المنتجھ  الحسیة المثیرات

  .)١٦٩ص١٩٩٩أنور
  :ما یلي یتضح  ومن التعریفات السابقة

ھو حالة خاصة  للتخیل العقلي، فالتخیل بصري لالتخیل ا )أ
نبن ُ ) بي على  رؤیھ المثیرات البصریة البصري ھو تخیل عقلي م

 دراكاإل وراء الكامن التمثیل شكل ھي بشكل عام الذھنیة الصور
 تمثیال للتفكیر في شئ ما، وبذلك قد تكونولكن ایضا  حسي مثیر ل

او ان  )مثیر بصري( أن تمثل واقع خارجيیمكن للصور الذھنیة 
       ) افكار( تمثل واقع داخلي

 إلیھا یلجأ التي الھامة العقلیة العملیات إحدى التخیل عملیة) ج
   حیث، ةدالجدی والخبرات األفكار على للحصول اإلنسان
 خالل من  التقلیدیة غیر األفكار من عدد إنتاجعلى  الخیال یساعد
  . مختلفة زوایا مناألشیاء  رؤیة

 في التذكر والیات الذاكرة خزین على تعتمد التخیل عملیة) د
     ذاكرتھ في االنسان بھا یحتفظ التي المعلومات استرجاع

حیث یقوم بعملیات تركیب الحاضر في جدیدة بصیغ یربطھاالتي و 
  .ودمج لتك المعلومات

     :ل ـخیـة التــف عملیـوظائ) ١-٣-٣-١
 عبد مجدي حبیب،(: لعملیة التخیل بشكل عام وظیفتین

  )٥٩ص١٩٩٧الكریم
   :Reproductive Imaginationاالسترجاعیة  الوظیفة) أ

الفرد للصور الحسیة التي كانت موضوع وتتجلي في استعادة    
  التفكیر

  :Innovation imagination االبتكاریة الوظیفة )ب
نتاج صور ال توجد في الواقع على إوھو القدرة على تركیب و
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نھا ، وإالرغم من ان عناصرھا ومكوناتھا مستمده اصال من الواقع 
  تتصف بالجدة والفائدة 

ن ــتكویة ـالعقلي لألشیاء وأللی )التخیل(التمثیلة ـــأللی )٢-٣-٣-١
  :)اتالتصوروضع (األفكار

ثالث مراحل اساسیة  لألشیاء تتم على آلیھ التمثیل العقلي إن
 )٩٥،٩٤ص٢٠٠٨،دمحم فرید حسیناحمد( )٦(موضحة بشكل 

   :وھي
  ): Primary processingالمعالجة األولیة(المرحلة األولي ) أ

) المنتج(الحسي للمثیر البصريوھي المرحلة الخاصة باالدراك 
صورتھ على شبكیة العین وتكوین ما  من خالل رؤیتھ بالعین وطبع

ھي تخطیط اولي ثنائي و retinal imageیسمى بالصورة الشبكیة 
یحمل سمات المنتج من  2D Primary Sketchاألبعاد للمنتج 

، وتلك الصورة الشبكیة ...الوان ومالمس وابعاد وموضع وحركة
  .یتم نقلھا بعد ذلك الي عملیة المعالجة العقلیة

 secondaryالمعالجة الثانویة (المرحلة الثانیة) ب
processing : (  

 ،descendant processing)الساللھ(وھي تسمي بمعالجة النسل 
 ة للصورة الشبكیة ثنائیة األبعادیوھي اولي مراحل المعالجة العقل

 )٧انظر شكل ("sketch 2.5"حیث یتم تحویلھا الي ما یسمى بـ 
للتعرف علیھا وفھم  وذلك بتفكیك مكونات الصورة ثنائیة األبعاد

ذاكرة لتكوین المخزنة في ال من خالل مقارنتھا بنظیراتھاعناصرھا 
وآلیة    "sketch 2.5"وھي  لتلك المكوناتنماذج مدركة عقلیا 

وتحلیلھا باالستعانة بأسس ومفاھیم نظریھ  تلك المرحلة تم تفسیرھا
الجشطالت ونظریة ادراك األشكال من خالل 

والتي  Recognition By Components( RBC(المكونات
  )geonsجیونات( تعتمد على تجزئھ الجسم الي مكونات بسیطھ

  ) : Recognitionاالدراك العقلي(المرحلة الثالثة) 
مكونات الصورة ثنائیھ األبعاد  بناءاعادة وفي ھذه المرحلة یتم 

بشكل یفھمة العقل  )الجیونات( التي تم تفكیكھا في المرحلة الثانیة
الحقیقي،  )المنتج(بنفس عالقة تلك المكونات في المثیر البصريو

ثالثیة في صورة ذھنیة )المنتج(البصريمثیل المثیروبذلك یتم ت
لتصبح  كرتھیخزنھا اإلنسان في ذا )صورة مدركة عقلیاً (األبعاد

تخدامھا في احد جزیئات المعرفة التي یستدعیھا االنسان الس
مثال آللیة التمثیل العقلي لوحدة اضاءة ) ٧(بناءات جدیدة ، وشكل

  مكتبیة

  
  )تكوین صور ذھنیة( آلیة التمثیل العقلي  )٦(شكل رقم 

  
  مثال آللیة التمثیل العقلي لوحدة اضاءة مكتبیة )٧(شكل رقم 

تتم بآلیة عكسیة لعملیة  )اتوضع التصور(تكوین األفكار عملیةن إ
حمد فرید  ،ماحمد() ٨(التمثیل العقلي كما ھو موضح بشكل

