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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
" العملیة التصمیمیة"یعد تدریس المشروع في التصمیم الداخلي عملیة معقدة سیما إذا ما اعتبرنا طبیعة 

(Process Design) تواصلي / تعلمي/علمي واحتواءھا على صعوبات تواجھ عضو ھیئة التدریس في بناء إطار
یة تجمع المعلم بالمتعلم داخل أستودیو التصمیم الداخلي حیث إتضحت ھذه الصعوبات من تندرج فیھ عالقة تفاعل

وفي ھذا اإلطار استلزم األمر صیاغة إشكالیة المفاھیم . خالل الدراسات األولیة التي بني علیھا ھذا البحث
ي إنطالقا من التطرق إلى األساسیة لتدریس المشروع في التصمیم الداخلي واالعتبارات الضروریة لإلطار التعلیم

باعتبارھا أساسیة لتبلیغ أسس " فعل التصمیم"أوال، التطرق لجملة من المفاھیم المرجعیة لـ :مستویین إثنین
مشروع التصمیم "وثانیا، التطرق لخصوصیات اإلطار التعلیمي الضروریة لتدریس " العملیة التصمیمیة"

العملي للتعلیم في مجال التصمیم  ت التي تنحصر أساسا في الفكرمن منطلق التعریف بجملة من المعطیا" الداخلي
 .الداخلي

ماھي معطیات اإلطار المفھومي للعملیة التصمیمیة وخصوصیات اإلطار التعلیمي : ویطرح البحث التساؤل التالي
حید الرؤى بما یمكن من تحقیق االستفادة الكبرى من تو" مشروع التصمیم الداخلي"التي وجب اعتمادھا لتدریس 

كوحدة دراسیة ضمن البرامج " استودیو التصمیم الداخلي"بین أعضاء ھیئة التدریس أوالقائمین على تدریس مقرر 
 التعلیمیة االكادیمیة لتخصص التصمیم الداخلي؟

" اإلنجاز"و" التصور"لمشروع إلى مرحلتین وھي ام یقسیستدعى ت "المنتج التصمیمي"الدراسة الى أن توصلت 
ویرجع في أغلب األحیان البعد المعقد لواقع . إعتبارھما منفصلتین إذا ما اعتمدنا طبیعة كل واحدة منھاویمكن 

ومن ھذا . المشروع في التصمیم الداخلي إلجراء كل مرحلة من ھاتین المرحلتین من طبیعة المرحلة األخرى
وذلك في " اإلنجاز"و" التصور"رحلتي تمشیا دینامیكیا متواصال بین م" المنتج التصمیمي"یمثل تمشي  المنطلق

فبالرغم من تجاورھما المجزئ والمنفصل البادى إلى العیان فإن ھاتین المرحلتین . إطار ترابط مفھومي صرف
المتعلق  وحتى لو كان ھذا اإلنفصال المجزئ ناتجا عن التسلسل الزمني . في واقع األمر مترابطتین بشكل قوي

في حد ذاتھ یمثل جزء ال یتجزأ من وضع " اإلنجاز"و" التصور"إن ترابط مرحلة ببسط التمشیات التي تخصھ، ف
  .وآفاقھ" المخرج التصمیمي"

 استودیو التصمیم الداخلي  
Interior design Studio 

 العملیة التصمیمیة
The Design Process 

 تدریس المشروع التصمیمي
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 اإلطار المفھومي
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 اإلطار التعلیمي
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 :Introductionمقدمة 
العملیة "لطبیعة تدریس مشروع التصمیم الداخلي عملیة معقدة 

صعوبات تواجھ تضمنھا و (Process Design)" التصمیمیة
فى تواصلي / یمىتعل / عضو ھیئة التدریس في بناء إطارعلمي

بیئة تعلیمیة  عالقة تفاعلیة تجمع المعلم بالمتعلم داخل اكار من
وأوضحت الدراسات األولیة . أستودیو التصمیم الداخلي ممیزة ھى

ھذا التى یقوم عل حلھا ھذه الصعوبات  التى سبقت ھذه الدراسة
وفي ھذا اإلطار استلزم األمر صیاغة إشكالیة المفاھیم  .البحث

األساسیة لتدریس المشروع في التصمیم الداخلي واالعتبارات 
  :الضروریة لإلطار التعلیمي إنطالقا من التطرق إلى مستویین إثنین

" فعل التصمیم"التطرق لجملة من المفاھیم المرجعیة لـ: أوال
  " عملیة التصمیمیةال"باعتبارھا أساسیة لتبلیغ أسس 

التطرق لخصوصیات اإلطار التعلیمي الضروریة لتدریس : ثانیا
من منطلق التعریف بجملة من " مشروع التصمیم الداخلي"

المعطیات التي تنحصر أساسا في الفكرالعملي للتعلیم في 
 .مجال التصمیم الداخلي

ماھي معطیات اإلطار المفھومي : ویطرح البحث التساؤل التالي
ملیة التصمیمیة وخصوصیات اإلطار التعلیمي التي وجب للع

بما یمكن من تحقیق " مشروع التصمیم الداخلي"اعتمادھا لتدریس 
االستفادة من توحید الرؤى بین أعضاء ھیئة التدریس أوالقائمین 

كوحدة دراسیة " استودیو التصمیم الداخلي"على تدریس مقرر 
  صص التصمیم الداخلي؟ضمن البرامج التعلیمیة االكادیمیة لتخ

   Problem مشكلة البحث
تتمحور بصورة عامة إشكالیة تدریس المشروع في التصمیم 

العملیة "الداخلي حول كیفیة فك التعقید الموجود في مرحلة 
والتعرف على جملة من المفاھیم التي تؤسسھا دون " التصمیمیة

ء إطار بلوغ التبسیط الذي یحد من افاقھا، من ناحیة، وكیفیة بنا
تواصلي تندرج فیھ عالقة تفاعلیة تجمع المعلم بالمتعلم /تعلمي/علمي

داخل فراغ التعلیم المخصص لصیاغة مشروع التصمیم أي داخل 
ھذا الى جانب قلة  .من ناحیة أخرى"  استدیو التصمیم الداخلي"

البحوث العلمیة التي توضح االطار التعلیمي والمفھومي لتدریس 
 .یم الداخليالمشروع في التصم

   Objectivesأھداف البحث
 :یندرج ھذا البحث ضمن البحوث األساسیة ویرمي الى التالي

التعرف على أسس االطار المفھومي لتدریس المشروع في  •
  .التصمیم الداخلي

التعرف على المقاربة العملیة واإلطار التعلیمي الضروري  •
 .لتدریس المشروع في التصمیم الداخلي

  Significance أھمیة البحث
 تظھر أھمیة البحث الحالي من خالل

 فك التعقید في تدریس العملیة التصمیمیة •
تواصلي تندرج فیھ عالقھ تفاعلیة /تعلیمي/بناء إطارعلمي •

