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  Keywordsd دالةلمات ك    :Abstract البحث ملخص
من اھم اسالیب التعبیر ،وھي صورة للتفكیر البصري الذي یُعد احد   Mind Mapsتعتبر الخرائط الذھنیة 

مستویات التفكیر العلیا، حیث یستخدم االنسان في الخرائط الذھنیة الرسومات والعبارات واالرقام بشكل بسیط 
تدعاء األفكار حول الموضوع ،وتم تطبیق الخرائط الذھنیة في العدید من المجاالت، وبأسلوب یُیسر عملیة اس

حیث ان وظائف العقل تتوزع على فصي المخ االیمن واالیسر ،و على ذلك  نجد أن الغالبیة العظمى من الناس 
ُجریت في ً للعدید من الدراسات التي أ ھذا المجال  یعتمدون على احد فصي المخ أكثر من اآلخر وذلك طبقا

ً لطبیعة موضوع التفكیر  وخریطة العقل ھي اسلوب في التفكیر یعمل على تشغیل فصي المخ في  .،وذلك طبقا
ً واحد حیث نستخدم في الخرائط الذھنیة  والتحلیل  الرسومات والصور والرموز واأللوان ،  Mind Mapsوقتا

جمیع المواضیع والنقاط بشمولیة ،فالفص االیمن لكل العناصر بشكل یصل الى ادق التفاصیل بسھولة ،وتُغطي 
والفص  .الحب ، المشاعر ،االصوات، الرسم  ،االلوان، الخیالمثل  من المخ یشمل عملیات التفكیر

تستخدم و .التفكیر ،االرقام ،المنطق ،الحسابات ،القوائمفى  االیسر من المخ  یشمل عملیات التفكیر
حیث تعتبر القیم  في تحلیل القیم الجمالیة للمنتجات ،  Mind Maps ةالدراسة احد برامج الخرائط الذھنی

الجمالیة من اھم القیم في التصمیم ،والتي یصعب على المصمم ان یعرضھا في نقاط محددة ،وذلك لتعدد 
ً ،حیث تُعتبر الخرائط الذھنیة اسلوب بسیط سھل ممت ع التفاصیل التي یمكن أن یٌقیم على اساسھا المنتج جمالیا

یُمكن المصمم للوصول الى ادق التفاصیل ،وذلك بطریقة عرض بسیطة وسھلھ تعمل على تشغیل فصي المخ 
  وتقدیم تفاصیل من الصعب الوصول الیھا،وتعتمد الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي 

  الخرائط الذھنیة   
Mind maps   

  القیم الجمالیة
Aesthetic values  

  فن التصمیم
Design art  

  مالیات الشكلج
Form aesthetics   

  جمالیات الوظیفة
aesthetics  Function  
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  -:Introductionمقدمھ 
إن طبیعة اإلنسان تنجذب إلى كل ما ھو جمیل، وقد ورد عن 

، وقد شاءت قدرة )إن هللا جمیل یحب الجمال ( رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
المبدع البدیع الخالق سبحانھ وتعالى أن یجعل من الجمال ـ في شتى 
صوره ـ مناط رضى وسعادة لدى اإلنسان، واستساغة الجمال حق 
مشاع، وربما تختلف مقاییسھ من فرد لفرد، ومن عصر لعصر، 

ً من لكنھ اختالف محدود قد یمس ج ً من الجوانب، أو عنصرا انبا
العناصر التي تشكل القیمة الجمالیة، ولم یقف اإلحساس بجمال عند 
النظرة الشاملة، أواالنطباع المبھم أو اإلیحاء التلقائي السریع، 

اإلنسان العادي من جمھور : (ویقول الدكتور زكي نجیب محمود
ا ھو جمیل الناس، إذا عرف في حیاتھ الجاریة، كیف یفرق بین م

وما ھو قبیح فیما یحبط بھ من أشیاء، فإنھ مع معرفتھ تلك، یظل 
ً أشد البعد عن القدرة على بیان األسس التي إذا توافرت في  بعیدا
شيء ما، كان ذلك الشيء جمیالً، وإذا غابت عن شيء ما، كان 
ذلك الشيء مسلوب الجمال، بمقدار ما غاب عنھ من تلك األسس، 

یتصدى للمشكلة مفكر موھوب في عمق التفكیر  وقد یحدث ھنا أن
ودقتھ، فیتناول ھذه التفرقة بین الجمال والقبح، حتى یصوغ أسسھا 

إنھ : ومبادئھا وشروطھا، وعندئذ یقال عن مثل ھذا المفكر
فلسفة (إنھ : فیلسوف، كما یقال عما یكتبھ في ھذا الموضوع

  ).الجمال
الھ لدرجة ان تعریف وارتبط الجمال بالفن التشكیلي بجمیع اشك

الفن اختلط في اذھان العدید من الناس بتعریف الجمال ،والتصمیم 
الصناعي ھو احد صور الفن التشكیلي الذي یٌمثل نوع من النحت 
الموظف ،ولكن الفن التشكیلي یُقییم من فئة محدوده من الناس ،وھم 

من  متذوقي الفنون التشكلیة ،ولكن التصمیم الصناعي یُقییم جمالیاً 
كافة المتعاملین معھ آي البشر بوجھ عام ،ویتوقف على ھذا التقییم 
عملیات التسویق ،لذا فأن الوصول بالتصمیم الى تحقیق نسب عالیة 
من القیم الجمالیة ھو امر في غایة األھمیة بالنسبة للمصمم یسعى 

ً لتحقیقھ   .جاھدا

ائط وتربط الدراسة بین علم الجمال وعناصره وقیمھ وبین الخر
كأحد اسالیب التفكیر التي تتسم بالبساطة  mind mapsالذھنیھ  

والوضوح ،والتي تم تطبیقھا في العدید من المجاالت العلمیة 
والبحثیة واالدبیة و كان الھدف منھا توسیع نطاق التفكیر وفھمھ 

  .بشكل واضح والرجوع الیھ اذا لزم االمر 
شبھ مستمرة للوصول  فعملیة التصمیم یلیھا عملیات تقیم بصورة 

الي المثالیة فالتقیم یتم على كل جوانب التصمیم التي تُشكل وتسُھم 
في تحقیق الجمال في المنتج ، التي من خاللھا یمكن للمستھلك ان 
یحكم على المنتج ،بالقبول والتفضیل وبالتالي الشراء واألقتناء اي 

تھلك الحكم على المنتج بالجمال ،وھي عملیة بسیطة على المس
،ولكن تحقیقھا والوصول الى اعلى درجاتھا ھو االمر الذي یشغل 

  .ذھن المصمم طوال الوقت
ً ،یعتبر من اآلشیاء التي یجد فیھا  حیث ان تقیم المنتج جمالیا
ً النھا تتضمن العدید من الفروع والنقاط  المصمم صعوبة ،نظرا
المتصلة ببعضھا التي تخوض في ادق تفاصیل المنتج سواء في 
ً عملیات  الشكل أوالوظیفة ، وتتوقف على فھم وتحلیل المنتج جمالیا
التطویر والتحسین والتسویق بمعني اخر یتوقف علیھا نجاح او 
فشل المنتج ،وھو االمر الذي یتطلب التفكیر فیھ بصورة تُساعد 
المصمم على ادراك كل ما ھو مرتبط  بجمالیات المنتج ،و 

