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 ملخص البحث: 

تعتمد عملية التصميم على قدرة المصمم على توظيف ثقافته وقدراته التخيلية ومهاراته فى صياغة تصميمات تتحقق فيها  

التصميمية، ولما كانت عملية  هالصفة اإلبتكارية فالمصمم يستخدم كل ما لديه من خيال ومعرفة ومهارة فى إبتكار أعم

التفكير تتميز عن سائر عمليات المعرفة، فقد إتجهت هذه الدراسة البحثية إلى تناول أحد أساليب التفكير وآلياته والتى يمكن 

ها توظيفها فى العملية التصميمية وهو التفكير البصرى، وقد تناولت الدراسة مهارات التفكير البصرى وكيفية اإلستفادة من

تحديد مهارات التفكير البصرى وآلية اإلستفادة فى  مشكلة البحثددت حالحديد الزخرفى، وقد ت فى مجال تصميم منتجات

 0منتجات الحديد الزخرفى منها فى مجال تصميم

إلى توظيف مهارات التفكير البصرى فى إستحداث صيغ مبتكرة فى مجال التصميم لمنتجات الحديد  هدف البحثوقد 

ة طبيعة مهارات التفكير البصرى وتأثيرها فى مجال تصميم بعض المنتجات سعلى درا حدود البحثالزخرفى. وإقتصرت 

يعزز من مهارات التفكير البصرى الجيد ل توظيفالعلى إن  فرضية البحثالتطبيقية لمنتجات الحديد الزخرفى وقد قامت 

منتجات الحديد الزخرفى، وإعتمد فاعلية عملية التصميم ويساعد على استحداث صيغ تصميمية مبتكرة فى مجال تصميم 

 ثالث محاور:التحليلى الوصفى، المنهج التجريبى، وقد تناولت الدراسة : المنهج منهجين بحثينالبحث على 

 مفاهيم ، مهارات(تعاريف ,رى )التفكير البص أوالً:

 اساسيات تصميم منتجات الحديد الزخرفى. ثانياً:

 0الزخرفى الحديدمنتجات  فى صياغة تصميماتمهارات التفكير البصرى  توظيفأثر  :ثالثاً 

ستحداث صياغات تصميمية مقترحة للتطبيق فى إتوظيف مهارات التفكير البصرى فى  إمكانيةاسة إلى روقد توصلت الد

 المجاالت المتنوعة لمنتجات الحديد الزخرفى، كما توصلت إلى مجموعة من النتائج ذات الصلة.

 كلمات مفتاحية:

 الحديد الزخرفى,  التصميم,  التفكير البصرى 

 

Abstract: 

The design process depends on the designer's ability to employ his culture, imaginative abilities 

and skills in formulating designs that achieve the characteristic of innovation. To address one 

of the thinking methods and mechanisms that can be employed in the design process, which is 

visual thinking, and the study dealt with visual thinking skills and how to benefit from them in 

the field of designing decorative iron products. decorative iron 
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The research aimed to employ the skills of visual thinking in the development of innovative 

formulas in the field of design for decorative iron products. The limitsof the research were 

limited to studying the nature of visual thinking skills and their impact on the design of some 

applied products for decorative iron products. 

 The research hypothesis was that good use of visual thinking skills enhances the effectiveness 

of the design process and helps to develop innovative design formulas in the field of designing 

decorative iron products . 

research methods: the descriptive analytical method, and the experimental method, The study 

dealt with three axes: 

First:Visual thinking (definitions, concepts, skills) 

Second: The basics of designing decorative iron products. 

Third: The effect of employing visual thinking skills in formulating designs for decorative iron. 

The study found the possibility of employing visual thinking skills in developing proposed 

design formulations for application in the various fields of decorative iron products, and it 

reached a set of related result. 

Keywords: 

 visual thinking, design, decorative iron  

 

 Introductionالمقدمة: 

فى صياغة تصميمات تتحقق فيها صفة  على قدرة المصمم فى توظيف ثقافته وقدراته التخيلية ومهاراته تعتمد عملية التصميم

اإلبتكارية فالمصمم يستخدم كل مالديه من خيال ومعرفة ومهارة فى إبتكار أعماله التصميمية فالقدرة على التفكير والتخيل 

وتوظيف المهارات الخاصة على درجة كبيرة من األهمية فى كل مرحلة من مراحل عملية التصميم، ولما كانت عملية 

تميز عن سائر عمليات المعرفة كونها األكثر قدرة على النفاذ إلى عمق األشياء،لذلك تتجه الدراسة الحالية إلى البحث التفكير ت

فى مكونات أحد أساليب التفكير التى يمكن األستفادة منها فى مجال التصميم وهو أسلوب التفكير البصرى، فهذا النوع من 

ناءاتها من أجل تكوين مفاهيم مرتبطة بتلك المرئيات أو من أجل إستنباط وإستخالص التفكير يقوم على البحث فى المرئيات وب

 قوانين إنشائيتها للبناء عليها واإلستفادة منها فى إنتاج صياغات بنائية مستحدثه فى مجال الفن أو التصميم.

تتمثل فى الرؤية والتحليل والرسم، ( يعتمد على ثالثة مكونات اساسية 24ص 2003فالتفكير البصرى وفقاً لـ )عبيد، عفانة،

حيث تتفاعل هذه المكونات الثالث فى تفاعل نشط  فى إنتاج صياغات الفكار مستحدثة ، وبما أن مجال التصميم ألشغال 

ومنتجات الحديد الزخرفى أحد المجاالت التصميمية الذى يمكن ان يعتمد على هذا النوع من التفكير، لذلك تتجه هذه الدراسة 

البحث فى ماهية وطبيعة مهارات التفكير البصرى والتى يمكن اإلستفادة منها فى استحداث صياغات تصميمية مبتكرة إلى 

 فى مجال تصميم منتجات الحديد الزخرفى.

