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دورھا في التصمیم المعماري-تقنیات الرسوم الیدویة 

ضحى عبد الغني عبد العزیز القزاز

جامعة الموصل/ قسم الھندسة المعماریة 

ةالخالص
Sketches

، مDiagramsالتوضیحیة
مھما في المراحل 

.إعتماده في تقدیم توصیات تھدف الى تفعیل دورھا ضمن الممارستین األكادیمیة والمھنیّة

ف البحث دور الرسوم الیدویة ضمن ثالث محاور ھي دورھا  كأداة للتفكیر التصمیمي، وكأداة إذ یعرّ
للكأداة بالنسبة الى دورھا .للتواصل، وكأداة للتفسیر والتعلیل

تلعب ، إذ 

 .

. األولیة والتحقق منھا
.ز التحوالت في األفكار التصمیمیة األولیة للوصول الى تفسیرات جدیدة أو الى إكتشافات غیر متوقعةإنجا

أو المعماري وجمھور العامة من جھة أخرى، عالوة على دورھا الفاعل كأداة لل
الكشف عن قصدیة المصمم من خالل دورھا في تفسیر كل من محتوى النتاج والطریقة التصمیمیة المتّبعة 

.في الوصول الى النتاج

الرسم الیدوي المعماري، الرسم الیدوي التخطیطي، الرسم الیدوي التوضیحي : كلمات دالة

Freehand Drawing Techniques

Its Role in Architectural Design

Dhuha  Abdul Gani  Abdul Aziz
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Abstract
The research deals with freehand sketching and diagramming techniques,

explaining its important role as a design tool in early stages of architectural
design process,  as a tool of design thinking, a tool of communication, and a tool
of interpretation and reasoning. In relation to its role as a tool of design thinking
varying between conceptual and perceptual thinking, it is active in the initial
stages of the design process, which are the exploration, extraction and
development stages. It plays a prominent role in the exploration phase through
stimulating and expanding designer thinking as an assistant tool in analytical
thinking, retrospective thinking and speculative thinking. Its role in extraction
phase as synthesis tool leads to investigation of alternatives, and as evaluation
tool to test and verify the design solutions. In development phase, it helps the
designer thought to reach the re-interpretation and unexpected discoveries. The
research highlights freehand drawing techniques role as a communication tool
between architect and himself, and architect and his group or architect and
public. In addition to its role as interpretation and reasoning tool to reveal the
designer intentions explaining the design content or design process.

المقدمة-1

وسیلة طرائقیة مھمة ، فھي تمثلتعدّ فعالیة الرسوم الیدویة وسیلة التعلّم األولیة في التصمیم المعماري
وفي اآلونة .داعمة في أداء مدى واسع من المھام التي تنجز كال المتطلبات المعماریة التنظیمیة واإلبداعیة

المصممین وطلبةاألخیرة، غیّر التطور التقني من عادة استخدام بعض
 .

. المریح والمالئم ل

)Fraser&Henmi،1994ص،ix .(

AutoCAD3وDMax

و
.والتوضیحیة التي طالما مثّلت العمود الفقري للمراحل التصمیمیة األولیة

2007/9/6قبل في 2007/2/21أستلم في 
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وبناءا علیھ،
"الح

" الیدویة بوصفھا مھارة تصمیمیة ذات أھمیة الرسوم
للوصول الى السبل االرسوم الیدویة في المراحل المبكرة من العملیة التصمیمیةدور

لل
فت .المراحل المبكرة من العملیة التصمیمیةھا فيطبیعة دورعرّ

تعریف الرسوم الیدویة-2

لرسوم : تتراوح الرسوم الیدویة المستخدمة في المراحل المبكرة من ال ا
Freehand Diagrams & Sketches

.Diagram Sketchesالیدویة الجامعة بینھما

Diagram

)Do&Gross،2001.(ر جوھر كل منإذ (المفاھیم : تمثل تجریدات مرئیة تصوّ
و).158،صChing،1996) ((، واألشیاء )أو حدث

