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منهجية مقترحة لتحقيق الوحدة التصميمية للفراغات الداخلية فى ضوء مبادئ التحليل المورفولوجي

رحاب كمال محمد عبدهللا         أ. د / عال على هـاشــم    أ.م.د / أحمد سمير كامــل

مصمم حر قسم التصمیم الداخلى واألثاث- المعھد العالى للفنون التطبیقیة- أکادیمیة القاھرة– مصر
 أستاذ بقسم التصمیم الداخلي واالثاث ، ووكیل الكلیة للدراسات العلیا بكلیة فنون تطبیقیة ، جامعة حلوان .

 أستاذ مساعد بقسم التصمیم الداخلي واألثاث بكلیة الفنون التطبیقیة ، جامعة حلوان .

مستخلص البحث:-
اإلدراك  قدرات  إطالق  ھو  التصمیمي  المورفولوجي  التحلیل  لمنھجیة  األساسى  الجوھر    
الحس  بین  كلي  وارتباط  توازن  ینشأ من خاللھا  ؛ حیث  االبتكار  أقصى حدود  إلى  اإلبداعى 
المنطقي ، والفلسفي ، وحریة التفكیر ، واإلبداع ؛ إلبتكار تصمیم مترابط كلیا له بعدا منطقیا 
ومنھجیا لمراحل التخطیط اإلستراتیجیة لعملیة التصمیم ؛ حیث یعزز الربط بین مستویاتھا ، 
ومراحلھا ویوفر إجابات منطقیة لألسئلة المتعلقة بتخطیط الھیئة التشكیلیة والتكوینیة للتصمیم.
تسعى ھذه الورقة البحثیة إلى إثبات أن ھناك عالقة وثیقة بین أسس تحقیق الوحدة التصمیمة 
للفكرة  تشكیلي  تخطیط  تشكل  التى  المورفولوجى  التحلیل  منھجیة  و   ، الداخلیة  للفراغات 
المعارف  فیه  تتكامل  خصب  تخطیطي  مجال  بمثابة  یبدو   ) تصمیمي  سیناریو   ( التصمیمیة 
التصمیمي  لإلبداع  مجاال  تفسح  موضوعیة  بطریقة  التشكیلیة  التطورات  وتقییم  تحلیل  بھدف 
تصمیمیة  أفكار  لبناء  الحلول  كل  لطرح  ومنظم  واضح  منھجي  أسلوب  خالل  من  وذلك 
. 2014م(   , خضرى  عودة  )ھناء  كلیا  مترابطة  عالقات  ابتكار  خالل  من  ممكنة  داخلیة 

الكلمات المفتاحية:-
Morphology المورفولوجي

Desin Morphol-  المورفولوجي التصمیمي
ogy

Morphologi-  منھجیة التحلیل المورفولوجي
cal analysis methodology
Design unit الوحدة التصمیمیة
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المقدمة
ابتكار  على  بالقدرة  التصمیمي  المورفولوجي  التحلیل  منھجیة  تتسم    
التصمیمیة  بالوحدة  یتمیز   ) تصمیمي  سیناریو   ( استداللى  نموذج 
ألنھا  وذلك  التصمیم  عناصر  جمیع  بین  التام  والتآلف   ، واالنسجام   ،
تصمیمیة  وبدائل   ، حلول  وابتكار  تحلیل  فى  وفعالة  مخططة  منھجیة 
لفكرة ما متعددة األبعاد ، أو العناصر التصمیمیة من خالل تفتیتھا إلى 
تشكلیا  مترابطة  تولیفات  فى  تركیبھا  إعادة  ثم  بسیطة  وأجزاء  كیانات 
. منھا  متسق  الغیر  الستبعاد  وفرزھا  تقییمھا  یسھل  كلیا  ومنسجمة   ،
بالتفكیر  البدء  على  المورفولوجي  التحلیل  منھجیة  ترتكز  لذلك 
الكلیات  من  به  واإلنتقال   ، التصمیم  عناصر  لتجزئة  التحلیلي 
حلول  البتكار  االستقرائي  التفكیر  استخدام  ثم  الجزیئات  إلى 
لتقییم  الناقد  بالتفكیر  واالنتھاء   ، الجزئیة  األفكار  تركیب  وإعادة 
.  )2018  , مصطفى  حامد  )أحمد  دقتھا  من  والتحقق   ، الحلول 

مشكلة البحث
االبتكار  حقل  على  تقتصر  المورفولوجي  التحلیل  منھجیة  تعد  لم    
المعرفیة  الحقول  وشتى  العلوم  من  العدید  فھناك   ، التكنولوجي 
فى  المورفولوجي  التحلیل  منھجیة  تطبیق  على  اعتمدت  التى  األخرى 
مجاالتھا أھمھا : الھندسة وتصمیم اإلنتاج ، والنظریة العامة للتصمیم 
من  لقطاع  المستقبلیة  التطورات  لفھم  وذلك   ، المعماریة  والھندسة 
القطاعات والتعرف على كل احتماالت تطوره ، وبناء توقعات جزئیة 
. اعتمادھا  یمكن  بدیلة  استراتیجیات  وضع  من  ذلك  یتبع  وما  وكلیة 
 من ھنا نصل إلى تساؤل البحث : كیف یمكن بناء منھجیة لتحقیق الوحدة 
من خالل االستعانة بمبادئ منھجیة التحلیل المورفولوجي ؟ وكیف یمكن 
توظیفھا فى استیالد بدائل لتصمیمات متطورة ومتآلفة كلیا ومحتملة ؟

أهداف البحث
يهدف البحث إلى:

یھدف البحث إلى بناء منھجیة لتحقیق الوحدة وذلك من خالل تسلیط 
الضوء عـلى الخطـــوات العلمیة لمنھجیة التحلیل الـــــمورفـــولوجي 

التصمیمي كمنھجیة الستیالد تصمیمات مبتكرة  ومترابطة كلیا لتحقیق 
الوحدة التصمیمیة للفراغات الداخلیة وذلك من خالل مراحل منھجیة 

منظمة .

أهمية البحث :
ترجع أھمیة البحث إلى :

دراسة الخطوات العلمیة لمنھجیة التحلیل المورفولوجي التصمیمي 
وذلك لوضع رؤیة ومنھجیة جدیدة تخدم التصمیم الداخلي فى تحقیق 

الوحدة التصمیمیة للفراغات الداخلیة المختلفة من خالل مراحل 
منھجیة منظمة .