 .تجمع المعلم بالمتعلم
توحید الرؤى بین مدرسي مقرر استدیو التصمیم الداخلي فیما  •

 .یخص مشروع التصمیم الداخلي
  Terminology صطلحات البحثم
حصر المفاھیم ذات العالقة بتدریس مشروع : اإلطار المفھومي - 

  التصمیم في استدیو التصمیم الداخلي
حصر ألسس التدریس مشروع التصمیم في : اإلطار التعلیمي - 

  استدیو التصمیم الداخلي
یتفق في مفھومھ المعروض في ھذا البحث مع : األستدیو-  - 

اة المسار األكادیمي تعریف نازیدیزشجي واخرون ویعتبر نو
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للتكوین األساسي لمھنة مصمم المستقبل منذ مراحل تأسیس 
ویعتمد في أساس التدریس القائم . ملمحھ الى حد مرحلة تخرجھ

 Learning by doing" التعلم عبر التطبیق"فیھ على فلسفة 
)Nazidizaji and all, 2015 .( ورشة تخصص"ویعد "

كالتصمیم الداخلي  للتدریس التطبیقي إلختصاصات عدة
  ... والتصمیم المعماري وتصمیم األزیاء

یعكس منظومة شائكة ذات : المشروع في التصمیم الداخلي - 
تركیبة معقدة تخص ابتكار أو إعادة تصمیم لفراغ مركب في 
توزیعاتھ الشكلیة وتوصیفاتھ الوظیفیة وھیكلتھ وبرمجتھ 

  .االنشائیة والتقنیة وكذلك في عالقتھ باإلستعمال
عبارة عن سلسلة من العملیات التي تبدء :  العملیة التصمیمیة - 

  .بفكرة وتنتھي بمخرج
 Theoretical Frameworkاإلطار النظرى للبحث 

یعد تدریس المشروع في التصمیم الداخلي عملیة معقدة سیما إذا ما 
من جھة  (Process Design)" العملیة التصمیمیة"اعتبرنا طبیعة 
التواصلي الذي تندرج فیھ عالقة تفاعلیة / علميالت/واإلطارالعلمي

  . داخل االستودیو من ناحیة أخرى تجمع المعلم بالمتعلم
فیما " التعلیم"ویجدرھنا توضیح عدم تناسب استخدام مصطلح 
أو " التكوین"یخص االستودیو وضرورة استعمال مصطلح 

ل نظرا لما تقتضیھ العملیة التعلیمیة داخ (Training)" التدریب"
ھذا الفراغ الخصوصي من ضرورة اكتساب الطالب نسبیا 
االستقاللیة والتطویر الذاتي من خالل تطویره لمعارفھ ومھاراتھ 

یمارس إذ . المرتبطة بالممارسات التي تخص مجال التخصص
 Learning)وتعلم التصمیم   (Design) داخل األستودیو، التصمیم

design) (Karslı, 2015)   ط التصمیم الداخلينشا"من منظور " 
(Interior Design activity)  

تعدد الرؤى والطروحات الفكریة التي كما یجدر اإلشارة ھنا إلى 
فمنھا من سخرتھ للتعبیر " التصمیم"تطرقت الى التعریف بمصطلح 

مثلما اعتبرتھ نازیدیزاجي   )Process(عنھ كنشاط أو كعملیة 
ومنھا ) Nazidizaji and all, 2015(كعملیة مفتوحة لحل مشكل 

من عبرت بھ عن منتج أو نتاج لعملیة إبداعیة أو إبتكاریة 
)Outcome ( وأخرى اعتبرتھ حقال أو مجاال من المجاالت

والتي اختلفت باختالف المنتجات التي )  Activity Area(المتنوع 
إال أنھ وخالفا لھذه التعریفات التي ترتبط في . تنتجھا أو تنتمي إلیھا

نعتمد في ھذا  - النشاط، العملیة، المنتج- رة بزاویة دون أخرى كل م
في إطار نظرة أوسع نؤكد من خاللھا " التصمیم"العمل تعریف 

فكرة كونھ علما شمولیا یتمیز بممازجة بین العلم والفن وبین المنھج 
مع اإلشارة ھنا إلى تعدد وتنوع الجوانب ).٢٠٠٩عبده، (واالبداع 

بصفة عامة حیث یتمیز " العلم الشمولي"التي یختص بھا ھذا 
التصمیم، إلى جانب أبعاده اإلنسانیة والثقافیة واإلجتماعیة 
واإلقتصادیة، بطابع علمي، فكري وعملي یجعل من منتجھ حامال 

خطابا . لداللة ووظیفة وخطابا یعكس تفكیرا معمقا وإنجازا مدققا
التي عبر  یحمل في طیاتھ جملة من المعاني والمفاھیم المقصودة

 ".العملیة التصمیمیة"عنھا المصمم من خالل 
تتفاعل داخل االستودیو جملة من األبعاد  و من ھذا المنطلق

المختلفة منھا ما ھو متعلق بممارسات التصمیم وطرقھ وأسالیبھ 
وعناصره ومنھا ماھو مرتبط بخصوصیة مجال التصمیم الداخلي 

المھارة في التعاطي  حیث یتم تدریب الطالب على التعرف إلى حد
مع الجوانب التقنیة واالجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیة لتقدیم حلول 
مناسبة لمشاكل افتراضیة في التصمیم الداخلي تعین من قبل المعلم 
في شكل مشاریع یطلب من خاللھا اقتراح أفكارجدیدة أو مبتكرة 

مرتبط  ھوومنھا ما ). Karslı, 2015(وإیجاد الحلول المالئمة لھا 
معرفة تبلیغ "و" معرفة الفعل"و" المعرفة"بالجانب التعلیمي كأبعاد 
في وضعیة ظرفیة " معرفة الكینونة"و" المعرفة ومعرفة الفعل

فیما یخص المشروع ومنھا ما ھو مرتبط بالجانب التواصلي سیما 
والمتعلم وبین المتعلمین فیما بینھم وھو ما عبرت  المعلمبین العالقة 

زیدیزشجي واخرون بالتفاعل االجتماعي والتفاعل بین عنھ نا
  ).Nazidizaji and all, 2015(األشخاص داخل االستودیو 

وفي ھذا االطار تستوجب مسألة تدریس االستودیو عقلیة تمیزه عن 
باقي المقررات الدراسیة باعتباره یساعد على التبادل المفتوح 

وفق أسالیب  لألفكارمن خالل عملیة تفكیر یفترض ان تكون
 Nazidizaji)ب تنظیمیة واضحة المعامل لكل من المعلم والطال

and all, 2015 ( مما یفرض ضرورة التعامل مع ثقافة موسوعیة
واستراتیجیات خصوصیة ومفاھیم أساسیة  تمكن المعلم خصوصا 
من االشراف والمتابعة لتطبیق مراحل المشروع التي حددھا 