 Research Subjectمشكلة البحث: 

ال التصميم وكيفية توظيف تتبلور مشكلة البحث فى تحديد ماهية مهارات التفكير البصرى التى يمكن االستفادة منها فى مج

 تلك المهارات فى مراحل عملية التصميم لمنتجات الحديد الزخرفى.

 Research Objectiveهدف البحث: 

يهدف البحث إلى توظيف مهارات التفكير البصرى فى إستحداث صياغات تصميمية مبتكرة فى مجال التصميم لمنتجات 

 الحديد الزخرفى.
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 Research Limitsحدود البحث: 

يقتصر البحث على دراسة طبيعة مهارات التفكير البصرى وتأثيرها فى مجال تصميم بعض المنتجات التطبيقية فى مجال 

 الحديد الزخرفى مثل )السواتر المعدنية، الكونصالت، وحدات اإلضاءة المعدنية(.

 Research hypothesisفرضية البحث: 

غ و يساعد على استحداث صيعملية التصميم  يعزز من فاعليةير البصرى مهارات التفكل الجيد توظيفالن أيفترض الباحث 

 تصميمية مبتكرة فى مجال تصميم منتجات الحديد الزخرفى.

 Research Methodologyمنهجية البحث: 

 يعتمد البحث على منهجين بحثيين:

 وطبيعتها.المنهج التحليلى الوصفى لجمع وتحليل المعلومات عن مهارات التفكير البصرى  -1

المنهج التجريبى فى إجراء محاوالت تجريبية لبناء وصياغة تصميمات مستحدثة فى مجال تصميم منتجات الحديد  -2

 الزخرفى بتوظيف مهارات التفكير البصرى.

 Research Prematerمحاور البحث: 

 لتحقيق هدف البحث تضمنت الدراسة ثالث محاور:

 يم ، مهارات(.: التفكير البصرى )تعريفات، مفاهأوالً 

 : أساسيات تصميم منتجات الحديد الزخرفى )أسس وعناصر بناء(.ثانياً 

 0صياغة تصميمات منتجات الحديد الزخرفىتوظيف مهارات التفكير البصرى فى  أثر :ثالثاً 

 أوالً: التفكير البصرى )تعريفات، مفاهيم ، مهارات(.

 التفكير البصرى ( 1

األساسية فى والدة النتاجات الفنية فى مجال الفن والتصميم، ويعتمد هذا النوع من التفكير  يعد التفكير البصرى أحد الركائز

على قدرات عقلية مرتبطة مباشرة بالجوانب الحسية البصرية، حيث تمكن تلك القدرات الفرد من إدراك وقراءة وتحليل 

راسات تعريف التفكير البصرى، فقد عرّف بأنه الشكل البصرى من خالل منظومة من العمليات. وقد تناولت العديد من الد

منظمومة من العمليات تترجم قدرة الفرد على قراءة الشكل البصرى وتحويل اللغة البصرية إلى لغة مكتوبة أو مرسومة أو 

( وعرفته "فداء الشبكى" بأنه قدرة الفرد على التعامل مع المواد المحسوسةوتميزها 45ص1996منطوقة )زاهر أحمد، 

 (.75ص 2010رياً، بحيث تكون له القدرة على إدراك العالقات، وتفسيرها وتحليلها )فداء الشبكى، بص

" للتفكير البصرى بأنه تفاعل بين الرؤية والتحليل، ويستلزم تكوين Robert Mckimويتوافق هذا المعنى مع تعريف "

م من خالل سلسلة من صوراً ذهنية ينتجها اإلنسان وهو ما يعرف بالتصور البصرى، والذى يت

 ("(Mckim,R,1980,p26"الخبرات

وقد ذكر "أبو زايدة"أن التفكير البصرى "هو سلسلة من العمليات العقلية التى يقوم بها الدماغ البشرى عند تعرضه لمثير يتم 

ير واإلستجابة إستقباله عن طريق حاسة البصر، حيث تساعد تلك العمليات الفرد فى الوصول إلى المعنى الذى يحمله المث

 (.58ص2013له، وتخزينه فى الذاكرة واسترجاعه منها عند الحاجة" )أحمد أبو زايدة، 

كما عرّف "بأنه أحد العمليات التى يمارسها الفرد من خالل ما تنقله حاسة اإلبصار من معانى، والتى تساعده بصورة ما فى 

وما تحتويه من تعبيرات خطية أولوية، ومن ثم التعبير  الحصول على المعلومات المتضمنة بالصور والرموز والرسوم،

 (.16ص  2016عنها بصورة لفظية أو بصرية )مكتوبة او مرسومة ( وفق متطلبات كل موقف")وائل راضى،
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وتتفق التعريفات السابقة مع تعريف مفهوم التفكير البصرى بأنه "مجموعة من العمليات العقلية التى تمكن الفرد من القدرة 

ى التمييز البصرى، وإدراك العالقات وتفسير المعلومات وتحليلها، وإستنتاج المعانى، بحيث تبنى على محصلة العمليات عل

النفسية، )كاإلدراك واإلحساس( والعمليات العقلية )التذكر، والتقييم والتمييز، والمقارنة، واالستدالل، والتحليل( ومن ثم يأتى 

(,ويستنتج مما سبق ان التفكيرالبصرى هو أحد Sturken&Cartwright,2009,p17) التفكير على قمة هذه العمليات

 والصور واألشكال والمخططات كما يعتمد على القدرات العقلية  أنماط التفكير الذى يعتمد على المثيرات البصرية كالرسوم

سلسلة من العمليات والذى ينتج عنها  المرتبطة بالجوانب الحسية والبصرية القائمة على ترجمة األشكال البصرية بواسطة

 تمييز األفكار بصرياً.