)Ching،199032،ص .(

ل أو التمثیالت المصورة الواقعیة  ).Do&Gross،2001(متجاھال المقیاس المفصّ

وتكمن فائدة الرسوم الت

).100،صFraser&Henmi،1994(مؤثرة لمقارنة حاالت مختلفة، مانحة شكال مرئیا لقضیة محددة 

Sketchالرسم الیدوي التخطیطي أما 

)Do&Gross،2001.(

Diagram Sketch

 ف قاموس المورد ف "رسم بیاني أو تخطیطي"بأنھ Diagramیعرّ ". رسم تخطیطي"بأنھ Sketch، ویعرّ
.بالرسوم التخطیطیةSketcheبالرسوم التوضیحیة لتمییزھا عن تعریف Diagramsلذا یصطلح البحث على تعریف 
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).103،104،صFraser&Henmi،1994(تؤخذ باإلعتبار بشكل عمیق التفكیر 

–دور الرسوم الیدویة في المراحل المبكرة من العملیة التصمیمیة-3
الدراسات السابقة

لدراسات السابقةتناولت ا

. التصمیم المعماري على وجھ الخصوص

اسة  "Engineering and the mind's eye"در
: دور الرسوم الیدویة التخطیطیة في عمل المجامیعتحدّد

Thinking SketchTalking Sketch ، ،
Prescriptive Sketch . إذ

) المتشارك(شیر التوجھ الثاني الى إستخدام سطح الرسم بینما ی. لسطح الرسم لدعم عملیات التفكیر الفردیة
 .

).2،3،صLugt،2005(غالبا ضمن التفصیل األ
Fang من تسجیالتVideotape

 :
بوصفھ أداة للت

)Lipson&Shpitalni2،ص.(
التصمیمي األول ھو عملیة التفكیر : التصمیم الھندسي العام وفقا للدراستین السابقتین یتمحور حول جانبین 

.التواصل بین الفریق التصمیمي من جھة أو بین المصمم والزبون عالوة على كونھ ذاكرة لخزن األفكار

:أفرزت طروحاتھا جوانب عدیدة لھذا الدور وكما یلي 

:، في كتابھ المعنونYee ،2003دراسة -أ
"Architectural Drawing – A Visual Compendium of Types and Methods"

نستخلص ""تناول الفصل العاشر موضوع  ن 
من سیاق عرضھ مھام متنوعة للرسوم الیدویة، حیث تشیر الدراسة الى أنھا تعدّ وسائل لتولید األفكار ألي 

معتبرة أنھا . نمط من التصمیم، مؤكدا على دورھا في تصویر األفكار وتنظیمھا ودورھا في عملیة التحلیل
. شاف الحلول البدیلةوسائل مرئیة لجمع وخزن المعلومات، وإختبار األفكار، وإستك

 .

)489-437، صYee ،2003. (لتصمیميبالفھم والتواصل بین المجتمع ا
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. وتوثیقھا
.طرحھا من جھة أخرى

:، في بحثھ المعنونHare ،2002دراسة -ب
"The act of sketching in learning and teaching the design of environments: a
total skill for complex expression"

الرسم ونقاطھ المرجعیة التي تمثل إلھاما للمصمم بوصفھا سجال مادیا ومصدرا أولیا، ودورھا كمنھج مفید 
في الممارسة التأملیّة، مؤكدة بشكل خا

)Hare،2002250-240،ص(.

لرسNord&Brigerstamوإستعرضت الدراسة وجھة نظر  ةةوا
: تمثل طریقة عمل تملك خمسة وظائف ھي

).242،صHare،2002(، والتواصل مع اآلخرین "التنظیم"حاولة حل المشاكل المشاكل، وم

Hareوبناءا علیھ، فإن دراسة 

.الجوانب األخرىدون التركیز على 

: ، في كتابھ المعنونLaseau ،2001دراسة -ت
" Graphic Thinking for Architects & Designers "

Graphic Thinkingر المدعم بالرسوم في حیث ركزت في فصلھا الثاني على المھارات التطبیقیة للتفكی
، Analysisالتحلیل    : العملیة التصمیمیة، وطرحت أربع مفاھیم یمكن عدّھا مھاما للرسوم الیدویة وھي