دراسة األمثلة السابقة والبحث كارسلي والمتمثلة في مرحلة 
والتحلیل، واختیار المواد والبناء وتقنیات القرار، وإعداد الرسومات 

) Karslı, 2015(والعرض والنماذج الثالثیة األبعاد أو المجسمات 
بما یؤسس للتمكن من التخطیط التتابعي للمشروع في مراحلھ 

صورالمالئم الخاصة ببدایتھ وإعداد البرمجة الخاصة بھ ووضع الت
الشامي  -  ٢٠٠٩عبده،(لھ ثم تطویره حسب جملة من المتغیرات 

مع إعتبارمرحلة التنفیذ وتوفیر متطلباتھا منذ ) ٢٠٠٩وحسن،
ویستوجب في ھذا االطار الخصوصي تدریس . المراحل األولى

للطالب خالل  - شكل التفكیر - االستودیو متابعة المعطیات التفكیریة  
ع الخاصة بالمشرو) ٢٠١٦بالطیب والعواد، (العملیة التصمیمیة 

  . من خالل جملة التحالیل والرسومات والمجسمات التي یقوم بھا
وتتمحور ھنا صعوبات وتعقد عملیة تدریس المشروع في التصمیم 
الداخلي حول جملة المفاھیم المعتمدة والمسمیات المختلفة الخاصة 

ة التصمیمیة بمراحل تصمیم المشروع وكذلك حول مراحل العملی
وعالقتھا بمراحل المشروع باإلضافة إلى اعتبارعوامل أخرى من 
شأنھا أن تؤثربصفة مباشرة أو غیر مباشرة على جودة المخرجات 
التصمیمیة كعامل الوقت مثال أو طبیعة البیئة التعلیمیة وتحدید 

  .الخیارات الخاصة بالبرنامج ككل
س مشروع التصمیم ومن ھذا المنطلق تتجلى صیاغة صعوبات تدری

أوال، التمكن : الداخلي  إنطالقا من التطرق إلى مستویین إثنین وھما
وثانیا، " العملیة التصمیمیة"من المفاھیم المرجعیة لالطار العام لـ 

استدیو "التمكن من خصوصیات اإلطار التعلیمي الضروریة لـ 
انطالقا من مجموعة معطیات تنحصر أساسا في " التصمیم الداخلي

  .في تخصص التصمیم الداخلي" للتكوین"الفكر العملي 
  أسس االطار المفھومي لتدریس المشروع في التصمیم الداخلي

   العملیة التصمیمیة 
تعرف العملیة التصمیمیة على أنھا عملیة معقدة تحتوي عادة على 

وقد الحظ . صعوبة في توضیح جانب التصور واإلبداع في أرجائھا
وي المھارة والخبرة والتجربة الكبیرة یجدون عبده أن المصممین ذ

وقدم مثاال في ھذا الصدد مؤیدا . صعوبة في تعریف ھذا الجانب
ƻǄƵǄƬǉ "فكرتھ بأنھم عندما یسألون عن جانب التصور واالبداع 

 Ƹǂ ƽǐ ǡҢƹ"ƻǃ Ʋƨǉ " ǆҚҳ  ҒƶƲƈƺƵǚ ǈƧ"Ǜƹ   ƲƧ ƸǂƵ  Ɩ Əҗ ""
  .)٢٠٠٩عبده، (

بالعملیة التصمیمیة وجب و لمحاولة تحدید المعطیات الخاصة 
  :توضیح التالي

 فكرة أو تصوریتحول إلى مخرج أو مشكلة یراد لھا حل: منطلقھا - 
(Design Problem)  

إذ یمكن مبدئیا تعریفھا كسلسلة من العملیات التي تقوم  :مراحلھا - 
في  (Gray & all 2016)  على تقدیم وتولید وتقییم وتحقیق فكرة

ة من الحلقات المركبة سیما إذا ما اعتبرنا إطار  تداخل وتفاعل جمل
اإلطار االقتصادي (اإلطار العام الذي تمارس داخلھ من ناحیة 

واإلطار ) واالجتماعي والثقافي الذي ینتمي إلیھ المصمم
رؤیة المصمم، قدراتھ، (الخصوصي الذي یمیزھا من ناحیة أخرى 

ھذه  وبین). مھاراتھ، ظرفیة المشروع، خصوصیات المخرج، إلخ
في " العملیة التصمیمیة"  وتلك یصعب تحدید مضمون االعتبارات

ویبقى ھنا التركیز على اإلطار الخصوصي ضمن نسبیة . مجملھا
ففي ھذا . اإلطار العام الذي یحتویھا من بین ممیزات ھذا البحث
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من منطلقھا "العملیة التصمیمیة"اإلطار الخصوصي، یمكن تعریف 
الفعل "یتم تطویرھا من خالل  "فكرة"المتمثل في كونھا 

 ثم تحویلھا تدریجیا بفضل التقییم والحكم الذاتي للمصمم" التصمیمي
 (Bartomeu & Ventura, 2016) المخرج التصمیمي"إلى".  

تھدف العملیة التصمیمیة إلى تحقیق فكرة عادة ما تعكس  :أھدافھا - 
خرج ویحمل ھذا الم (Outcome) جات النتیجة ویعبر عنھا بالمخر

في طیاتھ خطابا سیمیائیا یعكس فكرا وإنجازا یرتبطان ضمنیا 
" العملیة التصمیمیة" وھنا یمكن تعریف ". بالمشروع التصمیمي"
یرمي إلى اإلستجابة لما " منتجا تصمیمیا"عملیة إنتاج ركیزة لك

یقتضیھ ظرف ومصدر وھدف إنتاجھ لیالمس تبعا لذلك األبعاد 
  .یقیة للمشروعالفكریة والتفكیریة والتطب

ال یمكن الجزم في حصر متطلبات العملیة التصمیمیة  :متطلباتھا - 
ھنا اال أنھ یجوز تحدید أھمھا والتي تسمح بحسن سیرھا لتتمثل في 

  ضرورة وجود
أي المشكل المراد حلھ الذي ركز   (In-put) مدخالت أساسیة §

 مراحل العمل المتعارف علیھاو، )٢٠٠٩العقابي (علیھ العقابي 
، والفكر  (Karslı, 2015) والتي تتوافق مع ما حددتھ كارسلي

اإلبداعي والذي اعتبره عبده مایمیز التصمیم المتواضع عن 
، باإلضافة الى معارف )٢٠٠٩عبده، (التصمیم المتمیز 

ومھارات تخصصیة  واالستقاللیة والقدرة على التقییم الذاتي 
تومو واخرون واتخاذ القررات الصائبة والتي اعتبرھا بار