التمثیل العقلي للحل ( ، فھي تبدأ بالفكرة) ٩٨،٩٧ص٢٠٠٨حسین
وذلك  داخل العقل في صوره غیر واضحة المعالم) المقترح 
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،ثم یبدأ  باالستفادة مما سبق تخزینھ من صور ذھنیة ذات صلھ 
مجموعة محددة من (العقل باستحتضار العناصر األولیة المكونھ

 عالقات مكانیة تبادلیة لتلك العناصر وعمل لتلك الفكرة  )الجیونات
یتم استبعاد  البدائل المقترحةللحصول على مجموعة كبیرة من 

اآلخر لالعتقاد بأنھا األصلح للحل  بعضھا وترشیح البعض
 2.5، وتلك العالقات المكانیة للجیونات تكون ما یسمى بـ المقترح

sketch" "،  بعد ذلك یتم تناول تلك البدائل المقترحة والمرشحة

داخل (تلو اآلخر التمام عملیة تحویلھا من صور ذھنیة واحداً  كحل
تھا وتحلیلھا یمكن دراس )خارج العقل(الي صور مادیة )العقل

ّألمر  وتطویرھا فیما بعد وتكون الصور المادیة في بدایة ا
مستوي (قاورأمجسمھ مرسومھ على  )sketches(تخطیطات 
اد بحیث اذج مجسمة ثالثیة األبعمثم یتم تجسیدھا بن )ثنائي األبعاد

  .قبولھا او رفضھا او تطویرھایمكن زیادة االحساس بھا ل
  

  
  )٩٧ص٢٠٠٨  دمحم فرید حسین احمد،() ٨(شكل رقم 

  لألشیاء ، ومراحل التكوین العقلي لألفكار التمثیل العقلي مراحل
كما سبق ووضحنا في عملیة تكوین العقلي لألفكار فان دراسي 
التصمیم یحتاجون الي تحویل التصور الذھني الي صورة مادیة 
ملموسھ یمكن لآلخرین رؤیتھا واالحساس بھا وذلك من خالل 

 2Dتخطیطات ثنائیة األبعاد( موعة من األسالیب كالمساقطمج
Sketches (او المناظیر)2.5 Sketeches ( او النماذج ثالثیة

والتي یتم انجازھا یدویا اعتمادا علي ) 3D Models(األبعاد 
المھارات الذاتیة للمصمم او یتم انجازھا اعتمادا على التقنیات 

    ،ذاالحدیثة للحاسب اآللي تصمیما وتنفی
من التدریب الي  الكثیر  م ییحتاج دارسي التصم بشكل عام و

مھارات التخیل العقلي ومھارات ( لتنمیھ مھارات االنتاج البصري
ممارسة الوذلك بمزید من  )اظھار التصورات واألفكارتكوین و

واالنشطة التصمیمیھ بوجھ دید من األنشطة الفنیة  بوجھ عام للع
  . خاص

  :  Design Educationم ـصمیـم التــتعلی) ٢
 شخصیة بناء إلى تھدف ومنظمھ موجھھ عملیة التصمیم تعلیمإن 

 األفكار تولید نحو خاصة ومھاریة معرفیة قدرات ذات ابتكاریة
 یجمع فالمصمم ، إبداعیة بطریقة القرارات واتخاذ المشكالت وحل
 التقنیة المعرفة امتالك في والكفاءة الجمالیة مدركاتھ في التمیز بین

 والبیئیة الوظیفیة بالعوامل الخاصة المعلومات مع التعامل ومنطقیة
   ، وغیرھا ... واإلنسانیة

 من لمجموعة الطلبة إكساب على التصمیم تعلیم قتصری الف
 البني في تغییر حداثإ إليتعدى ذلك  بل ، والمھارات المعارف

شفیق  برھام محمودصقر، ( العملیة اآلدائیة والقدرات العقلیة
  )١ص٢٠١٠مایو  ولید ابراھیمحسن،،

ذو فكر منھجي قادر على التعامل مع  مبتكر فاعداد مصمم
والمساھمة بفاعلیة في مستجدات العصر ومواجھة تحدیاتھ 

إنما على وفقط على المستوي المحلي لیس تعزیز مسیرة التنمیة 

ھو الھدف األساسي لعملیة تعلیم ل ،اإلقلیمي والعالمي المستوى 
محمود  ریحان،( :ما یليذلك من خالل یتحقق و،  لتصمیما

  )٢٥٣ص ٢٠٠٧ینایر
امداد الطالب باألسس والقواعد العلمیة والفنیة الالزمة للعمل  - 

  .االبتكاري الناجح
  .تنمیة المھارات والقدرات الحسیة لالستخدام الالمحدود  - 
  .انتھاج االسلوب العلمي المنظم للفكر كأساس لالبتكار - 
  .ادراك القیم والمفاھیم الجمالیة في المحیط البیئي  - 
تنمیة قدرات الطالب على تحویل فكره االبداعي الي واقع  - 

  .مدروس
 تعلیما لیس األمر حقیقة فى التصمیم تعلیم نویتضح مما سبق أ 

 فى المستمر والتجدید بالتنوع یتسم تعلیم ھو بل نمطیا، تقلیدیا
 تجاوبا ثركوأ المجتمع لواقع مالمسا یظل لكى ومجاالتھ، توجھاتھ

 ضرورة یستوجب فإنھ وتغیراتھ، المتالحقة العصر تطورات مع
 الممارسة متطلبات مع ھ،یالتعلیم وبرامجھ تخصصاتھ مالئمة
 مخرجاتھ تظل حتى ، العمل ومیادین مجاالت مختلف فى المھنیة

 ولمعالجة، واإلحتیاجات المتطلبات تلك مع وتوافقا مواءمة ثركأ
 التعلیم مخرجات بین اإلختالالت