فروض البحث :
یفترض البحث بأن ھناك عالقة بین األسس التصمیمیة لتحقیق الوحدة 
التصمیمیة فى الفراغات الداخلیة ، والخطوات العلمیة لمنھجیة التحلیل 

المورفولوجي التصمیمي مما یساھم فى بناء رؤیة ومنھجیة جدیدة 
تخدم التصمیم الداخلي من خالل مراحل منھجیة منظمة .

: Methodology منهجية البحث
المنھج الوصفي التحلیلي : توصیف ، وتحلیل المعلومات المرتبطة 

بالخطوات العلمیة لمنھجیة التحلیل المورفولوجي التصمیمي .
المنھج االستقرائي المسحي : دراسة شاملة لمراحل تطور الخطوات 

العلمیة لمنھجیة التحلیل المورفولوجي التصمیمي من خالل المراجع ، 
والرسائل العلمیة .

: ) Morphology ( 1- المورفولوجي
بمعنى   Morphogenesis التیني  لفظ  ھو   : لغویا  المورفولوجي 
)مورف   كلمتین  من  مشتق   ) الشكلي  التكوین  أو   ، التشكل   (
 Loges( و  َھْیئَة  أو   ، َشْكل  أو   ، تَْكِوین  أو   ، بِْنیَة  بمعنى   )Morph
.)https://www.dictionary.com( خطاب  أو   ، علم  بمعنى   )
الشكل  بناء  دراسة  فى  یبحث  ھوعلم   : فلسفيا  المورفولوجي   1-1
والغیر   ، الحیة   ( الكونیة  الموجودات  كل  ویتناول   ، التكوینیة  والھیئة 
الحیة ( ووظیفة كل منھا ؛ حیث أن الشكل والوظیفة مرتبطان ارتباطا 
2016م(  , وناس  فاھم  )أیسر  اآلخر  على  تأثیره  منھما  ولكل  وثیقا 
1-2 المورفولوجي اصطالحیًا : بشكل عام ھو دراسة شكل ، أو بنیة 
لمعطیاته . أى شئ على وجه األرض ، ویتم تطبیقه فى كل علم وفقاً 
وظیفة  من  الناتج  الحتمي  التكوین   : ھو  جسم  أى  فمورفولوجي 
الخارجي  الخط  بواسطة  یتحدد  والذي  الجسم  ھذا  مكونات 
. الفراغ  لحیز  شغله  وكیفیة   ، وشكله   ، ھیئته  محدداً  له 
التنظیمیة  العالقة  ھو  التشكیل  علم  أو   ، المورفولوجي  فعلم  ولذلك 
بالقیم  یھتم  علم  فھو  معًاً  التشكیل  عناصر  تواجد  تحكم  التى 
مكونات  ودراسة   ، بتحلیل  ویختص  األول  المقام  في  الجمالیة 
وخصائص   ، عالقات  من  بینھا  وما  التكوینیة  والھیئة  الشكل 
2015م(.   , الواحد  عبد  على  )مریم  الثاني  المقام  فى  تشكیلیة 

: )Desin Morphology( 2- المورفولوجي التصميمي
الفراغ  لتصمیم  العام  التكوین  فى  التشكیلي  الفكر  دراسة  یعني  ھو 
وتشكیالت  تكوینات  وأسس   ، مبادئ  الستنتاج  وذلك   ، الداخلي 
كل  عالقة  تنظیم  نتیجة  تشكلت  التى  التصمیم  عناصر  جمیع 
الكفاءة  یحقق  بما  للكل  بالنسبة  جزء  كل  وأھمیة  باآلخر  منھما 
.  ) , 2015م  الواحد  عبد  )مریم على  الوظیفي  األداء  فى  التصمیمیة 
التى   ، الداخلي  التصمیم  مقومات  أھم  من  التشكیلیة  الفراغات  فھیئة 
والمادة   ، المحیطة  والبیئة   ، طبیعتھا  على  بناًء  المصمم  معھا  یتعامل 
الھیئة  تقسیم  من  یتمكن  ال  المصمم  ألن  ؛  النشاط  ونوع   ، اإلنشائیة 
 ، له  الوظیفي  المحتوى  االعتبار  فى  یأخذ  أن  دون  للفراغ  التكوینیة 
الوظیفة  یستوعب  وعاء  الداخلیة  التصمیمات  فى  التشكیلیة  فالھیئة 
فى  التشكیلیة  الھیئة  تنشأ  حیث  ؛  كفاءتھا  ویرفع   ، أداءھا  ویسھل   ،
الخطوط  من  متجاورة  مجموعة  تتابع  من  المورفولوجي  التصمیم 
ویتكون  متكامل  كیان  له  متجانس  بناء  تكوین  إلى  تتجه  بحیث  ؛ 
معا  األجزاء  ھذه  وتتوافق   ، صفته  الشكل  تكسب  أجزاء  عدة  من 
.  )2015 یولیو   , أحمد  حسن  )محمد  معاییر  بأعلى  وظیفتھا  لتؤدى 

3- منهجية التحليل المورفولوجي :
بالدقة  تتسم  التى  الفعالة  اإلبداعیة  العلمیة  األسالیب  أبرز  أحد  ھى 
المحتملة  البدائل  على  والتعرف   ، والتنبؤ   ، االستشراف  مجال  فى 
التفكیر  قدرات  توظیف  من خالل  وتقییمھا  الممكنة  واألفكار  والحلول 
المبتكرة  األفكار  من  العدید  إعداد  فى  والبنائي  والتركیبي   ، التحلیلي 
فى  ، وخصوصا  العلمیة  المعرفیة  الحقول  من  العدید  فى  تطبیقه  تم   ،
. والنمذجة   ، والتصمیم   ، اإلبداع  مثل  الكیفیة  الطبیعة  ذات  المجاالت 
مجاالت  فى  المختلفة  واألبحاث  الدراسات  من  العدید  سعت  ولذلك 
 ، المورفولوجي  التحلیل  منھجیة  مبادئ  من  االستفادة  إلى  متعددة 
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ألفكار  بدائل  یوفر  مما  المستقبلیة،  الدراسات  بخصائص  ودمجھا 
تشكیلیة  ھیئة  وابتكار  التصمیمیة،  الفكرة  لتطویر  كثیرة  تصمیمیة 
وتكوینیة متآلفة ومترابطة كلیا، وذلك من خالل مراحل منھجیة منظمة، 
2018م(.  , مصطفى  حامد  )أحمد    -:  )1( شكل  في  موضح  كما 