اسلوب یتسم بالشمولیة في  ھو mind mapsالخرائط الذھنیة 
عرض الموضوع  والتعرض لتفاصیل ھامھ التي ربما ال یصل 
الیھا المصمم من خالل تحلیل القیم الجمالیة للمنتج في صورة سرد 
ً بالتسلیة والمتعة ،وھي تُساعد االنسان  المعلومات ،ویتسم ایضا
على تشغیل فصي المخ في التفكیر في نفس الموضوع في آن واحد 

یزید من عملیة التركیز وایجاد حلول ومقترحات تتسم باالبداع  مما
، لذلك فأن تطبیق الخرائط الذھنیة في ھذا المجال یساعد المصمم 

  .   على التحلیل الشامل لجمیع الجوانب الجمالیة في المنتج 

  Research problemمشكلة البحث  
   - :تتلخص مشكلة البحث في النقاط اآلتیة 
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 .ب مقنن لتحلیل القیم الجمالیة للمنتجال یوجد اسلو - 1
الحكم على القیم الجمالیة للمنتج یتأثر بالتقیم الشخصي  - 2

للمصمم،لذلك تختلف النتائج من مصمم آلخر فأستخدام اسلوب 
 .واحد یجعل النتائج قریبة من بعضھا 

ً ما یكون في ذھن المصمم ،حیث یتم  - 3 ً غالبا تقیم المنتج جمالیا
ون التعامل معھ بشكل علمي منظم تخذینھ في الذاكرة د

،فاستخدام الخرائط الذھنیة یعرض التحلیل بادق التفاصیل 
الجمالیة ،وھو ما یصعب على المصمم الوصول الیھ بالطرق 

 .التقلیدیة المعتادة

  -:Objectivesأھداف البحث 
في تحلیل  mind mapsاألستفادة من برامج الخرائط الذھنیة  –

  .للمنتجات وتقیم العناصر الجمالیة
االستفادة من الخرائط الذھنیة في ان یكون تحلیل وتقیم جمالیات  –

 .الشكل بتفاصیلھا منطقیة بعیدة عن االحكام الشخصیة
الوصول الي نقاط القوى والضعف في تقیم المنتج بسھولة  –

 .وبوضوح في شكل مرسوم وملون
وضع المعلومات والبیانات الخاصة بالتحلیل والتقیم في شكل  –

 .م بصورة تساعد المصمم على التحسین والتطویر منظ

  - : Research methodologyمنھج البحث 
 Descriptiveیعتمد البحث على المنھج الوصفي التحلیلي  

analytical method.   یعرض تصور عام ) 1(و الشكل رقم
   . mind mapللدراسة بأستخدام خریطة ذھنیة 

  
  للبحث mind mapخریطة ذھنیة ) 1(الشكل رقم 

    " - :خرائط العقل "المحور األول 
ھذا الجزء یتعلق بالخرائط الذھنیة بشكل مختصر یتناسب مع 
طبیعة الدراسة ،و لكن قبل الحدیث عن الخرائط الذھنیة فالبد من 

المعروف  Tony Buzan " "1942 ذكر العالم توني بوزان
، ھو صاحب السجل العامر من األعمال والكتابات الذاكرة بأستاذ

ھذا غیر ) خرائط العقل ، كما أنھ واضعالذاكرة المتمیزة في مجال
مثل  تصدرت قوائم الكتب األكثر مبیعاً  الكثیر عن المؤلفات التي

ً واستخدم عقلك، نشرت اعمالھ في اكثر من مئة  كتاب العقل اوال
ً مؤسس مسابقات .وثالثین دولة بثالثین لغة مختلفة  وھو أیضا

ً یحظى بمكانة كبیرة  بطولة العالم للذاكرة التي أصبحت اآلن حدثا
  .في جدول األحداث الثقافیة والریاضیة العالمیة 

الم مجموعة من اعالم العTony Buzan ولكن سبق توني بوزان
في الفن والعلم ،حیث انھم استخدموا الخرائط الذھنیة في مجاالتھم 
،ولكن بوزان اھتم بعرض وترتیب اسلوب الخرائط الذھنیة وقامت 
دراساتھ حول الربط بین التفكیر والذاكرة من خالل استخدام 
الخرائط الذھنیة ،وتعددت االمثلة على ذلك ،والتي یمكن عرضھا 

  - :كاآلتي
ف بأنھ  :دافنشيلیوناردو  - ِ ص ُ  "األخیرة عبقري األلفیة"الذي و

لغة الرؤیة لتولید آالف  فھو احد العباقرة العظماء الذین استخدموا
فقد ". دافنشي" األفكار الخالقة، وھو االمر المدون في مذكرات

استخدم الصور والرسوم التخطیطیة والرموزوالرسوم التوضیحیة 
وفي . د في مخھ على الورقلتسجیل األفكار التي تحتش كطریقة

واحدة من أھم الكتب في العالم،  التي تعتبر" دافنشي"قلب مذكرات 
ً لما تحتویھ من تجلیات ھذا العبقري العظیم، تقع . رسومھ نظرا

على التعمیق بأفكاره " دافنشي"وھذه الرسومات ھي التي ساعدت 

  .مثل الرسم والطب والھندسة وعلم األحیاء في مجاالت شتى،
المرتبة الثانیة بعد لغة  لنسبة لدافنشي كانت لغة الكلمات تحتلبا

 الصور، وقد اعتاد على تصویر ووصف أفكاره واكتشافاتھ
فقد كانت الصور ھي األداة الرئیسیة لتفكیره . اإلبداعیة بالصور

 .اإلبداعي
لقد كان  الذي قلب موازین الكون بمالحظاتھ الفلكیھ، :جالیلیو -
آخر من عباقرة الفكر اإلبداعي في العالم، فقد  عبقریاً  "جالیلیو"

عشر وبدایات القرن السابع عشر،  أسھم في أواخر القرن السادس
تدوین  في قیام الثورة العلمیة باستخدام أسالیبھ الخاصة في

فبینما كان یستخدم معاصروه األسالیب اللفظیة . المالحظات
ة، كان جالیلیو یوضح في تحلیل المسائل العلمی والریاضیة التقلیدیة

 .افكاره بصور ورسوم توضیحیة
 ریتشارد" أدرك  العالم الفائز بجائزة نوبل، :ریتشارد فینمان -

في شبابھ أن التخیل ھو أھم جوانب عملیة التفكیر " فینمان
ومثل   .التخیل، وعلم نفسھ الرسم اإلبداعي، ومن ثم مارس ألعاب

التقلیدیة  ن المالحظاتتخلى عن طرق تدوی" جالیلیو"و" دافنشي"
نظریة الكھروداینامیك "التي كان یتبعھا معاصروه، وقرر وضع 

صور وروسم بیانیة، وأدى ذلك إلى ظھور ما  في شكل" الكمیة
تمثیل تصویري لتفاعل  وھي عبارة عن". أشكال فینمان"یعرف بـ 

 الجسیمات الدقیقة، والتي یستخدمھا اآلن الطالب في جمیع أنحاء
مساعدتھم على فھم وتذكر وابتكار األفكار في مجاالت العالم ل

ً بأشكالھ  .العامة الفیزیاء والعلوم لقد كان ریتشارد فینمان فخورا
 !سیارتھ حتى إنھ رسمھا على

 " ،لقد أعترض  الذي اكتشف قوانین النسبیة :ألبرت أینشتاین -
عبقري القرن العشرین على استخدام الطرق التقلیدیة، " أینشتاین
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. الرقمیة أو اللفظیة في التفكیر اإلبداعي واء كانت الخطیة أوس
ولكنھا لیست ضروریة،  حیث كان یعتقد أن ھذه األدوات مفیدة،