 ةكالشرا من نوع تحقیق ذلك یتطلبف العمل سوق متطلبات وبین
 والمؤسسات التعلیمیة المؤسسات بین التبادلى والتعاون والتنیسق
 تبادلى بشكل العالقة ھذه لتفعیل والصناعیة، اإلقتصادیة المجتمعیة

دمحم ابراھیم عبید ،(.الطرفین لكال القصوى اإلستفادة تحقیق أجل من
    )٢٧٤ص ٢٠٠٨ابراھیم 

نھ من انشطھ ما ھي اال تدریب ن عملیة تعلیم التصمیم وما  تتضمإ
من خالل ما وذلك عملیة تصمیم المنتجات ، خطوات ممارسةعلى 

لمشكالت یتم طرح احد احیث  ،شروعات التصمیمھ في میتم دراست
ین كلة تتعلق بتحسسواء كانت تلك المش المتعلقة بتصمیم المنتجات،

 منتجالتركیب البنائي لعناصر وأو المظھر الجمالي أ داء الوظیفياأل
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و كانت المشكلة تتعلق بابتكار منتج جدید إلشباع قائم بالفعل أ
ستحدثوظیفي احتیاج  ُ وھكذا یتدرب الطالب وبشكل تدریجي ، م

ة حیث یستخدم الطالب كل مھاراتھ یعلى حل المشكالت التصمیم
وباتباع المنھج العلمي في التفكیر  ورصیده المعرفيوقدراتھ 

ثم اغة حلول مقترحة  لتلك المشكالت یفي ص  والتحلیل المنظم
وبما مالئمة للمشكالت محل الدراسة  انتقاء افضل تلك الحلول

وكلما تنوعت مشاریع  ،لتفیذیھایتناسب مع االمكانیات المتاحھ 
خبراتھ  لطالب وتوسعتنمت قدرات االتصمیم اثناء الدراسھ كلما 

  .نوع المشكالت والقضایا المطروحھ لت
وللتعرف علي االنشطھ التي یمارسھا الطالب اثناء عملیة تعلیم 

 اتالتصمیم البد من التعرف على منھجیھ تصمیم المنتج
 التصمیم ستراتیجیاتوھناك العدید من طرق وا، وخطواتھا

ا وایسرھا على لعل ابسطھ اتعملیة تصمیم المنتجالمستخدمھ في 
والتي ،)٩(ھ بشكلموضحھي طریقھ التصمیم الخطیة ال لطالبا

تبدأ بمرحلھ بحث وتحلیل ابعاد  حیث  اساسیةمراحل  ستھتشمل 
، ومرورا بجمع وتصنیف المعلومات حول یھمشكلھ التصمیمال

المقترحة كحلول ثم وضع التصورات االولیھ لألفكار  ، المشكلة
فتقییم تلك األفكار وصوال للفكرة التصمیمیة  ،للمشكلة التصمیمیھ

ً باختبارھا جراء وإ األفضل وانتاج العینة األولى لھا وانتھاءا
، ومن ثم تصبح الفكرة التصمیمیة جاھزة التعدیالت الالزمھ 

الطالب ان التصمیم  یتعلم تلك المنھجیة  وباتباع ،نتاج والتسویقالل
الھ ولیس التقلید ، مشكلة تحتاج الي حل مبتكر یتمیز باألص

قابل (والواقعیة ولیس الخیالیة والحداثة ولیس النمطیة ، والبساطھ
ویتم التوصل لھذا ولیس التعقید  )للتنفیذ طبقا لألمكانات المتاحھ

علم  ُ الحل باتباع منھجیة علمیة في التفكیر والتحلیل، وعلى م
رك التصمیم ان یقیم الطالب في مرحلة من مراحل التصمیم لتدا

ً بأول  ٢٠٠٨عبید ،ابراھیم دمحم ابراھیم (األخطاء ومعالجتھا أوال
    )٣٠٠ص

  
 )٣٠٠ابراھیم عبید، ص (منھجیة التصمیم الخطیھ وخطواتھا ) ٩(شكل رقم 

  :تعلیم التصمیم  بین الثقافة البصریة و وجة االرتباطأ) ٣
یتضح مما سبق ذكره عن الثقافة البصریة من حیث المفھوم او 

رات أن ھناك اوجھ كثیرة لالرتباط بین الثقافة او المھا الجوانب
   تعلیم التصمیم  البصریة و

مصمم ( فدارس التصمیم فالنسبة لمفھوم الثقافة البصریة
ً  ھو ذلك الشخص )المستقبل یتعامل دائما مع   الذي المثقف بصریا

والوظائف الكثیر من المنتجات ذات األشكال البصریة المختلفة 
لمعاني المضمنھ فیھا وھو یحتاج الي فھم الرسائل او االمختلفة 

معاني في افكاره واعاده تضمین  بعض من تلك الرسائل وال
  .لمنتجات جدیده یخاطب بھا اآلخرین التصمیمیة

من تفكیر وتعلم واتصال  وبالنسبة لجوانب الثقافة البصریة
ً ، فدارس التصمیم بصري  ھو أیضا الشخص الذي یفكر بصریا
تفكیر البصري عند تحلیلھ اج الي تعلم واتقان مھارات الویحت

الوان وخامات ومالمس للتوصل بما تحملھ من اشكال و للمنتجات
م یالتصمیم ھو تعل وكذلك تعلیم وظائف ،ولما تدل علیھ من معان 

ي جمعھ للمعلومات عن حیث یعتمد الدراس للتصمیم فبصري 
الكثیر الصور وتحلیل  الدراسة على دراسة المنتجات محل