ExplorationDiscoveryVerification .
یة بوصفھ آلیة تواصل في ثالث سیاقات الدراسة في فصلھا الثالث على دور التفكیر بإستخدام الرسوم الیدو

.الفرد، والفریق، والعامة: ھي

إال أن طرحھا لھا یتسم بتداخل بعض المفاھیم فمھارة التحلیل مثال یمكن عدّھا جزءا من مھارة اإلستكشاف 
.ذاوھك

: ، في كتابھ المعنونKoeing ،2000دراسة -ث
"Design Graphics - Drawing Techniques for Design Professionals"
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بالنسبة الى وظیفة الرسم ألجل التصمیم أش. والرسم ألجل التواصل
 .

)2ص،Koenig،2000(: دور الرسوم الیدویة یتمحور حول األھداف التالیة

تسجیل األفكار بدال من الثقة بالذاكرة.
األفكارالمحافظة على طریق نشوء.
تحویل األفكار من العقول لتمثیل الواقع المستقبلي.
السماح بالتعبیر عن اإلبداع.
السماح بالتغییر قبل أن یصبح التغییر محرما ومكلفا.
نیل مصادقة الزبون النھائیة.

.رحالط

"Architectural Graphics":  ، في كتابھ المعنونChing ،1997دراسة -ج
Graphicتناولت الدراسة في فصلھا السادس الرسوم الیدویة مؤكدة أن الرسوم التوضیحیة الھندسیة 

Diagrams
د من البدائل بسرعة ودقة وكفاءة، والتواصل عند المستوى العمومي جدا للتنظیم الكلي للتخطیطات عن عد

. الثنائیة والثالثیة األبعاد
.)158،صChing،1997(المصمم أیضا من اإلحتفاظ بلمحة عن مقصده األصلي خالل عملیة التصمیم 

.المبكرة من العملیة التصمیمیة

:، في كتابھ المعنونFraser & Henmi ،1994دراسة -ح
"Envisioning Architecture - An Analysis of Drawing"

. )129-114،صFraser&Henmi،1994(للتعبیر 

.)83،صFraser&Henmi،1994(المصمم ومقاصده 

بناءا و
.أنھا ركزت في طرحھا على دورھا كوثیقة تكشف عن قصدیة المصمم

نب من دور التصمیمیة، حیث إتسمت طروحات بعضھا بالعمومیة أو التداخل بالمفاھیم أو التركیز لى جا ع
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.لجمیع جوانب دور الرسوم الیدویة في المراحل المبكرة من العملیة التصمیمیة

.في العملیة التصمیمیة سعیا الى الحفاظ على مھاراتھا في الممارسات األكادیمیة والمھنیة

یة في المراحل المبكرة أما ھدف البحث فإنھ یتمحور حول تقدیم طرح أكثر شمولیة لدور الرسوم الیدو

.یة والمھنیة ثانیاالى تفعیل دور الرسوم في الممارسات األكادیم

:المبكرة من العملیة التصمیمیة ضمن ثالث جوانب رئیسیة ھي 

دورھا كأداة للتفكیر التصمیمي
دورھا كأداة للتواصل
دورھا كأداة للتفسیر والتعلیل

. عریفا مفصال لدور الرسوم الیدویة ضمن كل جانب من الجوانب أعالهحیث سیتناول البحث ت

الرسوم الیدویة أداة للتفكیر التصمیمي: 3-1

تؤكد

)Juchmes2004الیمكنإذ).53،ص
الرسم الیدوي عن الرؤیة والتفكیر حول الموضوع المراد تمثیلھ، فنحن ال نستطیع أن نرسم شیئا أو مشھدا 

Graphic. ي أو في عین العقلما لم نراه أمامنا في العالم المادي الواقع
Thinking

محیطا مادیا یتم فیھ الرسوم الیدویة التخطیطیةوتمثل ).1،صLaseau،2001(كار كمحفزان لتطویر األف
ال

اص تلك ب شكل خ
جسّدتإذ،)Do&Gross،2001(مة بصنع الشكل المادي المھت

ستخدموتُ .مرحلة التصور الى مرحلة اإلنشاء
)Do&Gross،2001(عماري الم

 :

)Neiman1(وكما موضح في الشكل ). وآخرون(
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إذ یكون ،ل المصممون بشكل عام نحو واحد من أنماط التفكیر ھذهیمی
فالتفكیر المفاھیمي یبحث عن . أكثر مالئمةیكونویكون على إدراك متى ما النمط اآلخراألساسي لتفكیره

وی
 .