  .وان الخیال أكثر أھمیة
المعرفة، ألن المعرفة  إن الخیال أھم من: "وقال أینشتاین

ً إلى صدیقھ ". محدودة  "موریس سولوفین"وبالفعل فقط كتب خطابا
ھ فیھ أنھ یجد صعوبة في التعبیر عن فلسفتھ العلمیة أوضح ل

یفكر بھذه الطریقة؛ بل كان یعبر عن أفكاره  بالكلمات، ألنھ لم یكن
  .والتخطیطیة باستخدام الرسوم البیانیة

 :مثل وغیرھم الكثیر من العباقرة الذین استخدموا الخرائط العقلیة
یر وینستون س - سیر إسحق نیوتن -تشارلز داروین -مایكل أنجلو

  .ماري كوري -توماس أدیسون-ولیام بلیك  -بابلو بیكاسو -تشرشل
  - :تعریفھا

االسلوب البدیل الذي یستخدم "ھي  Mind Mapsخرائط العقل 
ً من تجعل ) فھي(التفكیر الخطي التقلیدي،  جمیع أجزاء المخ بدال

" زاویة االنسان یفكر  في كل االتجاھات، وتلتقط األفكار من أیة
أداة فكریة مثالیة لتنظیم األفكار،  وھي الطریقة األسھل  ،وھي

في مخطط، واستخراجھا منھ، فھي وسیلة  لتخزین المعلومات
. لألفكار" خرائط ترسم"إبداعیة فعالة لتدوین المالحظات التي 

التي تتسم  التفكیر وھي طریقة في غایة البساطة وتعتبر احد ادوات
بتعدد األسالیب لتقویة الذاكرة، والتي شكلت أكبرالفتوحات العلمیة 

في ھذا المجال على مدار خمسمائة عام وھي عبارة عن  الرائدة
اشكال مرئیة ملونھ ألخذ المالحظات ،یمكن ان یقوم بھا شخص 

الشكل فكرة  واحد أو مجموعة من األشخاص ،ویوجد في قلب
مركزیة أو صورة ،ویتم بعد ذلك استكشاف ھذه الفكرة عن طریق 
ً بالفكرة  الفروع التي تمثل األفكار الرئیسیة ،والتي تتصل جمیعا

  .                                                                                           المركزیة 
" األفكار الثانویة "فروع "لرئیسیة للفكرة ا"یتفرع عن كل فرع 

تستكشف الموضوعات بعمق أكبر ،ویمكن اضافة المزید من 
الفروع متصلھ ببعضھا ،فكذلك كل األفكار تكون على عالقة مع 
ً واسعھ في  بعضھا البعض ،وھذا ھو ما یعطي لخرائط العقل تعمقا
                                                                     .                  افق التفكیر ال یتوفر لقائمة افكار بسیطة

ً الي الخارج ،فأن خرائط العقل تشجع  وبالعمل من المركز متجھا
افكارنا على ان تعمل بنفس الطریقة ،وبعدھا مباشرة ستتسع 
ً لصاحبھا، ولمن  االفكار وسیشع منھا تفكیر ابداعي ،تكون الھاما

                                               .         حولھ 
وبمجرد ان نجرب التحرر الذي نشعر بھ ،نكتشف أنھ ال توجد 
حدود للمساعده التي یمكن ان تقدمھا خرائط العقل في العمل 

،فبإمكاننا استخدام خرائط العقل لكي نستكشف أي فكرة ،أو مفھوم 
للیوم ،أو  خطةأو مشكلھ أو في التخطیط لتقریر ،أو عرض أو 

یعرض ) 2(األسبوع في العمل أو الحیاة الشخصیة  والشكل رقم 
                         .الشكل البنائي للخریطة الذھنیة 

  
 الشكل العام للخریطة الذھنیة" 2"الشكل رقم 

فمركز خریطة العقل یقابل  إن خریطة العقل تشبھ خریطة المدینة،
 مركز المدینة، وھو یمثل الفكرة األھم ، بینما نجد أن الطرق

المتشعبة من المركز تمثل األفكار الرئیسیة في عملیة التفكیر؛ أما 
  تمثل األفكار الثانویة، ف الطرق الثانویة

إلقاء نظرة سریعة شاملة على موضوع كبیر، أو  تمكن من - 
 .مسألة متشعبة

 .تجمع كمیات كبیرة من المعلومات في مكان واحد -
بأن تسمح برؤیة أسالیب مبتكرة  تشجع على حل المشاكل - 

 .وجدیدة
  .وتدبرھا، وتذكرھا تمنح متعة النظر إلیھا، وقرائتھا، - 

ً أداة متمیزة للذاكرة، حیث تسمحكما أن خرائط ا  لعقل تعد أیضا
وھذا  .بتنظیم الحقائق واألفكار بنفس الفطریة التي یعمل بھا العقل

ً  یعني أن تذكر واستحضار المعلومات في اي وقت یصبح أمرا
األسالیب التقلیدیة لتدوین  أسھل، وأكثر فاعلیة مقارنة باستخدام

 .المالحظات
األلوان في كل  مشترك، حیث تستخدمكل خرائط العقل بھا شيء 

وبھا  الخرائط، وجمیعھا تتكون من فروع تتشعب من المركز،
ً لمجموعة  خطوط متعرجة ورموز وكلمات وصور موضوعة طبقا

وباستخدام خرائط العقل  .من القواعد البسیطة، والمتوائمة مع العقل
 نیمكن أن تتحول قائمة طویلة من المعلومات المملة إلى شكل ملو

ً مع الطریقة الطبیعیة التي یعمل  منظم یسھل تذكره یكون متوافقا
  .عقلك بھا

  :كیف تفعل خرائط العقل في التفكیر
كل منا یستخدم ورقة بیضاء وبقلم ازرق او المتاح یكتب االشیاء 
التي یجب أن یفعلھا ،او یقوم بأنجازھا ،بشكل شبھ یومي ،فنبدأ من 

مھ او دائرة أو خط تحت أعلى إلى اسفل ،وممكن ان نضع عال
بعض األشیاء ألھمیتھا ،ولكن في حالة اذا ما وصلنا إلى نھایة 
القائمة ونبدأ بقائمة جدیدة ألستكمال ھذه المھام ،ومن المحتمل أن 
نرجع إلى القائمة القدیمة ،وعندما یستمر ھذا الوضع لفترة معینة 

, ً من أن نتحكم من الممكن أن نشعر أن ھذه القوائم تتحكم فینا بدال
  .                              نحن فیھا

وألن السطور والتسلسل والحروف واألرقام عبارة عن مھارات  
عقلیة خاصة بالنصف األیسر من المخ ،فأن استخدامھا في عملیة 
العصف الذھني سیحد من األبداع ویقیده ،ألن ھذه األشیاء  مرتبطھ 

ھو جانب المخ الذي یرتبط  فقط بالنصف األیسر من المخ ،وھذا
ً باألحساس بالعمل الجید ،ولكن ألبد من ان نستخدم  ً تقلیدیا أرتباطا
الخیال لنصل الى االبداع ،والخیال ھو مملكة النصف األیمن من 
المخ ،وتشتمل المھارات العقلیة الخاصة بالجانب األیمن من المخ 

 .            يعلى تفسیر األلوان ،والصور ،واإلیقاع والوعي المكان
  - :استخدام كال من نصفي المخ معاً 