دیوھات والوسائط المتعددة لمنتجات شبیھھ وشبكة االنترنت یوالف
ساھمت بشكل كبیر في سھولة الحصول علي كم ھائل من تلك 

التصمیم ھو من یقوم من  ودراس الصور والوسائط المتعدده ،
لیتمكن  منتجات باالتصال بصریا باآلخرین مھ منخالل ما یُصم

بعد تخرجھ من االتصال بصریا بجمھور المستھلكین للمنتجات ، 
من ادراك بصري وقراءة  وبالنسبھ لمھارات الثقافة البصریة

ت المھمھ التي یجب ابصریات وانتاج بصري فھي من المھار
ن یتدرب علیھا لیتقنھا النھا تمس على دراس التصمیم ا

مكن ك المھارات وكیف یسنعرض ألحد تلعملھ، وفیما یلي جوھر
  .تفادة بھا في تعلیم التصمیم االس
األشكال ( قراءة البصریات مھارات االستفادة من ) ١-٣

  في تعلیم التصمیم   )البصریة
یتم   بقسم األثاثات واإلنشاءات المعدنیة مقررات التصمیمي ف 

طرح عدد من مشروعات التصمیم المتخصصة والتي تقدم 

بجرعات متدرجة ومترابطة بحیث تغطي موضوعات مختلفة في 
 هوبمساعد الطالب البرنامج الدراسي لتلك المقررات، فیقوم

خطوات منھجیة  التدریس والھیئھ المعاونة بتطبیق أعضاء ھیئة
المشكالت لحل  )٩راجع شكل (التصمیم الخطیة سلفة الذكر

واول  محل الدراسة ، علقة بمنتجات المشروعالتصمیمیة المت
جمع ھي خطوة یقوم بھا الطالب بعد تحدید ابعاد المشكلة 

المشكلة التصمیمیھ للمنتجات محل الدراسة وحلول المعلومات عن 
 )لمنتجات محل الدراسةالشبیھ با المنتجات(اآلخرین لتلك المشكلة 

ر واقربھا دالمعلومات اول تلك المصا مصادر عدیده لجمع وھناك
مكتبة الكلیة او الكلیات ذات الصلة بما تحویھ من رسائل  للطالب

علمیة ومجالت متخصصة وأیضا المجالت الموجودة في 
مشروعات الطالب ، كذلك الثقافیة المتخصصھ   األجنبیةكزالمرا

المثیلھ نتجات او الم السابقین في القسم اوفي األقسام ذات الصلة
عصر تكنولوجیا (ليوفي العصر الحا ،الموجوده باألسواق

ً  اصبح) المعلومات االنترنت المصدر األسھل واألكثر ثراءا
 لى المعلومات  حیث تتوفر مئات بالنسبة للطالب للحصول ع

  الصور والفیدیوھات للمنتجات محل الدراسة ، 
ً لیس ھناك مشكلة في الحصول على المعلومات ة الخاص إذا

استفادة  مديفي لمنتجات محل الدراسة ولكن تكمن المشكلة با
الطالب من تلك المعلومات المتاحھ خاصة اذا كانت تلك 

 )وھي الغالبیة العظمي (للمنتجات  المعلومات في شكل صور
وكیف یمكن مساعدة الطالب على تحقیق اقصي استفادة من تلك 

قافة البصریة وھي الستعانھ بأحد مھارات الثاذا تم ا ھل؟ الصور
یتمكن الطالب من )األشكال البصریة(مھارات قراءة البصریات

 المنتجات؟ ومن  صوراستنباط المعاني والرسائل المضمنھ ب
  .وضع تصورات لمنتجات جدیدة االستفادة تلك المعاني في 

یلي سنلقي الضوء على كیفیة االستفادة من مھارات قراءة  فیما و
 المستنبطة من قبل الباحثت ة المھاراالبصریات خاص
سترشادي انموذج منھجیة او في عمل )١٠( والموضحة بشكل

تحلیل صور المنتجات بشكل منطقي كیفیة ساعد الطالب في ی
  )١٠(استفادتھم من تلك الصور كما ھو موضح بشكل لتعظیم
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 نموذج استرشادي لمساعده الطالب على كیفیة تحلیل صور المنتجات ،بناءاًعلى مھارات قراءة البصریات المستنبطة من قبل الباحث) ١٠(شكل رقم 

 
  صور ألحد منتجات األثاث المعدني   السابق لتحلیلشادي ما یلي تطبیق ھذا النموذج االستروفی

  
والتي كان لھا السبق في ١٩٩٤األمریكیة  Herman Millerمن انتاج شركة  Aeronللكرسي  متعددة من شبكة االنترنت  صور) ١١(شكل رقم 

 انتاج اول كرسي محوري ذات خامات شبكیة في المقعد ومسند الظھر
 من خالل سماتھ الشكلیة التعرف على المنتج وتحدید أجزائھ )أ

 :العامھ
مكتبي محوري ویتضح ذلك من خالل ھذا المنتج ھو كرسي 

مسند ظھر ومقعد یتكون الكرسي من ھ الشكلیة  العامھ فسمات

بنجمة  محور یتصل من اسفل لى ومسندي ید  ویرتكز الكرسي ع
والكرسي مزود بمقابض للتحكم في وضعھ ،خماسیة  ذات عجالت

للكراسي ) لیةالسمات الدال(وتلك ھي السمات الشكلیة العامة
  ) ج،أ،ب١١( ، كما ھو موضح بشكلالمحوریة
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  :تحلیل شكل ووظائف المنتج ) ب
  :  شكل الكرسياوال تحلیل 

تماثل خطوط جسم منحنیة   ذات خطوط الكرسي :خطوطال) ١
ر كما ھو موضح سند الظھالجالس وتحیط بھ وذلك بالمقعد وم