نھا، وردود الفعل الشخصیة التي تستحضرھا  ّ . البیئةھذه الخبرة المباشرة للبیئة، مالحظا العناصر التي تكو
ولتكامل الكلي ویتسم التفكیر المبدع المتحرك بإعتماده على ال

)Laseau،2001192،ص.(

) 1(شكل 

)Laseau،2001183،ص(

ا
 :Conceptual

ThinkingPerceptual
Thinking
:الیدویة ھما

1- :

م السریعة في تأمّل  ّ تمثل إختزاال كرافیكیا یدعم نسبة التقد

.بقوى خفیّة

وتكون موجودة في : الیدویة المادیة والتمثیلیةالرسوم-2

لة ومتتابعة .برویّة ولطیفة ومفصّ
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ویتمحور دور الرسوم الیدویة التوضیحیة والتخطیطیة كأدوات تفكیر في المراحل المبكرة من العملیة
و: التصمیمیة حول ثالث مھام أساسیة ھي

.دورھا في عملیة التطویرو

دور الرسوم الیدویة في عملیة اإلستكشاف: أوال

ُبجّل أل و).93،صKoutamanis(وت
)Hare،2002250،ص( .

Yee) ،2003 ،
یستو).440ص

)Do،2002( ،إذ أن حري

)Do&Gross،2001 .(

:ویمكننا إیجاز الھدف من اإلستكشاف في التفكیر المدعم بالرسوم الیدویة بما یلي

احدتوسیع وتحفیز تفكیر المصمم عن طریق التنوع باألفكار المرئیة المعروضة في آن و.
التنوع في بدائل الحل الناشئ عن التباین بین األنماط المختلفة من المتغیّرات موضع اإلستكشاف.
التجرید الناتج عن تركیز اإلھتمام على القضایا العامة بدال من التفاصیل.

 :Analytical Thinking
Retrospective Thinking والتفكیر التأملي ،Speculative Thinking.

Analytical Thinkingحأشارت الطرو

، وتتراوح المعلومات المخزونة فیھا مع الھدف )118،162،صFraser&Henmi،1994(عنصر محدد 
من التحلیل، وتمثل كلھا تجریدا 

).213-18،206،ص1997وآخرون،Leupen(اإلختزال، واإلضافة، والتفكیك : التالیة


.ویكون الرسم سھل القراءة ومفھوما ومفسّرا ذاتیا. معلومات الجوھریة فیھالیدویة، واإلبقاء فقط على ال


.الخ… الھندسي أو بمسارات القوى أوبمسارات الرؤیة أو الحركة 
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ویمثل التفكیك أسلوبا إلختبار ا

.    مفیدة إلختبار العالقة بین نواحي مختلفة من التصمیم
Bubble

Diagrams . تكون و

).89،صLaseau،2001(واسعة في التفكیر 

الذي فیھ تُبتكر الرسوم الیدویة من Retrospective Thinkingوبالنسبة إلى التفكیر اإلسترجاعي 

)Do،2002 .(فالرسوم الیدویة تلعب دورا مھما في إستحضار التصامیم السابق
Referential Sketches

).وآخرونNeiman(التي تمثل رسومات أو أجزاء من رسومات لتصامیم سابقة 

. المرجعیّة والرسوم التصمیمیة
 .

