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 ملخص البحث:

ٌهدف البحث لمراجعة العالقة بٌن مناهج التصمٌم الصننايً ممتتفنف كان ال الت نملمجٌنا الرقمٌنة الحدٌمنة يامنة  ميالقنة 

 الطرق اإلبت ارٌة باألسالٌب ماألدمات الرقمٌة تاصة.

ا الرقمٌة فً يمفٌة التصمٌم مال اف ين مدى مراجعة هذه العالقة ستتممل بداٌة فً المقمف يفى ماقع استغالل الت نملمجٌ

نجاية هذه األدمات الرقمٌة فً يمفٌة التفق ماالبت ار  لإلجابة يفى سؤال إذا ما  انت البرامج "المسايدة يفنى التصنمٌم" 

 هً حقا برامج مسايدة يفى االبت ار؟.

مات مسنايدة يفنى العنرا ماإلنجنات لنتنا ج مسنبرهن انه ٌم ن تحقٌق إم انٌة كن تتعدى هذه األدمات منن  منهنا مجنرد كد

محفننمل الماننرمت التصننمٌمً  لتصننب  منهجٌننة منسننقا تصننمٌمٌا فننً حنند ذاتننه مننن جهننة  مٌم ننننا االسننتعانة بهننا  نن دمات 

 بٌداغمجٌة محفتة يفى اإلبدات من جهة كترى.

الرقمٌنة  المحفنتة يفنى االبت نار كال مسنقمم بعرا مقترح مبدٌل لعالقنة تعفنٌم منهجٌنات التصنمٌم الصننايً مالت نملمجٌنا 

 مهم مفهمم  الطرق االبت ارٌة المرقمنة.

Abstract: 

The objective of this research is to rethink the relationship between modern digital technology 

and product design approaches in general, and the relationship between creative methods and 

digital tools, in particular. 

To rethink this relationship it is imperative to consider at first, the current employment of 

digital technology in the design process in order to find out about its effectiveness in 

enhancing creativity, all along the design operation. In this context we raise the following 

issue/ question: To what extent digital tools are creative tools? 

We also intend to demonstrate that digital tools exceed their role as a means of display, 

execution and implementation of a design solution. They rather become a whole process and 

approach on the one hand, and an effective pedagogical method for creativity enhancement on 

the other hand. 

At last, we suggest an educational alternative for product design teaching involving both 

creativity and digital tools, that will be brought together to constitute a creative digital 

reaching method. 

 :المقدمة

الى ال اف ين فايفٌة استتدام الت نملمجٌا الرقمٌة  فً منهجٌة التصمٌم الصنايً مإم انٌة كن   ٌهدف البحث الحالً

ٌتعدى ت مٌره مرحفة العرا المالمً األبعاد لفمنتجات الصنايٌة المصممة لٌامل  امل العمفٌة اإلبت ارٌة  مالبحث فً 

 رقمٌة محفتة يفى االبت ار . إم انٌة  تعفٌم منهجٌة مارمت تصمٌم المنتج الصنايً داتل منظممة

 ملتحقٌق هدف الدراسة مضعت فرضٌتٌن هما5
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 ًداتل محٌط   ال ٌمجد فرق ذم داللة إحصا ٌة بٌن نتا ج طفبة مجممية تجرٌبٌة تعمل يفى مارمت تصمٌم صناي

ً تعمل بالطرٌقة افتراضً  تستعمل فٌه الطرق اإلبتا رٌة المرقمنة المسايدة يفى التصمٌم مطفبة المجممية الضابطة الت

 التقفٌدٌة.