سنجد انھ في الظاھر ینقسم الى قسمین , عندما ننظر الى المخ 
یعرفان بالفص االیمن , یتشابھان في الشكل والحجم والمعالم 

, ماكن معینة في الجسم یسیطر علیھاكل فص لھ ا,  والفص االیسر 
علیھا الفص االیسر فالفص االیمن یسیطر على اماكن الیسیطر 

  . والعكس ایضا 
كل فص لھ نشاطات عقلیة تختلف عن النشاطات العقلیة  –

  .الخاصة بالفص االخر 
فان الفص الثاني یستمر في اداء , اذا تضرر احد الفصین  –

  .مھامة دون تأثر تقریبا 
 ,لى الجھة المعاكسة لھ في الجسمیفرض الفص االیمن سیطرتھ ع

 ,ر على النصف االیسر من الجسمطاي ان الفص االیمن یسی
وبالتالي اذا حصل ضرر في الفص االیمن فاننا سنجد ان النصف 
االیسر من الجسم ھو ماستظھر علیھ اثار االضرار المتمثلة بالشلل 

فانھ یفرض سیطرتھ على , وغیرھا ،ونفس الشي مع الفص االیسر 
النصف االیمن من الجسم واي اضرار تحدث في الفص االیمن 

تظھر اثارھا المتمثلة في الشلل وغیرھا على نصف الجسم فس
 .االیمن 
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   -:النشاط العقلي للفص االیمن
, بعد اجراء عدد من الدراسات التي توالت عبر فترة من الزمان 

توصلت تلك الدراسات على ان الفص االیمن لھ نشاطات عقلیة 
لعقلیة تتعلق في مجملھا تقریبا في االبداع والفن واھم النشاطات ا

 .          التخیل–االلوان –الرسم :للدماغ االیمن ھي 
  -:النشاط العقلي للفص االیسر

فكانت , اما بالنسبة للنشاطات العقلیة التي یقوم بھا الفص االیسر 
 –التحلیل  –:تدور حول نظرة الدماغ للحقائق والتحلیالت مثل

لشكل رقم االعداد واالرقام  وكل االنشطة المشابھة ،ا –المنطق 
یوضح صورتین للمخ یتضح فیھما النشاط العقلي لكل فص ) 3(

  . من فصي المخ

 
  شكل فصي المخ" 3"الشكل رقم 

 -:خصائص من یستخدمون النصف األیمن أكثر
 یستخدمون الصور العقلیة  .1
  یفضلون الشرح العملي المرئي .2
 یعالجون المعلومات بطریقة كلیة .3
 یتصفون بالتفكیر المجرد .4
 یواجھون المشكالت دون جدیة .5
 ةیستطیعون اإلرتجال بسھول .6

 أنشطة التألیف والتركیب .7
 الخبرات الحرة غیر المحددة .8
 .منتجون .9

  .یفضلون األفكار العامة .10
  - :خصائص من یستخدمون النصف األیسر أكثر

 .یستخدمون اللغة والتركیز .1
  . یعالجون المعلومات بالتتالي  .2
 الشرح اللغوي اللفظي .3
 .األعمال المنظمة المرتبة .4
  یركزون على عمل واحد دائماً  .5
 التي تحتاج الى تفكیر محسوس األعمال .6
  یعالجون االفكار بالمنطق .7
  البحث والتنقیب .8
 یواجھون المشكالت بجدیة .9

  .     یفضلون الخبرات المحددوده .10
في السبعینات من القرن "سبرى" أشار بحث أجراه البروفسیر 

العشرین إلى أن كل شخص لدیھ إمكانیة عظیمھ ومتكافئھ سواء 
ً على للنصف األیمن أو األیسر م ن المخ،ولیس األمر مقصورا

الرجال في أن یكونوا افضل في النشاطات المتعلقة بالنصف 
األیسر من المخ ،وال على النساء ان یكونا أفضل في النشاطات 
ً منذ  المتعلقة بالنصف األیمن من المخ ،وھذا أفتراض كان معتنقا
زمن طویل ،یمتلك جمیع الناس مجموعة كبیرة من المھارات 

داعیة والعقلیة التي یستخدمونھا بشكل جزئي فقط ،واألكثر من اإلب
ذلك ھو أنھ اذا تم استخدام كال النصفین فستزداد قوتھما ،ویشتركان 
ً لدعم النتاج االبداعي المشترك لكلیھما ،وھذا بدوره یزید من  معا
القدرة على ترابط األفكار ،وھذا یعني اننا یمكن ان نطور ونقوى 

ً ھائالً ،والشكل رقم  قدرتنا العقلیھ یوضح  4واألبداعیة تطورا
الخرائط الذھنیة  توضح كیف تؤثر Mind Mapsخریطة ذھنیة 

  .على عملیة التفكیر

  
  تحلیل السلوب تأثیر الخرائط الذھنیھ على التفكیر 4الشكل رقم 

 -:أھمیة استخدام الخرائط الذھنیة
واألبداع لدى  استخدام الخرائط الذھنیة تعمل على تنمیة الخیال

االنسان في عرضھ آلي موضوع یحللھ أو یفكر فیھ وذلك ألن 
استخدامھ للخریطة الذھنیة تزید من قدرة المخ على تشغیل وتفاعل 
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ویمكن ان     . عدد اكبر من الخالیا العصبیة في عملیة التفكیر
نلخص أھمیة استخدام الخرائط الذھنیة في النقاط األتیة باالضافة 

فھو یعرض ھذه    النقاط ولكن في صورة  5رقم  الى الشكل
   - :خریطة ذھنیھ

  تزید قدرة األنسان على األبداع .1
  توفر الوقت .2
  سھولة حل المشكالت   .3

 .جعل الدراسة اكثر سھولة ویسراً  .4
  .التركیز .5
  .  زیادة سرعة وكفاءة الدراسة  .6
  .رؤیة الصورة من جمیع جوانبھا .7
  .تذكر األشیاء بصورة افضل .8
  .  وتنقیتھا تنظیم األفكار .9

  .            التواصل مع اآلخرین .10

  
  اھمیة الخرائط الذھنیة 5الشكل رقم 

  -":الجمال"المحور الثاني  
 علم الجمال

إن أول من دعا إلى . AESTHETICSیعرف علم الجمال     
وجعل لفظ االستیطقا كاسم لعلم  AESTHETICSعلم الجمال 
 - A.G. BAUMGARRENالكسندر بومجارتن (  الجمال ھو

تأمالت فلسفیة في ( وذلك في كتاب ) م1762 –م  1714
  )  .موضوعات تتعلق بالشعر

یدرس علماء علم الجمال الفنون بوجھ عام، كما یقارنون فنون 
الثقافات المختلفة، وثقافات الحقَب المختلفة في التاریخ، وذلك 

لجمال ولسنین عدیدة، كانت دراسة ا. لتنظیم معرفتنا المنھجیة لھا
وقد اتسع الموضوع اآلن . تعدُّ المشكلة المحوریة لعلم الجمال
ویحاول علماء علم الجمال . لیشمل جوانب أخرى عدیدة من الفنون

م عالقة الفن بأحاسیس الناس، وبما یتعلمونھ، وبالثقافات التي  ْ فَھ
فون، . یعیشون فیھا ّ وللوصول إلى ذلك الفھم، فإنھم یجمعون، ویصنِ
كما . معلومات المتعلقة بالفنون، وبالخبرة الجمالیةویفسرون ال