   )ج،ب١١(بشكل 
مما یالئم اجواء   رمادیةال على الكرسي اللون غلبی :اللوانا)٢

   المكتبیة واحیانا یتم طالء بعض اجزاء الكرسي العمل 
، واألذرع تحت المقعد والنجمة الخماسیة بالنیكل كاذرع مسند الید

فتزیذ من ) ب - ١١(كما ھو موضح بشكل  او تكون من االستنلس
جاذبیة الكرسي لتباینھا مع اللون الرمادي الغامق للكرسي، كذلك 
یمكن استخدام خامھ الشبیكة في المقعد ومسند الظھر ذات الوان 

 عطي قیمة جمالیھمما ی )ج،د١١(بشكل مختلفة  كما ھو موضح 
  الكرسي 

یكل الكرسي معدني كما یتضح بشكل ھ :الخامات) ٣
 خامة شبكیة ،والخامة المستخدمة في تنجید الكرسي)ج،ط،ب١١(

الطالھ  لتغییرلونھایمكن استبدالھا اذا تلفت او مشدوده علي ھیكل
خفة تعطي وایضا )ح- ١١انظرشكل (العمر الجمالي للكرسي 

  معتاد في تصمیم الكراسي المحوریةلوزن الكرسي عكس ما ھو 
ھدفھا األساسي للكرسي  رغم ان عناصر الشكل :الرموز) ٤ 

للمعاصرة والجدة وذلك  وظیفي اال إن الكرسي یرمز ضمنیاً 
ایضا أعطت الخامة ، تكنولوجیا حدیثة في التنجیدلباستخدامھ 

ً برشاقتة عكس ما  الشبكیة المستخدمة في تنجید الكرسي احساسا
كذلك الخطوط المنحنیھ معتاد في تصمیم الكراسي المحوریة،ھو 

للكرسي باالضافة لھدفھا الوظیفي تعطي احساسا بالرقة و الجاذبیة 
    للكرسي

  :ثانیا تحلیل وظائف الكرسي
للكرسي وظیفة اساسیة وھي دعم جسم الجالس في االوضاع 
المختلفة ألداء العمل المكتبي المعاصر بشكل مریح مھما طالت 

ویتحقق ذلك )  ھـ ،و،ز١١(ساعات العمل كما ھو موضح بشكل
  من خالل 

  .الجالس وتحیط بھ الخطوط التصمیمیھ للكرسي التي تتبع جسم)  ١
 استخدام خامة شبیكة مشدود على ھیكل  في تنجید الكرسي )٢

، ال تعزل جسم الجالس عن الوسط المحیط) ح- ١١انظر شكل (
وال تعرضھ  لالحتكاك بمسطحات صلبة خاصة في المقعد اذا 

الكراسي  طالت فترة الجلوس عكس ما ھو معتاد في تنجید
  .المحوریھ

المرونھ الحركیة للكرسي لدعم الجالس في اوضاع العمل  )٣
الثالثة األساسیة في العمل المكتبي باستخدام الحاسب وھي 

، )ز - ١١شكل (المیل لألمام عند استخدام الحاسب بكثافة
االسترخاء للخلف عند اخذ ، )و - ١١شكل (الجلوس المعتاد 

وكذلك ، )ھـ - ١١شكل (میققسط من الراحة أوللتفكیر الع
المرونة الحركیة المحوریة لمسندي الید لداخل وخارج الكرسي 
لدعم یدا وساعدا الجالس عند استخدامھ لفأرة ولوحة المفاتیح 

  ) ك - ١١شكل(الحاسب
مالئم (تصمیم مقابض ذات شكل متمیز ومناسب لالستخدام  )٤

ً ألصابع الجالس من وفي مواضع واضحة وقریبة ) ارجونومیا
الجالس وذلك لضبط األجزاء المختلفة للكرسي بسھولة لتناسب 

  )  أ،ب،ج،ل ١١شكل (جسم الجالس وأوضاع العمل 
التاكید على دعم المنطقة القطنیة لظھر الجالس من خالل وسادة ) ٥

حین ان تلك  )أ، ز١١شكل (موجودة خلف مسند الظھر 
  .المنطقة ھي مكان اإلصابة في ظھر االنسان بشكل عام 

  تحدید أھم  ممیزات وعیوب المنتج ) ج
 :اوال الممیزات

فالكرسي یتمیز بالبساطة والرقة والوضوح : من حیث الشكل) ١ 
والرشاقة والجاذبیة والمعاصرة وذلك بفضل الخطوط المنحنیة 

للمقعد ومسند الظھر وأیضا استخدام خامات شبكیة شفافة في 
م لالستخدام المكتبي تنجید الكرسي ،وكذلك اللون الرمادي مالئ

مع اماكنیة تغییر لون خامة التنجید الشبیكة للتجدید وكسر 
  .الممل ویساھم في ذلك استخدام بعض أجزاء الھیكل الالمعة 

من المنطقي انھ الیتم الحكم النھانئ :من حیث األداء الوظیفي) ٢
على األداء الوظیفي للكرسي اال بعد االستخدام الفعلي لھ ولكن 
من خالل الصور المتوفرة یمكن التنبؤ بشكل كبیر على كفاءة 
اداؤة الوظیفي والنقاط السابق ذكرھا في التحلیل وظائف 

تعد من ممیزات الكرسي الوظیفیة وھي من اھم ، الكرسي
  .ت الكرسي بشكل عامممیزا

تم تجمیع عناصر واجزاء الكرسي :  من حیث البناء الھیكلي) ٣
مع بعضھا البعض تجمیع مؤقت بمعنى انھ قابل للفك واعادة 
التركیب كما ھو معتاد في الكراسي المحوریة بشكل عام ووھذا 

