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 الخ&صة

للوصول إلى نتائج ضمن أقل جھد )  القابلة للتعلم (وصفت المھارة بأنھا البراعة والحذاقة 
الفكرية إحدى المھارات التي يجب على المعماري  المھارةووقت ، وفي مجال العمل المعماري ُتعد 

الناجح إمت2كھا من ضمن مھارات عدة منھا ؛ التقنية المرتبطة بإنتاج التصميم ، والتحويلية التي 
، وإدارة المشاريع ، والعمل ضمن فريق واحد ، تتعلق بالتواصل وا6بداع ، وإمكانية حل المشاكل 

إذ تبرز المھارة الفكرية بشكٍل خاص لحل المشاكل التصميمية . وتمكنه من تكنولوجيا المعلومات 
كإحدى المھارات التي تناولتھا الطروحات السابقة وفي المجال التعليمي والعملي بالذات لكنھا 

ضح من ذلك قصور في تشخيص مھارة التفكير لدى إت. إختصت بجوانب معينة تقنية وتصميمية 
الطالب المعماري الُمبتديء وإمكاناته الفكرية والتحليلية ، وفي ھذا الجانب تركزت مشكلة البحث 

عدم وجود تصور واضح عن طبيعة المھارة الفكرية لدى الطالب المعماري " التي تنص على 
ري إفتراضي مؤلف من ث2ثة محاور رئيسية ؛ ، وتوصل البحث إلى بناء إنموذج فك" ومستوياتھا 

، والثاني بإستراتيجيات التفكير الُمنتج ، ) نمطه وإتجاھيته(إختص اFول منھا بطبيعة التفكير 
والثالث بالمھارات المطلوبة 6نجاز الفكرة التصميمية ، وقد أُعتمدت أربعة مھارات من مجموع 

لى نماذج شروحات Fفكار مشاريع صممھا الطلبة ثمانية من المحور اFخير Fغراض التطبيق ع
وھي كل من ؛ مھارة التفكير المركز ، والمھارات التنظيمية ، والتحليلية ، والتوليدية حيث تميزت 

 .مھارة تحديد المشاكل التصميمية وتحديد نقطة ا6نط2ق بالتفكير من بين مجمل المھارات لديھم 
  .ير ، العملية التصميمية ، حل المشاكل التصميمية المھارة ، التفك:  الكلمات المرشدة

  
Thinking Skills in Architectural Work A Study of Thinking Skill Levels 

at Student of Architecture 
 Abstract: 

A skill is the learned capacity to carry out pre-determined results often with 
the minimum outlay of time, energy, or both . Skills can often be divided into 
domain - general and domain - specific skills . An architect should ideally be a 
person possessing large variety of skills and capabilities like : good 
communication, shows strong drawing able to solve problem, capable in abstract 
thinking and seeing the wider context of things and believes in collaboration. In 
practice, architects usually are good at technologies, project work, but in the 
previous studies they seem a lacking of framework knowledge about thinking skills 
and their levels in architectural education , and that what the research problem 
concentrates on .To achieve this it is necessary to : formulate conceptual 
framework about thinking skills which consists of three layers : first, the nature of 
thinking (kind and its direction), second productive thinking strategies , and third 
the necessary skills to fulfill the design process which consists of eight skills , and 
the application focuses on four ; focusing skills, organizing skills, analyzing skills 
and generating skills which applied on texts written by the students themselves . 
This paper shows that the significant skill was focusing skills, where the students 
attending to selected piece of information and ignoring others by well defining 
problem . 


