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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 Th inking 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 
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attending to selected piece of information and ignoring others by well defining 
problem . 

 
  مقدمة1- 

JJJJـھنJJJJـالك تصJJJJائد بJJJJام وسJJJJأن ـور ع
JJد ھJJاري الجيJJارات ـالمعمJJع بمھJJذي يتمتJJو ال

JJJـمتعJJJق بالدرجJJJه ـددة تتعلJJJاس بقابليتJJJسFة ا
JJJـالحرفيJJJذ ، وبضJJJميم والتنفيJJJي التصJJJوء ـة ف

JJJJح فJJJد الواضJJJـالتعقيJJJJال المعمJJJاري ـي المج
وبالذات في التعليم المعمJاري فJإن المھJارات 

JJعةـتتسJJديات واسJJمل مJJعب لتشJJع وتتش JJن ـم
JJارات ھJJال ـالمھJJزل بمجJJن أن ُتختJJد مJJي أبع

ا6ظھJJار وا6نھJJاء ، وخاصJJًة إذا تعلJJق ذلJJك 
JJب ـبمجJJي تتطلJJميمية التJJة التصJJريات العملي

JJة متJJارات تفكيريJJة ـمھJJرى . عددة ومتنوعJJي
JJJJث الحالJJJJـالبحJJJJارة التفكيJJJJدى ـي أن مھJJJJر ل
JJJمم المعJJJـالمصJJJكٍل عJJJب ـماري بشJJJام والطال

طJّور وأن المعماري بشكٍل خاص يمكJن ان تُ 
ُتعلJJّم ، وأن ھنالJJك مسJJتويات مJJن المھJJارات 

رية لدى الطلبJة حJاول البحJث تقصJيھا ـالتفكي
في محاور عدة إبتداءاً بطرح مفھوم المھJارة 
، والمھارة فJي العمJل المعمJاري ، ثJم تحديJد 

تمثJل ببنJاء مشكلة البحJث وھدفJه ومنھجJه المُ 
Jة ، ـا6طار النظري لمفھJارة التفكيريJوم المھ

ء ا6نمJوذج الفكJري ا6فتراضJي وتحديJد وبنا
وأخيJJراً إسJJJتخ2ص ، ا6جJJراءات التطبيقيJJJة 

 .النتائج وتسجيل ا6ستنتاجات 
 

  مفھوم المھارة 2-  
JJJف مفھJJJن تعريJJJن ـيمكJJJارة مJJJوم المھ

JJJJانبين رئيJJJJـجJJJJط2حي ـسيين ؛ أحJJJJدھما إص
واPخر عJام ، فإصJط2حياً ورد المفھJوم فJي 

رئيسJJي المعJJاجم الرئيسJJية ليشJJير إلJJى معنJJى 
، "  الحJJJذق فJJJي كJJJل شJJJيء " واحJJJد وھJJJو
JJاھر ھJJل ـوالمJJل عمJJاذق بكJJا . [1] و الحJJأم

العامة للمھJارة فقJد تنوعJت لتJرتبط  التعاريف
JJة فJJب الممارسJJرة بجانJJب ؛ مJJة جوانJJي ـبث2ث

JJنسQة لJJاة العمليJJاءة ـالحيJJرى بالكفJJان ، وأخ
JJب الفJJة بالجانJJدرة المرتبطJJه ، ـوالمقJJكري ل

وعليJه فJإن . ثنين معJاً والثالثة بالجمع بين ا6
مفھوم المھارة يترافق مع الحذاقJة فJي العمJل 

ستحصJJJل القJJJدرة التJJJي تُ  "والJJJذي يJJJأتي مJJJن 
و ـ، فالشJJJخص المJJJاھر ھJJJ [2]" بالممارسJJJة 

مة العالية لJه ـتتبع ذلك القيـاFكثر مراساً ويس
  . [3]والمتجسدة بعلو مسؤوليته وأجره 

JJJاءت بعJJJين جJJJي حJJJاريف ـفJJJض التع
جانJب الفكJري مJن العمJل ؛ إذ ى الـلتركز عل

Jولـإرتبطت مرة بالقدرة على إيJجاد الحل ... 
المھارة ھي القدرة على إنتاج حلول ضمن  "

ة ـ، ومJJJرة ثانيJJJ [4]"  مجJJJال مشJJJكلة معينJJJة
ول إلJJى ذلJJك كالوقJJت ـللوصJJ حJJددةبعوامJJل م
ي ا6مكانيJJJة علJJJى الJJJتعلم ـھJJJ... " والطاقJJJة 

" للوصول إلى نتائج أولية بأقل وقت وطاقJة 
، ومJJرة أخJJJرى بآليJJات وتقنيJJJات معينJJJة  [5]

6نجاز وھيكلJة شJيء مJا ، فھJي حالJة اللعJب 
JJJJJJة مJJJJJJر ـبمجموعJJJJJJات ذات المظھJJJJJJن البيان

بحيJJJث   fictional characterالسJJJردي
JJJون ھJJJمن ـتكJJJة ضJJJر منتظمJJJات غيJJJذه البيان

، ويسJJاعد  unit less  [6]وحJJدات معينJJة
ھي القدرة  "...على إنجاز ذلك تقنيات معينة 

و يJرى .  [7]" عمل شيء بتقنية جيJدة على 
Jب واسJارة جانJب ـإتجاه رابع في المھJع يتطل

المھJJJJJارة  " ... مھJJJJJارات تفصJJJJJيلية أخJJJJJرى
ة مJJن مسJاحات عJJدة ـJـكمعرفJة ھJي لغJJة مؤلف

" مثJJل القJJراءة والكتابJJة وا6سJJتماع والك2JJم 
[8] .  

من ذلك يمكن التوصل إلJى التعريJف 
العمJل ھي الحذاقة فJي : " ا6جرائي للمھارة 

JJول فFارين ؛ اJJذ مسJJد تأخJJي قJJب ـالتJJي الجان
ط بعامJJJJل كفJJJJاءة إسJJJJتخدام ـJJJJـالعملJJJJي ويرتب

JJJJري ـالتقJJJJب الفكJJJJي الجانJJJJاني فJJJJنيات ، والث
ي حJJل المشJJاكل ـJJـويJJرتبط بالقJJدرة العاليJJة ف

JJJة أقـضJJJت وطاقJJJـمن وقJJJة ـJJJة عاليJJJل وبتقني
وھيكليJJة جديJJJدة لمعلومJJات لJJJم تكJJن مھيكلJJJة 

 " .سابقاً 
  عمل المعماري المھارة في ال3- 

JJام بJJكٍل عJJاري بشJJف المعمJJأنه ـيوص
الشخص الذي يمتلك مھارات وقدرات عاليJة 

JJدرة علJJا القJJن أھمھJJي مJJة ، والتJJى ـومتنوع
كار ورؤيJJة سJJياقات ـJJـالتواصJJل وتجريJJد اFف