أساسیة الدارة عملیة التصمیم في وضعیة كل 
  .(Bartomeu & Ventura, 2016(عمل

أي الحل األفضل من رؤیة المصمم في  (Out-put) مخرج §
   .)٢٠٠٩العقابي (الوضعیة الخوصیة للعملیة 

 (Subjectivity) وتتجلى في ھذا المستوى أھمیة المنحى الذاتي
لتصمیم، والتي ترتبط برؤیتھ وطریقتھ للمصمم خالل قیامھ بعملیة ا

یجعل عملیة تدریس المشروع في  وھو ما  وأسلوبھ في التصمیم
مجال التصمیم الداخلي عملیة غیر سھلة وتستوجب إطارا منھجیا 
یطرح فیھ التقابل بین مرحلیة العملیة التصمیمیة للمشروع بمرحلیة 

تتعلق بالتخطیط  االشراف والمتابعة لھ من قبل المعلم التي عادة ما
  . التتابعي للمشروع

  العملیة التصمیمیة وعالقتھا بالمشروع التصمیمي
یندرج تصمیم المشروع في مجال التصمیم الداخلي ضمن رؤیة 
مبدئیة تقوم على فرزمرحلتین أساسیتین تتمثل األولى منھما في 

وتضم ما عبر عنھ عبده بمرحلة البرمجة، " مرحلة التصور"
صور، مرحلة تطویر التصور، مرحلة تنفیذ مرحلة وضع الت

یتم " ابتكاریة للمشروع"، وھي مرحلة )٢٠٠٩عبده، (التصمیم 
ثم یتم تطویرھا حسب مقتضیات " فكرة المشروع"خاللھا تقدیم 

الذي یخصھ، ثم یتم تجسیدھا من خالل " المشروع التصمیمي"واقع 
  .جملة من الرسومات التقنیة التي تعبر عنھ

المرحلتین في ما یسمى  ھاتینمن  ةالثانی المرحلة ثلفي حین تتم 
المنتج "التي یتم عبرھا الحصول على " مرحلة اإلنجاز"بـ

المدعم في "  المخرج التصمیمي"من خالل تحویل "التصمیمي
إلى حیز الوجود أي إلى منشئ مھیىء لإلستعمال " مرحلة التصور"

بده بمراحل في الواقع، وھي المرحلة التي جمعھا وعبر عنھا ع
عبده، (االنتھاء من المشروع  االشراف على المشروع وما بعد

٢٠٠٩.(  
المعتمد للتدریس في االستودیو، یعد المشروع   و بالرجوع للمفھموم

  المعطى األساسي واإللزامي لتدریب الطالب على كیفیة التصمیم
(How to do?)   حسب المستوى - یھدف من خاللھ المعلم

میة  قدرة الطالب على التفكیر واالبداع واالبتكارو الى تن - الدراسي
النقد للمخرجات الثنائیة والثالثیة األبعاد، سیما من خالل جملة 

 Ertas(المعلومات النظریة التي تعطى لھ في االطار الذي یخصھ 
& Tas, 2015(.  

یرتكز االطار المفھومي الخاص ومن خالل ماسبق یفترض أن 

" المسقط"المشروع  سھ باالستودیو علىفي مجال تدری  بالمشروع
بمعنى أن التجربة العملیة للطالب تقتصربصفة متوازیة مع 

وبلوغ " مرحلة التصور"التخطیط التتابعي لمراحل المشروع على 
المنتج "وبلوغ " مرحلة االنجاز"وتبقى" المخرج التصمیمي"

مرحلة مسقطة تقتصر معطیاتھا على رسومات " التصمیمي
  .بلة للتنفیذومناظیر قا

  للعملیة التصمیمیة في االستودیو  االطار المفھومي والمرحلي
بالرغم من تعدد واختالف الممارسة، ویعتمد تعلم التصمیم على 

عملیتھ عملیة عقلیة باألساس  وسائل التطبیق التي تخصھ تعتبر
حیث یتم استخدام العدید من األدوات مثل مراجعة األدبیات والمواد 

البحوث والندوات والمؤتمرات والحمالت  تقاریرالبصریة، و
باإلضافة إلى ذلك، . وطرق الرسم التقلیدیة وتقنیات الحاسب اآللي

أسالیب التقییم من العوامل المھمة للتوصل إلى عملیة الحل  تعتبر
وتتراوح التقییمات بین النقد الفردي والنقد الجماعي والمشاركة 

مختلفة من أھمھا لجان  والمناقشة والبحث عن حلول في أطر
  .)Ustaomeroglu, 2015(التحكیم 

نظام النشاط العملي " العملیة التصمیمیة"و من ھذه الزاویة، یتملك 
" الجانب اإلبتكاري"و" فعل التصمیم"الخصوصي المرتبط بإطار 

عند المتعلم وقدرات ومھارات " معرفة الفعل"و" المعرفة"و
ظام بصفة كلیة بالمسعى وكفاءات ھذا األخیر ویحیط ھذا الن

التفكیر "بصفة عامة بین " العملیة التصمیمیة"وتتأرجح . التطوري
التفكیر "وقد عرف زاكدیك واخرون " التفكیر اإلبداعي"و" النقدي
كعملیة منضبطة فكریا لنشاط ومھارة تصور وتطبیق، " النقدي

أو ولدت من خالل / أو تقییم المعلومات التي تم جمعھا و/وتولیف و
أو التواصل لتستعمل كدلیل / المالحظة والتجربة والمنطق، و

كعملیة یتم " التفكیر اإلبداعي"في حین عرفوا " الفعل"لالعتقاد و
استخدامھا لتولید األفكار الجدیدة والمنتجات والخدمات 

كما وصف ھذا التفكیر النقدي في األساس كفعل . واالبتكارات
یاء التي تبدو غیر ذات صلة في التغییر والجمع والتطبیق ودمج األش

طرق فریدة من نوعھا من أجل تمھید الطریق إلى األمام 
كما وضح ھؤالء أن . لالختراعات والمفاھیم والعملیات الجدیدة

التفكیر اإلبداعي یأخذ الشكل المادي من خالل التفكیر البصري 
حیث  قسموا مفھوم الصورة إلى عدة فئات مختلفة منھا المخططات 

سوم البیانیة والجداول وذكروا أن ھذا النوع من التفكیر والر
االبداعي یتطلب من فترات العصف الذھني، واالستجواب، والتفكیر 

وأكدوا على أن ھذه الفترات تحتاج الى وقت لتنبت وتنمو، . الذاتي
 Sagdic) كما یمكن أن تالحظ بسرعة مع قلیل من الخیال واإللھام

& Degirmenci,  2015(. 
كتطویر للفكرة األولى " العملیة التصمیمیة"ن ھذا المنطلق تعد وم

وتشمل ھذه المرحلة مجموعة . صلب مرحلة وضعھا الشكلي
توجھات وإستعدادات وإختیارات مفھومیة موضوعة من قبل المتعلم 
بتوجیھات من المعلم لینخرط المتعلم في وضع بحث مستمر 