   فتعتبر منھجیة تحلیل المورفولوجي التصمیمي بمثابة منھج نظامي 
مبتكرة  بدائل، وحلول  واستیالد  واستقراء،  تحلیل  یرتكز على  مخطط 
خالل  من  واالتجاھات،  األبعاد  المتعددة  المختلفة  التصمیمیة  لألفكار 
وتحدید  األساسیة،  أبعاده  إلى  المستھدف  التصمیمي  الموقف  تجزئة 
بسیطة  وأجزاء  كیانات  إلى  وتقسیمھا   ، بنیته  فى  المؤثرة  العناصر 
ودراسة   ،)  https://en.wikipedia.org/wiki/Grote_Reber(
عالقتھا بالكل العام ، ثم یتم إعادة تركیبھا وبنائھا إلنتاج كیان تصمیمي، أو 
) سیناریو تصمیمي ( یحمل سمات تشكیلیة بخصائص جدیدة مترابطة ، 
وتولیفات متعددة یتم تقییمھا داخل الحقل المورفولوجي ، وفرزھا الستبعاد 
الغیر مناسب منھا من خالل التركیز على التشكیل ، والسمات التى تخدم 
الوظیفة والھدف من التصمیم للوصول إلى أفكار تصمیمیة متطوره قابلة 
للتطبیق تحقق تكامل، ووحدة جمیع عناصر التصمیم ، وانسجامھا مع 
بعضھا البعض كقطعة فنیة واحدة مترابطة كلیا مما یوفر فرًصا كبیرة 
لتعزیز اإلبداع الفكرى عند المصممین )ھناء عودة خضرى , 2014م( .

خالصة القول فأن منھجیة التحلیل المورفولوجي فى التصمیم  تعتمد 
على مرحلتین أساسیتین :

المرحلة األولى :  تعتمد على عملیة   التحلیل أو التفكیر االستنباطي   أو االستداللي 
وھو التفكیر الذي ینطلق من الجزیئات إلى الكلیات ومن الخاص إلى العام .

إعادة  یتم  حیث  االستقرائي،  التفكیر  على  ترتكز    : الثانية  المرحلة 
المسلمات  ومن  كلیاً،  متكاملة  أفكار  لتصبح  الجزئیة  األفكار  تركیب 
للمدخل  الفقري  العمود  یمثالن  واالستقرائي  االستنباطي  التفكیر  أن 
المنظومي لبناء كیان تصمیمي متكامل )ھناء عودة خضرى , 2014م(.
تساھم منھجیة التحلیل المورفولوجي فى بلورة الوحدة التصمیمیة بین 
عناصر، أو محاور التصمیم من خالل أفكار تصمیمیة ممكنة وبدائل متاحة 
، حیث تخضع ھذه األفكار لخطوات ومراحل مختلفة لعملیات المفاضلة 
بینھا ، بإخضاع كال منھا للدراسة ، والفحص الدقیق الستطالع دورھا فیما 
یمكن أن تؤدیه من خالل ھیئتھا التشكیلیة لتخدم الھدف التصمیمي وتجعل 
التصمیم یبدو وكأنه قطعة فنیة واحدة )محمد إبراھیم منصور , 2013م ( .

: ) Design unit( 4- الوحدة التصميمية
العملیة  لنجاح  أالزمة  التصمیمیة  المبادئ  أھم  إحدى  الوحدة  تشكل     
التي  العناصر  جمیع  إرتباط  خالل  من  تتحقق  والتي   ، التصمیمیة 
كامال  التصمیم  یجعل  الذي  األمر  وھو   ، التصمیم  منھا  یتكون 
. وظیفتھا  ألداء  وتوافقھا   ، عناصره  تماسك  خالل  من  ومترابطا 
رؤیته  من  بدال  ككل  التصمیم  رؤیة  خالل  من  تنتج  فالوحدة 
لتكون  األجزاء  كل  تتضامن  حیث  المجزأة،  العناصر  من  كمجموعة 
خالل  من  التصمیم  وحدة  وتتحقق  فصلھا  یمكن  ال  واحدة  وحدة 

لیخرج  واحدة  منظومة  وكأنھا  عناصره  جمیع  وانسجام  إندماج، 
الوحدة  أن  كما   ، وخارجیا  داخلیا  متكامل  موحد  شكل  في  التصمیم 
والتنوع  الرتابة  إلى  تؤدي  تنوع  بدون  فالوحدة   التنوع  تستلزم 
م(.  2011  , احمد  محمد  )فایزة  الفوضى  الى  یؤدي  وحدة  بدون 

5- الخطوات العلمية لمنهجية التحليل المورفولوجي التصميمي :-
فى  الداخلي  للمصمم  بالنسبة  كبیرة   أھمیة  المنھجیة  تشكل     
فى  تبدو  متكاملة  تصمیمة  أفكار  البتكار  األولیة  التخطیط  مراحل 
توفره  ما  خالل  من  له  كمرشد  تعمل  أنھا  حیث   ، تام  وانسجام  تآلف 
من  أیضا  تتیحه  وما  كلیاً،  ومترابطة  متنوعة  تصمیمیة  حلول  من 
خالل  من  التصمیمیة  األھداف  وصیاغة  لالختیار  عدیدة  أسالیب 
وتوثیق  إعداد  فى  منھا  االستفادة  أى  التصمیم،  عناصر  تشكیل 
التخطیط  وفاعلیة  كفاءة  وزیادة  األفكار  لتطویر  مبتكرة  تصمیمات 
عناصرالتصمیم.  جمیع  بین  التصمیمیة  الوحدة  لتحقیق  االستراتیجي 

التصمیم  فى  المورفولوجي  التحلیل  منھجیة  خطوات  فتتضمن    
حلول،  إیجاد  عن  البحث  نتیجة  تتشكل  أساسیة  تخطیطیة  مراحل 
أنماط  خالل  من  ذلك  ویتم  كلیا  ومترابطة  مبتكرة،  وأفكارتصمیمیة 
تقسیم  فیمكن  ككل،  للتصمیم  التشكیلیة  الھیئة  فى  التفكیر  من  مختلفة 

وتوظیف أنماط التفكیر التصمیمیة من خالل منھجیة التحلیل 
المورفولوجي إلى نمطین أساسیین :