بتغییر (األمر یسھل عملیات نقل وصیانة وتجدید شكل الكرسي
كذلك یعطي الفرصة لطالء بعض )  لون الخامة الشبكیة

األجزاء المعدنیة للكرسي بطالئات مختلفھ مما یعطي للكرسي 
یوضح سھولة ) ح، ط، م ١١(وشكل ، ثراءا وجاذبیة جمالیة

عملیات الفك والتركیب للكرسي حتي یمكن للمستخدم ذو 
  .الخبرة العادیة ووبأدوات بسیطة القیام بذلك 

  :ثانیا العیوب  
زات التي وفرتھا الخامات الشبیكة المستخدمة في تنجید مع الممی) ١

اال انھا لم تخلومن بعض العیوب التي ظھرت مع ، الكرسي
تكرار استخدام الكرسي لفترات طویلة  ومنھا تعرضھا للتلف 
خاصة في مقعد الكرسي حیث یقع اكبر حمل من الجالس علي 

 وھذا االمرجعل بعض) و - ١١(الكرسي كما ھو موضح بشكل 
المصممین یقصرون استخدام تلك الخامات الشبكة في مسند 
الظھر فقط واستخدام التنجید المعتاد في المقعد  لتالفي ھذا 

  . العیب 
حدوث كسر في اطار المقعد بالقرب من نقطة تثبیتھ بالھیكل ) ٢

، )ن - ١١( المعدني للكرسي اسفل المقعد كما ھو موضح بشكل
ن مؤخرة المقعد والقاعدة فرغم وجود نقطة اتصال اخري بی

الموجودة اسفل المقعد اال أن باستخدام الكرسي حدث ھذا 
الكسر مما یوحي بوجود اجھادات ضخمة على تلك النقطة ادت 
في النھایة الي انھیار اطار المقعد بالقرب من نقطة التثبیت 

وھذا یضطر مصمم الكرسي لتعدیل التصمیم فیما ، سالفة الذكر
  . یخص تلك الجزئیة

  : استنتاج المعنى) د
عامة البد من ) صفات شكلیة(للكراسي المحوریھ سمات داللیة) ١

  توافرھا في تصمیم اي كرسي محوري
البد من توافق الخطوط التصمیمیھ للمقعد ومسند الظھر ومسند ) ٢

الید مع  الخطوط الخارجیة ألجزاء جسم الجالس المالصقة لھا، 
  جالسبحیث یكون الكرسي بصمة لجسم ال

البد ان یتوفر بالكرسي المحوري مرونھ حركیة تُمكن من )٣
مع  المستخدمین ذوي ) انثروبومتریاً (ضبطھ لیتالئم بعدیاً 

) مالصقاً (األحجام المختلفة ،كذلك لیظل الكرسي  دائما داعما
جسم الجالس في االوضاع المختلفة التي یتخذھا اثناء اداؤه 

ال یتعرض الجالس  للعمل وال یحدث انفصال بینھما حتي
  . ألضرار صحیة خاصة مع استمرار الجلوس فترة طویلھ

ھناك ثالثة اوضاع اساسیة یتخذھا الجالس على الكرسي اثناء  )٤ 
تعاملھ مع الحاسب وھي الجلوس مع المیل ألمام والجلوس 

  .المعتاد واالسترخاء للخلف
البد ان تكون مقابض التحكم في األجزاء المختلفة للكرسي  )٥

تالئمة ارجونومیا مع اصابع الجالس وفي مواضع واضحة م
  .وذلك تحقیقا لسھولھ استخدمھا 

یُفضل وجود وسادة لدعم المنطقة القطنیة بمسند الظھر للكرسي  )٦ 
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 ً لدعم لظھر الجالس  حیث أنھا  من أكثر مناطق الجسم تعرضا
  .لإلصابة عند الجلوس لفترة طویلة

ور مستمر وذلك باالستفادة تصمیم الكراسي المحوري في تط) ٧
بنتائج األبحاث األرجونومیة التي تھدف لزیادة راحة االنسان 
عند تعاملة مع المنتجات ،وكذلك تأثرا بالتطورات التكنولوجیة 
المرتبطة ببیئھ العمل المكتبي واخیرا تأثرا بمستحداثات 

  .التكنولوجیا المرتبطة بالخامات وآلیات الحركة
 :ت المستنتجةتقییم المعلوما) ھـ

بعد التوصل للمعاني الجدیدة المستنتجة من تحلیل الصور بھذا 
النموذج االسترشادي  یتم مقارنھ تلك المعلومات سواء بما سبق 
دراستھ لتصمیم الكراسي محوریة ،أو بما سیتم دراستھ  لتصمیم 

وتلك المقارنھ ستعمل على تأكید بعض المعلومات ، تلك الكراسي
ما سیعود بالنفع على الطالب من تنمیة مھاراتھم وتعدیل بعضھا م

التحلیلیة والنقدیة تجاه المنتجات وزیادة خبراتھم التصمیمیة واثراء 
  .افكارھم عند وضع تصورات جدیدة لتصمیم المنتجات بشكل عام 

وبتطبیق ھذا النموذج االسترشادي لتحلیل الصور الخاصة 
  :ما یليبالكرسي المحوري السابق توصل الباحث الي 

البد من ان یقوم اعضاء ھیئة التدریس المشرفین على مقرر 
التصمیم بشرح ھذا النموذج للطالب وتطبیقھ امامھم على  صور 

كذلك البد من توافر اكثر من صورة لنفس ، للمنتجات محل الدراسة
المنتج ومن اوضاع مختلفة لتوضیح الجوانب المختلفة للمنتج حتي 