واسعة لUشياء فض2ً عJن إمت2كJه 6مكانJات 
وقJد . تقنية عالية وقدرة على تسويق اFفكار 

JJات بھJJرت الدراسJJوعتين ـأظھJJأن مجمJJذا الش
JJJJن المعمJJJJـاريين وفقـمJJJJاراتھم ، ـJJJJى مھJJJJاً إل
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ومجمJJJوعتين مJJJن المھJJJارات التJJJي يجJJJب أن 
JJJJاجح ـيمتلكJJJJاري نJJJJل معمJJJJھا ك .JJJJد ـإذ يؤك

Larkki  َدما يJJJه عنJJJـنظأنJJJارات ـJJJى مھJJJر إل
المعمJJJاريين ؛  المعمJJاري يJJJرى صJJنفين مJJJن

د الJJJذي يمتلJJJك ـJJJـاFول ھJJJو المعمJJJاري الجي
JJJارات الرؤيJJJعة ـمھJJJة الواسwide view 

JJJل ـللمشاريJJJارة التواصJJJة ، ومھJJJع المعماري
، وأن يكJJJJون  documentationوالتوثيJJJJق 

درة علJJى حJJل ـJJـمبJJدعاً ولJJيس فنانJJاً ، لJJه الق
المشاكل ، له القدرة على التعلم وله إمكانJات 

JJJة حسJJJون ذو نزعJJJة وأن يكJJJية ، أي ـتحليلي
JJJJJون حسJJJJJاساً ـيكintuitive ـ، وأن يكJJJJJون ـ
ماري السJJJيء مJJJن ـأمJJJا المعJJJ. موضJJJع ثقJJJة 

JJھل تطJJو السJJره فھJJة نظJJل ـوجھJJن قبJJويعه م
تلك مسJJJاحات محJJJدودة مJJJن ـJJJـاPخJJJر ، ويم

المعلومات حول المشاريع المعماريJة ويكJون 
ويبحJJJث عJJJن  ) مؤذيJJJاً ( ون ـJJJـعنيJJJداً وقJJJد يك

JJواب رأيJJدى ـإستصJJه ويتحJJالغ فيJJكل مبJJه بش
.  [9]كافJJJة المنJJJاھج والطرائJJJق التصJJJميمية 

ة في الجانJب العلمJي وبسبب الطبيعة التداخلي
JJJب مJJJة يتطلJJJھادة المعماريJJJاري ـللشJJJن المعم

JJع علJJداخل مJJارات تتJJت2ك مھJJة ـإمJJوم معرفي
فة بمJا يخJص العلJوم ا6نسJانية والفنJون ـمختل
Jاء ـالتطJJة والفيزيJون الجميلJJذلك . بيقية والفنJJل

Jط ـفالمطلوب مJيس فقJاري لJب المعمJن الطال
JJJJـالمJJJJـھارات التقJJJJة بالتخطJJJJيط ـنية المرتبط
تصميم وإنتاج المبJاني وإنمJا تطJوير مJدى وال

وفJJي ھJJذا . واسJJع مJJن المھJJارات التحويليJJة 
وعين مJJJن ـJJJـلJJJى نإالمجJJJال يمكJJJن التطJJJرق 

JJJJساسFارات اJJJJاجح ؛ ـالمھJJJJمم نJJJJي مصF ية
،   technical skillsاFولJى مھJارات تقنيJة

JـوالثانيJارات تحويلJية ـة مھtransferable 
skills Jن ؛ـالتي تشتمل على كل م Jارةالمھ 

ة حJل ـا6بداعيJة ، إمكانيJالقابلية التواصلية ، 
، إدارة  problems solving المشJJJJJاكل

،  project managementع ـJJJJJـالمشاري
JJJق الواحJJJارات الفريJJJدـمھ team skills ، 

حيJJJث تتضJJJمن ،  ولوجيا المعلومJJJاتـJJJـوتكن
 :  يةـالمھارة التواصل

  .ية التعبيرعن اFفكار بدقة ووضوحإمكان -
6سJJتماع الجيJJد وفھJJم آراء وأفكJJار مھJJارة ا- 

 .الغير 
تشJجيع الحJوارات المفتوحJة بھJدف تطJوير - 

 .اFفكار 

 -JJكل فعJJل بشJJن ـالتواصJJرين مJJخPع اJJال م
JJJJJر البصJJJJJ2ل العناصJJJJJـخJJJJJكية ـرية والكرافي

graphic JJJاليب الك2مJJJسFة واJJJية ، ـوالكتابي
اFفكJار طJرح فض2ً عن تقديم السJمينارات و

  :فتتضمن  ا+بداعية القابليةأما  .للحضور 
 -JJJث فيJJJار والبحJJJفكFور اJJJـتصJJJوير ـھا وتط

  .أجزاء وفضاءات التصميم باFبعاد الث2ثة 
 .تصور التصميم ضمن مواقع معينة - 
الموازنة بين العمليات ا6بداعيJة والمعJايير - 

 .المنطقية 
العمJJل بمرونJJة وبإسJJتخدام وسJJائل إظھJJار - 

نيJJات الرسJJومات ، المJJودي2ت ، تق (مختلفJJة 
وفيما يتعلJق ) .  التصوير ، ونظم المعلومات

فتشJJير إلJJى إسJJتخدام  بمھ,,ارة ح,,ل المش,,اكل
JJف المJJة ـمختلJJJافية والتركيبيJJھارات ا6ستكش

JJJة ومحاولJJJـوالتأمليJJJرار فJJJادة والتكJJJي ـة ا6ع
الوصJول إلJى  بھدفالمعلومات والبحث فيھا 

أمJJا مJJا يتعلJJق . حالJJة مJJن تكاملھJJا مJJع بعJJض 
مھJارة المعمJاري تتركJز ، ف بإدارة المشاريع

  :ي ـف
ھم مراحل تطور المشروع ومJدى عمليJة ـف- 

  .وواقعية التخطيط له 
 -JJفFاء اJJامج ـإنشJJتجابًة للبرنJJريعة إسJJكار الس

 .الخاص بالمشروع 
 -JJJJJـالتركيJJJJJـب بيJJJJJـلف المعلـن مختJJJJJوماتـ 

JJJJJJوجھات ـوالتapproaches JJJJJJيرات ـوالمتغ
 .والوقائع المرتبطة بكل مشروع 

رة الوقJJت بشJJكٍل كفJJوء وضJJمن محاولJJة إدا- 
 . deadlinesوقت نھائي 

 -JJJJJـالعJJJJJـمل ضJJJJJـمن التش ُFريعات واJJJJJر ـط
 .ا6قتصادية الممكنة 

مھ,ارة العم,ل ومن المھارات التحويلية أيضاً 
  :من خ2ل  واحد ضمن فريق

 -JJرين وإحتياجاتJJخPدير أدوار اJJم وتقJJھم ـتفھ
ئة تبادليJJJة فJJJي ـمل بتسJJJاند ضJJJمن بيJJJـJJJـوالع