المركز  المتقارب  بالتفكیر  یوصف    : التصميمي  التحليلي  التفكير   -
التجمیعي ألنه یماثل بناء یعتمد كل حجر فیه على ما قبله، وھو عادة 
ما یتطلب طرق وأسالیب منطقیة ینبغى تتبعھا فى مراحل متسلسلة وال 
معرفیًا  خطوة  كل  تستكمل  أن  دون  الخطوات  فوق  بالقفز  فیه  یسمح 
ومنطقیًا وھو یتیح تفتیت الفكرة التصمیمیة إلى مكوناتھا سعیًا إلى تحدید 
ومحددة. دقیقة  معلومات  إنتاج  فیتضمن  أجزئھا  ومعرفة   ، طبیعتھا 
التباعدي  بالتفكیر  یوصف    : التصميمي  اإلبداعي  التفكير   -
وحلول  أفكار  ابتكار  إلى  ویؤدي  تخیلیة  قدرة  ویتطلب   ، المتشعب 
استیالد  فى  المصمم  ویستخدمه   ، قائمة  معلومات  من  وجدیدة  مختلفة 
ذھنیة  عملیة  كونه  منطلق  من  وذلك  التصمیمیة،  والحلول  البدائل 
والمعلومات  والخبرات  المواد  ورؤیة  الحقائق  تجمیع  إلى  تھدف 
مبتكرة  أفكار  واستلھام  إلنتاج  جدیدة  وتراكیب  تشكیلیة  ھیئات  فى 
المعرفیة. الخبرة  على  اعتمادا  معطاة  معلومات  خالل  من 
التفكیر  ممارسة  من  أصعب  اإلبداعى  التفكیر  ممارسة  أن  ورغم 
عناصر  أو  أجزاء،  بین  القائمة  التفاعالت  ألن  التصمیم  فى  التحلیلى 
فمن  ومتطورة  مستمرة  حیویة  حالة  فى  تكون  ما  غالبا  التصمیم 
النمطین   من  فكل    ، بینھا  المشتركة  الجوانب  اكتشاف  أحیانا  الصعب 
معاصرة  تصمیمات  البتكار  األساسیة  التخطیطیة  المراحل  یشكلوا 
المورفولوجي،  التحلیل  منھجیة  باستخدام  الداخلیة  للفراغات 
2018م(.  , مصطفى  حامد  )أحمد   -:  )2( شكل  في  موضح  كما 

تشكیلیة أكثر تعقیدا بشكل مبتكر ومترابط كلیا ، ولذلك یعتمد أحدھما على 
اآلخر ، فكالھما یمثال جناحي المصمم اللذان یحلق بھما عند ممارسة 
البدائل. وتقییم  وفرز  استیالد  لغرض  المورفولوجي  التحلیل  منھجیة 
الواحدة  الحفرة  بتعمیق   ) االستداللیة   ( التحلیلیة  الطریقة  تقوم  فعندما 
الستیعاب أبعاد التصمیم ومعرفة االختالفات بین مكوناته ، تعني الطریقة 
اإلبداعیة ) االستشرافیة ( بتطویر األفكار ، والحفر فى أماكن متنوعة

شكل )1( : یوضح مراحل منھجیة التحلیل المورفولوجي التصمیمي .
المصدر : تصمیم الباحثة .
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التحلیل  مبادئ  من  باالستفادة  التصمیمیة  الفكرة  تحلیل  خطوات  یوضح   :  )2( شكل 
المورفولوجي .

المصدر : تصمیم الباحثة .

شكل )3( : یوضح الخطوات األساسیة لكیفیة التحلیل المورفولوجي في التصمیم لتحقیق 
الوحدة .

المصدر : تصمیم الباحثة .

من أرضیة التصمیم ، وتحدید المعانى الكامنة وراء ما ھو مجزء 
للوصول إلى حلول مبتكرة ، یتمثل ذلك فى منھجیة التحلیل 
المورفولوجي البتكار ھیئات تصمیمیة مترابطة كلیا للفراغ 
المراد تصمیمة من خالل الخطوات األساسیة التالیة )3( :-

)أحمد حامد مصطفى , 2018م( 

سوف یتم توضیح كل منھما على حدة فیما یلي :
أوالً : مرحلة الدراسة :

تستھدف ھذه المرحلة تحلیل ، ووصف ، وتحدید الفكرة التصمیمیة ، 
أو الھدف منھا  من خالل تحدید كل متغیراتھا  ) عناصرالتصمیم ( ، 
ومن ثم تحدید الحاالت ، أو الصور ، أو القیم المختلفة التى یمكن أن 

یأخذھا كل متغیر ، كما موضح في شكل )4(

شكل )4( : یوضح المرحلة األولى لمنھجیة التحلیل المورفولوجي ؛ حیث یتم من خاللھا 
تشكیل فریق عمل من المصممین ، والخبراء ، والمختصین ، كما یتم أیًضا صیاغة ، 

وتحدید الفكرة التصمیمیة التى یتم التخطیط لھا ، وتشكیلھا بشكل دقیق .
المصدر : تصمیم الباحثة .

 ، أتصال  نمط  البتكار  للتصمیم  استراتیجیة  خطة  بمثابة  فھى 
والعالقات  التأثیرات  وتوضیح   ، الوظائف  تلك  بین  وترابط 
سیناریو   ( إلى  الوصول  بغیة  وذلك   ، بینھا  فیما  الداخلیة 

. كلیًا  مترابطة  وتكوینیة  تشكیلیة  بھیئة  یتمیز   ) تصمیمي 
فتتضمن ھذه المرحلة إجراء الخطوة التالیة :-

تحلیل  التصمیمیة من خالل  الفكرة  :  صیاغة  األولى  الخطوة   -
التخطیط التصمیمي ، وتحدید أھدافه الرئیسیة ، والثانویة تحدیدًا 

الرئیسیة  المحاور  أو   ، المتغیرات  دقیقا بصورة مختصرة فى صورة 
التي  المتغیرة  العوامل  أو   ، العناصر  أى  التصمیم  منھا  یتكون  التي 
للتصمیم  والتكوینیة  التشكیلیة  الھیئة  تحدید  فى  تشارك  أن  بإمكانھا 
تمثل  التي  المادیة  العناصر  وتكوید  تحدید  المرحلة  ھذه  وتتطلب   ،
طبیعة  بدورھا  توضح  والتي   ،   )...A,B,C,D  ( الثانویة  الوظائف 
موضح  كما   ، ما  تصمیم  متغیرات  تحدید  فیتم  منه  والھدف  التصمیم  
الرموز  تمثل  حیث  افتراضي  كمثال   )2( و   )1( جدول  من  كل  في 
. التصمیمیة  للفكرة  رئیسیة  محاور  أو   ، متغیرات   )  A-D  ( من 

. )Ritchey , Tom ,2004,6(
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ثانیا : مرحلة التحلیل :
تستھدف ھذه المرحلة تجزئة ، وتحلیل ، وتعیین البدائل التصمیمیة 

للفكرة التصمیمیة ، كما موضح في شكل )5( :

جدول )1( : یوضح تحدید المتغیرات 
المصدر : تصمیم الباحثة .                    