یحاول علماء علم الجمال اكتشاف ما إذا كانت ھناك معاییر لنقد 
الفنون، مما یساعد الناس على تقدیر مختلف أنواع الفنون حق 

  . قدرھا
إلى جانب دراسة النظریات المتعلقة باألعمال الفنیة، فإن علماء 

إذ إن فھمھم للفن . الفنانین والجمھور علم الجمال یرغبون في فھم
ر الفنانین، وابتكارھم وأدائھم ُّ . یتحسن بمعرفتھم لكیفیة تصو
. والسبب الذي یجعل أنشطة الفنانین مختلفة عن أعمال غیر الفنانین
. كما یحاولون فھم ما یحدث ألحاسیس الناس عندما یجربون الفن

فیة تأثیر الفن في وبعد ذلك یقوم علماء علم الجمال باستقصاء كی
ھم ِ م َ   .أمزجة الناس ومعتقداتھم وقِی

  -:تعاریف علم الجمال
  .لفظ یشیر إلى قیمة األشیاء التي أنتجھا أولئك المبدعون : الجمال
ً ورضاً : الجمال حظ في األشیاء ، وتبعث في النفس سرورا ْ   .صفة تل

ھو إدراك ماھیة ھذه القیمة ووضع ) : االستطیقا(علم الجمال 
  .ر لقیاسھامعایی

ً على   عرف كل مفكر وباحث وعالم اجتماع ھذا العلم اعتمادا
رؤیتھم الفلسفیة ومذاھبھم الفكریة ورؤاھم الجمالیة التي كانت 
ف  ّ ً بصلب نسیجھم الفكري ،فمنھم من عر ً وثیقا مرتبطة ارتباطا
ً على المعنى الحرفي لكلمة استیطقا ومنھم من  علم الجمال اعتمادا

على مفھوم الجمال والقیمة الجمالیة وآخرون  عرفوه اعتمادا
ً على مفھوم الفن وتعددت اآلراء والنظریات وتضاربت في  اعتمادا
بعض األحیان ومنھم اآلخر من تعذر علھیم تعریف علم الجمال 

  ).   إن الجمال ھو نفسھ ( بأكثر من كلمة 
  تصنیف علم الجمال

  یصنف التفكیر الفلسفي العلوم ، بعلوم وضعیة وعلوم معیاریة 
  :وتھتم بدورھا في دراسة: ـ العلوم الوضعیة 1

  .الظواھر الطبیعیة  –
  .تعتمد على طرق تجریبیة  –
ً تقریریة –   .تستنتج قوانین وأحكاما
  .تھتم بدراسة الكائن وتختص بالوقائع –

  .ستعانتھا بالعقلوھي العلوم التي تتمیز با: ـ العلوم المعیاریة 2
  .تتجاوز الوقائع الجزئیة إلى البحث فیما ینبغي علیھ أن تكون –
ً قیمیة وتصوغ القواعد أو المعاییر، وتدرس  – تصدر أحكاما

الحق ـ الخیر ( العلوم المعیاریة القیم اإلنسانیة الثالث 
  )ـالجمال

فإذا كان علم المنطق یضع القواعد واألسس التي تحاول تحدید 
الوقوع في الخطأ ویبحث فیما ینبغي أن یكون علیھ العقل من 

  .التفكیر السلیم
وإذا كان علم األخالق یضع المثل العلیا التي ینبغي أن یسیر 

تصرفات  اإلنسان في سلوكھ بمقتضاھا أي كیف یجب أن تكون
اإلنسان فإن علم الجمال یبحث فیما ینبغي أن یكون علیھ شيء 

إن الجما ل یقربنا من . اس بھاالجمیل ویضع معاییر یمكن أن یق
ً ویقوي  ً وأكثر نفعا جوھرنا اإلنساني أكثر ویجعلنا أرقى اجتماعیا
من إدراكنا للواقع المحیط ویمدنا بأدوات یمكن عن طریقھا أن 
نفسر ماھیة الحیاة بل وحتى أكثر من ذلك باعتبار إحدى أدوات 

لیات المعرفة یعطینا القدرة على لعب دور مؤثر في التحكم با
  .التغیر

 مفھوم الجمال
أن لكل إنسان رؤیة وردود فعل حول الجمال كمفھوم، والجمال 
 ،ً كأنطباع تجاه أشیاء مادیة وروحیة مختلفة یتذوق جمالھا عقلیا

ً بالبھجة واالرتباك والنشوى والدھشة فھو . تترك في نفسھ إحساسا
المقیاس، الذي یحدد جمال المادة، التي تترك لدى المتلقي، 
االنطباع واإلحساس بالبھجة، سواء كان عن طریق التأمل العقلي 
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ً .أو السمع أو النظر أو التذوق ولكي یكون لدى كل إنسان إحساسا
ب تربیة للذوق الفني والجمالي لدى اإلنسان ّ ً، یتطل ً راقیا   .جمالیا

كان الناس منذ بدء الخلیقة یرھقون التفكیر على الدوام بمعضلة 
ً وفیما یتمثل مغزى ماذا یعني أن یكون وجوده  الكائن الحي إنسانا

إن اإلنسان كما عرفھ اإلغریق أنھ أعجب العجائب . على األرض
وھو مركز الكون مما دفع علماء االجتماع للوصول إلى صیغة 

وحددت . جامعة تعرف اإلنسان وتمیزه عن باقي الكائنات الحیة
إذا فقد إحدى  الكائن البشري عالقات ثالث في تعریف اإلنسان وإن

ً ذو قیمة وال یمكن أن یخطو  ھذه العالقات یخرج عن كونھ إنسانا
خطوات جادة في تعظیم اإلرث البشري الثقافي واالجتماعي 

  :واالقتصادي وحتى الجمالي وھذه العالقات ھي 
  ).المنطق ـ الحق ( العالقة المعرفیة أي  •
  ) .الخیر ( العالقة األخالقیة أي  •
  ).الجمال(  العالقة الجمالیة •

یتسم اإلنسان للوھلة األولى بنفس االحتیاجات التي تالزم أي كائن 
حي آخر، فھو ملزم بأن یأكل ویشرب ویحمي نفسھ من البرد 
والحر ومن ھجمات األعداء وأن یحافظ على نسلھ، غیر إنھ یلبي 

أما الحیوان . ھذه االحتیاجات بطریقة تختلف عن سلوك الحیوان
ال معقدة تشبھ للوھلة األولى أفعال اإلنسان یبقى فمھما قام من أفع

ً لتأثیر احتیاجاتھ البیولوجیة المباشرة فالشيء . على الدوام خاضعا
الذي ال یمس أسس نشاط الحیوان الحیاتیة یبقى وكأنھ غیر موجود 

فإن الكائنات الحیة غیر اإلنسان لیس من سجایاھا . بالنسبة لھ
والتمتع بجمال العالم ) عالقة المعرفیة ال( معرفة العالم بحد ذاتھ أي 

وشموخ الجبال وبصفاء السماء وخضرة الغابات ونقاء األنھار ، ال 
یشكل أي شيء ذو قیمة بالنسبة للحیوان لھذا فھو ال یكترث 

ً القدرة على أن . بالعالقة الجمالیة ولیس من سجایا الحیوان أیضا
ذاتھ من أجل  یضع نفسھ في محل سواه أي أن یضحي بنفسھ وینكر