   . المعرفة
ة لمJJدى واسJJع مJJن ا6ھتمامJJات ـJJـا6ستجاب- 

 .ا6جتماعية والتشريعية واFخ2قية 
ة وتقبJJل النقJJد سJJواء ـJJـا6سJJتماع وا6ستجاب- 

JJJJكال ـأكJJJJشFاً أو باJJJJاً أو كتابيJJJJك لفظيJJJJان ذل
 .الكرافيكية 

وجيا ـتكنول,أما مJا يخJص مھارتJه فJي مجJال 
فتتركز في قابلياته علJى إسJتخدام  المعلومات

ميم بمساعدة الحاسوب وغيرھJا أساليب التص
ومختلJJJJJJف  softwareرامج الJJJJJJـ ـJJJJJJـمJJJJJJن ب
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JJJاليب التواصJJJسFـاJJJنظم ـلية ا6لكترونيJJJة وال
JJJ2ً عJJJة فضJJJاليب ـالمعلوماتيJJJتعمال أسJJJن إس

 . [10]برامجية مكتبية 
ح ممJJJJJJا سJJJJJJبق ، إن علJJJJJJى ـJJJJJJـيتض

د مJJJن المھJJJارات ـJJJـالمعمJJJاري إكتسJJJاب العدي
ة ؛ مھJJارات تقنيJJ ھمJJا تتركJJز أغلبھJJا بجJJانبين

وير وإظھJJJار ـJJJـترفJJJع مJJJن إمكانيتJJJه فJJJي تط
وتبJJرز أھميJJة . المشJJاريع وأخJJرى تحويليJJة 

JJانبين فJJ2 الجJJاديمي ـكJJكFيم اJJال التعلJJي مج
الذي يبرز تأثيره ضمن المناھج التعليمية في 
التركيJJJJز علJJJJى الجوانJJJJب التقنيJJJJة المتعلقJJJJة 
با6ظھJJار المعمJJاري فJJي المراحJJل الدراسJJية 

مھJJارات التحويليJJة أمJJا مJJا يتعلJJق بال. اFولJJى 
فھي تتوزع بشكٍل متبJاين علJى كJل المراحJل 
الدراسJJية بJJالرغم مJJن وضJJوح التأكيJJد علJJى 

Jي ـمسألة حل المشاكل التصميمية وا6بJداع ف
ق الفكJJJJJرة التصJJJJJميمية ضJJJJJمن درس ـJJJJJـخل

التصJJميم المعمJJاري المتJJوزع علJJى المراحJJل 
 .الدراسية كافة 

دف تحديJJJJJد مشJJJJJكلة البحJJJJJث ـJJJJJـوبھ
رف إلى بعJض الطروحJات يصار إلى التعـس

مھJJارة المعمJJاري فJJي مجJJال " التJJي تناولJJت 
 " .التعليم اFكاديمي 

  مھارة المعماري في الطروحات السابقة   4-
الطروحJات المھJJارات  تناولJت معظJJم

نميھJا ويطورھJا أن يُ المعمJاري  من ةالمطلوب
وتركزت أغلبھا فJي جJانبين ؛ ، رفع كفاءته ل

اكل ـالمشJJJJJ لق اFول بكيفيJJJJJة معالجJJJJJةـJJJJJـيتع
التصJJميمية ، والثJJاني بتقنيJJة إظھJJار اFفكJJار 
التصJJميمية ، وسJJيتم ھنJJا تنJJاول بعضJJاً منھJJا 

،  KoktovichوھJJي طروحJJات كJJل مJJن ؛ 
Wong  ،)القزاز(، و ) مصطفى كامل. (  

JJـفقJJزت طJJروحاتـد مي Vasilije 
Koktovich  /2008 JJJJJJJة ا6طJJJJJJJار ـطبيع

JJديء ـالنظJJاري المبتJJده المعمJJذي يعتمJJري ال
لمتمرس في معالجة المشكلة التصميمية عن ا

، ففي حين أن اFول يطرح الحJل كJام2ً فJي 
مرحلJJة وضJJع الفكJJرة اFوليJJة ويJJتم التعJJديل 

JJJـعليJJJاً حتJJJحقY ـھاJJJل النھائJJJإن ـى الحJJJي ، ف
المعماري المتمJرس يمJر بمرحلJة مھمJة قبJل 

تحليJJل " طJJرح الحJJل اFولJJي الشJJمولي وھJJي 
 analysis of problem"نJص المشJJكلة 
statement   افيةJة إستكشJليمر بعدھا بمرحل

وتجميع للبيانات والمعلومJات ومJن ثJم طJرح 
JولFل اJي ـالح( solution , concept ) 

والتحقق منھJا فيمJا بعJد ، ويJرى بJأن مرحلJة 
  problem analysisل المشJJJكلةـJJJـتحلي

المسJاعدة  thinking toolsوأدوات التفكيJر 
فJJJي تحليلھJJJا تJJJدخل ضJJJمن مجJJJاYت تخJJJص 

ظريJJة ا6سJJتدYل المعرفJJي وبحJJوث تخطJJيط ن
 concept  mapping researchالمفھJJوم

ية ـJJJJJـوا6دراك النفسJJJJJي ، مشJJJJJيراً إلJJJJJى أھم
 non-hierarchicalالمخطط غير الھرمي 
mind mapping JJJة التصمJJJي عمليJJJيم ـف
JJJدى طلبJJJًة لJJJن ـوخاصJJJى مJJJولFل اJJJة المراح

الدراسة المعمارية الذي تم التوصل إليJه مJن 
JJمن مجموعJJة ضJJات التفكيريJJن المخططJJة م

وھJJJJي ؛ الخطيJJJJة ، الدائريJJJJة ، ذات العجلJJJJة 
المركزية ، الھرمية ، الشJبكية ، وَعJدهُ مفيJداً 
في تحليJل اFفكJار المعقJدة وتجسJيدھا ضJمن 

ش,كل ( و)  - 1ش,كل رق,م(مراحJل التصJميم 
 .  [11] )- 2رقم 

/  Joseph F. WongبينمJا إعتمJد 
يب رى 6ستكشJJاف أسJJالـJJـوسJJيلة أخ 2010

يل ـق تحلJJJJـJJJJـتفكيJJJJر المصJJJJممين عJJJJن طري
ة مJJJJن قJJJJبلھم ـJJJJـالنصJJJJوص اFوليJJJJة المكتوب

JJJتناد علJJJادر ى ـبا6سJJJـالبيانمصJJJة اتـJJJوليFا 
primary source of data  ازJJJ6نج