ويعتمد التفكير البصرى على عملتين أساستين هما اإلبصار والتخيل، اإلبصار من خالل اإلدراك والمشاهدات للصور 

، أما التخيل واألشكال والرسوم والتى يستخلص منها عالقات جمالية ومعانى تختزنها الذاكرة كمدخالت تمثل مخزون معرفى

فهو عملية تكوين صور أو صياغات جديدة من خالل إسترجاع التجارب والخبرات السابقة ويعمل الخيال على ربط 

 التصورات الجديدة والتجارب السابقة.

وفى ضوء ما سبق يرى الباحث أن التفكير البصرى هو عبارة عن توظيف المثيرات البصرية الملتقطة بواسطة العين 

الرسوم والمخططات فى تخزين المعلومات وإجراء العمليات العقلية، ويعمل على زيادة القدرة على إستحضار كالصور و

 المشاهدة، ويساعد فى الحصول على المعلومات وإدراكها وتمثيلها والتعبير عنها بلغة لفظية اومكتوبة اومرسومة.

 إجرائياً للتفكير البصرى فى مجال البحث الحالى ويتضمن وفى ضوء التعريفات السابقة يرى الباحث إنه يمكن تبنى تعريفاً 

 هذا التعريف النقاط التالية:

يعد التفكير البصرى أحد أنماط التفكير الذى ينشأ نتيجة إستشارة العقل بمثيرات بصرية ويترتب على ذلك حدوث  -1

و التنظيم والتركيب والتصور والترجمة منظومة من العمليات العقلية التفاعلية كاإلدراك البصرى والتحليل واإلستنتاج 

 البصرية )بلغة مكتوبة أو مرسومة(.

التفكير البصرى هو عملية عقلية داخلية تتضمن توظيف عمليات، أخرى ترتبط ببعض الحواس، وذلك من أجل تنظيم  -2

 ية.الصور الذهنية التى يتخيلها الفرد حول األشكال والتكوينات واآللوان وغيرها من العناصر البصر

أن التفكير البصرى هو نتيجة تفاعل ثالث عمليات أساسية هى الرؤية والتحليل والتخيل فالرؤية )تسهل وتيسر(، التحليل  -3

 )يثرى الذاكرة البصرية( والتخيل )يوفر قوة دافعة إلنجازاألعمال الفنية أو التصميمية(.

 
 الباحثإعداد  -المكونة ألسلوب التفكير البصرى يوضح العمليات األساسية –( 1شكل )
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 مهارات التفكير البصرى  (2

من خالل دراسة مفهوم التفكير البصرى أستخلصت العديد من األدبيات و الدراسات مجموعة من المهارات األساسية التى 

( يتضمن التفكير البصرى ثالث طرائق 178ص2012يعتمد عليها هذا األسلوب من التفكير فوفقا ل)العفون وعبد الصاحب, 

, والتفكير من خالل مهارة الرؤيةة األشكال من حولنا ويقصد بها أساسية فى حل المشكالت هى: التفكير من خالل رؤي

,وتتسم هذة الطرائق الثالث  مهارةالرسم, ثم التفكير بالرسم اوالكتابة اى بمهارة التصورقراءة النصوص وهى مايعرف 

 0بوجود عالقات تبادلية فيما بينها اذ يمكن االنتقال من طريقة الى اخرى وفقا لمقتضيات الحاجة فى حل المشكالت 

 ( المهارات التالية:11ص 2014وقد أضاف كالً من )رضا هنداوى، والى عبد الرحمن،

 ة الكلية لشيىء ما.: وتعنى القدرة على إدراك الهيئمهارة األغالق البصرى -1

 : تعنى القدرة على استدعاء الخبرات البصرية السابقة وتوظيفها فى مواقف جديدة.مهارة اإلسترجاع البصرى -2

 ( مجموعة من المهارات التى يرتكز عليها اسلوب التفكير البصرى وأهمها:19: 18ص2016وقد اضاف )وائل راضى،

يز بين الصور والرسوم واألشكال، من خالل المكونات البصرية المتشابهة : وتعنى قدرة الفرد على التميالتمييز البصرى -1

 والمختلفة.

: وتعنى القدرة على وضع مالمح عامة للصورة البصرية وفقاً للعناصر البصرية المكونة للعمل الفنى، التنظيم البصرى -2

 كالخطوط، األلوان، األشكال والمالمس.

ج نماذج بصرية جديدة، وتتمثل فى القدرة على اإلبتكار البصرى للصور : وتعنى القدرة على إنتااإلنتاج البصرى -3

 واألشكال واألعمال الفنية.