ایضا إن الكثیر من ، ھذا النموذج بنجاح یتمكن الطالب من تطبیق
العملیات التحلیلیة لصور المنتجات  مرتبطة بالخبرة العملیة 

  .   بالمنتجات المصورة 

  :Resultsنـتـائــج البـحث 
ھناك أوجھ كثیرة لالرتباط بین الثقافة البصریة من حیث ) ١

  .المفھوم والجوانب والمھارات وبین تعلیم التصمیم 
  : في  مھارات الثقافة البصریة دارسي التصمیم تُساعد) ٢
ً مع اشكال المنتجات واستنباط المعلومات منھا  )أ التفاعل بصریا

ي قدراتھم االبداعیھ  ّ   مما یزید من خبراتھم المعرفیة ویُنم
وضع األفكار والتصورات المقترحة لتصمیم المنتجات  )ب

  .الجدیدة او لمعالجة مشكالت المنتجات القائمة
واقع (إن الصور الذھنیة ھي شكل التمثیل العقلي لمثیر بصري  )٣

،وتخزن تلك الصورة في )واقع داخلي(أوافكار) خارجي
الذاكرة البصریة والتي تمثل ذخیرة المصمم ألفكاره اإلبداعیة 

  .الالحقة
لقد استخلص الباحث أربعھ مھارات مطلوبھ لقراءة األشكال ) ٤

ذلك باالستفادة من  و تواھاقراءة واعیة لتحلیل محالبصریة 
اراء العلماء حول مھارات قراءة البصریات وكذلك باالستفادة 

  )١٠راجع شكل.(من مھارات التفكیر البصري 
 الي إمتالك مھارة التخیل العقلي  یحتاج دراسي التصمیم) ٥

ة لحل المشكالت دالجدی والخبرات األفكار على للحصول
 غیر األفكار من عدد إنتاج على الخیال یساعد حیث، التصمیمیة

ذات الصلة مخزون الصور الذھنیة خالل استدعاء  من التقلیدیة
  ) عملیات تركیب ودمج لتك الصور( جدیدة بصیغ وربطھا

من قبل المصمم تتم ) وضع التصورات(تكوین األفكار عملیةإن ) ٦
  ) المنتجات(بآلیة عكسیة لعملیة التمثیل العقلي لألشیاء

تعلیم التصمیم بشكل أساسي إلي اعداد مصمم ذو تھدف عملیة  )٧
وتفكیر منھجي ومھارات خاصة النتاج  ابتكاریةشخصیة 

افكارا ابداعیة لحل المشكالت التصمیمیة التي تستجد من 
  مواقف وتحدیات الحیاه المعاصره 

تم االستعانھ بأحد مھارات الثقافة البصریة وھي مھارات قراءة ) ٨
استرشادي یساعد دراسي التصمیم  البصریات في عمل نموذج

منطقي الستخالص  بشكلعلى تحلیل صور المنتجات 

المعلومات منھا،حیث تمثل صور المنتجات المتاحة على شبكة 
االنترنت مصدر مھم من مصادر جمع المعلومات عن 

  )١١راجع شكل .(المنتجات محل الدراسة
تحلیل وبتطبیق ھذا النموذج االسترشادي من قبل الباحث  ل) ٩

كمثال ألحد " Aeron"الصورالخاصة بالكرسي المحوري
  :منتجات األثاث المعدني توصل الي ما یلي 

البد من قیام اعضاء ھیئة التدریس المشرفین على مقرر  - 
التصمیم  بشرح ھذا النموذج للطالب وكیفیة تطبیقھ حیث ان 
العملیات التحلیلیة لصور المنتجات مرتبطة بالخبرة العملیة 

  خاصة بتلك المنتجات والطالب بالطبع قلیلوا الخبرة ال
یفضل توافر اكثر من صورة لنفس المنتج من اوضاع مختلفة  - 

لتوضیح الجوانب المختلفة للمنتج حتي یمكن استخالص اكبر 
  .قدر من المعلومات المتعلقة بھذا المنتج 

 :Discussionالمناقشة 
لیھا  أھمیة موضوع اتضح من البحث والنتائج التي تم التوصل ا

الثقافة البصریة بالنسبة لعملیة تعلیم التصمیم وأن ھناك اوجھ كثیرة 
جوانب ومھارات الثقافة البصریة  في تنمیة الخبرات  منلالستفادة 

ونوضح ذلك كما ، المعرفیة والقدرات االبداعیة لدراسي التصمیم
  :  یلي

وتعلم واتصال من تفكیر : والً بالنسبة لجوانب الثقافة البصریةا
بصري فھي من الجوانب المعرفیة المھمة بالنسبة لدراسي 

  .میمالتص
یحتاج دارسي التصمیم الي تعلم واتقان : فبالنسبة للتفكیر البصري

مھارات التفكیر البصري عند تحلیلھم للمنتجات بما تحملھ من 
اشكال والوان وخامات ومالمس للتوصل لما تدل علیھ من معان 

  ووظائف 
فتعلیم التصمیم ھو تعلیم بصري حیث : لنسبة للتعلم البصريوبا

یعتمد دراسي التصمیم في جمعھم للمعلومات عن المنتجات محل 
الدراسة على دراسة وتحلیل الكثیر من  الصور والفیدیوھات 
والوسائط المتعددة للمنتجات ولذلك فدراسي التصمیم في حاجة 

لك الصور، من ناحیة لتعلم المھارات الخاصة بقراءة وتحلیل ت
أخري یمكن للقائمون على تعلیم التصمیم االفادة من ابحاث 
ونظریات التعلم البصري في كیفیة تصمیم المعلومات المعروضة 