  ال ٌمجد فرق ذم داللة إحصا ٌة بٌن نتا ج التقٌٌم الممضميً لنتا ج ماارٌع طفبة المجممية التجرٌبٌة من حٌث

ابت ارٌة المنتجات المصممة التً تعمل يفى مارمت داتل محٌط افتراضً مسايد يفى التصمٌم مطفبة المجممية 

 فٌدٌة يفى ماارٌع التصمٌم.الضابطة التً تعمل بالطرٌقة التق

لقد ايتمدنا فً بحمنا هذا يفى المنهج الابه تجرٌبً ملقد تطفب التحقق من الفرضٌات إجراء تجربة كيددنا لها المستفتمات 

 التالٌة5

  تطمٌر برنامج يبارة ين محٌط افتراضً مسايد يفى التصمٌم ترقمن فٌه الطرق اإلبت ارٌة لفعمل داتفه  متبر

 ت الطالب متمجهه تالل  مراحل مارمت تصمٌم المنتمج.   افتراضً تحف

  مضع تطة تدرٌسٌة مبنٌة يفى مبدك "البٌداغمجٌا ين طرٌق المارمت"  لمجمميتً بحث ماقتراح مارمت تتنامله

 مجمميتً البحث فً إطار مراة منهجٌة المارمت لطفبة السنة المانٌة فً اإلجاتة التطبٌقٌة  اتتصاص تصمٌم صنايً.

 ٌج التجربة بتقٌم ماارٌع الطفبة من قبل لجنة متتصة مذلك حسب مقاٌٌس تقٌٌم ممضميٌة.تتم 

مبناءاً يفى نتا ج التجربة سٌقع مضع بعا المقترحات مالتمصٌات

 سأحاول التقديم لهذه المداخلة من خالل طرح التساؤالت التالية:

 التصمٌم؟ هل البرمجٌات الحدٌمة المسايدة يفى التصمٌم حقا مسايدة يفى 

 ما هً المنهجٌات التً ٌجب ان تدرس مما هً الطرٌقة التً ٌجب إتبايها  فً تدرٌس هذه المنهجٌة؟ 

 هل ٌم ننا االستفادة من الت نملمجٌات الحدٌمة لتفق بٌ ة ابت ارٌة تعفٌمٌة ؟ 

اجعة طرق تدرٌس التصمٌم ين هذه األس فة ٌجب يفٌنا مراجعة  العالقة بٌن التصمٌم مالت نملمجٌا من جهة ممر لألجابة

 .من جهة كترى

 التصميم الصناعي: المنتج ام الطريقة؟ .1

تظهر نتا ج العمفٌة التصمٌمٌة يفى ا ل رسممات منماذج ملمحات تمضٌحٌة   الهدف منها التعبٌر ين كف ار المصمم 

د ب ن مهمة المصمم تقف يند متصمراته ين المارمت كم المنتج المطفمب ابت اره  مما جعل ال مٌرٌن ٌتط من فً االيتقا

إنتاج هذه الرسممات. إال كن هذه المرحفة ال ٌم ن ايتبارها إال مجرد تطمة كملى لفبدء فً المارمت التصمٌمً مهً 

بالطبع تطمة مفٌدة فً تمفٌر صمرة تجسد كف ار المصمم قبل تنفٌذها مانجاتها   ما تسهل هذه الرسمم يمفٌة مراجعة 

 تماصل مع العمٌل كم صاحب المارمت لالتفاق يفى كفضل التٌارات.األف ار المطرمحة مال

ل ن الهدف من التصمٌم لٌس الرسممات بل هً ما ٌنا  ينها من منتجات مكاٌاء تم تصمرها مقدما  ٌعبر ينها المصمم 

إستراتٌجٌة فً صمرة رسممات ممتططات. مالمنتج النها ً سماء  ان المنتج كم الرسممات ٌتم من تالل طرٌقة كم 

 محددة تضمن المصمل إلى الهدف المطفمب بطرٌقة سفٌمة مدقٌقة.

"  مايتبرما القدرة méthodes intuitiveحتى مقت قرٌب ايتمد المصمممن تماما يفى الطرق المدر ة بالحدس "

يفى المقاربة  التصمٌمٌة يفى كنها إحساس داتفً غٌر قابل لفتعفٌم  هذه الطرٌقة تممن االستفهام مهً طرٌقة مبنٌة

. م ان ت مٌر مدرسة "البمتار" )مدارس الفنمن الجمٌفة( ت مٌرا  بٌرا فً هذا المجال حٌث كنه تحت [1]اإلستٌتٌقٌة باألساس
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ة ٌتفقمن مصفا لفمارمت ٌ تذمنه لفمراسم مالمااغل لفعمل يفٌه   مٌتقابفمن مع كساتذتهم بصمرة نظام البمتار  ان الطفب