ومن خالل ما سبق يمكن إستنتاج أن أسلوب التفكير البصرى يرتكز على مجموعة من المهارات األساسية التى يمكن توظيفها 

 ات فى:فى مجال بناء األعمال الفنية والتصميمية، وتتركز هذه المهار

 0وتعنى القدرة على فهم وإدراك مكونات الشكل البصرى وتصنيفه مهارة الرؤية واإلدراك -1

: وتعنى القدرة على تحليل مكونات الشكل البصرى إلستنباط مفردات بصرية جديدة مهارة تحليل الشكل البصرى -2

إتزان، إيقاع، تنوع( وتعتمد تلك المهارة  )اشكال، رموز مفردات زخرفية(، أو الستباط قيم تصميمية وعالقات جمالية )وحدة،

على المدخل التحليلى الشكلى والذى يتضمن ثالث عمليات أساسية ) التحليل والمالحظة واإلكتشاف، التدقيق والتحديد 

 الجزئى، العزل واإلستنباط(.

وقيم تصميمية وعالقات : وتعنى القدرة على إسترجاع المشاهد البصرية من )مفردات وأشكال مهارة اإلستدعاء البصرى -3

 جمالية وبنائية( من مخزون المشاهدات والذاكرة البصرية للفرد.

: تعنى القدرة على توظيف المشاهدات والخبرات البصرية فى صياغة أعمال فنية مهارة التصور البصرى والصياغة -4

 وتصميمية جديدة.
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 إعداد الباحث –( يوضح المهارات األساسية للتفكير البصرى 2شكل )

 

 أستثارة مهارات التفكير البصرى المثيرات البصرية وأثرها فى(3

تعتمد عملية اإلدراك البصرى على عرض المثيرات البصرية والتى تعمل كمصدر الستثارة مهارات التفكير البصرى بما 

 عناصر وعالقات جمالية وبنائية يمكن اإلستفادة منها فى مجال الفن والتصميم. تحمله من

فاإلدراك البصرى هو التفاعل مع العالم الخارجى والتعرف على األشياء الموجودة فيه، لتحديد خصائصها وتصنيفها، فوفقاً 

رات داخلية ذاتية ومؤثرات ( فإن اإلدراك البصرى يتأثر بنوعين من المؤثرات، مؤث11ص 2013ل)عمرو بوقصة، 

خارجية موضوعية توجد فى الموضوع نفسه أو الشىء المدرك، أما المؤثرات الذاتية فهى التى تعكس فروقا فردية بين 

شخص وأخر، فكل إنسان يستجيب للمؤثرات البصرية كما يحسها ويراها أى يدركها، يستنتج مما سبق أن مهارة اإلدراك 

بنائية نشطة تتم من خاللها ترجمة للمنبهات التى تنتقل بدروها إلى العقل والذى يترجمها إلى البصرى هى عملية معرفية 

 مدركات ذات معنى, وفى مجال الفن او التصميم يمكن االعتماد على مصدرين أساسيين لإلثارة البصرية وهما:

كرة البصرية بالعديد من المعطيات الطبيعة وما تحويه من تكوينات طبيعية وهيئات بنائية فى الموجدات تثرى الذا  -1

 الجمالية والقيم التصميمية كالوحدة والتنوع والتكرار واإليقاع واالتزان واإلستمرارية.

التراث الفنى وما يحويه من عناصر ومفردات فنية ,و قيم وقواعد تصميمية باالضافة الى خالصة فكر وتجارب فنية  -2

البصرية للمصمم، وفى مجال التصميم ألشغال ومنتجات الحديد الزخرفى، تمثل  سابقة, يمثل مصدراً غنياً إلثراء الذاكرة

الطرز الزخرفية التاريخية مصدراً مثالياً  لالستلهام وإثراء الذاكرة البصرية بتنوع عناصره ومفرداته الزخرفية وبنائتها 

 التكوينية.

مصدر ثرى بالكثير المعطيات التصميمية والتى يمكن ويمكن توظيف الطرز الزخرفية التاريخية كاحد المثيرات البصرية وك

 إستخالصها وتوظيفها فى مجال تصميم أشغال ومنتجات الحديد الزخرفى وتتمثل تلك المعطيات فى:

 عناصر ومفردات زخرفية يمكن اإلستفادة منها فى صياغة الوحدات الزخرفية. -

 قاع(أسس تصميمية وقيم جمالية )كالوحدة، التنوع، التكرار، اإلي -

 أسس ونظم بناء وإنشاء للتكوينات الزخرفية. -

 مصدراً  للتوازنات البصرية فى الحجم واللون والشكل. -
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 ثانياً: أساسيات تصميم منتجات الحديد الزخرفى )أسس وعناصر بناء(

 طبيعة وأسس تصميم منتجات الحديد الزخرفى  (1

تصميمات السواتر المعدنية الخارجية والداخلية والكونصالت تتضمن منتجات الحديد الزخرفى مجاالت تطبيقية متنوعة تشمل 

المعدنية، هذا باالضافة الى امكانية توظيف أشكال الحديد الزخرفى فى تصميم وحدات اإلضاءة المعدنية، ولكل من التطبيقات 

ختلف صياغة تصميمات السابقة هيئات بنائية وصيغ تتوافق مع طبيعة ووظيفة كل منتج من منتجات الحديد الزخرفى، وال ت

الحديد الزخرفى فى إنشائيتها عن أى عمل فنى أو تصميمى أخر، فهى تخضع فى صياغة هيائتها البنائية ألسس تصميمة 

وقيم وقيم جمالية كالوحدة واإلتزان وااليقاع والتنوع، كما تنظم هيائتها البنائية وفقاً ألسس وقواعد تنظيم الشكل الجيد والذى 

الشكلية سهولة االدراك ,الوحدة وإالتساق العضوى بين األجزاء، الحدود الجيدة، اإلتزان وتناسب األجزاء  من أهم خصائصه

 والمكونات

وتتم صياغة تصميمات اشغال ومنتجات الحديد الزخرفى بتنظيم العناصر البنائية المكونة لمنتجات الحديد الزخرفى وفقاً 