المیوالت الجمالیة (فعل واعتماد محاولة دائمة للمزج بین إرادة ال
وقدرة الفعل ) والوظیفیة واإلستعمالیة الخاصة بالمنتج المسقط

اإلعتبارات المفروضة بمنطق الفعل المرتبط بالجانب الفني التقني (
والجانب البنائي اإلنشائي وكذلك مختلف المتدخلین كالمقاول 

ئة في المعنى األخالقي في علم البی(وضرورة الفعل ...) والحرفي 
بالنسبة إلى خططھ اإلبتكاریة وجانب ) واإلستعمال المستھدف

، یولي المتعلم لتطور فكرتھو تبعا .المعرفة ومعرفة الفعل عنده
باعتماد " المسقط"الجانب الشامل للمنتج " تطویع"أھمیة كبیرة لـ

مرحلة ثانیة تسمى بمرحلة التعمق مقارنة بالمرحلة التي سبقتھا 
. عیمھا في مرحلة ثالثة أي في مرحلة التجسیدوالتي عادة ما یتم تد

ھذه المرحلة التي یضطر فیھا الطالب إلى بلوغ  تطور الجانب 
  . الناتج عن تعمق الفكرة" المسقط "المفصل للمنتج 

وفي ھذا السیاق الفكري یظھر تطویر الفكرة التصمیمیة كقاعدة 
ھنا وتطویر االعتبارات الخاصة بھا ". فعل التصمیم"أساسیة لـ
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، "المسقط"بالنسبة إلى الجانب الشامل والجانب المفصل للمنتج 
حیث یتم بالضرورة دمج مجموعة من المعطیات التي تتراوح بین 

تفكیر (وبین المسقط والممثل ) تفكیر نقدي(المادي والمفھومي 
كما عرفھا ) تفكیر بصري(وبین الممثل والمعبر عنھ ) إبداعي

وتشمل  (Sagdic & Degirmenci, 2015)  زاكدیك واخرون
مجمل ھذه المعطیات المتعلقة بالممیزات الداخلیة والخارجیة 

في إطار إسقاط إستعمالي وإنجازي، بمثابة " للمنتج التصمیمي"
   ".للمنتج التصمیمي"حجر األساس لمسألة الوضع المفھومي 

ولسائل أن یتساءل ھنا عن اإلطار التعلیمي الضروري 
؟ علما " العملیة التصمیمیة" لوضع مفھوم  واالعتبارات المؤسسة

وأن اإلجابة على ھذا التساؤل ال یمكن البتة أن تكون قطعیة ونھائیة 
نظرا الستحالة اإللمام بكل المفاھیم وشبھ المفاھیم واألفكار 

وإنما یمكن الرد ضمن مقاربة نعتبرھا أساسیة . المذكورة آنفا
الضروري لحسن  وتؤدي إلى توضیح تشكیل اإلطار التعلیمي

  .صیرورة تدریس المشروع في االستودیو
المقاربة العملیة واإلطار : تدریس المشروع في التصمیم الداخلي

  التعلیمي الضروري
مجموعة من اإلعتبارات " استدیو التصمیم الداخلي"یعتمد تدریس 

الضروریة الخاصة بإطار المشروع التصمیمي ونخص بالذكر 
  :منھا

كبعد مرتبط بخصوصیة  (Creativity)إلبداع وا" االبتكار " -
حیث أكد عبده على أھمیة التفكیراالبداعي  فكرة المشروع

والمناھج والمھارات اإلبداعیة في التصمیم واعتبر ان كل واحد 
ҒǊƺƾҗ " منا یكتسب قدرات إبداعیة منذ الطفولة وترجع

 ҖƶƗ  ǈҚƵǚ ғ ǚﬞ ӨƬƶƵ ƥ ǛƈҚƱǔ  əǛƝǔ ǆƵǔ ҒǊƝǚӨ ǟǚ ғ ǚﬞ Ǜǂ ƺƵǚǚ
مل ا ҒƵǄƨƖخ Ƶǚ ִי ƾƹ Ғ " وبالتالي وجب الرقي بھا الى أن تصبح

ونعتبر في ). ٢٠٠٩عبده، (مھارة إذا ما أتیحت الفرصة لذلك 
ھو الفرصة المثلى لتنمیة وتطویر " االستودیو"ھذا االطارأن

. وتحسین القدرات اإلبداعیة للطالب في مجال التصمیم الداخلي
ل إدراج ویمكن تنمیة ھذه القدرات بصفة عامة من خال

القراءات التحلیلیة لنماذج تصمیمیة مبتكرة تخدم المشروع الذي 
یتناولھ الطالب والعمل على حث ھذا األخیرعلى التغذیة 
البصریة التي من شأنھا أن تعد لھ رصیدا معرفیا وإدراكیا مھما 

" ǆƶƝ   Ɩ ǊƄƵǚ ƼƝ ƻǛƾƨƵǚ ƀҰƞǉ ғ Ǜƽﬞ ǛƬƹ ƻǃӨ ǃ  ﬞ ǛǊҚһǚ ƻǃӨ Ƨ
ƣǛǊƋ  ǈƤ ƾǉ ǇִיƵǚ ƻǄƺƑ ƺƵǚǀ ƾƹ ƼƲƺҚƵǚǃ  ǀ Қ)" ،٢٠٠٩عبده.(   

كبعد مرتبط بتطور فكرة  (Thinking Process) "التفكیریة" -
مبدء أساسیا في " إنشاء التفكیر الناقد" یعدحیث  المشروع

جدول أعمال العملیة التعلیمیة الخاصة باالستودیو للحفاظ على 
للفكرة التصمیمیة باإلضافة الى تنمیة مھارات " التفكیر"أسس 

 & Gorgul(مالحظة من خالل تضخیم التفكیر النقدي ال
Gorgul, 2012 ( وذلك عند المتابعة مع التقویة من خالل

  .إداج ورش العمل والتمارین التشكیلیة والبنائیة بصفة موازیة
ظھور كوسیلة تساعد على ) Representativity" (التمثیلیة" -

ي لتتجسد في ونشأتھا التدریجیة ثم تجلیھا الماد فكرة المشروع
جملة من الرسومات والكروكیات التي تمكن من التعبیر عن 

وفي ھذا االطار وجب العمل على . خطوات تطویر الفكرة
كأداة رئیسیة للتواصل والتساؤل من قبل " التمثیلیة"اعتبار

العقابي، (المتعلم طبقا لما عرفھ العقابي بالصندوق الشفاف 
٢٠٠٩.(  

الشفوي والمرئي كوسیلة  (Communication)" التواصل" - 
تمكن من تقدیم عرض فكرة المشروع حیث یعد العمل على 