      جدول )2( : توضح تحدید المحاور األساسیة .
      المصدر : (ھناء عودة خضرى , 2014م(.                                                            

شكل )5( : یوضح المرحلة الثانیة لمنھجیة التحلیل المورفولوجي ، حیث یتم من خاللھا 
تجزئة تلك المتغیرات ، أو المحاور الرئیسیة للتصمیم ، أو التخطیط  إلى :

 ) محددات ، أبعاد ، عناصر ، عوامل أو محاور فرعیة ... ھكذا ( ، كما یتم أیضا تعیین 
عدد البدائل التي سیتعین طرحھا لكل محور وغالبا ما یكون ھذا العدد مفتوح

المصدر : تصمیم الباحثة .
فتتضمن ھذه المرحلة إجراء الخطوة التالیة :- 

للفكرة الرئیسیة  المحاور  أو   ، المتغیرات  تجزئة    : الثانیة  الخطوة   -

فرعیة  ومحاور   ، متغیرة  عوامل  أو   ، عناصر  إلى  التصمیمیة 
أبعادًا  تمثل  والتي   ، المحاور  لھذه  مسبق  تحدید  ھناك  یكون  أن  دون 
البدائل  من  مجموعة  أى  وأفكار  حلول  ابتكار  فى  تساھم  أن  یمكن 
وذلك   ،  )  ...A1,B1,C1,D1  ( حدا  على  عنصر  لكل  التصمیمیة 
. وبدائلھا  العناصر  تلك  من  المورفولوجي  الحقل  لتشكیل  تمھیدا  یمثل 
محور  كل  منھا  یتكون  التي  الحاالت  أو   ، البدائل  تحدید  یعنى  وھذا 

المورفولوجي     الحقل  لبناء  التكوینیة  للھیئة  التشكیلیة  المعالجات  یوضح   :  )6( شكل 
المصدر : تصمیم الباحثة .

التي  الحاالت  أو   ، الصور   ( التصمیمیة  الفكرة  ھذه  محاور  من 
الحاالت  ھذه  وعدد   ) یأخذھا  أن  یمكن  التى  القیم  أو   ، علیھا  ینطوى 
؛    ) 2014م   , )ھناء عودة خضرى  مفتوح وغیر محدد  البدائل  أو   ،
التعدیالت  بعض  إجراء  خالل  من  تعیینھا  من  المصمم  یتمكن  حیث 
حیث  ؛  الداخلیة  للفراغات  التكوینیة  للھیئة  التشكیلیة  المعالجات  أو   ،
المنھجیة  خالل  من  مبتكر  تصمیمي  لسیناریو  نواة  منھا  كل  یمثل 
لمحاور ، أو عناصر التصمیم األساسیة ، كما موضح في شكل )6( :- 
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جدول )3( : یوضح المعالجات التشكیلیة فى الھیئة التكوینیة للفراغات الداخلیة البتكار تصمیمات مترابطة من خالل منھجیة التحلیل المورفولوجي .
المصدر : تصمیم الباحثة .

 ثم یتم بناء مصفوفة التحلیل المورفولوجي للفكرة التصمیمیة والتي 
تمثل بدورھا الفضاء المورفولوجي للتصمیم ، كما موضح في كل 
من جدول )4( و )5( تحلیل متغیرات تصمیم ما تتكون من أربعة 
محاوررئیسیة ، وعدد إثنى عشرة حالة )ھناء عودة خضرى , 2014م( .

 

جدول )4( : یوضح تجزئة وتحلیل المتغیرات ) الفضاء المورفولوجي ( .   
المصدر : تصمیم الباحثة                                                               

 جدول )5( : توضح الفضاء المورفولوجى للتصمیم المقترح .
المصدر : )ھناء عودة خضرى , 2014م ,ص 754( .

ثالثا : مرحلة التولیف :
تستھدف ھذه المرحلة تولیف ، و بناء الفضاء المورفولوجى  ؛ للربط 

بین متغیرات التصمیم ، كما موضح في شكل )15( :

شكل )6( : یوضح المرحلة الثالثة لمنھجیة التحلیل المورفولوجي ، حیث یتم من خاللھا 
بناء مصفوفة التحلیل المورفولوجي متعددة األبعاد من محاور الفكرة التصمیمیة وبدائل 
یتم  ، كما  الحلول  أو فضاء  المورفولوجي  بالحقل  المصفوفة  كل محور، وتعرف ھذه 
وحاالت  محاور  بین  الداخلیة  العالقات  إختبار  یتم   ، الداخلى  االتساق  إختبار  أیضا 
التصمیم فى الحقل الموروفولوجي من أجل حذف الحاالت. المتناقضة والوصول لفضاء 
حلول مبتكرة للفكرة التصمیمیة و استخدام فضاء الحل فى تولیف وتركیب البدائل للبحث 

عن حلول ممكنة .
) N.F.O.Evbuomwan , 1997(

المصدر : تصمیم الباحثة .

ویتم ذلك وفقا للخطوات التالیة :-
الصندوق  أو   ، المورفولوجي  الفضاء  بناء   : الثالثة  الخطوة   -
المورفولوجي ، أو المصفوفة متعددة األبعاد الذي تضم السیناریوھات 
تم  التي  التصمیمیة  عناصرالفكرة  من  تشكیلھا  المحتمل  الجزئیة 
معا  عمودیًا  أو  أفقیًا  العناصر  تلك  وربط  توزیع  یتم  حیث   ، ابتكارھا 
موضح  كما   ، المورفولوجیة  الشجرة  أو   ، الصندوق  تقنیة  باستخدام 
.  )Ritcy ,Tom ,1998,5(  ،  )10(  ،  )9( صورة  من  كل  في 
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صورة )9( : استخدام الصندوق المورفولوجي فى إختیار سیناریوھات التصمیم المحتملة .
المصدر : )أحمد حامد مصطفى , 2018م ,ص 39( .

الصورة )10( : استخدام الشجرة المورفولوجیة فى إختیار سیناریوھات التصمیم المحتملة .
المصدر : )أحمد حامد مصطفى , 2018م ,ص 39( .