Kahn
).1،6،118،صFraser&Henmi،1994(جدیدة خالل فعالیة تسجیل األخرى 

Ideagram

.التصمیمي النھائي

)2 (
)Laseau،2001149،ص       .(
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Speculative Thinking

لیة وإختبار األفكار خالل تمثیلھم  ). 241،صHare،2002(ألجل الممارسة التأمّ
).6،162ص،Fraser&Henmi،1994(األشكال من خیال صانعیھا 

، Yee(الخ ..
).472، ص2003

م  تتضح أھمیة الرسوم الیدویة في عملیة اإلستكشاف في التفكیر التصمیمي، إذ تُسھم   بناءا على ما تقدّ
الرسوم في توس

تمثلة  لم
.بالتفكیر التحلیلي والتفكیر اإلسترجاعي والتفكیر التأملي

دور الرسوم الیدویة في عملیة اإلستخالص: ثانیا

عدد منشیری

)Lugt،20054،ص .(Rowe
).Do&Gross،2001(ومع الحركي التوضیحیة جامعا الرسم التوضیحي البنیوي مع الوظیفي 

إذ

حیث).40،52،صLaseau،2001(الرسوم الیدویة التخطیطیة السریعة 
Schemeأو مخطط 

)Ching،1996118،ص.(

Partisketch

برنامج، (محددات الشكل  ووال
 (
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ھذه وتشیر 
)Fraser&Henmi،1994162،ص(

).163،صLaseau،2001(المفاھیمي 

للتحري عن البدائل تؤسس عرضا سریعا للحلول بھدف المقارنة والتصور، ودورھا التركیب بوصفھا أداة
.في عملیة التقییم بوصفھا أداة إلختبار الحلول والتحقق منھا

) 3(شكل 

)Laseau،2001149،ص(
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دور الرسوم الیدویة في عملیة التطویر: ثالثا
ء القفز 

ما یكون التصمیم، إذ غالبا
وفیما بعد إعداد الرسوم التوضیحیة لدعم النتیجة النھائیة، وھذا بالتأ

الیدویة التوضیحیة والتخطیطیة التي یكون إستخدامھا لیس فقط حاسما ونقدیا في طور تطور التصمیم لكنھ 
).69ص،Koenig،2000(یخدم بوصفھ برھانا للحل التصمیمي المفھوم منطقیا 

إذ 
)Hare،2002234،ص(

).10،صFraser&Henmi،1994(لتحویر الفكرة األولیة الى التصمیم النھائي 

أیضاالطروحاتھذهوتؤكد
وبواسطة إستحضار اإلكتشافات re-interpretationالمفاھیمیة من خالل دورھا في عملیة إعادة التفسیر 

 .
Kavakli(للتصمیم بنفس المعاني، بل یعیدون تفسیرھا بمعاني جدیدة، حیث تُدعى بعملیة التحول الحرفي 

). وآخرون
لتؤثر على األفكار التالیة، فإذا كانت

)Fraser&Henmi،1994
). 163،ص

اإلكتشافات غیر المتوقعة أما ). 16،صLugt،2005(للتصمیم المحتمل ] لرسوم الیدویةا[المدركة حسیا 

قعة يفكل. تقود الى إكتشافات جدیدة بإسلوب غیر متوقع تو لم ر ا
ھة للوصول الى أفكار التصمیم الجدیدة  ).1998وآخرون،Suwa(تصبح القوة الموجّ

تمثل 
إنشاء مبنى مستطیل أطول قلیال في محور واحد یُعدّ شكال من التحول العمودي، إذ أنالمعنى

)Hare،2002239،ص .(
 .

)Fraser&Henmi،1994إذ أن ). 167،ص

عدیم الكثافة وغیر غامض جاعال التحول الحاسوب نظام رسم یعتمدحیث محل الرسم الیدوي التخطیطي، 
).239،صHare،2002(الحرفي الذي یمثل التحرك الرئیسي في عملیة تطویر التصمیم صعبا 

ق تحقول
إذ . 
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).Do،2002(للوصول الى بدائل جدیدة 

اإلكتشافات غیر المتوقعة، إذ یُطلق علیھا بالرسوم المفتوحة النھایات، والتي تتسم إما بإمتالكھا لنوعیة من 
] معاني متعددة[الكثافة والغموض 