دمرٌة  ميندما ٌنتهمن من الرسممات ٌقع تقٌٌمها من طرف لجنة تح ٌم. م انت المارميات تعطً درجات حسب تٌادة 

. متقٌم نتاجا لحل وليس كحل لمشكلمشروع التصميم الصناعي يوصف بكونه إالتعقٌد مالتر ٌب فً الحفمل. م ان 

الماارٌع التً ٌنجتها الطالب حسب مقاٌٌس ال تتضع لفممضميٌة بل لتقٌٌم ذاتً من األساتذة المارفٌن يفى المارمت  

مفً  ل مرحفة  ممن فترة إلى كترى ٌطفب منه تقدٌم رسممات قٌاسٌة لتطمٌر مهارات الرسم مالقٌاس لدٌه  مبذلك ٌم ننا 

 .الهتمام التعليمي كان مركزا على المنتج وليس الطريقةاالقمل كن 

مقد كدى هذا االتجاه إلى إهمال طمٌل لدراسة طرق منظرٌات التصمٌم  الصنايً مالحفمل دمن المصمل إلى يفم 

 التصمٌم. فقد ايتبر كن التصمٌم هم تبرات تنتقل من تالل المراسم ممرش العمل بدمن الحاجة لفتعبٌر ينها متسجٌفها.

نشاط علمي يخضع إلى طرق ل ن مع تطمر مهنة ممنهجٌات منظرٌات التصمٌم كجمع المتتصمن يفى كن التصمٌم هم 

  ممضعت لهذه الطرق يدة نظرٌات تسعى ال تااف الطرٌقة الممفى لفقٌام بهذا النااط العفمً  ومنهجيات عمل محددة

نذ تحدٌد الما ل المطرمح فً " هً مصف ل ل ما ٌحدث مProcessus de Designمطرق التصمٌم "

المارمت مالمراد حفه إلى االنتهاء من التصمٌم مانجات التصامٌم. مبناءا يفى طبٌعة منمت الما فة تتضمن طرٌقة 

 .تتابع القراراتالتصمٌم نااطات ذهنٌة مهً التً تسمى 

عمفٌة ت مٌن مصمم صنايً  هً من المهم الميً كٌضا بتعقد مصعمبة هذا المجال العفمً مبالتالً صعمبة تعفٌمه  ف

يمفٌة بناء قدرة يفى الفهم ما تساب مهارات فً مدة تمنٌة محددة  مهذا الارط "مدة تمنٌة محددة" ٌم ن كن ٌممل يفى 

األرج  احد الصعمبات مالتحدٌات األهم. لهذا السبب فإن فهم متطبٌق  ل برنامج ت مٌنً ٌم ن كن ٌصب  صرات دا م بٌن 

ب التعفٌمٌة المؤمرة مذلك ألن محدمدٌة المقت تفرا االلتتام باتتٌارات بٌداغمجٌا منتقاة من ضمن مماد األقطاب مالمذاه

التدرٌس. مٌجب يفٌنا دا ما تحدٌد مجممية من المعارف مالمهارات الُمم نة يفى حساب معارف ممهارات كترى برغم 

يدٌدة ممتعددة ممنها ما ٌ تسب بالتجربة المطفقة تمانٌا كن مجاالت المعرفة مالعمل المالتم لمهارة المصمم الصنايً هً 

 مم انٌا.

إلى جانب طرق تدرٌس منهجٌات التصمٌم التً ال تالت تعانً فً معاهدنا من ت مٌر هذه النظرٌات  فإن طبٌعة البرامج 

قنٌات التعفٌمٌة الحدٌمة  المقترحة  مالمحتمى الدراسً مقفة األجهتة ماألدمات  مقفة استعمال المتتبر  ميدم استتدام الت

 سٌؤدي إلى صعمبة فهم الطفبة لمنهجٌات التصمٌم.