باقي الحیوانات من بني جنسھ لھذا فھو یفتقر للعالقة األخالقیة التي 

  .تتمثل في الخیر
  Design art فن التصمیم 

ان استیفاء فن التصمیم لرؤیاه الجمالیة ومعاییره الفنیة من جانبي 
ً الن تضم تحت تسمیاتھ العدید من  الفن والحرفة قد فتح الباب واسعا

ف والصناعات في آن واحد ، وكنتیجة لتطور الحیاة الفنون والحر
ووسائلھا والدعوة الى اكبر تنظیم لمفرداتھا جعل نواحي شتى من 
حیاة االنسان تخضع لذلك التنظیم فلم یعد مصطلح التصمیم یطلق 
على فن العمارة او الصناعة او الطباعة وانما شمل العدید من 

ي تتصف بالتنسیق والتذوق االنجازات التي یقوم بھا االنسان والت
والمظھر الجذاب او الفائدة ، واالداء والمتعة ، كما یمكننا مالحظة 
كنقطة ھامة ان كل ھذه المواضیع ذات عالقة بفنون ومھارات 
مستقبلیة مما یؤكد ان فن التصمیم كفكرة تتوجھ نحو المستقبل 

                                               .                                                  دائماً 
وتمر مراحل تصمیم المنتجات بعدة خطوات تربطھم تغذیة مرتدة 
،فیبدء التصمیم بمشكلة رئیسیة یمكن ان تكون المشكلة خاصة 
بالشكل او بالوظیفة ،في تصمیم موجود بالفعل وفي ھذه الحالة 

او مشكلة  متعلقة یكون المطلوب تحسین وتطویر المنتج الموجود ،
بمھام حیاتیھ معینھ المطلوب حلھا بمنتج ،وفي ھذه الحالة المطلوب 
ھو ابتكار منتج جدید ،وفي الحالتین نجد ان المصمم الصناعي یقوم 
بتحلیل للتصمیم الموجود ودراسة لجوانب الجمال والقبح للوقوف 
على حل مشاكلھ  او عملیة تحلیل لمشكلھ قائمة بالفعل المطلوب 
وضع تصمیم منتج لحل ھذه المشكلة ،ثم مرحلة التصمیم وھي 
وضع حلول لھذه المشاكل الوظیفیة والجمالیة الناتجة من عملیة 
التحلیل في شكل تصمیم قابل للتنفیذ ،ثم عملیة تقیم للتصمیم ربما 
تلیھا عملیة تعدیل في التصمیم لیتناسب مع التنفیذ واالنتاج ویلیھا 

تتم بشكل مستمر ،لضمان عملیة التسویق عملیة التطویر التي 
الذي یوضح  6،ویمكن عرض ھذه الخطوات في الشكل رقم 

.                                                                         مراحل التصمیم وعالقاتھا الغیر  منتھیھ والتي یقوم بھا المصمم 

  
  االجراءات التي یقوم بھا المصمم وھي عملیة متصلة) 6(قم الشكل ر

كل مرحلة من المراحل السابقة البد لھا من مستندات تتمثل في 
الصور والرسوم الھندسیة والرسوم التنفیذیة ونماذج ،ونجد ان 
العملیة متصلة ال نستطیع ان نفصل جزء عن جزء ،أو نكتفي 

ھا تقوم على تحلیل ببعض األجراءات وتجنب اآلخرى ،وجمیع
وتقیم وتطویر الجانب الجمالي في المنتج ،وذلك یتحقق بعنصرین 

  .      اساسیین وھما جمال الشكل وجمال الوظیفة 
  ال في التصمیم نظریة الجم 
تعد الفنون من أرقى ثمار الحضارة ، ونتاج العقل البشري الخالق  

الذي وھبھ هللا لإلنسان فكشف بھ عن جمال ھذا الكون وأسراره ، 
ولم تكن حاجتھ للفن طارئة بل احد الضرورات التي تجعل من 
تفكیره وفعلھ متسقین متوازنین بین تلك الرغبات والحاجات التي 

ي، وقدراتھ على التعبیر عنھا وتلبیتھا وتحقیقھا وبطریقة التنتھ

تتسق بین ذلك الجزء من التفكیر العقلي والتفكیر الوجداني، ومن 
الطبیعي أن تختلف مستوى ھذه الضرورات باختالف الزمان 
والمكان وفقا للتحدیات التي تجابھھا المجتمعات المختلفة ، وقد تبین 

صعوبات وتحدیات كان مستوى انھ حیثما واجھت المجتمعات 
ً مع حجم تلك التحدیات ،  ً ویتناسب عكسیا نتاجھا الحضاري كبیرا
في اختبار لقدرات اإلنسان على البقاء وإیجاد حلول مناسبة وعاجلة 

  .لإلشكالیة القائمة بینھ وبین البیئة من حولھ 
كأول الفنون التي عبرت عن حاجة اإلنسان إلى  التصمیمویأتي فن 

ذلك النسق ألقیمي الذي تنعكس فیھ الثقافة في وعي اإلفراد 
والجماعات على شكل منظومة متكاملة من القیم الروحیة 
والمعرفیة والجمالیة واألخالقیة لتشكل بمجموعھا كال مترابطا 

والشك إن . في كل جوانب حیاتھ الیومیة  الجمالوالتي تتداول 

  التصميم
Design  

 تحليل
Analysis 

  التقييم
Evaluation  

  التطوير
Development  

  التنفيذ
implementation 
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إلى تحقیقھا على مدى  التصمیمالمعادلة الصعبة التي یسعى فن 
ع بین تطور الفكر والجمال والوظیفھ، تاریخھ ومازال ، في الجم

وھي القانون الداخلي لألشیاء وشبكتھا المنطقیة التي تعمل في 
  .إطار وتسلسل منھجي دقیق

وما زال اإلنسان في سعیھ الدوؤب إلى تطویر كل األشیاء التي من 
حولھ وفق مقاییسھ اإلنسانیة حتى بتلك التي تتعلق بنزعاتھ الشریرة 

االكتمال ، ووقائع تظل مستعصیة على  ، في نسق یصر على
االنصیاع ، اعتمادا على فكره الخالق سواء باكتشاف نظریات 
ومواد جدیدة ، أو إعادة صیاغة اإلشكال القدیمة بما یتناسب مع 

وكانت طبیعة العالقة التي تربطھ مع . الذاكرة البصریة الحدیثة 
امیة ، وكان البد تلك األشیاء عالقة وظیفیة ونفعیة وتداولیة واستخد

مظلة ذلك السحر الخالب الذي  لإلنسان أن یضع كل ذلك تحت
  .                                                                                             ندعوه الجمال 

  - :قیم نظریة الجمال في التصمیم
ستخدامیة لنظریة الجمال في التصمیم اھداف وظیفیة ونفعیة وا 

تتحقق من خالل مجموعة من القیم التي تعمل على ترتیب عناصر 
الجمال وفق اشتراطات اھداف التصمیم المختلفة في بیئتھ وبما 
یتناسب مع طبیعة العصر الفكریة والتكنولوجیھ ومن اھم القیم التي 

  - :تعتمد علیھا ھذه النظریة ھي 
 Technical valueالقیمة  التقنیة   - 1

جوھر التصمیم الذي یتخذ من منھج االبداع واالبتكار أساسا وفقا ل
في تحقیق أھدافھ الجمالیة والوظیفیة فأن معنى الجمال فیھ یعتمد 
أساسا على أخر المستجدات التقنیة ، وتشمل سلسلة جدیدة من 
الخامات والمواد واألدوات واسالیب العمل واإلنتاج وان عدم 