- الخطوة الرابعة : إجراء تحلیل دقیق لكل بدائل الحلول التى یحتوى 
بدقة   األبعاد  المتعددة  المصفوفة  أو   ، المورفولوجي  الصندوق  علیھا 
یتبقى  وما   ، المنطقیة  غیر  الحاالت  كل  استبعاد  خالل  من  شدیدة 
التصمیمیة  للفكرة  بدیل  من  أكثر  على  تنطوي  مساحة  یمثل  ذلك  بعد 
 ، التطبیق  إمكانیة  ضوء  فى  الحلول  ھذه  فاعلیة  مدى  تقییم  یتم  ثم   ،
   . 2014م(   , (ھناء عودة خضرى  المرغوبة  لألھداف  تحقیقھا  ومدى 
أسلوب  استخدام  یتم  المصفوفي  االتساق  إختبار   : الخامسة  الخطوة   -
التصمیم فعملیة االتساق  بین محاور ، وحاالت  الداخلي  تقییم االتساق 
وأسلوب   ، المقطعیة  االتساق  مصفوفة   ( باستخدام  تتم  المصفوفي 
خالل  من  المورفولوجي  المجال  اختزال  بھدف  وذلك  ؛   ) الثنائیات 
 )7( جدول  فى  موضح  كما  المتناقضة  الحاالت  أو   ، األوضاع  حذف 
أساسیتین  مرحلتین  خالل  من  یتم  الداخلي  االتساق  إختبار  ولذلك   ،
Ritchey , Tom ,2004,6(  :  )16( شكل  في  موضح  كما 

شكل )16( : یوضح مراحل عملیة االتساق المصفوفي .
المصدر : تصمیم الباحثة .

* المرحلة األولى :  یتم فیھا مقارنة كل حالة من حاالت كل متغیر ، 
أو محور مع كل حالة من حاالت كل المتغیرات ، أو المحاور اآلخرى 
وذلك من خالل طرح السؤال التالى : ھل یمكن أن تتواجد ھاتان الحالتان 
معًا ؟ أو ھل المحور األول متسق ، أو منسجم مع المحور الثاني ؟ أو 
ھل الحالة األولى للمحور األول متسقة مع الحالة الثانیة للمحور الثالث 
مثال ؟ أو ھل یمكن أن یتواجد A1 و B1 معًا ؟ وعند مقارنة حالتین 
 ، بینھما  اتساق  یوجد  مدى  أى  إلى  تحدید  من  البد  مختلفین  لمحورین 
لذلك یتم استخدام المقیاس الثنائي ) نعم – ال ( وغالبا ما یفضل توظیف 
في جدول  كما موضح   ، 4( خطوات   –  3( من  یتكون  رقمي  مقیاس 
لجمیع  الداخلي  االتساق  مصفوفة  بناء  لیسھل  منطقیة  أسس  وفق   )6(
محاور ، وحاالت التصمیم فالحكم بوجود اتساق من عدمه ال یقوم على 
التصمیم  تشكیالت  بین  داخلي  انسجام  وجود  على  وإنما  سببیة  عالقة 
المحتملة إضافة إلى إمكانیة تحقیقھا وقابیلتھا للتطبیق ، أما وضع عدم 
االتساق فیرتبط غالبا بوجود تناقض منطقي ، أو وجود قیود تجریبیة 
مبنیة على الخبرة ، واإلختبار ، ولذلك تنتھي ھذه المرحلة بحذف جمیع 
الفضاء  بناء  وإعادة   ، االتساق  مصفوفة  من  الداخلي  التناقض  أشكال 
. مبتكرة  تصمیمیة  بدائل  لطرح  فضاء  إلى  لیتحول   ، المورفولوجي 
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تنطوي على صیغ تحلیلیة ، وفى الخطوة الثانیة یتم دراسة الفكرة 
التصمیمیة بشكل دقیق متعمق ، وطرح كل الحلول التي تشكل بدورھا 

إطاًرا یسھم فى بناء شجرة العالقات ، والتي تستھدف تعمیق عملیة 
التحدید الدقیق ألبعاد التخطیط وبمجرد تحدید محاور ، 

أو عناصر التصمیم یتم بناء الصندوق المورفولوجي من خالل 
وضع المتغیرات على أحد األبعاد ویتم تحدید البعد التالي وفقا لطبیعة 

التصمیم .
ویستخدم فضاء التصمیم المورفولوجي في تولید بدائل الحل من خالل 

عملیة إبداعیة مفتوحة ، مع مالحظة أن الحلول التى یمكن تولیفھا 
، كما موضح في جدول )8( تمثل حاصل ضرب عدد الحاالت فى 

بعضھا البعض 4 × 3 × 4 × 3 = 144 
)ھناء عودة خضرى , 2014م( .

رابعا : مرحلة المفاضلة : 
تستھدف ھذه المرحلة تقییم ، وفرز ، واستبعاد التشكیالت التصمیمیة 

الغیر منطقیة ؛ الستنتاج السیناریوھات المحتملة والوصول الى فضاء 
الحلول الممكنة ، كما موضح فى شكل )18( :

بحیث   ، التصمیمیة  المجموعات  بناء  فیھا  یتم    : الثانیة  المرحلة   *
للمتغیرات المختلفة  الصور  أو   ، الحاالت  من  مجموعة  كل  تتكون 

أو   ، حالة  انتقاء  خالل  من  مجموعة  كل  بناء  یتم  حیث   (
في  المظللة  الخالیا  فتمثل   ) متغیر  أو   ، محور  كل  من  صورة 
.  )Ritchey , Tom ,2004,7( واحدة  مجموعة   )8( جدول 

View Published Article: Volume 2, Issue 1 -  https://jdsaa.journals.ekb.eg/article_134708.html

جدول )6( : یوضح مصفوفة االتساق الداخلي لفكرة تصمیمیة تتكون من ثالثة متغیرات  
)Source : )Ritchey , Tom ,2004 ,p.7

                                                                              

جدول )7( : یوضح مقیاس االتساق الداخلي .
 المصدر : (ھناء عودة خضرى , 2014م ,ص 754( .