مشJاريعھم وذلJك بعJد تحليJل اFنمJاط الذھنيJJة 
اFساسJJية لحJJل المشJJكلة التصJJميمية وتمثيلھJJا 

JJJ3- ش,,,كل رق,,,م (ياً ـشكل( JJJاً أربJJJعةـمنتخب 
 , Thom MayneمعمJاريين ھJم كJل مJن ؛

Libskind , Zaha Hadid , Gehry  
بالضJJJد مJJJن  (نا المعاصJJJر ـJJJـمعتبJJJراً أن وقت

حريJة فJي التعبيJر الشJكلي اليعكJس )  الحداثة
اً الطبيعJJJة ذات ـJJJـوالتنظJJJيم المعمJJJاري عاكس
افاتنا ـJJJـرة لثقـغايJJJالخصJJJائص المختلفJJJة والمُ 

اري عمـفالشJJJكل المJJJ. وسJJJياقاتنا المعاصJJJرة 
ينبع من تعبير حر ، إذ   Free - Formالحر

يعمJJل ھJJذا الشJJكل الحJJر علJJى التوفيJJق بJJين 
JJJميم ـالقJJJJى التصJJJؤثرة علJJJة المJJJوى المتنوع

JJJاً فJJJاري ، باحثJJJدة ـالمعمJJJل المعتمJJJي العوام
Factors  يJJ2ه والتJJاريين أعJJل المعمJJن قبJJم

لZخJرين  ) الُمغضبة( تقف وراء تصاميمھم 
ھتمام اFكبر لھJم كJان أحياناً ، ُمستنتجاً أن ا6

يقع في مصJادر البيانJات الثانويJة مJن عمليJة 
JJJتندة علJJJميم والمسJJJى آراء ـالتصopinions 

أنشJJJأ مJJJن ھJJJذا . وفرضJJJيات غيJJJر مختبJJJرة 
JJJاراً نظJJJل أطJJJل ـالتحليJJJة العوامJJJرياً لمجموع

المستخلصJJة مJJن تفكيJJك نصوصJJھم المكتوبJJة 
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JJJزل المJJJـوعJJJتخدمة وترمJJJيزھا ـفردات المس
coding text and coding concepts  .

إذ توضJJJJح لديJJJJه سJJJJھولة التمييJJJJز بJJJJين أول 
مسJJJتوى مJJJن ھJJJذه العوامJJJل وھJJJي ؛ السJJJياق 

context  ، ذيJJJع الJJJا الموقJJJه ھنJJJد بJJJويقص
JJيوقع علJتة ـسJJمن سJذي يتضJJروع والJيه المش

ثانويJJJJJJJاً ، ) ھوماً ــــJJJJJJJمف(عشJJJJJJJر عنصJJJJJJJراً 
يخJJتص الJJذي   explorationا6ستكشJJافو

جيات المعتمدة بالعمليات اFساسية وا6ستراتي
6نتJJاج التصJJميم وفُكJJك إلJJى ثمانيJJة وعشJJرين 

ثانويJJJJاً ، ثJJJJم التصJJJJنيع ) ھوماً ـمفJJJJ(عنصJJJJراً 
industry  يJة التJات الفعليJه العمليJويقصد ب

إلJى ھذا تنقل التصميم إلى عالم الواقع وفُكك 
ثانويJJاً ، ) مفھومJJاً (سJJبعة وعشJJرون عنصJJراً 

ويمثل المصادر التJي  inspirationوا6لھام 
جأ إليھا المصممين 6قتراح وتمثيل اFفكJار يل

إلJJJى ھJJJذا الجديJJJدة للشJJJكل المعمJJJاري وفُكJJJك 
ثانويJJJاً ) مفھومJJJاً (سJJJبعة وعشJJJرون عنصJJJراً 

ويقصد بھJا language أيضاً ، وأخيراً اللغة 
ا6شJJارات المسJJتخدمة مJJن قبJJل المعمJJاريين 

JJJJن رؤيتJJJJر عJJJJبعة تھم ، وتـللتعبيJJJJمن سJJJJض
ُمسJتنتجاً . اً ثانويJ) مفھومJاً (وأربعين عنصراً 
 mapن القوى التصميمية ـبالتالي مخططاً م

of design force اريJJJة يللمعمJJJربعFن ا
، معتبJراً  )- 5شكل رق,م (و  )- 4شكل رقم (

فJJJي الوقJJJت نفسJJJه أن ھJJJذا المخطJJJط يمكJJJن 
إعتماده في تحليل نتاجات لمعماريين آخJرين 

وف,,رت ھ,,ذه الطروح,,ات م,,دى واس,,ع م,,ن . 
اريي ا5ش,,,كال العوام,,,ل المھم,,,ة ل,,,دى معم,,,

الح,,رة والع&ق,,ة فيم,,ا بي,,نھم الت,,ي يمك,,ن أن 
تنظم وفقاً إلى ھيكلية ھرمية لزيادة توض,يح 

   . [12] ھذه المفاھيم التفصيلية
مص,,طفى أمJJا بالنسJJبة إلJJى طروحJJات 

أثJر برنJامج تنميJة القابليJات "  2007/  كامل
، فقJJد حJJاول  "ا6بداعيJJة علJJى طلبJJة العمJJارة 

JJJع وتنميJJJاً لرفJJJاء منھجJJJة بنJJJة ا6بداعيJJJة القيم
للطالب المعماري مستنداً على مفھوم ا6بداع 

ي ؛ ـJJJJـومسJJJJتنتجاً منJJJJه مفJJJJردات رئيسJJJJية ھ
JJJس ـالطJJJة ، التحسJJJة ، ا6فاضJJJ2قة ، المرون

ومJJن ثJJم البحJJث عJJن . للمشJJك2ت واFصJJالة 
أداة لقيJJJاس القJJJدرة علJJJى التفكيJJJر ا6بJJJداعي 

قسJم   -وتطبيقھا على طلبة المرحلة الخامسJة
الجامعJJة التكنولوجيJJة ،  -المعماريJJة  الھندسJJة

تميJJزت ھJJذه اFداة بJJين قيJJاس إختبJJار الJJذكاء 
 convergentي ــــJJJJـكونJJJJه تفكيJJJJر تقارب

thinking ب تقJJJJذي يتطلJJJJـالJJJJات ـJJJJديم إجاب
صJJJحيحة ، وبJJJين التفكيJJJر ا6بJJJداعي كونJJJه 

الJذي  divergent thinkingتفكير تباعJدي 
يتطلب تقديم حلJول مناسJبة ومتنوعJة ويتميJز 

مستنتجاً أن جميJع الطلبJة ھJم . التعبير الحر ب
مبJJJJدعون إلJJJJى حJJJJٍد مJJJJا ، أي أن القJJJJدرات 
ا6بداعية موجودة لJديھم لكنھJا متفاوتJة حيJث 