 األسس التصميمية والقيم الجمالية للشكل الجيد. –ت التصميمية فى الصياغا –لنظم بنائية خاصة بحيث تحقق 

 

 عناصر بناء تصميمات منتجات الحديد الزخرفى  (2

 تعتمد صياغة تصميمات الهيئات البنائية لمنتجات الحديد الزخرفى على عنصريين اساسين:

 الوحدات الزخرفية. -أ

 نظم ونسق تكرار الوحدات الزخرفية. -ب

 نائى فى صياغة تصميمات الحديد الزخرفىالوحدات الزخرفية كعنصر ب -أ

تعد الوحدات الزخرفية هى اللبنه األساسية فى صياغة تصميمات منتجات الحديد الزخرفى، فهى تمثل كالً مستقالً فى ذاته 

تكون وفى الوقت نفسه جزءاً من كل أكبر لذلك فهى تؤثر تأثيراً مباشراً على الهيئة الشكلية لمنتجات الحديد الزخرفى، وقد 

الوحدات الزخرفية مؤلفه من عنصر زخرفى واحد أو أكثر، وتتنوع هيئات واشكال تلك الوحدات فتكون ذات اشكال وخطوط 

 حادة تجريدية مستوحاه من األشكال الهندسية أو ذات اشكال وخطوط حرة لينه مستوحاه من األشكال النباتية.

توظيفها فى مجال تصميم منتجات الحديد الزخرفى فى ضوء مجموعة  وتصاغ الهيئة البنائية للوحدات الزخرفية التى يمكن

 من األسس و المحددات وهى:

 .)قابلية التنفيذ والتشكل من الخامات المعدنية )القطاعات الخطية أو الشرائح المعدنية 

  متنوعة يمكن توظيفها فى القابلية للتكرار التلقائى الحر أو المنتظم )وفقا لنظم هندسية( إلنشاء تكوينات وهيئات بنائية

 صياغة تصميمات الحديد الزخرفى.

 .المرونة التشكيلية وقابلية المزج والتطعيم بخامات أخرى 

 .التوافق مع وظيفة منتجات الحديد الزخرفى 

 .صدق التعبير عن الخامة وطبيعة تصميمات الحديد الزخرفى 

 .بساطة التكوين وسهولة اإلدراك 

  تناسب مكونات وعناصر بناء الوحدة الزخرفية مع تحقق عامل النسبة الذهبية فى صياغة النسبة والتناسب، بمعنى

 الهيئة الكلية للوحدة الزخرفية وذلك لإلحتفاظ بقواعد النسب الجمالية فى حالة عمليات التكبير أو التصغير.
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 قاً لـ: ويرى الباحث أنه يمكن إحداث تغيراً نوعياً فى المظهر المرئى للوحدات الزخرفية وف

 تنوع شكل العناصر البنائية للوحدة الزخرفية )ذات خطوط هندسية أو ذات خطوط حرة إنسابية(. -

 التغير فى أوضاع العناصر البنائية المكونة للوحدات الزخرفية. -

 الخامة وتنوعها من حيث مظهرها المرئى )ناعم ، خشن( أو من حيث النوع )قطاعات خطية مصمتة أو شرائح مفرغة(. -

 تقنية التشكيل )بالقطع أو التفريغ اآللى أو بالحنى والطرق اليدوى أو بالكبس أوالسبك(. -

 التنوع فى المظهر المرئى بتوظيف عنصر اللون والتغير فى تقنية المعالجة أو الطالء. -

 قابلية التطعيم والمزج بين الخامات المعدنية والخامات األخرى )كالزجاج(. -

 

 لزخرفية وأثرها على صياغة تصميمات الحديد الزخرفى.نظم ونسق تكرار الوحدات ا -ب

تتنوع التكوينات البنائية لتصميمات الحديد الزخرفى بتنوع نظم ونسق تكرار الوحدات الزخرفية المكونة لتلك الهيئات البنائية، 

 0وذلك أن كل نوع من نظم التكرار ينتج مظهرها مرئياً مختلفاً 

ر الرأسية واألفقية يتباين فى مظهره المرئى عن نسق تكرارالوحدات الزخرفية داخل نظم فنسق التكرار المنتظم على المحاو

شبكية هندسية، وكذلك يختلف عن نظم التكرار التلقائى غير المنتظمأو نظم التكرار اإليقاعى، فبتنوع نسق التكرار مع ثبات 

 6ص 2015تجات الحديد الزخرفى، ووفقاً ل )منى جمال،شكل الوحدة الزخرفية البنائية، تنوع الهيئات البنائية لتصميمات من

 بتصرف( توجد مجموعة من األسس الواجب مراعاتها عند صياغة التكوينات الزخرفية وهى: –

مراعاة توزيع الفراغ )األرضية( عند تكرار وتوزيع الوحدات الزخرفية بما يحقق قيم جمالية كااليقاع والتنوع بين  -1

 الشكل واألرضية.

اللونى أو التباين بين الظل والنور أو بين الشكل واألرضية، بما يحقق تأكيد وجود العناصر و الوحدات الزخرفية  التباين -2

 وإظهارها بوضوح.