م یعني عدم االتساق مع اعتماد أخر التقنیات في التصمی
 االشتراطات التي فرضتھا التقنیة الجدیدة على جوانب الحیاة

المختلفة وإیقاعاتھا المتسارعھ ورغم إن مایجابھھ كل جدید من 
 مخاطر في عدم امتالك المتلقي الخبرة عن ھذا الجدید فان

االستمتاع بوظیفتھ وجمالھ یحمل نوعا من المغامرة التي تحسب 
والمتلقي رغم أن وسائل اإلنتاج ومؤسساتھ قد  على المصمم

ضمنت قدرة التصمیم على األداء حیث ال مجال للتجریب أو الفشل 

  .                            في ظل العملیة اإلنتاجیة الواسعھ
 Physical value القیمة المادیھ- 2

ً على التحوالت الكبیرة في منظومة القیم اإلنسانیھ ،من خالل  بناءا
سطوة القیم المادیة وانحسار القیم المعنویة و في ظل احتكام 
التصمیم إلى القیم المادیھ فان جمال المادة ومظھرھا یؤدیان دورا 
كبیرا في الشكل النھائي لوظیفة التصمیم وقد یكون ھذا الدور اكبر 
من القیمة الحقیقیة للتصمیم نفسھ مما یجعل تأثیر جمال المظھر 

وجودة الجوھر وسابقا لھ ، كما تؤدي الكثیر من  سابقا على كفاءة
الجوانب المادیھ في التصمیم ذات األھمیة في قناعات المتلقي 

 . واالقتصادي في المجتمع وعلى اساس من دورھا االجتماعي
 Utilitarian value القیمة النفعیة - 3
وھي أن یحقق التصمیم بمظھره المتسم بالحداثة والتجدید منفعھ  

قادرة على إشباع حاجة المتلقي الجمالیھ و الوظیفیة وفقا واضحة 
للصورة الذھنیة والخبرة الجمالیھ والحاجة المادیة التي یستشعرھا 
المتلقي لحظة وجود التصمیم وبسبب من تغیر خبراتھ الجمالیة 
وخاصة لدى المتلقین الذین یمتلكون خبرات جمالیة تصمیمیھ عالیة 

جة لن تكون یسیره ،كما یتوجب على فان عملیة إشباع تلك الحا
المصممین إیجاد تصامیم ذات قیم نفعیة متعددة المستویات ، لما 
یترتب على ذلك من اختالف التكلفھ وبالتالي ازدیاد الفئات المنتفعة 
 ً ، وغالبا ما تسعى الجھات المنتجة الى تزویر ذات المظھر جمالیا

  .  على حساب قیمة الجوھر وظیفیاً 
 Communicative value ة االتصالیةالقیم - 4

ان فن التصمیم من الفنون البصریة التداولیة التي تكتسب قیمتھا 
الحقیقیة من خالل عملیة التلقي ،والتي تبدأ بإثارة قیم جمال المظھر 
وتنتھي بارتفاع مستوى جودة وظیفة الجوھر ،وھذا یعني أن یحقق 

ائل وعلى مدى زمن التصمیم دوره االتصالي مع المتلقي بكل الوس
ومراحل الرسالة البصریة ألجل اكتمال الصورة النھائیة للتصمیم 
في ذھن المتلقي ،وال شك أن إیقاع عملیة االتصال وسرعتھا 
تختلف بین أنواع التصامیم بأصنافھا المتعددة ،وتزداد القیمة 

  .    النفعیة والتداولیة كلما ازداد تحقق القیمة األتصالیة 

 
  القیم الجمالیة للمنتج" 7"قم الشكل ر

 The new value القیمة الجدیدة - 5  
ان أساس فاعلیة التصمیم كفن وعلم ھو التطلع الى القیمة الجدیدة 
واستكشافھا على المستویین الجمالي والوظیفي ، وبسبب تعدد 
الخیارات أمام االختیار اإلنساني القائم على تداخل األنساق الفكریة 

على بعضھا ، فقد أصبحت قیم األخر ذات أھمیة اكبر  والمفاھیمیھ
من القیم الخاصة ، بعد أن استنفذت العدید من الثقافات المحلیة 

كما . خیاراتھا الجمالیة القادرة على التأثیر واإلقناع ألسباب عدیدة 
أن القیمة الجدیدة في حد ذاتھا تعني إضافة جدیدة إلى منافع 

  .      اإلنسان وخبراتھ
 Future Value القیمة المستقبلیھ  - 6

ان التصمیم فن یستشرف المستقبل وال یعیش حلقات الصراع 
القائمة بین قیم الماضي والحاضر والمستقبل ، الن قیم الماضي 
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استنفذت دیمومتھا وفاعلیتھا ، وقیم الحاضر كان التخطیط لبنائھا 
في زمن لم یعد في متناول المصمم تغیره ، بسبب الحلقات 
اإلنتاجیة التي تعقب عملیة التصمیم ، ولم یتبقى للمصمم اال 
استكشاف قیم جمال الغد ، وعلى أساس من قدرتھ اإلبداعیة 
التنبؤیة ، وما من شك في إن أي قیمة مستقبلیة إنما ھي وریثة 
حقیقیة لتاریخ طویل من القیم ، أصبحت فیھ قیمة المستقبل ھي 

یوضح  7والشكل رقم . ر األنسانيالمحصلة النھائیھ والوحیدة للخیا
       .                                                                                                                            تحلیل للقیم التي یتحدد على اساسھا جمالیات المنتج

  - :المحور الثالث 
 - :ھنیة تطبیقات ألستخدام الخرائط الذ

یمكن لطالب التصمیم الصناعي القیام بھذا االجراء علي مشروع 
التصمیم لتقیم افكارة ،او یقوم بھ المصمم داخل المؤسسة الصناعیة 
التي یعمل بھا ،حیث یتم ھذا االجراء على منتج لتحلیل  القیم 

  .الجمالیة للمنتج
كواة م"والتطبیق التالي  یعرض تحلیل للقیم الجمالیة على منتج 

بأستخدام برامج الحاسب االلي الخاصة بالخرائط " المالبس 
الذھنیة ،حیث ان كل تطبیق ال یُعتبر منتھي بخریطة واحدة ،بل 
یتفرع من الخریطة االولي عدد من الخرائط یتم ترقمھا ،كل 
خریطة تنتاول جزء من الخریطة االساسیة بتفاصیل اكبر ،لذلك 

  . دد محدد من الخرائطفھي عملیة ال یمكن ان تنتھي بع
  - :"مكواة مالبس"التطبیق على 

التطبیق تحلیل للقیم الجمالیة لمكواة مالبس كھربائیة شكل رقم 
وھذا ألن ھذا المنتج یستعملھ عدد كبیر جدا من الناس بكافة )8(

، ً ویتعامل معھ  الثقافات وھو منتج اساسي في كل بیت تقریبا
التحلیل –بالطریقة التقلیدیة  وفیھ یعرض الباحث التقیم الجنسین ،

 النفعیة، االتصالیة، تتضمن تحلیل للقیم المادیة  –في شكل نقاط 
التقنیة ،الجدیدة والمستقبلیة ،ثم یعرض الباحث ھذا السرد باستخدام 

  .احد برامج الحاسب اآللي الخاص بالخرائط الذھنیة 

 

 

  
القیم شكل المنتج الذي یتم علیھ عملیة تحلیل ) 8(الشكل رقم 

  .الجمالیة
  - :أوالً التحلیل بالطریقة المعتادة 

  Technical valueالقیمة  التقنیة   -
استعمال الخامات یتناسب  - )حدید ال یقبل الصدأ–بالستیك ( الخامھ