تنمJJو ھJJذه المواھJJب . الفJJروق كميJJة Y كيفيJJة 
ا6بداعيJJJة إذا أُعطJJJي الطالJJJب الفرصJJJة Fن 
يعمل وُينقب بنفسه وُيسجل م2حظاته ويقيس 

ويضJJع الفرضJJيات ويضJJيف ويسJJتنتج ويتنبJJأ 
والتصJJاميم وينفJJذھا ، ويتفJJوق الطلبJJة الJJذين 
أُخضعوا إلى تمرين فJي برنJامج ا6بJداع فJي 
نوع اFفكار المقدمة وبالتالي يصJبحون أكثJر 
تفوقاً في أصالة اFفكJار ومرونتھJا وط2قتھJا 

ية ـJJJـوإفاضJJتھا والتحسJJJس للمشJJJك2ت الرئيس
JJJية لتحقـوھJJJر الرئيسJJJـي العناصJJJل يـJJJق الفع

  . [13]عي ا6بدا
وحيJJJث أن الطروحJJJات آنفJJJة الJJJذكر  

JJJزت علJJJميمية وأدوات ـركJJJة التصJJJى العملي
التفكيJر بھJJا وتأثيرھJJا علJى مھJJارة المعمJJاري 
فJإن ھنالJJك مJن الطروحJJات مJا ركJJزت علJJى 
الكفاءة التقنية للمعماري في إظھJار أفكJاره ، 

JJJJدرج فJJJJـوتنJJJJار العJJJJذا ا6طJJJJن ـي ھJJJJديد م
ق,زاز الالطروحات ، سنختار منھا طروحJات 

تقنيJJJJJات " ى ــJJJJJـالتJJJJJي ركJJJJJزت عل 2008/ 
JJJا فJJJة ودورھJJJومات اليدويJJJميم ـالرسJJJي التص

موضJحًة أن للرسJومات اليدويJة " المعماري 
دور كJJJJأداة للتفكيJJJJر التصJJJJميمي وللتواصJJJJل 
والتفسير والتعليل ، حيث يلجأ المعماري إلى 
الرسJJJJم اليJJJJدوي التخطيطJJJJي خ2JJJJل الطJJJJور 

FكثJJر المبكJJر مJJن التصJJميم لكونJJه الوسJJيلة ا
وأن . تكيفJJJاً للتعبيJJJر عJJJن اFفكJJJار المبدعJJJة 

ھنJJJاك ث2ثJJJة أنمJJJاط مJJJن التفكيJJJر يلجJJJأ إليھJJJا 
المعماري للوصJول إلJى مرحلJة ا6ستكشJاف 
فJJي التفكيJJر التصJJميمي الُمJJدعم بالرسJJومات 

 analyticalاليدوية وھي ؛ التفكير التحليلي 
thinking  ىJJة علJي المحافظJاعد فJث تسJحي

JJJة المـالقيJJJى ود المتنوعJJJا علJJJروض تطبيقھJJJف
التصJJميم وُتقلJJص المعلومJJات وُتركJJز العJJين 

ومJن  على عنصر أو عناصر محدودة منJه ،
والتفكيJJJر ،  bubble diagramھا ــJJJـأمثلت

 retrospective thinkingا6سJJJترجاعي 
الذي ُتبتكر فيه الرسومات حيث يكون ھنالJك 
تبني وتكيف لUشJياء مJن الJذاكرة ، والتفكيJر 
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بإسJتخدام  speculative thinkingالتJأملي 
الرسJومات للتأمJل فھنالJJك دوافJع لJذلك بJJدون 

يتضJJح ممJJا سJJبق أن . ر ـJJـھJJدف عقلJJي مباش
ھذه الطروحات قدمت آليات لتطJوير التفكيJر 

JJJـفJJJال المشJJJتخدام ـي مجJJJميمية بإسJJJكلة التص
  . [14]مھارة وتقنيات الرسم اليدوي 

JJJا سJJJ2ل مJJJن خJJJروز ـمJJJظ بJJJبق ي2ح
المھJJJJارة الفكريJJJJة ألة مھمJJJJة أY وھJJJJي ـJJJJـمس
الب فJJJJي حJJJJل المشJJJJاكل التصJJJJميمية ـJJJJـللط

إذ يتبJJين مJJن خ2JJل . وإمكانيJJة ا6بJJداع فيھJJا 
الطروحJJJات ومJJJن خ2JJJل الممارسJJJة العمليJJJة 
ضمن المجال المعماري اFكاديمي تباين فJي 
مسJJJتوى الطلبJJJة فJJJي إسJJJتجابتھم للتوجيھJJJات 

وانب المھمJJJJة ـJJJJـوكفJJJJاءتھم فJJJJي إلتقJJJJاط الج
تصJJميمية لمشJJروٍع مJJا المرتبطJJة بالمشJJكلة ال

والتعبيJJJJر عنھJJJJا كتابيJJJJاً أو لفظيJJJJاً ومJJJJن ثJJJJم 
مJJJن ھنJJJا . تجسJJJيدھا فJJJي الشJJJكل المعمJJJاري 

عJدم " تبرز مشكلة البحJث التJي تJنص علJى 
وجJJود تصJJور واضJJح عJJن طبيعJJة المھJJارة 

" الفكرية عند الطالب المعماري ومسJتوياتھا 
الكشJف عJن طبيعJة " أما ھدف البحث فھو . 

ة ومفرداتھJJا ومسJJتوياتھا ـJJـــالمھJJارات الفكري
رض مJJJJن الطالJJJJب المعمJJJJاري ــJJJJـالتJJJJي يفت

، " ة المشJJاكل التصJJميمية ـJJـإكتسJJابھا لمعالج
  : وتضمن منھج البحث الخطوات التالية

بنJJاء إطJJار نظJJري عJJن المقصJJود بالمھJJارة - 
  .الفكرية ، التفكير ، والتفكير ا6بداعي 

تطبيJJق المفJJردات الُمستخلصJJة عJJن عينJJات - 
مJن نصJوص لشJرح أفكJار تصJميمية ُمنتخبة 

لمشJJاريع معينJJة لطلبJJة مJJرحلتين مJJن مراحJJل 
 . قسم العمارة 

 .إستخ2ص النتائج وا6ستنتاجات - 
 ا+طار النظري 5- 

ور شJJامل عJJن ـJJـلغJJرض إعطJJاء تص
JJار ـطبيJJرح ا6طJJيتم طJJة سJJارة الفكريJJعة المھ

النظري لھا بعد التطرق إلى الجوانJب التاليJة 
، ع2قة التفكير بالمھJارة ؛ المقصود بالتفكير 