التكرار بهدف تأكيد وجود مفردة أو وحدة زخرفية معينة، فالتكرار بنظام خاص متنوع ومتغير األوضاع للوحدة  -3

ة، كما يمكن نتيجة لذلك إستيالد صياغات بنائية جديدة، ويتفق مع هذا الرأى "عبد الزخرفية، يعطى إحساساً بصرياً بالحرك

المنعم رياض" بقوله "إذا تكررت الوحدات وحصرت بينها فراغات ذات شكل جديد فهى تضيف تنوعاً إلى التكوين 

 (.174ص2000البنائى")عبد المنعم رياض,

مستحدثة للتكوينات الزخرفية التى يمكن توظيفها فى صياغة تطبيقات ويمكن اإلستفادة مما سبق فى وضع تصورات و بدائل 

 الحديد الزخرفى، وذلك بالتنوع فى أسلوب ونسق تكرار الوحدات الزخرفية البنائية.

 

 صياغة تصميمات منتجات الحديد الزخرفى توظيف مهارات التفكير البصرى فىأثر ثالثاً: 

 الزخرفىمراحل صياغة تصميمات منتجات الحديد  (1

تمر عملية صياغة تصميمات الحديد الزخرفى بعدة مراحل بدءاً من إختيار شكل الوحدة الزخرفية كوحدة بناء أساسية، حيث 

يتم هذا اإلختيار فى ضوء مجموعة من المعايير منها شكل وطبيعة المنتج، نوعية الخامات المقترحة للتنفيذ، هذا باإلضافة 

زخرفى المقترح لصياغة الهيئة الشكلية لمنتج الحديد الزخرفى، ثم تأتى مرحلة وضع تصورات إلى طبيعة الطابع والطراز ال

وبدائل للوحدات الزخرفية المقترحة بحيث تتواءم وتتوافق مع المعايير السابقة، ثم يتم إعادة صياغة وتهذيب الوحدات 

المعدنية، وأخيراً تأتى مرحلة التوظيف والصياغة حيث  الزخرفية وفقاً لقواعد التناسب الجمالى والقابلية للتشكل من الخامات
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تتم فى هذه المرحلة توظيف الوحدات الزخرفية فى إنشاء وبناء الهيئات الشكلية لتصميمات الحديد الزخرفى وفقاً لقواعد 

 التنظيم وصياغة األعمال التصميمية.

وظيف تلك المهارات كأدوات وآليات فى إستحداث صيغ ومن خالل الدراسة التحليلية لمهارات التفكير البصرى فإنه يمكن ت

 تصميمية متنوعة لمنتجات الحديد الزخرفى.

حيث تعمل تلك المهارات كآليات وعمليات وسيطة تستقبل مجموعة من المدخالت والمعطيات الالزمة إلجراء عملية الصياغة 

وينتج عنها مجموعة من المخرجات فى صورة صياغات تصميمية لوحدات جزئية أو تصميميات لهيئات كلية التصميمية، 

 (3)شكل –)منتجات(

 
 إعداد الباحث –( يوضح دور مهارات التفكير البصرى كعمليات وسيطة فى عملية التصميم 3شكل )

 

 الزخرفى مستحدثة لمنتجات الحديد  صياغات تصميمةفى بناء وأثرها مهارات التفكير البصرى  (2

من خالل دراسة طبيعة مهارات التفكير البصرى ومراحل تصميم منتجات الحديد الزخرفى  فإنه يمكن اإلستدالل على 

ناء تصميمات منتجات الحديد الزخرفى إمكانية توظيف مهارات التفكير البصرى فى كل مرحلة من مراحل عملية صياغة وب

 فمرحلة إختيار الشكل المناسب

للوحدات الزخرفية تحتاج إلى مهاراة اإلدراك، وبتوظيف مهارة التحليل واإلستنباط يتم إنتقاء العناصر أو الوحدات الزخرفية 

الحديد الزخرفى، ويتم توظيف مهارتى التصور البصرى والصياغة فى إنشاء بدائل التى يمكن توظيفها فى تصميم منتجات 

متنوعة ألشكال الوحدات الزخرفية بواسطة عمليات التصرف الشكلى، وكذلك فى إنشاء وبناء تكوينات زخرفية متنوعة 

الصياغة والتوظيف يمكن  لتصميمات الحديد الزخرفى، وبتوظيف مهارات إسترجاع الخبرات والمشاهدات السابقة وإعادة

وضع مجموعة من الصياغات التصميمية المتنوعة ألشغال ومنتجات الحديد الزخرفى , ويوضح الشكل التالى امكانية توظيف 

 0مهارات التفكير البصرى اثناء مراحل صياغة تصميمات منتجات الحديد الزخرفى 
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 إعداد الباحث -مراحل صياغة تصميمات منتجات الحديد الزخرفى( توظيف مهارات التفكير البصرى فى 4شكل )

 

وإستدالالً مما سبق يمكن وضع خطة أو تصور ذو خطوات إسترشادية يتبعها المصمم لصياغة تصميمات مستحدثة فى 

ية الكلية مجال تصميم منتجات الحديد الزخرفى إبتدءاً من تصميم وصياغة الوحدات الزخرفية وصوالً إلى الصياغات البنائ

 لمنتجات الحديد الزخرفى، وذلك وفقاً للمراحل التالية:

مرحلة صياغة المفردات الزخرفية )كوحدات بنائية( يتم فى هذه المرحلة تناول أحد الطرز الزخرفية التاريخية بالدراسة  أوالً:

صرى وإعادة الصياغة فى إجراء بعض والتحليل إلستنباط وإنتقاء الوحدة الزخرفية البنائية، ثم بتوظيف مهارة التصور الب

العمليات التصميمية من خالل عمليات التصرف الشكلى )اإلضافة / الحذف / اإلختزال/ التحوير / التقسيم والتفتيت / التجريد 