Incompletenessاإلكتمال 
. القضایا األكثر عمومیة مؤسسة المیزة الجوھریة للعمارة

).113،صLaseau،2001(الموضوع في طبقات، حیث تسمح الشفافیة للمصمم بتطویر الفكرة 

تكار[] تفسیرات جدیدة[الحرفي یقود إما الى إعادة التفسیر  تمدة ] اإلب مع

.تفكیر المصمم وتحفیز خیالھ

.المتمثلة بمرحلة اإلستكشاف ومرحلة اإلستخالص ومرحلة التطویر

صمیمیة الرسوم الیدویة أداة للتواصل في العملیة الت: 3-2
تمثل الرسوم الیدویة لغة كرافیكیة تتكون من قواعد نحویة ومجموع مفردات اللغة، وبینما تكون اللغة 

)Do&Gross،2001 .(نقل رسا ت
بالمعلومات، ویكون من الصعب الوصف بشكل واف بالغرض بإستخدام الكلمات الذي تكون الرسوم قادرة 

وعلى إیصالھ في نظرة عجلى، 
لمستلم  ا ). 32،صChing،1990(و

).69،صKoenig،2000(اإلعتماد على الذاكرة الشخصیة، وبواسطتھا ینقل ھذه األفكار من عقلھ 

إذ یمكن مشاھدة عملیة التفكیر بإستخدام الرسوم الیدویة كحوار
للتواصل مع االتفكیر المرفق بالرسوم قنواتویفتح.فعلیة محددة تملك أبجدیتھا وقواعدھا وتراكیبھا الخاصة

ة الناس عموما،  وأنفسنا ومع الفریق الذي نعمل معھ ومع عامّ

)Laseau،20018،9،ص()Yee ،2003،444ص(.

ّ العدید من المعماریین یعارضون إظھار رسوماتھم الیدویة ا ألولیة المستخدمة بالرجوع نحو شخصھ، إذ أن
. في تطویر أفكارھم
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رإذ إختیار األسلوب یكون شخصیا،  كل مصمم طرازه الخاص من الرسم الیدوي التخطیطي كمساعد یطوّ

. البعض اآلخر لغة رسم یدوي خاصة بھم
وعمل الفریق التصمیمي، 

. والمعالجة
][

)Laseau،2001،195،203،217ص.(

] [
فھي تعدّ ذاكرة خارجیة یخزن فیھا المعماري أفكاره كنماذج مرئیة تخضع للفحص والمعاینة ألجل . أخرى

.  تنقیحھا

الرسوم الیدویة أداة للتفسیر والتعلیل في العملیة التصمیمیة: 3-3

مرتبطا بالرسوم الیدویة التي تبریر التصمیمویكون ، ات الوظیفیة والشكلیة في طریقتھم التصمیمیةالتبریر

وھي. وثیقة الصلة بالموضوع

إزالة المعلومات في الرسوم الیدویة مثال تساعد على توضیح كیف أن المبنى منظّم حیث أن . شيء إضافي

إذ أن. 
ااا

)Fraser&Henmi،199483،99،102،ص.(

Bubble Diagramsالوی

)Do،2005ویمثل ). 383،ص
Juchmes(وعلھا قابلة للتفسیر الذاتي، فھو یجسّد أفكار المصمم ویج

).53،ص2004وآخرون،

ّ الرسوم الیدویة التوضیحالعدید منوتشیر. التصمیم یة والتخطیطیة تبدو الطروحات الى انھ بالرغم من أن
 .
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و
 .