و التفكيJر الحJرج ، التفكيJر المبJدع ، ـ،  ما ھ
مفJJردات مفJJردات عمليJJة التفكيJJر ، وأخيJJراً ال

 .اFساسية للمھارة الفكرية
   ما ھو التفكير ؟1-5 

  

ى ـJJJـتعJJJد السJJJيطرة علJJJى التفكيJJJر أعل
درجات الفعل اFخ2قي الحضاري وفقJاً إلJى 

Charles Darwin [15]  رىJوي ،Peter 
Facione  قJب أن يتحقJأن المفكر الفعال يج

مJJن شJJرطين أساسJJيين ؛ اFول ھJJو الرغبJJة 
، والثJاني  willing to think  فJـي التفكيJر

،  able to thinkھJو القJدرة علJى التفكيJر 
يتطلJJب ذلJJك مJJن اFول مJJا يسJJمى با6سJJتعداد 

disposition ،  ارةJاني المھJويتطلب من الث
skill JJن عمليJJوب مJJو ـ، والمطلJJر ھJJة التفكي

تحديJJJد المشJJJاكل التصJJJميمية أوYً ، وفھمھJJJا 
   [16]ثانياً ، وخلق الحلJول التصJميمية ثالثJاً 

 :إذ يتضمن فن التفكير باFشياء ما يلي . 
 .ربط الموضوع بالنھايات الصحيحة - 
 -JJفFض اJJن بعJJث عJJـالبحJJة التJJي ـكار العام

 .تختزل الكل 
نبيJJة السJJعي الجJJاد لتنظJJيم كJJل اFمJJور الجا- 

 . [17]المحيطة بھا 
  :أنماط التفكير 2-5 

JJى أنمJJر إلJJن النظJJن ـيمكJJر مJJاط التفكي
جJJJانبين ؛ اFول مJJJن جانJJJب مسJJJتوى عمليJJJة 

والثاني من جانب تباين الدور الذي ، التفكير 
يقوم به كل نمط والذي يمكن تسميته بالتفكير 

JJJJJد ـالمJJJJJول فقFب اJJJJJبة للجانJJJJJركب ، فبالنس
JJJJJJفت ث2ثJJJJJاطـوصJJJJJاين للتفك ة أنمJJJJJJر تتبJJJJJJي

  :بمستوياتھا ودقتھا وموضوعيتھا 
عJJام ، ويكJJون كنJJوع مJJن التJJدفق الفكJJري  1-

الJJواعي غيJJر المسJJيطر عليJJه والJJذي قJJد يفيJJد 
المصمم لكنه Y يستخدم كJأداة تفكيJر أساسJية 

  .Fنه عشوائي وغير منظم 
 imaginativeير التخيلJJJJي ـــJJJJـالتفك 2-

thinking  ورJJمم أمJJه المصJJف بJJذي يصJJال
فJJي الواقJJع ومJJن ثJJم يفكJJر ويتخيJJل موجJJودة 

  .سيناريو لمشروع معين ، لكنه ليس حقيقياً 
 thinkingتدYلي ـJJJJJJJJJJJـير ا6سـJJJJJJJJJJJـالتفك 3-

reasoning  يJJJوعي ذاتJJز بJJل ُينجJJو فعJJوھ
تمر كمحاولJJJة للسJJJيطرة علJJJى ـJJJـوببحJJJث مس

إتجاھية التفكير نحو بعJض النھايJات الُمنتجJة 
المقصJJJJودة ويتطلJJJJب ذلJJJJك تجJJJJاوز بعJJJJض 

  .العقبات 
This is self - consciously don 
with deliberate attempt to control 
the direction of thought toward 
some intended end product but 
where some obstacles have to be 

overcome [16] . 
ي وھJJJو ـJJJـأمJJJا بالنسJJJبة للجانJJJب الثان

ير المركJJب فقJJد وصJJفت الطروحJJات ـJJـالتفك
واع التفكيJJJر يمكJJJن ـJJJـمJJJن أن السJJJابقة الكثيJJJر
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JJJي ؛ ا6بJJJواع ھJJJعة أنJJJا بتسJJJداعي ، ـإيجازھ
JJJJJـالعلJJJJJـمي ، المنطJJJJJوق ـقي ، المعرفJJJJJي ، ف

المعرفي ، الخرافJي ، التسJلطي ، التJوفيقي ، 
 .  [18]والُمساير 

ير المن,,,,,,,تج ـات التفك,,,,,,,ـــ,,,,,,,ـإستراتيجي3-5 
productive thinking strategies :  

عJJدة إسJJتراتيجيات  بJJاحثينوصJJف ال
لتفكير الُمنتج المرتبطة بسايكولوجية التفكير ل

التJي يJدخل فJي إطارھJا الجانJب الشJعوري ، 
إذ تباينJJت ھJJذه ا6سJJتراتيجيات بعضJJھا عJJن 
البعض في جوانب معينة وإلتقت في جوانJب 

  :أخرى منھا 
 ة ا5ول,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ىـا+ستراتيجي,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1-3-5

التJJJي  ) :/Bartlett  1958ةـإستراتيجي,,,(
  ھما ؛ركزت على نوعين من التفكير 

 thinking inالتفكي,ر بالنظ,ام المغل,ق- أ
closed system   : ادJJى إعتمJJتند علJJيس

ظم وفقJJJJاً ـJJJJـعناصJJJJر محJJJJدودة ، ُترتJJJJب وُتن
لع2قات متنوعة تعتمد علJى المنطJق الشJكلي 

ينقسJم ھJذا النJوع . المستند على الرياضJيات 
ا ؛ ــــــــJJJJJJJJJـإلJJJJJJJJJى نJJJJJJJJJوعين آخJJJJJJJJJرين ھم

ئمJJاً حيJJث توجJJد دا  interpolationا6قحJJام
نقطة نھاية معينة ، وبعJض الJدYئل المتJوفرة 

JJJد ھJJJل ويعتمJJJى الحJJJول إلJJJق للوصJJJذا ـكطري
النJJوع علJJى ا6تجاھيJJة فJJي التفكيJJر ، والثJJاني 

حيJث يوجJد   extrapolationھJو ا6سJتقراء
في ھذا النوع بعض الدYئل مثJل نقطJة نھايJة 

، فھJي إمJا يجJب  terminal pointالطJرف 
 .كتشف أو ُتنشأ أن تُ 

 adventurous رــ,,,ـالتفكي,,,ر المغام -ب
thinking  : دىJسلوب على مFيعتمد ھذا ا

نجاح الربط بين عناصر لم يكJن مJن المعتJاد 
وف ترابطھJJJا مJJJع بعJJJض بطريقJJJة ـJJJـأو المأل
  . [19] ناجحة 

يمكن لك2J النJوعين مJن التفكيJر النجJاح ، أو 
أن يجJJرب أحJJدھما فJJإن لJJم يJJنجح يمكJJن أن 