مبدء آخر أساسیا في جدول أعمال " تحسین التعبیر الفردي"
العملیة التعلیمیة في االستودیو ویمكن التوصل الیھ من خالل 
العمل على استعراض األعمال إلثراء مھارات العرض لدى 

لتحسین وابتكار طرق التعبیر الطالب مع منحھم الفرص 
الخاصة بھم أو من خالل العمل الجماعي للتدرب على 

 ).   Gorgul & Gorgul, 2012(التواصل فیما بینھم 
و في ھذا اإلطار اعتبر أوستاؤمیروقلو أن الھدف الرئیسي في 
استودیوھات التصمیم یتمثل في تحسین مھارات استجواب 

ثوا عن إجابات على الطالب إذ یجب على ھؤالء أن یبح
. بتوجیھ من المعلم" كیفیة حلھا"و" ما ھي المشكلة"األسئلة 

وبالتالي، فمن المھم للطالب تحدیدالمشاكل بالتشكیك الى حین 
ونتیجة لذلك، فإن بیئة . الوصول إلى المعلومات لحلھا

االستودیو تمكن من التواصل بین الطالب والمعلمین وغیرھم 
مثل أحد األسالیب الصحیحة ویمكن وھو مای. من المشاركین

من التوصل إلى إنتاج أفكار ومقترحات وحلول للتصمیم من 
  (Ustaomeroglu, 2015) خالل مناقشة ھذه المقترحات

اإللتزام والتفرغ مع الجدیة والمداومة كقاعدة ضروریة للتطبیقات -
  .المنھجیة المرتبطة بفكرة المشروع

ارات ضمن كتلة تشتمل على نوع و تندمج ھذه المجموعة من اإلعتب
من التعاقد الذي یضمن التداخل المجدي بین الدقة واإلنضباط 
وحسن التصرف لدى  المتعلم من ناحیة، ومدى تفرغ ودرجة عطاء 

وتمثل ھذه اإلعتبارات في اآلن نفسھ . المعلم من ناحیة أخرى
ذ اإلمكانیات المفھومیة والغایات التعلیمیة التي یتم إعتمادھا من

   ".االستودیو"انطالق مقاربة تدریس التصمیم المدرجة في 
وتبعا لھذا فإن المقاربة التي نطرحھا ونقدمھا ھنا تتراوح بالتأكید 
بین مجموعة معقدة من المقاربات التعلیمیة المرجعیة باعتبار أنھا 
تتجلى في شكل تعریف مشخص ومرتب ضمن مراحل وأوقات 

  مبرمجة بمنطق مضبط وتوقیتيمتتالیة ومترابطة وحسب أھداف 
وفي ھذا اإلطار یعتبر المعلم عنصرا . وجب تحدیدھا من قبل المعلم

أساسیا مكونا للمعرفة والكینونة ولقوة الفعل في اآلن نفسھ، وذلك 
إنطالقا من مجموعة أھداف وغایات مبرمجة، لیكون كذلك باعثا 

وأیضا مرافقا  للتوعیة ومحفزا لإلبتكار ولتفجیر الطاقات اإلبداعیة،
ومالزما لمصمم المستقبل في رحلة إستكشاف ذاتھ، ومعلما 
للتمشیات المنھجیة ومؤطرا لألفكار المتعلقة بالمشروع التصمیمي 

وقد أكد زاكدیك واخرون أن القدرات اإلبداعیة للطالب ھي   ...ككل
من المرجح أن تكون قد وضعت في جو تفاعلي لتشارك فیھا 

 & Sagdic)للمعلم بشكل صحیح القدرات اإلبداعیة 
Degirmenci, 2015).  

یكون المعلم بھذه الكیفیة المسؤول األول على توفیر مناخ إبداعي 
ن  الم"االستدیو"جذاب وتفاعلي في  علم من متعة إستكشاف ت، یُمكِ
وفي ھذا السیاق فإن وسائل الدفع وإثارة حب . الفعل التصمیمي

تزام واإلبتكار، ستكون نتاجا علم على اإللتالإلطالع وتحفیز الم
كامال للعملیة التعلیمیة والتأطیریة حسب تمشیا إستراتیجیا 

علم بصفة غیر مباشرة وذلك عن طریق تمشي تخصوصیا یمس الم
وھكذا تصبح . تكوین ذاتھ التصمیمیة  بنفسھ وتقییمھا وخاصة نقدھا
فكرة المشروع "ذات المتعلم في  تطور مستمر ینعكس على تطور 

بصفة تدریجیة، ویحصل ذلك تباعا منذ تجربة السنة " التصمیم في
   .األولى إلنتاج ھذا المشروع

ھذا وتعتبر عناصر تكوین الذات وتقییمھا ونقدھا من قبل  المتعلم 
فعل "نفسھ عناصر تمثل وسائل وأھداف مبرمجة وضروریة لـ

الذي ال یمكن إنجازه " فعل المشروع"وذلك في إطار " التصمیم
 & Gorgul(كما أكد على ذالك العدیدون   "فعل التصمیم"دون 

Gorgul, 2012) (Sagdic & Degirmenci, 2015(  
 Results & Discussion النتائج والمناقشة

  :من خالل سؤال البحث توصلت الباحثة الى النتائج التالیة
للمشروع إلى مرحلتین وھي " المنتج التصمیمي"ینقسم تمشي  - 
ویمكن إعتبارھما منفصلتین إذا ما اعتمدنا " جازاإلن"و" التصور"

ویرجع في أغلب األحیان البعد المعقد لواقع . طبیعة كل واحدة منھا
المشروع في التصمیم الداخلي إلجراء كل مرحلة من ھاتین 

وفي ھذا اإلطار یمثل تمشي . المرحلتین من طبیعة المرحلة األخرى
اصال بین مرحلتي تمشیا دینامیكیا متو" المنتج التصمیمي"
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. وذلك في إطار ترابط مفھومي صرف" اإلنجاز"و" التصور"
فبالرغم من تجاورھما المجزئ والمنفصل البادى إلى العیان فإن 

وحتى لو . ھاتین المرحلتین في واقع األمر مترابطتین بشكل قوي
ترتیب (كان ھذا اإلنفصال المجزئ ناتجا عن التسلسل الزمني 

المتعلق ببسط التمشیات التي تخصھ، فإن ) ٥إلى  ١المراحل من 
في حد ذاتھ یمثل جزء ال " اإلنجاز"و" التصور"ترابط مرحلة 

  )).١(الشكل . (وآفاقھ" المخرج التصمیمي"یتجزأ من وضع 

 
  

  منھجیة المشروع بین تعداد المراحل وطبیعتھا ونتائجھا) ١(شكل 
التتابعي للمشروع  من خالل اعتماد التخطیط) ١(تصمیم الجدول  - 

المعمول بھ في مجال التصمیم الداخلي بما یتفق مع ما طرحھ عبده 
، وما عبر عنھ العقابي فیما یخص المجال المعماري )٢٠٠٩عبده، (