ممن تالل تبادل اآلراء مع األساتذة ماالتتصاصٌٌن  فضال ين استطالت آراء بعا الطفبة ماألساتذة الذٌن كجمعما يفى 

ص التً تعد من ك مر المماد مجمد هذه الصعمبات متاصة ما ٌتعفق بمراة منهجٌة التصمٌم لفسنمات األملى من االتتصا

صعمبة قٌاسا بالمماد الدراسٌة األترى  بات من الضرمري التف ٌر فً حل الما فة من مداتل  مٌرة منها تطمٌر كسالٌب 

 تدرٌس هذه المادة متحدٌمها ماستتدام تقنٌات تعفٌمٌة حدٌمة مفعالة ل ً تصب  ك مر مضمحا مإمتايا.

تدرٌس بصمرة يامة ديت إلى مغادرة األسالٌب التقفٌدٌة المستتدمة حالٌا فً المعاهد مبما كن االتجاهات الحدٌمة فً ال

مالتً تر ت يفى دمر األستاذ  مفقن لفمادة التعفٌمٌة  متهمش دمر الطالب متحد من تفايفه داتل المراة متارجها  

األنجع لتصمٌم منتج صنايً. ٌم ننا  متستممر فقط بعضا من حماسه متر ٌته ممف اته اإلبت ارٌة فً يمفٌة فهم المنهجٌة

الذي ٌديم إلى إاراك المتعفم يفى كساس التماصل معه  [2]ان نتبنى المفهمم الحدٌث "البٌداغمجٌا ين طرٌق المارمت"

ا ل  ٌ من القصد منها متالل مراحل البحث ممسايدته يفى استٌعاب المعارف كم التقنٌات  بماسطة إقتراح مضعٌات م

 ين حفمل التعرف يفى ادمات التحفٌل مالتف ٌك. ه ذا ٌصب  التعفم بحما مستدٌما ين الحفمل البناءة.
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نتٌجة لفتمسع المعرفً مالتقنً مما تر ه من آمار فً العمفٌة التعفٌمٌة يامة متمااٌا مع ما ك ده المتتصمن فً التعفٌم ب ن 

عفٌم ٌم ن تحسٌنها باستتدام التقنٌات التعفٌمٌة   م كن البٌ ة التعفٌمٌة الغنٌة بهذه التقنٌات ٌم ن ان تحفت التعفم م مهارات الت

 تحث يفى اإلبدات م فعالٌة التعفٌم .

 البرامج المساعدة على التصميم: هل حقا مساعدة؟ .1

لمعالجة ميرا المعفممات الالتمة إلنجات مهمة كم يمل لقد قام اإلنسان يفى مدى يصمر بااللتجاء إلى كدمات مكسالٌب 

ما. كما الٌمم فٌعتبر الحاسمب األداة األ مر نجاية ماأل مر انتاار لمعالجة المعفممات  ممن المجاالت التً كصبحت تعتمد 

 نذ ر "التصمٌم الصنايً".  يفى هذه األداة

لمعالجة المعفممات سماء فً مستمى كمل  المعفممات التاصة ففقد ايتمد التصمٌم الصنايً فً السابق يفى يدة كدمات 

بعرا مفهم المارمت ماألف ار قبل تنفٌذها مانجاتها  كم فً مستمى مانً فً يمفٌة التماصل ميرا ك بر  م من 

 المعفممات.

ا  هم الحال اآلن مع فً العصمر ما قبل الممرة الصنايٌة لم ٌ ن باإلم ان مناداة الحرفٌن كم البنا ٌن بالـ "مصممٌن"  م

المهندسٌن مالمبت رٌن فمصطف  التصمٌم مصطف  جدٌد نسبٌا ممهنة التصمٌم لم ت ن مظٌفة قا مة بذاتها  رغم ان 

المهندسمن المعمارٌمن منهم تاصة  انما  ٌفتج من لمضع تطط لتصمراتهم مابت اراتهم تتممل فً المتططات المنا ٌة 

مهذه  انت هً المسا ل المحٌدة المتاحة سماء لفتتطٌط  (maquette)لمصغرة كم النماذج ا (plans 2D)األبعاد 