جدول )8( : یوضح بناء المجموعات لمحاور ، وحاالت التصمیم .
. )Source : )Ritchey , Tom ,2004, p.7

- الخطوة السادسة : تتضمن ھذه الخطوة النقاط التالیة :-
* إختیار الحلول التى تؤدي إلى أفضل النتائج فى ضوء الموارد 

المتاحة ، ویمكن تطبیقھا بأسلوب علمي .
* إجراء دراسة مورفــولوجیة تكمیلیة قبل عملیة التطبیق ، ویعني ھذا 
أن ھناك نموذجین :  ) نموذج قبل التطبیق ، ونموذج تكمیـــلي ( عــند 

التطبیق ویمكن تكرار العملیة ، إذا تطلب األمر ذلك .
* دراسة مساحة الحل التى تمثل نتاجا للخطوة الرابعة ، ثم یتم العــودة 
إلى الخطوات ) األولى ، والثانیة ، والثالثة ( إلعادة موائمة المتغیرات 

، والبدائل ، ومعاییر االتساق .
* إجراء الخطوة الرابعة ، والسادسة مرة أخرى للتواصل إلى المساحة 
التى تحتوي على كل الحلول المحتــملة ، والمبتكرة للفكرة التصــمیمیة 

للفراغ المراد تصمیمه .
یتضح مما سبق أن كالً من )الخطوة األولــى ، والراـبعة ، والسادسة( 

یتم من  ، حیث  المورفولوجي  التحلیل  لمنھجیة  الرابعة  المرحلة  : یوضح   )18( شكل 
خاللھا تقییم الحلول المقترحة بما یخدم الھدف من تطبیق ھذا التحلیل ، كما یتم أیضا فرز 

سیناریوھات التصمیم  الستبعاد كل ما ھو غیر منطقي أو غیر قابل للتطبیق .
المصدر : تصمیم الباحثة .

ویتم ذلك وفقا للخطوات التالیة :-
أو   ، المرشحات  من  بمجموعة  اإلستعانة  یتم     : السابعة  الخطوة   -
التشكیالت  لتحدید  منطقیة  كبدائل  تعمل  والتى  سلفًا  المحددة  المعاییر 
العمالء  ومتطلبات  الحتیاجات  مالئمة  األكثر  أو   ، األنسب 
بمشاركة  الفرز  عملیة  فتتم   ، المأمولة  التطویر  مقتضیات  وتحقق 
بالتخطیط  المتصلة  التخصصات  كل  یضم  متكامل  عمل  فریق 
.  )1-5( بین  تتراوح  قیم  إصدار  أو   ، لتقییم  وذلك  المقترح  للتصمیم 
- الخطوة الثامنة :  عملیة الفرز تتم باستخدام أدوات تحلیل أخرى مثل : 
الرسوم البیانیة ، أو برامج حاسوبیة یتم تغذیتھا بالمعاییر الحاكمة للتطویر 
؛ إلجراء عملیات التقییم للتشكیالت المحتملة لتقوم ھى بإعادة ترتیبھا ، 
وعرضھا من األعلى فى متوسط القیمة إلى األقل بحیث یسھل إستبعاد 
المطلوب  التقییم  لمتوسط  األدنى  الحد  لم تحصل على  التى  التشكیالت 
 ( فتبدو وكأنھا  لكنھا غیر متسقة  األدنى  الحد  تجاوزت  التي  تلك  أو   ،
حلول تقلیدیة أو متطرفة ، غیر قابلة للتنفیذ ، تضم عناصر غیر متوافقة 
، بھا تناقض بنائي ، مكلفة جدا ، أو تتضمن قیود تجریبیة... ھكذا ( .
تنتھي ھذه المرحلة بإزالة كل السیناریوھات التصمیمیة المتناقضة ، أو 
غیر المتسقة إن وجدت ، ثم یتم إعادة تعیین فضاء الحلول المورفولوجي بعد 
تقلیصه وصوالً إلى عدد محدود من التشكیالت الممكنة للتصمیم المقترح 
یجرى المفاضلة ، أو الدمج فیما بینھا إلختیار األنسب منھا وفقا لمقتضیات 
التطویر ، كما موضح في صورة )11( )أحمد حامد مصطفى , 2018م( .
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صورة )11( : استخدام الشجرة المورفولوجیة فى إختیار سیناریوھات تشكیالت التصمیم المقترح .
المصدر : )أحمد حامد مصطفى , 2018م ,ص 41( .

خامسا : مرحلة التحقق :
تستھدف ھذه المرحلة اإلختبار ، والتحقق من سیناریوھات التشكیالت 
التصمیمیة ؛ للتأكد من صحــتھا ودقتھا ومنطقیتھا ، كما موضـــح في 

شكل )19( :

الشكل )19( : یوضح المرحلة النھائیة لمنھجیة التحلیل المورفولوجي ، حیث یتم من 
 ، والتأكد من صحتھا   ، النھائیة   التصمیم  سیناریوھات  والتحقق من  اإلختبار  خاللھا 

ودقتھا ، ومنطقیتھا .
المصدر : تصمیم الباحثة .

 -: التالیة  للخطوات  وفقا  ذلك  ویتم 
السیناریوھات  إستنتاج  عملیات  من  التحقق    : التاسعة  الخطوة   -
التي  التشكیالت  أفضل  إلى  والوصول  المحتملة  التصمیمة 
. المقترح  للتصمیم  المرصوده  التطویر  مقتضیات  أغلب  تحقق 
- الخطوة العاشرة :  الوصول إلى سیناریو مرجعي ، أو نموذجي یحقق

وأنسب  مالءمة  أكثر  ویكون  التقییم  معاییر  فى  متوسط  أعلى  بدوره   
الحتیاجات المستخدم وموارد المصنع ومتطلبات التسویق ، كما موضح 
إلعداد  تمھیدا  التصمیم  مخططات  تستكمل  وعندئذ   )12( صورة  في 
النموذج األولي ، وإختباره لقیاس مدى مطابقته للمواصفات المقرره من 
عدمه ، وفي حالة اإلخفاق یتم الرجوع إلى فضاء الحلول بوصفه بنكا 
افتراضیًا لسیناریوھات التصمیم واالستعانة ببعض التشكیالت الموثق 
بھا ، أما فى حالة اجتیاز االختبارات یتم وضع ملف التصمیم النھائي 
للتصمیم المقترح ضمن البدائل االستراتیجیة أمام صانع القرار لمناقشة 
متى سیتم البدء في خطوط اإلنتاج )أحمد حامد مصطفى , 2018م( .

یطبق  الباحث  فإن   ، واحد  باحث  قبل  من  المنھجیة  تطبیق  حالة  فى 
الحالة  ھذه  وفي   ، العمل  بدون ورشات  ولكن  المنھجیة  نفس خطوات 
معالجة  فى  الكتابي  أو   ، الذھني  العصف  بأسلوب  الباحث  یستعین 
. 2014م(   , خضرى  عودة  )ھناء  جدیدة  أفكار  وتولید   ، التصمیم 
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شكل )1( یوضح عالقة علم التقنیة الحیویة ببعض العلوم األخري

صورة )12( : استخدام الصندوق المورفولوجي فى إعداد بنك افتراضي لسیناریوھات التصمیم .
المصدر : )أحمد حامد مصطفى , 2018م ,ص 41( .
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شكل )20( : یوضح الخطوات العلمیة لمنھجیة التحلیل المورفولوجي التصمیمي الستیالد تصمیمات مبتكرة ، ومترابطة كلیا فى تصمیم الفراغات الداخلیة .
المصدر : تصمیم الباحثة .