وما یتماشى كذلك مع )  ٢٠٠٩العقابي (بالمراحل المنتظمة للعمل 
ما تم استعمالھ كمرجع في استخالص متطلبات الكفاءة للمصمم 

والمنھجیة المعتمدة في تدریس ) ٢٠١٦بالطیب والعواد، (لي الداخ
المشروع التي طبقتھا الباحثة مع تدوین جملة المعطیات الخاصة 
بكل مرحلة والتي اعتمدت كنقاط مرجعیة للمعلم والمتعلم داخل 

/ قسم اإلسكان/ مسار التصمیم الداخلي/  ٤مقرراستودیو(االستودیو 
  .ھـ ١٤٣٧- ١٤٣٦جامعة الملك عبد العزیز 

 
  منھجیة المشروع بین واقع اإلنجاز وواقع التدریس) ١(جدول 

مراحل المشروع 
حسب االمنجز 
  في الواقع

مراحل مشروع حسب التخطیط  مراحل المشروع في االستودیو
 التتابعي 

  مرحلة التصور

  بدایة المشروع: المرحلة األولى
  تحدید المعطیات األولیة الخاصة للمشروع

  تحدید النشاط والمنتج اختیاري   محل تجاري مع تصمیم •
   تحدید نطاق المشروع •
  .تحدید البرنامج الزمني •
  .تحدید المیزانیة •
  .تحدید المستشارین •
  االتفاق على العالقة بین الطرفین •
  جدولة عملیة التصمیم •
  اختیار المكان  •

  البرمجة: المرحلة الثانیة
  مثلة مشابھةأل مرحلة الدراسة والتحلیل

  تحدید أمثلة على الصعید المحلي والدولي
  فلسفة الفكرة التصمیمیة

  مبادئ وتطبیق الفكرة التصمیمیة على مستوى
/ المنظومة العملیة: أسس تطبیق الفكرة التصمیمیة وعالقتھا بالمستخدمین 

  االرقونومیة
  )نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، المخاطر( SWOTتحلیل 

  األولیة) المعلومات جمع(البحث 

 بوسترات/ عروض تقدیمیة
  تقییم جماعي مرحلي طبقا للمعطیات المحددة

 دراسة المخططات المعماریة
 المخططات األفقة
 القطاعات الرأسیة

  الواجھات
  إن وجدت

  )رفع المساحات(المعاینة 
  

  إجراء المقابالت وجمع البیانات  إجراء زیارات میدانیة
  ئي ومراجعتھ مع المعلموضع برنامج مبد

  
وضع برنامج مبدئي ومراجعتھ مع 

  العمیل
 إعداد البرنامج النھائي

  موافقة المعلم
  إعداد البرنامج النھائي

  موافقة العمیل

 منهجية المشروع

 مرحلة التصور مرحلة اإلنجاز

 منتج تصميمى مخرج تصميمى
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 تخصیص المساحات
 إعداد دراسات التجاور

  الحصول على موافقة المعلم

  تخصیص المساحات
  إعداد دراسات التجاور

  یلالحصول على موافقة العم
 الفكرة/وضع التصور: المرحلةالثالثة

  وضع الخطوط الكبرى للفكرة
  تحدید االختیارات المبدئیة فیما یخص

  المنظومة الھیكلیة . أ
  المنظومة الجمالیة.             ب
 الفكرة التصمیمیة، فلسفة الفكرة التصمیمیة، وعنصر االستلھام •
 العناصر التصمیمیة المستخدمة •
 التصمیمیة المستخدمةالمبادئ  •
 التوجھ المعماري المحدد •
اسم الخامة، صورة للخامة، المقاسات، المواصفات، (تحدیداختیار الخامات  •

  مكان االستخدام
 المنظومة الوظیفیة.             ج
 التوزیع الوظیفي الكلي، التوزیع الوظیفي الجزئي •
 توزیع األنشطة على المخطط األفقي •
 اییر واالشتراطات الوظیفیة واإلرجونومیة لألنشطة المقترحةتحدید المع •

  )المقاسات، الخامات، األلوان، الفكرة التصمیمیة(تحدید الوحدات المستعملة   •

  وضع التصمیم المبدئي
  

 تسلیم المخرجات التصمیمیة المبدئیة
 )تصمیم مبدئي(المخطط األفقي   •
 القطاعات الرأسیة   •
مخطط أفقي، (یلیة للوحدات التصمیمیة المقترحة مخططات أو صور تفص  •

 )قطاع رأسي، منظور
  منظور مبدئي ثالثي األبعاد للتصمیم المقترح  •

  وضع المخطط المبدئي

  المراجعة مع العمیل  تقییم جماعي مرحلي طبقا للمعطیات المحددة
  تنقیح المخططات المبدئیة  

  الحصول على الموافقة من العمیل  میمي من المعلمالحصول على الموافقة المبدئیة للمشروع التص
 التعمق/ مرحلة التطویر
 ةمرحلة التعمق في الفكر

  إجراء التعدیالت حسب توجیھات االصالح الجماعي
 وضع الجزئیات الخاصة بالفكرة

 تحدید االختیارات التفصیلیة فیما یخص
 المنظومة الھیكلیة . أ
 المنظومة الجمالیة   ب
  ة الوظیفیةالمنظوم .ج

  ب  نظم التحكم البیئي
 استخدام أسالیب العرض لعرض وتقدیم المخرجات التصمیمیة التفصیلیة

 )تصمیم تفصیلي(المخطط األفقي  •
  القطاعات الرأسیة •
مخطط أفقي، (مخططات أو صور تفصیلیة للوحدات التصمیمیة المقترحة  •

 )قطاع رأسي، منظور
  حتصمیم المقترمنظور نھائي ثالثي األبعاد لل •

 مرحلة تطویر التصور
 إعداد الرسومات النھائیة
 اختیار الخامات

 )مع استشاري(تخطیط اإلضاءة 
/ األثاث(اختیار عناصر المشتریات 
 )أخرى/ اإلضاءة

 اختیار األلوان والتشطیبات
 تقدیر وتنقیح التكالیف
 إعداد العرض لتقدیمھ للعمیل
 مراجعة المیزانیة مع العمیل

 تعدیالت الضروریةإجراء ال
  الحصول على موافقة العمیل

  
  

  تقییم جماعي مرحلي طبقا للمعطیات المحددة
  الحصول على الموافقة النھائیة للمشروع التصمیمي من المعلم