 لمرحفة اإلنجات كم المقمف يفى التفاصٌل مع البنا ٌن كم صاحب المارمت )الحرٌف(.

 charles Babbage)( 3311فً البداٌة  ان الحاسمب )كمل حاسبة مٌ انٌ ٌة اتتريت من قبل "انارل بابناج" )

 يفى معالجة الحسابات ماألرقام  مبتطمره كصب  باإلم ان معالجة المعفممات بطرٌقة رمتٌة ك مر.متصصا لفمسايدة  (

 
 HNF - Charles Babbage (1791-187 ))) 1شكل 

 

 بتطمٌر برنامج كسماه "دفتر الرسم"  (Ivan Sutherland)قام اٌفان سذرالند  3491مفً سنة 

(Sketchpad: A man- machine graphical communication system)   . 

ف صب  بإم ان مستعمفً الحاسمب كن ٌتماصفما معه غرافٌ ٌا بصرٌا  ممن ذلك الحٌن  ان تطمر الحاسمب تطمرا سرٌعا 

 متاصة فً ما ٌتص تطمٌر "الماجهة" التً هً الحدمد الفاصفة بٌن اإلنسان ماآللة.

الت نملننمجً كصننبحت الٌننمم هننذه الماجهننة ك مننر قربننا لفمسننتعمل م اهتماماتننه م ك مننر تفننايال م  ت قفمننا مننع ممننع التطننمر 

اتتصاصنناته م متطفباتننه  م غنندت مهنننة التصننمٌم الصنننايً مننن هننذه االتتصاصننات التننً تتماصننل غرافٌ ٌننا مننع ماجهننة 

 الحاسمب.
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ة كملى لفبحث ين كداة كسرت م كحسن لفرسم ف انت فً البداٌة  ان هدف المصممٌن من تعامفهم مع الحاسمب هم بدرج

 مالدة البرامج المسايدة يفى الرسم ام التصمٌم

 D.A.O , C.A.D (Dessin assisté ou conception assistée par ordinateur) 

رسم المالمً م بتطمر الحماسٌب م تٌادة سرية معالجتها لفمعفممات تطمرت برامج الرسم المنا ً األبعاد لتصب  كدمات لف

األبعاد ٌم ن تحرٌ ها م التفايل معها  م فً االتٌر م مع مالدة جٌل جدٌد من ت نملمجٌا الماجهات التفايفٌة م بمسايدة 

اصب   باالم ان التفايل مع هذه الرسمم المالمٌة األبعاد بطرٌقة   (visiocasque)ادمات حدٌمة  التمذة الرقمٌة 

 .( la réalité virtuelle )ذلك داتل " محٌط" افتراضً " م    (immersive)"استغراقٌة " 

 
 2microsoft hololens workingشكل 

 

)يرا نماذج  عملية العرض إال ان هذه الت نملمجٌا غالبا ما ٌفجا إلٌها فً المراحل األتٌرة من يمفٌة التصمٌم 5 فً

رقمٌة مالمٌة االبعاد (    تقدٌم لفمنتج النها ً لفحرٌف م المصَنع قبل التنفٌذ . من االسباب التً ادت الى هذا الماقع هم 

 من المصمم ت مٌنه األصفً فً منهجٌات م طرق التصمٌم مر تة باألساس يفى الجمانب النظرٌة م كدمات التصمٌم 

 التدايً م البحمث التطٌة (. التقفٌدٌة ) التصمٌم ين طرٌق 

هً ت نملمجٌا  CAO ما إن الحفمل المتمفرة اآلن لفتصمٌم باستعمال برامج " التصمٌم ام الرسم بمسايدة الحاسمب 

تتطفب من المصمم ال مٌر من الدقة م المضمح فً األف ار مما ٌم نه التعارا م مبادئ اإلبدات م التفق فً منهج 

التصمٌم التً تتطفب الحرٌة فً البحث م تحتمل مراجعة الف رة  ل مرة   إذ كن ماجهات البرامج المالمٌة األبعاد تتطفب 

ا ٌتناقا مع الصمرة الذهنٌة التً تصمرها المصمم  حل لما ل التصمٌم الى جانب ان الدقة فً األا ال م قٌاساتها مم