اإذ أن فع. 
)Do،2002) (Do,Gross&Zimring .(ولذل

ومھمة إلظھارھا كیف یفكر المصمم حول المشكلة التصمیمیة، 

)Laseau،2001خالومن ). 2،8،ص
.أوال وحول مصممھ ثانیا

:صول الى النتاج، ومن ھذه الدراسات للو

-"Sketching Interpretation in Novice and Expert Designers"
protocol-analysisتستخدمإ

ي
.بإعدادھا موضحة الفرق بینھما

اسة - در ت"Sketches and Their Functions in Early Design"و

على تحدید ھویة العالقات بین
.التصمیم

الرسوم الیدویة للتصمیم تالتي فسّر"Graphics Interpreter of Design Actions"ودراسة -
ة 

 .GIDA

 .
.دراسة الرسوم الیدویة التخطیطیة والتوضیحیة للمعماریین اآلخرین

"A Multi-Agent System for Interpretation of Architectural Sketches"ودراسة -
لتي طور EsQUIsE-SMAتا

.بوصفھا بیئة تطور، وھذا النموذج األولي یھدف الى إلتقاط قصدیة المصمم كما معبر عنھا بالرسم
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إذ یستخدمھ
.      الوصول الى النتاج من جھة أخرى

والتوصیاتاإلستنتاجات-4

الحفاظ على ھذا الدور في الممارسات األكادیمیة الكفیلة بالتوصیاتما یوضح الثاني العملیة التصمیمیة، بین
.والمھنیة

:ما یليدورھا كأداة للتفكیر التصمیمي، ودورھا كأداة للتواصل، ودورھا كأداة للتفسیر والتعلیل، وك

ل البحث الى أن الرسوم الیدویة تعدّ الوسیلة الرئیسیة للتفكیر .1 بالنسبة الى دورھا كأداة للتفكیر، توصّ
التصمیمي بنوعیھ المفاھیمي والحسي،

تخدم . من 
فالرسوم الیدویة تكون مثیرة للعواطف مریحة ومؤثرة في تكوین .األھداف األكادیمیة للمنھاج التعلیمي

و،الفكرة لكال المصممین المنفردین أو الفرق التصمیمیة

 .
:   للعملیة التصمیمیة المتمثلة بكل من

رجاعي : مرحلة اإلستكشاف

.المعروضة بشكل متزامن، وتركیز إھتمام المصمم على القضایا العامة بدال من التفاصیل
تحري یتمحور دور الرسوم الیدویة فیھا حول قدرتھا على تمكین المصمم من ال: مرحلة اإلستخالص

.لبیان مدى كفاءتھا
یبرز دور الرسوم الیدویة فیھا كأداة للتحوالت الحرفیة تسھم بشكل فاعل في العملیة : مرحلة التطویر

.وصوال الى اإلبتكار
2.

.وعامة الناس
وبالنسبة الى .3

.النتاج من جھة والطریقة التصمیمیة المتبعة في الوصول الى النتاج من جھة أخرى
بأما الجانب الث

:في المراحل األولیة للعملیة التصمیمیة، وكما یليالیدویة

1.
.م المعمارياإلعتبار في إعداد وتخطیط مناھج التصمی
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2.
.العملیة التصمیمیة كوسیلة لتعزیز األفكار التصمیمیة المعماریة المبدعة

اإلھتمام بجعل الرسوم الیدویة تمثل األفكار التصمیمیة بشكل صائب.3
لرس وا

.فالتغییرات التي تطرأ على الرسوم یجب أن تعكس التغییرات الواعیة في التصمیم
4.

.دویة التمثیلیة والمجردة لھذه البیئاتبإستخدام الرسوم الی
الیدویةتفعیل دور الرسوم.5

. عةمعلومات أكثر مما یمكن إدراكھ في لمحة سری
كأداة تفكیر في مرحلة اإلستخالصالیدویةتفعیل دور الرسوم.6

.الرسم لضمان القدرة على التحول السریع عبر البدائل عن طریق الرسوم
7.

الغموض وعدم اإلكتمال للر

.مناسبة لبدائل عملیة مالئمة
یتطلب إكتساب الخبرات اكأداة تواصل ناجح مع العامةالیدویةتفعیل دور الرسوم.8

كما ، لغة الرسوم التوضیحیة
.وفقا لرغبات الزبون أو العامة

یتطلبكأداة للتفسیر والتعلیلالیدویة تفعیل دور الرسوم .9
للوصول من خاللھا إلى إدراك محتوى نتاجاتھم والى فھم طریقة عملھم لمشاریع المعماریین العالمیین 

.          المتبعة في الوصول إلى ھذه النتاجات
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