  .يجرب اPخر 
ھنالJJك مJJن :  ة الثاني,,ةـ,,ـراتيجيا+ست 2-3-5

البJJJاحثين مJJJن صJJJنف التفكيJJJر الُمنJJJتج إلJJJى 
  : نوعين آخرين ھما 

 divergentير التباع,,,,دي ــــ,,,,ـالتفك -أ 
thinking  :د بJJJJJJJJـويقصJJJJJJJJـه توســJJJJJJJJيع ـ

elaboration  دودJJJJال المش وأحJJJJـمجJJJJكلة ـ
المطروحJJة فJJي كJJل ا6تجاھJJات ودفعھJJا إلJJى 

JJJاـمديJJJسFبب اJJJل السJJJوى ، ولعJJJس اتھا القص

الJJJذي يJJJدفع نحJJJو مثJJJل ھJJJذا التفكيJJJر ھJJJو أن 
ون غيJJJر ـمJJJا تكJJJ المشJJJكلة المطروحJJJة عJJJادةً 

2ً عJJJJن ضJJJJبابية ـJJJJـمسJJJJتقرة المعJJJJالم ، فض
JJJھFـاJJJذي يجJJJر الJJJمFھا اJJJعل ـداف وغموض

المصمم ينحى بإتجJاه َطJرق كJل ا6حتمJاYت 
ونبذ القرارات وا6عتقادات الُمسبقة ، وھناك 

 softمJJن يسJJمي ھJJذا النJJوع مJJن التفكيJJر بJJـ 
thinking  الذي من خصائصه:  

،   playوماتــــJJJJJJJJـاللعJJJJJJJJب بالمعل -
  .  humor، الظرافة  ambiguityالغموض

يتطلب توجھJاً مفتJوح النھايJة ، يبحJث عJن  -
البدائل مع عدم وجود جواب واضJح ومحJدد 

  .للمشكلة 
  .يقاس من خ2ل ا6ختبارات ا6بداعية  -
  .  مرتبط أكثر بعمل الفنانين والمصممين -

 convergentير التق,,,,اربي ــ,,,,ـالتفك -ب
thinking  :ن التفكJJJJJوع مJJJJJو نJJJJJـوھJJJJJير ـ

لعمليات إتخاذ القرار  ا6ختزالي يحدث نتيجةً 
التي تمت فJي المرحلJة السJابقة ويكJون ھدفJه 
تقيJJJيم الحلJJJول العامJJJة أو الجزئيJJJة التJJJي تJJJم 

JJJا بغJJJائي ، ـإعطاؤھJJJل النھJJJول للحJJJية الوص
ن إتجJJاه وعلJJى النقJJيض مJJن النJJوع اFول فJJإ

التفكير ھنا يكمن في التقليص والتجميد الJذي 
يحدث في ذھن متخذ القJرار لتجنJب دورانيJة 

، وفي ھذه المرحلة من التفكير يكون  المسار
   على المصJمم ا6سJتعانة بJبعض المعـJـايير

criteria's ةJJول المطروحJJيم الحلJJرض تقيJJلغ
الممكنJJJة 6ختيJJJار  alternativesدائل ـJJJـوالب

Jوع . ا الم2ئم منھJذا النJمي ھJن يسJك مJوھنال
الJذي مJن  hard thinkingمJن التفكيJر بالJـ 

  :خصائصه 
،  reason ، ا6سJJتدYل  logicالمنطقيJJة  -

JJانة والتماسJJاس ، الرصJJي القيJJة فJJي ـالدقJJك ف
  .الناتج ، والواقعية 

ية ــJJJJJـيتطلJJJJJب مھJJJJJارات تحليليJJJJJة إستنباط -
  .للوصول إلى أجوبة معرفية واضحة 

التقاربيJJة أو التجميعيJJة بعJJدد  تقJJاس القJJدرة -
المشاكل المألوفة ا6ختبار والمرتبطة بالقدرة 

 . التي يوفرھا العلم 
متعلق أكثJر بJالمنظرين والمصJممين الJذين  -

 analyticalيستندون على التفكير التحليلJي 
thinking .  

يعتقد البعض أن المشJاكل التصJميمية 
JJلوب التباعJJسFى اJJد علJJود ـتعتمJJع وجJJدي م

ي فJJJي بعJJJض ـJJJـاجJJJة إلJJJى التفكيJJJر التقاربالح
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خطوات التصميم ، ويظھر ھنا أيضJاً إعتمJاد 
التصJJJميم علJJJى ك2JJJ اFسJJJلوبين فJJJي التفكيJJJر 

  . [20]المنتج 
ير ـ,,,,,ـالتفك : ا+س,,,,,تراتيجية الثالث,,,,,ة 3-3-5

عتبJJر قJJد يُ :  creative thinkingالمب,,دع 
ا6بJJداع مفھJJوم مJJرتبط أكثJJر باFعمJJال الفنيJJة 

لنحتيJJJة وكJJJل اFشJJJكال ذات ية واـJJJـوالموسيق
اFبعاد الث2ثية ، لكنJه إرتJبط مJؤخراً بJالعلوم 
المختلفة كالطبية والفلسفية وا6دارية ، ولكي 

وفر فيJJJه ـJJـيكJJون الشJJيء مبJJJدعاً يجJJب أن يت
أشJJJياء عJJJدة منھJJJا ؛ الحريJJJة فJJJي التفكيJJJر ، 

تاحية ، القJJJدرة علJJJى اللعJJJب بمعالجJJJة ـJJJـا6نف
المJJألوف  اFشJكال والمعلومJات ، وربمJJا أخJذ

وتحويلJJه إلJJى شJJيء غيJJر مJJألوف ، أي خلJJق 
شJJJيء بطريقJJJة أو بJJJأخرى أصJJJيل وجديJJJد ، 

الJJربط بJJين اFشJJياء " ومJJن تعJJاريف ا6بJJداع 
" . واFفكJJJار التJJJي لJJJم تكJJJن مرتبطJJJة سJJJابقاً 

ولخلJJJق اFفكJJJار الجديJJJدة ، ھنالJJJك مJJJرحلتين 
  :  Dr. Mark Lewisمختلفتين وفقاً إلى 

تJJاج أكبJJر عJJدد بھJJدف إن د اFفكJJارـJJـتولي 1-
ا ؛ ـJJـ، وتسJJتند علJJى عJJاملين ھم ھJJاممكJJن من

  .التنويع والكمية 
بھدف   ideas selectionإختيار اFفكار 2-

إختيJJار أفضJJل اFجوبJJة للمشJJكلة المطروحJJة 
مJن خ2Jل كميJJة اFفكJار ھJJذه ، وتسJتند علJJى 