هذه الدقة هنا مطفمبة فً بداٌة نسق التصمٌم مهذا سابق ألمانه الن األف ار فً البداٌة ال تتال مقترحات غٌر نها ٌة لحل 

ه يفى يمفٌة البحث ين الف رة لٌر ت يفى الما ل التصمٌمً.  ما كن المصمم فً استعماله لهذه البرامج سٌفقد تر ٌت

 (idéation) األدمات متناسٌا النااط التف ٌري 

فهم فً تضم كيمال القرص بالفارة م إمالء األمامر يفى البرنامج ٌم ن كن ٌتتذ قرارات غٌر ناضجة   تتطفب الدقة 

( )الصدفة المبدية المرق التً  تتحمل التط الغٌر مبررة م هذا يفى ي س العمل بالطرٌقة التقفٌدٌة بالبحمث التطٌة يفى 

م تتحمل التغٌٌر فً الف رة األملٌة فً  ل مرة ٌراجع فٌها المصمم قراراتها. إضافة إلى كن اغفب هذه البرمجٌات هً من 

تصمٌم  إنتاج المتتصٌن فً العفم الحاسمب دمن التمعن فً الحاجٌات الحقٌقٌة لفمصمم الذي نادرا ما ٌقع االلتجاء إلٌه فً

 هذه البرامج مما جعفها فً األتٌر تستعمل من قبل المصمم بطرٌقة سفبٌة نظرا ل منها غٌر ماتصنة حسب حاجاته.
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 تعددت الطرق والمنتج واحد، هل من مساعدة رقمية؟ .2

الفمن م من المففت  لفنظر ان مراحل يمفٌة تصمٌم المنتج ال تقتصر يفى مرحفة البحمث الجمالٌة من بحمث فً الا ل م 

المالمس م هً المرحفة التً ت تفً البرامج المتمفرة حالٌا بالمسايدة يفى انجاتها فهً فً األتٌر مجرد مرحفة من يدة 

مراحل كترى فً نسق تصمٌم المنتج   ففقد اتفق فً منهجٌات التصمٌم يفى المرمر بتمسة مراحل منفتحة يفى بعضها 

 5  [3]كال مهً

  صٌاغة الما ل 

  جمع المعفممات م تحفٌفها 

  م اقتراح مفاهٌم املٌة البحث ين حفمل تصمٌمٌة 

  التصدٌق يفى االتتٌارات النها ٌة 

  متابعة يمفٌة انجات م تصنٌع التصامٌم 

 
 نسق التصميم 3شكل 

 

ان منهجٌات منظرٌات طرق التصمٌم فً تطمر متغٌر مستمر كتر هنذه الطنرق التنً  منر الحندٌث ينهنا مانتانر الرجنمت 

إلٌها مالعمل بها ال فً مٌندان التصنمٌم الصننايً محسنب بنل فنً جمٌنع المٌنادٌن التنً تسنعى إلنى التتطنٌط فنً مانارٌعها 

 .DESIGN THINKINGالتفكير التصميمي بطرٌقة مبت رة كال مهً طرٌقة 

هم نتاج  "مفهمم التف ٌر التصمٌمً نمط من التف ٌر ممل التف ٌر النقدي التف ٌر التحفٌفً م غٌره. ٌعمد تارٌخ المفهمم لعقمد سابقة م

ترا م كبحاث ك ادٌمٌة م ممارسة فعفٌة مع تطمٌر مستمر  م ٌعتمد يفى تفٌط من العفمم كهمها العمارة  هندسة  يفمم إنسانٌة  مإدارة 

األيمال. بداٌاته تعمد لبعا المصممٌن األ ادٌمٌٌن التً تدمر كبحامهم حمل فهم يمفٌة التصمٌم م كسفمب تف ٌر المصممٌن م الطرق 

لذلك  م من جهة آترى متتففة ين العفمم االجتمايٌة م اإلنسانٌة. المستتدمة. مجد الباحمٌن كنها متتففة ين العفمم الطبٌعٌة من جهة