  التجسید/ مرحلة التنفیذ
  مرحلة تجسید الفكرة

  إعداد الرسومات التنفیذیة
  إعداد المواصفات

 إعداد المقاییس النھائیة
 استخدام أسالیب العرض

 مرحلة تنفیذ التصمیم
إعداد الرسومات اإلنشائیة •

األ/الكھرباء/اإلضاءة/اإلنشاءات(
 )ثاث

 إعداد الرسومات التفصیلیة•
 إعداد المواصفات•
 إعداد المقاییس النھائیة•

  مرحلة التقییم النھائي للمشروع

 تلقي العطاءات •  الیوجد
إعداد جدول زمنیة وإصدار  •

 أوامر الشغل
  اختیار المقاولین •

  اختیار وإصدار أوامر الشراء      

  مرحلة االنجاز
 مرحلة الإلشراف على التصمیم الیوجد
 مرحلة ما بعد التنفیذ  الیوجد
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و من خالل ھذا الجدول نالحظ تالقي التخطیط التتابعي للمشروع 
ا في والتخطیط المنھجي للتدریس في جملة من المراحل واختالفھم

من ھذا المنظور " مراحل المشروع"إذ تفترض . مراحل أخرى
كمرحلتین " اإلنجاز"و" التصور"التمییز ظاھریا بین مرحلتي 

متباینتین ومتكاملتین في االن نفسھ حسب التخطیط التتابعي في حین 
أنھا في الواقع متشابكتین ومتداخلتین ضمن العملیة التصمیمیة وذلك 

" للمنتج التصمیمي"إعتبار البعد اإلنجازي إذا ما أدرجنا لزوم 
ووجوب إعتبار نتاج التصور التصمیمي " مرحلة التصور"خالل 

  ."مرحلة اإلنجاز"للمنتج خالل 

من خالل ھذا الجدول كمعطى " العملیة التصمیمیة"كما تظھر لنا 
جزئي لتمشي إنتاج المشروع في الواقع إذ ترتكز ھذه العملیة 

أولي یھدف باألساس إلى إنتاج مبنى الخصوصیة على مفھوم 
عنھ في إطار خصوصي لتمثیل  في الواقع یتم التعبیر" مسقط"

تخمیني حسب متطلبات إطار المشروع، ویكون ھذا التعبیر في 
فتصبح . شكل رسوم ونماذج مصغرة ومجسمات مبدئیة وغیرھا

" مخرج تصمیمي"عبارة عن تقدیم لـ" العملیة التصمیمیة"بذلك 
  ).٢(صادق علیھ وقابل لإلنجاز خاصة الشكل مطوع  وم

  
  عالقة العملیة التصمیمیة بالمشروع في االستودیو) ٢(شكل 

تؤسس المقاربة العلمیة التعلیمیة لتدریس مشروع التصمیم في  - 
لبعد فلسفي ضروري خاص بوضع "استدیو التصمیم الداخلي"

فعل "مل مع ، إذ أن ھذه العملیة تتعا"العملیة التصمیمیة"مفھوم 
، وذلك ضمن أھداف ومراحل "لفعل المشروع"كأساس " التصمیم

ویعتمد كل ھذا على . العملیة المنھجیة المطبقة على المشروع
العملیة "مرجعیة بعض المفاھیم وشبھ المفاھیم واألفكار المتعلقة بـ

  ".منتج التصمیم"ومفھوم " التصمیمیة
  :Conclusion    الخالصھ

مقاربة تفكیریة تحدد باألساس اإلطار التفكیري یترجم ھذا البحث 
أما فیما یخص الواقع المعقد . الخاص بتدریس المشروع التصمیمي

لصیرورة عملیة التدریس، فإنھ یتمحور حول مجموعة من 
التركیبات المعقدة بدورھا والمتحركة بصفة متواصلة وسریعة في 

ركیبات التي وھنا وجب تحدید ھذه الت. وضع تفاعلي وتداخلي دائم
تمتد من تركیبة المشروع ونظم تطویره إلى تركیبة الفكرة المبتكرة 
ومختلف مساراتھا التعبیریة وإلى تركیبة التفاعل بین المعلم 

وتنطوي جمیع ... علم وإلى تركیبة المعلم وإلى تركیبة المتعلمتوالم
ھذه التركیبات المختلفة تحت منظومة المؤسسة التي تدرس 

ذا ونشیر إلى أنھ وجب عامة االحتیاط من مسألة اعتبار ھ. التصمیم
النسب الذاتیة التي تخص اإلمكانیات والغایات واألطر المتعلقة 
س التصمیم، وكذلك مختلف التوجھات الثقافیة  ِ بالمؤسسات التي تدر

 .التصمیم" استدیو"والمحیطات االجتماعیة والسیاسیة التي یتناولھا 
لتدریس المشروع في التصمیم وجب التأكید و في ھذا اإلطار المعقد 

على أن عملنا ھذا یرمي إلى المساھمة في تطویر حقل سیمائیات 
التصمیم انطالقا من مقاربة خصوصیة بعیدة نوعا ما عن المقاربات 

إذ تصنَف مقاربتنا ھذه ضمن المقاربات التي ال تمثل . التطبیقیة
مقارباتیا ضروریا  بل تقدم إطارا" فعل التصمیم"نظریة شكلیة لـ

لتدریس ھذا الفعل، أي إطارا یرتكز على البرمجة المنظمة لفترات 
تفكیر متسلسل وحراك متتابع، لتكون متمثلة في قالب شكلي یحث 

 .على التفكیر ولیست في شكل قالب عملي مبھم
كما یجب التأكید ھنا على أننا نرمي من خالل ھذا العمل إلى 

التعلیمي الضروري لتدریس - العلميالتعریف بمحدودات اإلطار 
ونبتعد بالمناسبة كل البعد عن محاولة " االستدیو"المشروع بـ

التعریف بملمح  المعلم أو اعتماد مقاربة اختزالیة لھ وذلك لتشعب 
ما ھو في الواقع مجرى التصمیم ومساراتھ وتمشیاتھ المرحلیة 

لمسارات وكذلك مجمل المفاھیم واألفكار المتعلقة بمختلف ھذه ا
  .والتمشیات المرحلیة

 Recommendation التوصیات
ضرورة توحید المفاھیم الخاصة بتدریس المشروع في تخصص - 

التصمیم الداخلي بین أعضاء ھیئة التدریس واستخدام جھاز 
اصطالحي موحد بما یمنح الطالب وضوحا في المفاھیم والرؤیة 

ھا في كل ویسمح لھ بتجمیع المعارف والمھارات التي یكتسب
  المستویات

العمل على توحید مسمیات مراحل المشروع في كل مستویات - 
ألكادیمي لما لھ من تأثیر ااستودیوھات التصمیم ضمن البرنامج 

إیجابي على مخرجات المقرر ونشر ثقافة علمیة منھجیة تخص 
  مشروع التصمیم الداخلي 

قا من العمل على تطویر وتحسین رؤیة الطالب في المشروع انطال- 
قدراتھ والبعد كل البعد على اسقاط فكر المعلم على المتعلم في 

   المشروع
حث الطالب قدر المستطاع على بناء رؤیتھ والمنحى الذاتي  - 

  الخاص بھ في االستودیو
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