: Results النتائج
توصل البحث ، والتحلیل إلى النقاط التالیة :

للفكرة  تشكیلي  تخطیط  المورفولوجي  التحلیل  منھجیة  1.تشكل 
تخطیطى خصب  بمثابة مجال  یبدو   ) سیناریو تصمیمي   ( التصمیمیة 
تتكامل فیه المعارف بھدف تحلیل ، وتقییم التطورات التشكیلیة بطریقة 
تصمیمیة  أفكار  لبناء  التصمیمي  لإلبداع  مجاال  تفسح  موضوعیة 
لمنھجیة  العلمیة  الخطوات  تعد  لذلك   ، داخلیة مبتكرة ، ومترابطة كلیا 
منظمة  منھجیة  أو   ، كأسلوب علمي  التصمیمي  المورفولوجي  التحلیل 
حیث  ؛  االبتكار  حدود  أقصى  إلى  اإلبداعي  اإلدراك  قدرات  إلطالق 
والفلسفي   ، المنطقي  الحس  بین  كلي  وارتباط  توازن  خاللھا  من  ینشأ 
بعدًا  له  كلیا  مترابط  تصمیم  البتكار  ؛  واإلبداع   ، التفكیر  وحریة   ،
. التصمیم  لعملیة  االستراتیجیة  التخطیط  لمراحل  ومنھجیا  منطقیا 
ومراحل  مستویات  بین  واالنسجام   ، الترابط  المنھجیة  2.تعزز 

المتعلقة  لألسئلة  منطقیة  إجابات  توفر  كما  المختلفة  الداخلي  التصمیم 
بناء  یتم  حیث   ، ككل  للتصمیم  والتكوینیة  التشكیلیة  الھیئة  بتخطیط 
، والمعالجات  التعدیالت  المورفولوجي من خالل إجراء بعض  الحقل 
األساسیة  التصمیم  عناصر  أو   ، لمحاور  التكوینیة  الھیئة  فى  الشكلیة 
 ، التكرار   ، التكوین   ، التجمیع   ، الحذف   ، التراكم   ، اإلضافة   (
اإلحاطة  یجب  المورفولوجي  الفضاء  فالبناء   ،  ) التطویر   ، التحول 
المحاور  أو   ، العوامل  كل  وتحدید  منه  والھدف  التصمیم  بمجال 
بأسلوب  للتصمیم  والتكوینیة  التشكیلیة  الھیئة  فى  المؤثرة  الرئیسیة 
. باألخر  منھما  كل  عالقة  لتوضیح  المتغیرات  كل  یشمل  دقیق 
3.الفضاء المورفولوجي الناتج عن المنھجیة : ھو عبارة عن دوائر متكررة 
من عملیات التحلیل والتركیب بأسلوب منھجي واضح ومنظم لطرح كل 
الحلول واألفكار التصمیمیة الممكنة من خالل ابتكار عالقات ، أو حاالت 
. الداخلیة  للفراغات  التصمیمیة  الوحدة  لتحقیق  كلیا  مترابطة  جدیدة 
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األداء الوظیفى والذاتیة االنسانیة , دكتوراه , قسم الدیكور , كلیة الفنون 
الجمیلة جامعة االسكندریة ,2011 م .

• ریھام اسماعیل طه , مورفولوجیا الطبیعة كمثیر إبداعى فى التصمیم 
الداخلى , ماجستیر , كلیة الفنون الجمیلة , جامعة االسكندریة , 

2005م .
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مناقشة النتائج :
فى  منھا  اإلستفادة  یمكن  البحث  نتائج  فى  ذكره  تم  ما  خالل  من     
وضع رؤیة ومنھجیة جدیدة تخدم التصمیم الداخلي من خالل المنھجیة 
أو   ، عناصر  بین  التصمیمیة  الوحدة  بلورة  في  تساھم  ألنھا  وذلك   ،
محاور التصمیم من خالل أفكار تصمیمیة ممكنة وبدائل متاحة ، حیث 
تخضع ھذه األفكار لخطوات ومراحل مختلفة لعملیات المفاضلة بینھا ، 
بإخضاع كال منھا للدراسة والفحص الدقیق الستطالع دورھا فیما یمكن 
وتجعل  التصمیمى  الھدف  لتخدم  التشكیلیة  ھیئتھا  خالل  من  تؤدیه  أن 
التصمیم یبدو وكأنه قطعة فنیة واحدة من خالل مراحل منھجیة منظمة .

  
التوصيات :

على  تحتوي  ودراسات   ، مناھج  بوضع  التعلیمیة  الجھات  نوصي 
الدراسیة  المقرارت  ضمن  التصمیمي  المورفولوجي  التحلیل  منھجیة 
مراحل  في  الداخلي  للمصمم  بالنسبة  كبیرة  أھمیة  تشكل  ألنھا 
تآلف  فى  تبدو  متكاملة  تصمیمة  أفكار  البتكار  األولیة  التخطیط 
من  توفره  ما  خالل  من  له  كمرشد  تعمل  أنھا  حیث   ، تام  وانسجام 
حلول تصمیمیة متنوعة ومترابطة كلیا ، وما تتیحه أیضا من أسالیب 
تشكیل  خالل  من  التصمیمیة  األھداف  وصیاغة   ، لالختیار  عدیدة 
سیناریوھات  وتوثیق  إعداد  فى  منھا  اإلستفادة  أى   ، التصمیم  عناصر 
ابتكاریة لتطویر األفكار ، وزیادة كفاءة ، وفاعلیة التخطیط  تصمیمیة 
. عناصرالتصمیم  جمیع  بین  التصمیمیة  الوحدة  لتحقیق  اإلستراتیجى 
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, 2016م .
• مریم على عبد الواحد , أثر التكنولوجیا على تطبیق المورفولوجى 
فى العمارة الداخلیة , ماجستیر , كلیة الفنون الجمیلة جامعة حلوان , 

2015م .
• فایزة محمد أحمد الدالل , المنظومة اإلدراكیة للحیز الداخلى بین 