ٌّل  ٌضا "التف ٌر من منظمر التصمٌم" ٌم ن كن ٌترجم ك  [4](5132)الدت

 
 [5]مراحل التفكير التصميمي 4شكل 
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تعتبر الترا ط التفكير التصميمي من كهم الطرق االبت ارٌة متقنٌات إمارة اإلبدات األ مر اٌميا المستعمفة فً طرٌقة م

الذهنٌة من كحد كسالٌب التف ٌر فى التصمٌم  حٌث تعمل يفى تدايى األف ار  م تحا ى العقل البارى فً  منها كداة 

ط الذهنٌة فً تحفٌل التصمٌم لفمنتجات  ممضع تصمرات التصمٌم  لمضايفة األف ار  مقد تم تحدٌث كسفمب الترا 

إال إنها كدمات متقنٌات تقفٌدٌة بمعنى إنها ترسم كم تنفذ ٌدمٌا كم حتى ين طرٌق الحاسمب  إال  .مالف رة النها ٌة لفتصمٌم

 كنها معتملة ين ممارد المعفممات األ مر إمراء لفمعطٌات المعالجة كال مهً الاب ة المعفمماتٌة "االنترنات" 

ر ٌم ن كن تسايد المصمم فً انجات بعا  ما انه تمجد حفمل ت نملمجٌة كترى غٌر كدمات الرسم الرقمً كم اإلظها

مراحل التصمٌم المذ مرة    ممال فً مرحفة جمع المعفممات مفرتها ين طرٌق محر ات البحث المتتصة م برمجٌات 

  إال كن هذه الحفمل م إن مجدت فهً حفمل متفرقة تعطً نتا ج veille stratégique [9]الرقابة اإلستراتٌجٌة 

غٌر منفتحة يفى بعضها م بالتالً استعمالها  ل يفى حدة فً مرحفة ما من مراحل المارمت ٌم ن كن ٌ سر المنظممة 

 صمٌم .المت امفة لفت

ٌم ننا كن نستنج كن هذه الحفمل ماألدمات الرقمٌة المسايدة يفى التصمٌم التنً  مبطرٌقنة االسنتعمال التنً هنً يفٌهنا اآلن 

هي ليست أدوات مساعدة على التصميم من تف ك ميدم انسجام مع نسق التصمٌم إضافة إلى النقا ص التً يددناها سابقا  

 .راج والعرض للحلول التصميمية النهائيةبقدر ما هي أدوات مساعدة على اإلخ

 المخبر االفتراضي المساعد على التصميم .3

ماقع الحال هذا لعالقة التصمٌم باألدمات الرقمٌة من جهة مماقع استغاللنا لفت نملمجٌات الحدٌمة فً تعفٌم التصمٌم 

 الصنايً من جهة كترى دفعنا إلى طرح مفهممٌن جدٌدٌن كال مهما5

 5هم رقمنه الطرٌقة التصمٌمٌة الاامفة ال اال تفاء باستعمال التقنٌات لمحا اة التقنٌات ال السٌ ٌة من  المفهمم األمل

 رسم منحت.

  المفهمم المان5ً هم رقمنة الطرق االبت ارٌة المسايدة يفى اإلبدات داتل المنظممة البٌداغمجٌة األنسب لتدرٌس

 صمٌم.منهجٌة التصمٌم كال مهً البٌداغمجٌا ين طرٌق الت

ورقمنة الطرق االبتكارية داخل منهجية من جهة   رقمنة الطريقة البيداغوجية " البيداغوجيا عن طريق المشروع " 

من جهة اترى ماتتاذ المارمت التصمٌمً تعفٌة بٌداغمجٌة ممضعٌة لفدرس  سٌتم من بماسطة المشروع التصميمي 

 جٌة المارمت فً جمٌع مراحفها مكطمارها مطرقها اإلبت ارٌة.إنااء محٌط افتراضً ال استغراقً ترقمن من تالله منه

المتبر االفتراضً المسايد يفى التصمٌم هم فضاء افتراضً تعفٌمً تجرٌبً متصص إلغراا بحمٌة مقع تصمٌمه 