 بالتبسيط والتلخيص( 

لحديد الزخرفى , يمكن إستحداث بدائل متنوعة ألشكال الوحدات الزخرفية التى يمكن توظيفها فى مجال تصميم منتجات ا

( دور مهارات التفكير البصرى فى استحداث بدائل متنوعة الشكال الوحدات الزخرفية والتى يمكن  5ويوضح )شكل 

 0توظيفها فى مجال تصميم منتجات الحديد الزخرفى 
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 تعديل بإضافة عنصر بنائى جديد

 
بالتحوير وتغير وضع تعديل 

 العناصر

 
 تحوير وإضافة

 
 تغير وضع العناصر البنائية

 
 تعديل باالضافة

 
 تبسيط وتلخيص

 

 
التغير فى آبعاد وشكل أحد العناصر 

  البنائية
 تقسيم وتفتيت

 
 تقسيم وإضافة

 إعداد الباحث –فى إستحداث بدائل متنوعة ألشكال الوحدات الزخرفية  التحليل واالستنتاج واعادة الصياغة ( يوضح توظيف مهارات 5شكل ) 
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ويمكن للمصمم  إختيار وإنتفاء أحدى الوحدات الزخرفية المستحدثة، وبإعادة صياغتها وتخطيتها وفقا لقواعد النسبة الذهبية 

، وبتوظيف العوامل المؤثرة فى وتناسب األجزاء والمكونات )التوازن فى توزيع االشكال والفراغات للوحدة الزخرفية(

المظهر المرئى للوحدة الزخرفية )التغير فى وضع العناصر / التغير فى تقنية التشكيل / التنوع فى أبعاد العناصر البنائية / 

توظيف عنصر اللون/ التطعيم بخامات أخرى( يمكن من خالل توظيف المؤثرات السابقة توالد أشكال ومرادفات متنوعة 

 ( 7، 6)شكل  -الزخرفية المستحدثة من أصل وحدة زخرفية واحدة للوحدات 

 
يوضح التخطيط اإلنشائى للوحدة الزخرفية بمراعات قواعد النسبة الذهبية فى الهيئة الكلية للوحدة وتحقق قواعد النسبه والتناسب فى  (6شكل)

 إعداد الباحث –المكونات الجزئية للوحدة الزخرفية 

 
الزخرفية الوحدة 

 األصلية

 
تغير الشكل بتغير 

تقنية 

التشكيل )التشكيل

 بالتفريغ(

 
التغير فى وضع 

 العناصر البنائية

 
التغير فى شكل أحد 

 العناصر البنائية

 
التغير فى الشكل 

بتوظيف عنصر 

 اللون

 
التغير بالتطعيم 

بخامات أخرى 

 )كالزجاج(

 إعداد الباحث –( يوضح إمكانية إستحداث مجموعة من الوحدات الزخرفية المتوالدة من أصل وحدة زخرفية واحدة 7شكل )

 

مرحلة إنشاء التكوينات البنائية: يتم فى هذه المرحلة وضع مجموعة من التصورات لصياغة التكوينات البنائية، حيث ثانيا:

ونظم تكرار الوحدات الزخرفية، من وضع أسس إلحداث تغيرات فى الهيئات  يمكن للمصمم اإلستفادة من التغير فى نسق

 (8)شكل  –البنائية للتكوينات الزخرفية وفقاً لتنوع نسق ونظم التكرار المستخدمة 
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 الوحدة الزخرفية                      

 

 

 

 

 تكرار بالتوالى والتقابل على المحاور األفقية 

 

 

 

 

 

 

 تكرار بالتوالى والتبادل على المحاور األفقية 

 

 

 

 

 

 تكرار بالتقابل والتبادل على المحاور الرأسية 

 

 

 إعداد الباحث –ت الزخرفية بتغير نسق ونظم تكرار الوحدة الزخرفية ا( يوضح التغير الشكلى فى الهيئات البنائية للتكوين8شكل )

 

فية يمكن للمصمم من إنتاج أكبر عدد ممكن من التصورات والصياغات ومن خالل التنوع فى توظيف أشكال الوحدات الزخر

 (4: 1)اللوحات من  –المتنوعة للتكوينات الزخرفية التى يمكن توظيفها فى مجال تصميم أشغال ومنتجات الحديد الزخرفى 

مرحلة الصياغة والتوظيف: يقوم المصمم فى هذه المرحلة بتوظيف مهارة إعادة الصياغة والتوظيف فى صياغة  ثالثاً:

تصورات وصيغ تصميمية فى المجاالت التطبيقية المتنوعة لمنتجات الحديد الزخرفى وذلك باإلستفادة من المرونة التشكيلية 

هيئات بنائية مبتكرة وفقاً للتنوع والتغير فى نظم ونسق تكرار الوحدات للوحدات الزخرفية وإمكانتها التشكيلية فى إستحداث 

 (8:  5)اللوحات من  –وما ينتج عنها من تصورات لصيغ بنائية يمكن توظفيها فى مجال تصميم منتجات الحديد الزخرفى 
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 بتنوع اشكال الوحدات الزخرفيةتصورات لتكوينات بنائية مستحدثة ومتنوعة  ( 1لوحة ) 
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 والتغير فى نظم ونسق تكراراتها ( صياغات متنوعة للتكوينات الزخرفية بتنوع اشكال الوحدات الزخرفية 2لوحة ) 
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 الزخرفيةالوحدات  ( توالد هيئات بنائية وعالقات جمالية ذات نمط ايقاعى متغير بتغير نسق تكرار3لوحة )

 

 

 