أما بالنسبھ ، على الطالب بشكل اقرب للفھم واكثر  جاذبیة 
فدراسي التصمیم في حاجة لتعلم قواعد واسس  :لإلتصال البصري

لناجح حیث یقومون من خالل ما یُصممونھ من االتصال البصري ا
  .    منتجات باالتصال بصریا بجمھور المستھلكین للمنتجات

من ادراك بصري وقراءة : ثانیا بالنسبھ لمھارات الثقافة البصریة
بصریات وانتاج بصري فھي من المھارات المھمھ التي یجب على 

ه على اداء دارس التصمیم ان یتدرب علیھا لیتقنھا النھا تساعد
  .  عملھ بشكل اكثر كفاءة 

االستفادة من أحد مھارات  تمولقد عرضنا في البحث كیف  - 
الثقافة البصریة وھي مھارات قراءة البصریات في عمل 
نموذج استرشادي یساعد دراسي التصمیم على تحلیل صور 

راجع (المنتجات بشكل منطقي الستخالص المعلومات منھا
الصور المتاحة للمنتجات على شبكة ، حیث انتشرت )١١شكل 

االنترنت والتي تُعد المصدر األسھل واألھم من مصادر جمع 
المعلومات عن المنتجات محل الدراسة ،ولكن ال یتمكن الكثیر 
من الطالب باالعتماد فقط على االجتھاد الشخصي من تحقیق  

  .  اقصي استفادة من تلك الصور
االدراك البصري ومھارات  كذلك یمكن االستفادة من مھارات - 

االنتاج البصري في مساعد دارسي التصمیم في مرحلتي جمع 
المعلومات ووضع األفكار و التصورات المقترحة ضمن 
منھجیة التصمیم للمنتجات ولكن ذلك یتطلب المزید من 
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المعلومات عن تلك المھارات وال یتسع بحث واحد لذلك األمر 
ات حول تلك المھارات وكیفیة لذا یوصي بعمل المزید من االبح
  .االستفادة منھا في تعلیم التصمیم 

من قبل المصمم ) وضع التصورات( رغم أن عملیة تكوین األفكار
لكنھما ) المنتجات( تتم بآلیة عكسیة لعملیة التمثیل العقلي لألشیاء

تؤكدان علي أن الصور الذھنیة ھي منبع اإلبداع لدي المصمم، 
) المنتج( ثیل العقلي لألشیاء من الشئ المرئيحیث تبدأ عملیة التم

وتنتھي بتكوین العقل لصورة ذھنیة ثالثیة األبعاد عن ھذا الشئ 
المرئي یخزنھا المصمم في ذاكرتھ لتصبح احد الخبرات المعرفیة 
نطلق عملیة  ُ التي یستدعیھا عند الحاجة الفكارجدیدة ،وذلك ھو م

الذھنیة لدي المصمم تكوین األفكارحیث تبدأ من مخزون الصور 
والتي یستدعیھا عقلھ ویقوم بعملیات تركیب ودمج بینھا وذلك في 
محاولة للتوصل ألفكار وتصورات مقترحة لحل مشكالت التصمیم 

  .في المنتجات محل الدراسة 

  :Conclusionالخالصة 
ھناك أوجھ كثیرة لالرتباط بین الثقافة البصریة من حیث المفھوم  - 

رات وبین تعلیم التصمیم حیث تُمكن الثقافة والجوانب والمھا
ً مع اشكال المنتجات  البصریة دارسي التصمیم من التفاعل بصریا
ي  ّ واستنباط المعلومات منھا مما یزید من خبراتھم المعرفیة ویُنم

وفي البحث تم االستفادة من أحد مھارات الثقافة  قدراتھم االبداعیة،
ت في عمل نموذج البصریة وھي مھارات قراءة البصریا

استرشادي یساعد دراسي التصمیم على تحلیل صور المنتجات 
بشكل منطقي الستخالص المعلومات منھا حیث انتشرت الصور 
ً من أھم  المتاحة للمنتجات على شبكة االنترنت و التي تُعد حالیا
مصادر جمع المعلومات عن المنتجات محل الدراسة، ولقد تم 

رشادي من قبل الباحث  لتحلیل تطبیق ھذا النموذج االست
الصورالخاصة بأحد الكرسي المحوریھ لیكون دلیال على قابلیة ھذا 

  .النموذج للتطبیق 

  :  Recommendattion التـوصیـات
االھتمام بتنمیھ قدرات ومھارات دراسي التصمیم  لتحلیل ) ١

الصور والفیدیوھات والوسائط المتعددة  المتاحة على االنترنت 
المھمة  للمعلومات عن منتجات محل  المصادرت كاحد للمنتجا

الدراسة في عصرنا الحالي، وذلك في مواد التصمیم بقسم 
  األثاثات واإلنشاءات المعدنیة

ان یحرص القائمین على مواد التصمیم بقسم األثاثات ) ٢
واإلنشاءات المعدنیة على تطبیق الطالب لخطوات منھجیة 

المتعلقة بالمنتجات محل التصمیم لحل مشكالت التصمیم 
  .الدراسة وال یكون االھتمام فقط بالمنتجات النھائیة 

ان یحرص القائمین على مواد التصمیم بقسم األثاثات ) ٣
عدنیة على أن یوضحوا للطالب الترابط الوثیق  مواإلنشاءات ال

بین ثراء ثقافتھم البصریة وبین ثراء افكارھم عند وضع 
  .م المنتجات التصورات المقترحة لتصمی

بمھارات االنتاج البصري  في عمل المزید من االستعانة ) ٤
ترشادیة لمساعدة الطالب في مرحلھ ووضع النماذج االس

  . األفكاروالتصورات المقترحة ضمن منھجیة التصمیم للمنتجات
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