يفى مبدك بٌداغمجً كساسً اال مهم البٌداغمجٌا ين طرٌق المارمت  ممجه إلى طفبة التصمٌم فً اتتصاص التصمٌم 

نايً فهم ٌحا ً مراة منهجٌة المارمت مصمم بطرٌقة ٌضمن التفايفٌة بٌن طرفً العمفٌة التعفٌمٌة )الطالب الص

 ماألستاذ( مٌؤسس لعالقة جدٌدة بٌن الطالب ماألستاذ من جهة مبٌن الطفبة فٌما بٌنهم من جهة كترى

تغراقً حتى نظمن سهملة الملمج إلٌه ب بسط هذا الفضاء التفايفً كردناه مصمما بت نملمجٌا الماقع االفتراضً الال اس

من الجٌل  Application web األدمات الرقمٌة  ما انه ٌم ن نار هذا النظام الذي ٌم ن ايتباره تطبٌقٌة ماب

 .المالث  ٌم ن ناره سماء يفى اب ة محفٌة داتل المؤسسة الماحدة كم ناره يفى الاب ة العالمٌة

مٌم هم نظام تعفٌمً تفايفً  يبارة ين ماقع افتراضً هجٌن ٌحا ً من حٌث المبدك المتبر االفتراضً المسايد لفتص

مراة منهجٌة التصمٌم  هذه المراة التً هً من كهم مقررات تدرٌس اتتصاصات التصمٌم  من كهم كهدافها البٌداغمجٌة 
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من جهة كترى مذلك ين  هً تدرٌب الطالب يفى مبادئ إدارة متنظٌم مارمت تصمٌمً من جهة متنمٌة مف ات التفق

 "طرٌق ماارٌع تصمٌمٌة  تعفة تعفٌمٌة تجسٌدا لفمبدك البٌداغمجً المتعامل به "البٌداغمجٌة ين طرٌق المارمت

من فرضٌات البحث الممضمية مسبقا ركٌنا إم انٌة تطمٌر هذه العمفٌة التعفٌمٌة باستغالل التقنٌات الرقمٌة ماإلم انٌات 

ن ٌتٌحها فضاء افتراضً ال إستغراقً هجٌن إذ انه يالم ٌترامح بٌن الفضا ٌٌن التعفٌمٌٌن5 البٌداغمجٌة التً ٌم ن ك

الماقعً ماالفتراضً  ال ٌقصً العالقة المباارة بٌن الباث )األستاذ( مالمتقبل )الطالب( من جهة م ما ال ٌقصً اآللٌات 

فً العمفٌة التعفٌمٌة ال السٌ ٌة الباث"األستاذ" ال السٌ ٌة  )من رسم منمذجة( لفتصمٌم من جهة كترى  إضافة إلى طر

مهنا دمره دمر المؤطر المراقب  مالمتقبل )الطالب(  ما اننا امجدنا فايل جدٌد فً العمفٌة التعفٌمٌة كمبت نجايته فً 

ل الذي سٌ من بممابة مؤطر افتراضً ممجه تال Avatar"كدمات التعفٌم ين بعد مهم الاتصٌة االفتراضٌة "االفاتار

مراحل المارمت التصمٌمً ٌتقمص يدة اتصٌات فمرة هم مدافعا ين البٌ ة بتذ ٌره بالضمابط مالحفمل البٌ ٌة فً 

المماد مطرق التصنٌع مغٌره متارة كترى ٌتقمص اتصٌة المدافع ين معاٌٌر السالمة متارة كترى هم المدافع ين 

ال لفايل جدٌد داتل هذه المنظممة كال مهم الحرٌف االفتراضً حقمق المف ٌة الف رٌة مه ذا دمالٌك  ما انه فتحنا المج

 صاحب المارمت الذي ٌقدم مقترحه مٌتابع سٌر العمل يفٌه.
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 تخطيط لمراحل العمل على منظومة المخبر االفتراضي المساعد على التصميم 5 شكل

 

 امثلة عن واجهات المخبر:
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 مثال عن  واجهات المخبر 6شكل 
 عن  واجهات المخبر 2مثال  7شكل 

 

 عن  واجهات المخبر  3مثال 8شكل 
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