  2022بريل ا                                                      العدد الثامن -المجلد الثاني  -مجلة التراث والتصميم 

240 

 
 ( صيغ بنائية مستحدثة للتكوينات الزخرفية يمكن توظيفها فى صياغة تصميمات مقترحة لمنتجات الحديد الزخرفى4لوحة )
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 تصميمات مقترحة للسواتر المعدنية

 فكرة صياغة التصميمات
إعتمدت الفكرة التصميمية على تثبيت نسق ونظم التكرار مع التغيير فى 

 المعالجات التشكلية للوحدات الزخرفية

 
 التغير والتباين اللونى                               التشكيل بالتفريغ                    التطعيم بخامات زجاجية         

 (  صيغ تصميمية متنوعة للسواتر المعدنية وفقا للتنوع فى أشكال الوحدات الزخرفية5لوحة )

 تصميمات مقترحة للكونصالت المعدنية

 فكرة صياغة التصميمات
إعتمدت الفكرة التصميمية على التنوع فى نظم التكرار التلقائى فى صياغة 

 الشكل البنائى مع التنوع فى المعالجات التشكيلية للوحدات

 

 الزخرفية ونسق تكراراتها (  صيغ تصميمية مقترحة للكونصالت المعدنية تتنوع وفقا للتنوع الشكلى للوحدات 6لوحة )
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 تصميمات مقترحة لوحدات اإلضاءة المعدنية

 فكرة صياغة التصميمات
إعتمدت الفكرة التصميمية على التنوع فى صياغة أوضاع الوحدات الزخرفية 

 مع التنوع فى المعالجات التشكيلية للوحدات الزخرفية

 

 توظيف الوحدات الزخرفية (  صياغات تصميمية مقترحة لوحدات االضاءة المعدنية تتنوع بالتغير فى اسلوب 7لوحة ) 

 

 Resultstالنتائج: 

توصلت هذه الدراسة إلى إمكانية توظيف مهارات التفكير البصرى فى وضع مقترحات وتصورات لصياغات تصميمية 

 الزخرفى، كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التالية: مستحدثة فى مجال تصميم منتجات الحديد

تساعد مماراسات أنشطة التفكير البصرى على المزج بين األسلوب الحدسى التخيلى فى التصميم وبين األسلوب   -1

 المنطقى ذو الخطوات المتتابعة فى التصميم.

عند القيام بصياغة تصميم ما من  Doingالعمل و Thinkingيساهم أسلوب التفكير البصرى فى الربط بين التفكير  -2

خالل التحليل واإلستنباط والترتيب والتنظيم والتعديل وتوثيق األفكار التحليلية بالرسم ثم إعادة صياغتها وعرضها فى صورة 

 صياغات تصميمية جديدة.

لك من خالل عمليات يمكن للمصمم أن يوظف مهارات التفكير البصرى فى ابتكار صياغات تصميمية مستحدثة وذ -3

متوالية ومتتابعة)تحليل,استنباط,تعديل واعادة صياغة,تصور و تخيل,اعادة صياغة وتوظيف( أو يتم استحداث الصيغ 

 0التصميمية من خالل عمليات تفاعلية متداخلة
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كية والمعرفية تنمى مهارات التفكير البصرى القدرة على التخيل واإلبداع والذى يعتمد على العمليات الحسية واإلدرا -4

 والتصورات العقلية التى تتفاعل داخل عقل المصمم ويتم توظيفها فى إستحداث صياغات إبداعية جديدة.

تعرض المصمم لمشاهدات وخبرات بصرية متنوعة يؤدى إلى زيادة اإلستجابة والتفاعل مع المثيرات البصرية المتنوعة  -5

وعاً من المعطيات التصميمية ) مفردات وعناصر زخرفية، قواعد جمالية )الطبيعة والتراث( والتى تمثل مصدراً ثرياً ومتن

 وأسس تصميمية, نظم بنائية( يمكن اإلستفادة منها فى صياغة تصميمات الحديد الزخرفى.

يمكن للمصمم بتوظيف مهارات التصور واعادة الصياغة وباالستفادة من عمليات التصرف الشكلى )الحذف  -6

( يمكنه من خالل تلك العمليات من صياغة تصورات متنوعة الشكال 000غير/التحوير/التجريدواالضافة/التكبير والتص

الوحدات الزخرفية والتى يمكن توظيفها فى بناء صيغ تصميمة مستحدثة للمجاالت التطبيقية المتنوعة لمنتجات الحديد 

 0الزخرفى

 

 Recommendationsالتوصيات: 

الفن والتصميم باألشكال والمثيرات البصرية المتنوعة سواء من علوم دارسى و تغذية وإثراء الذاكرة البصرية للمصمم  -1

التراث الفنى أو البيئة الطبيعية أو من األعمال الفنية والمنتجات التطبيقية لتحفيز وإستثارة عمليات التفكير البصرى إلنتاج 

 يم أشغال ومنتجات الحديد الزخرفى.حلول وأفكار إبداعية فى مجال تصم

اإلهتمام بصياغة الهيئات البنائية للوحدات الزخرفية، حيث تمثل تلك الوحدات اللبنة األساسية فى صياغة تصميمات  -2

الحديد الزخرفى، والتى ينتج من تنوع هيائتها الشكلية تصورات وحلول متنوعة يمكن توظيفها فى إستحداث صيغ تصميمية 

 يقات منتجات الحديد الزخرفى.مبتكرة لتطب

 0ادراج منهجية التفكير البصرى وتطبيقاته ضمن المحتوى التعليمى لمقرر أساسيات التصميم  -3
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