وھي من الخامات المتوفرة والمعتاد  - مع طبیعة تكنولوجیا العصر
نھ الستعمالھ التعامل معھا ،لذلك فالمنتج ال یحتاج الي ثقافة معی

،وتوافر الخامھ یخدم الجانب االقتصادي في المنتج فنجد ان سعره 
  .مناسب لعدد كبیر من المستھلكین 

استخدام خامات معدنیة بشكل قوي في المنتج  -:القوي والمتانة
 .یُعطي المنتج القوى والمتانة المطلوبھ

ید من قابلیة المنتج للصیانة وخامات التصنیع تز- :العمر االفتراضي
  .عمر المنتج االفتراضي

 Physical value: القیمة المادیھ- 2 
طبیعة خامات التصنیع ال تحتاج الي تشطیب اي ال - : التشطیب- أ

تحتاج الى دھانات مما یضمن للمستھلك ثبات شكل المنتج فترة 
  .طویلة

ال یقتصر شكل التصمیم على لون واحد بل نجد ان  - :االلوان - ب
منھ عدد من االلوان مما یتیح للمستھلك حریة نفس المنتج یتوفر 

  .اختیار اللون الذي یفضلھ
طبیعة التصمیم ثابت غیر قابل للطي وغیر قابل  -:المظھر - ج

لتغیر ابعاده وھذا الثبات یعطي المستھلك االحساس بقوة المنتج 
ً لطبیعة المستخدم    . ،ولكن یعتبر ھذا الثبات مقیدا

ً ما تقلیدي ،فھو شكل معتادحجم المنتج الى - :الحجم -د    .حدا
 Utilitarian value : القیمة النفعیة - 3 
یحقق المنتج الوظیفة التي صُمم من اجلھا على - :تحقیق الوظیفة - أ

نحو مرضي ،والدلیل على ذلك تواجده داخل جمیع المنازل 
ومصانع المالبس تقریبأ،وذلك ألن طبیعة المنتج ارتبطت 

لتي یستعملھا الناس بكافة االعمار بالمالبس وھي المنتجات ا
  .والثقافات ،مما ادي الى انتشار المنتج في جمیع المجتمعات

یمكن ان یستخدم المنتج لتأدیة وظیفة  - :وسیلة لتحقیق الربح- ب
  ).المكوجي(
  .جمیع االعمار مستفیده من المنتج -:عدد المستفدین- ج
مل معھ ،ولكن ال یحتاج المنتج الي ثقافة معینة للتعا-:االمان -د

یعتمد التشغیل على مصدر الطاقة الكھربائیة فقط مما یشكل 
  .نقطة ضعف في المنتج ،وعدم امان

  Communicative value القیمة االتصالیة - 4
تتوقف القیمة االتصالیة على طبیعة المستخدم ،فالمكواة منتج 
یستفید منھ جمیع الفئات العمریة ،من الجنسین ولكن من یتعامل 

ً ما یكون الشخص البالغ ،سواء ربة المنزل أو الشباب مع ھ غالبا
ً للمنتج ،لذلك القیمة  داخل المنزل ،فھي الفئة االكثر استعماال
االتصالیة ھنا تخاطب ھذه الفئة ، فتعدد الوان المنتج یخلق قیمة 
اتصالیة عالیة ،النھ یتیح فرصة اكبر لالختیار ،فھي تُرضي جمیع 

تصالیة ترتبط بالشكل الخارجي للمنتج من والقیمة اال.االذواق
  .عناصر واسس التصمیم

 The new value القیمة الجدیدة - 5
 150- 100حیث یتراوح سعر ھذا المنتج ما بین  -:سعر اقل  - أ

  .جنیھ وھو ما یعتبر سعر بسیط بالنسبة لنفس المنتج 
  . رطل 3وزن المنتج  - :الوزن والحجم   - ب
  .نتج بسھولة الیشترط ثقافة معینةیستعمل الم -:السھولة- ج
  
  Future Value القیمة المستقبلیھ - 6

تتمثل في التخزین ،السرعة،الطاقة ،الراحة والمرونة  وھي التي 
 .یتم على اساسھا تطویر المنتج

  - :ثانیاً التحلیل بأستخدام برنامج الخرائط الذھنیة 
م بعد العرض السابق لألسلوب المعتاد الذي یقوم بھ المصم

الصناعي لتحلیل القیم الجمالیة للمنتجات وھو اسلوب سرد 
المعلومات،فأن الجزء التالي یوضح استخدام احد برامج الخرائط 

" مكواة مالبس"الذھنیة لتحلیل القیم الجمالیة لنفس المنتج السابق 
- 9(،فنجد ان التقیم یتم في اكثر من خریطة ذھنیة ،فان الشكل رقم 

ساسیة لتحلیل القیم الجمالیة لمكواة المالبس یوضح الخریطة اال) أ
یمثل التصور العام بشكل اشمل لتحلیل القیم ) ب- 9(،ثم یلیھ الشكل 

الجمالیة ،وما تحویھ من عناصر لكل قیمة ،ثم نعرض كل قیمة 
  .  جمالیة في خریطة مستقلة بتفاصیل تحلیلیة اكبر واشمل كما یلي
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  یة للقیم الجماليیُمثل خریطة اساس) أ- 9(الشكل رقم 

 

  
  یوضح تحلیل لعناصر القیم الجمالیة) ب- 9(الشكل رقم 

 

 

  
  .یوضح تحلیل للقیم النفعیة) ج- 9(الشكل رقم 
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  .یوضح تحلیل للقیم التقنیة) ء- 9(الشكل رقم 

 

 

  
  

  .یوضح تحلیل للقیم المستقبلیة) ھـ- 9(الشكل رقم 

 

 

  
  .یوضح تحلیل للقیم المادیة) و- 9(الشكل رقم 
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  .یوضح تحلیل للقیم الجدیدة) ز- 9(ل رقم الشك

   
  .یوضح تحلیل للقیم التقنیة) ح- 9(الشكل رقم 

  :  Conclusionالخالصة 
في تحلیل القیم  the Mind Mapsاستخدام الخرائط الذھنیة   - 1

 .الجمالیة یُعطي المصمم صورة شاملة ومنظمة ألھم التفاصیل
ُمث the Mind Mapsاستخدام الخرائط الذھنیة  - 2 ل اسلوب من ت

اسالیب الفكر الراقي التي تعمل على تشغیل فصي المخ في آن 
 .واحد

اسلوب تحلیل  the Mind Mapsتعرض الخرائط الذھنیة  - 3
 .القیم الجمالیة بشكل فني یتسم باالمتاع 

استخدام الخرائط الذھنیة  یساعد المصمم في عملیة العصف  - 4
الي  مما یُساعد المصمم للوصولBrainstorming الذھني

 .ادق التفاصیل الجمالیة
في عرض كل  the Mind Mapsتُساعد الخرائط الذھنیة  - 5

قیمة جمالیة على حدى ،مما ییسر على المصمم وضع حلول 
 .جمالیة بدیلة لتحسین وتطویر المنتج

المصمم على  the Mind Mapsتُساعد الخرائط الذھنیة  - 6
 .المدى البعید التعرف على تاریخ تطور شكل المنتج

لوحات عرض  the Mind Mapsمثل الخرائط الذھنیة تٌ  - 7
  .لتفاصیل المنتج 
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