اعد علJJى ــJJـمجموعJJة مJJن التقنيJJات التJJي تس
 وكات الذھنيJJJJJةــــJJJJJـإزالJJJJJة مJJJJJا يسJJJJJمى بالبل

mental blocks اتJJن تقنيJJر  ، ومJJالتفكي
   : [21]المبدع ھي 

 ًAعص,,ف ال,,ذھن : أوBrainstorming : 
تسJJتند ھJJذه ا6سJJتراتيجية علJJى عمليJJة حشJJد 
مجموعJJة مJJن اFشJJخاص لغJJرض تحفيJJزھم 
6نتJJاج أفكJJار جديJJدة فJJي وقJJت قصJJير جJJداً ، 

يمكJJJJن للشJJJJخص وحJJJJده أن يجJJJJرب ھJJJJذه و
نتاجيJJة الطريقJJة لكنھJJا تكJJون أكثJJر فاعليJJة وإ

بوجود مجموعة أشخاص ، الھJدف الرئيسJي 
ن ھJJJو تبJJJادل ـــJJJـمJJJن جلسJJJات عصJJJف الذھ

مجموعة من اFفكار التJي ستصJبح فيمJا بعJد 
نواة للتفكير بسلسلة من أفكJار أخJرى غيرھJا 

جلسJJJات عصJJJف الJJJذھن يجJJJب أن تكJJJون . 
الصحيحة تواصلية ضJمن أجJواء مJن اللعJب 

به بتفجيJJJJر اFفكJJJJار ـــJJJJـوالحريJJJJة وھJJJJي أش
explosion of thought  ضJاك بعJوھن ،

 :ا6قتراحات لعصف الذھن الفعال 

 - ًYان  فكر أوJحكام فيما بعد ، إذا كFوطبق ا
لديك فكرة أخرجھJا فJوراً ، Y يھJم كJم تكJون 

دو أنھJJا Y ـJJـبسJJيطة أو حتJJى سJJاذجة ، أو تب
تعمل ، ربما في البدء تكون كذلك ، أكتب أو 
 إرسJJJم أي شJJJيء يخطJJJر فJJJي البJJJال يتعلJJJق

بالمشJJكلة Y يھJJم مJJدى كفاءتھJJا الوظيفيJJة أو 
 Yم وJJJJد أو أي حكJJJJف أي نقJJJJة ، وقJJJJالجمالي

 .تحاول تعديل أو تنظيم فكرك 
سأل أسئلة محفزة ، ما ھو الغرض منھا ؟ إ- 

، كيJJف سJJتعمل ؟ ، مJJن سيسJJتعملھا ؟ ، مJJن 
 .سينظر إليھا ؟ 

حJJاول اللعJJب بJJاFدوار أو تبJJادل اFدوار ، - 
ون ومحاولJJة ــJJـن الزبمJJث2ً كJJأن تكJJون مكJJا

 .معرفة ماذا يطلب 
كير بكيفيJJJة ــJJJـقJJJّيم أفكJJJارك المتولJJJدة والتف- 

  .إدراكھا بالبعد الثالث 
ولعصJJف الJJذھن الفعJJال ھنJJاك ث2ثJJة 
قواعد ھي ؛ كل اFفكار ھي مقبولJة ، الحكJم 

ؤجل وY إضJJJJافات أو ـJJJJـعليھJJJJا يجJJJJب أن ي
تعJJدي2ت أو نقJJد FفكJJار اPخJJرين ، يجJJب أن 

JJون ھنالJJن الليكJJي مJJو حقيقJJـك جJJذا ـJJعب وھ
يشJJJجع الفJJJرد أو الجماعJJJة علJJJى الك2JJJم أو 
الكتابJJJJة أو الرسJJJJم عJJJJن أي شJJJJيء يJJJJرتبط 

 .  [22]بالمشكلة 
 Synecticير التركيب,,,يـــ,,,,ـالتفك: ثاني,,,اً 

thinking   : تراتيجيةJJJذه ا6سJJJاول ھJJJتح
الجمع بين اFشياء أو اFفكار غير المترابطة 

كلة أو الحل لخلق طرق جديدة في رؤية المش
الھدف ھو التحJول عJن الحلJول الخطيJة أو . 

المنطقيJJة الموجJJودة فJJي الJJذھن إلJJى تفحJJص 
أكثر من البحث " تعريف المشكلة "  وإختيار

عن أجوبة والذي قد تنتقد بھا طريقة عصJف 
ومJJن مميزاتھJJا ؛ أنھJJا أكثJJر ھيكليJJة . الJJذھن 

نھJJJا تشJJJجع بعJJJJض إمJJJن عصJJJف الJJJذھن ، 
Jفكار وترفض أخرى كونھFة ، اJر عمليJا غي

جأ إلJJJJى إسJJJJتخدام ا6سJJJJتعارة بمختلJJJJف ــJJJJـتل
أشكالھا ، ُتستعمل فرديJاً أو بوجJود مجموعJة 
، اFفكJJار المتولJJدة Y يJJتم تجاوزھJJا بصJJورة 
صJJارمة كمJJا فJJي عصJJف الJJذھن ، المصJJمم 
يحJدد جJزء أو كJJل المشJكلة ، وأخيJراً تحتJJاج 

ذه ا6سJJتراتيجية إلJJJى خطJJوات تحويليJJJة ــJJـھ
 . [23]التصميمية 6نتاج اFفكار 

  :إتجاھية التفكير 4-5 
بسJJبب تضJJمن عمليJJة التفكيJJر سلسJJلة 

كيرية كتشJJJكيل ـJJJـمعقJJJدة مJJJن المھJJJارات التف
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المفاھيم وتنظيم المعلومات وا6ستيعاب وحل 
المشاكل ، فإن ھذه العملية وبرأي العديد مJن 
الُمنظرين تسلك إتجاھات معينة منھJا ا6تجJاه 

أو النظJJر مJJن  العمJJودي أو اFفقJJي أو الحJJر
ا مختلفJJJة ، فبالنسJJJبة للمعمJJJاريين فقJJJد ـJJJـزواي

تنوعت آراؤھم بھذا الصدد فمJنھم مJن يراھJا 
عملية خطية ومنھم من يراھا عملية متوازية 

إذ . ، ويراھJJا آخJJرون مسJJألة خيJJارات عJJدة 
أھميJJJة موضJJJوع السJJJيطرة  LawsonيJJJذكر 

علJى إتجاھيJة اFفكJJار ونوعيتھJا ، فالشJJخص 
ك إسJJتراتيجيات التفكيJJر مھمJJا حJJاول أن يسJJل

المبدع ف2 بJد أن يحصJل مJا يسJمى بJالجمود 
مJJJJث2ً أن  direction inertiaوجھي ـJJJـالت

يقضي الشخص وقتJاً طJوي2ً فJي حJل مشJكلة 
مJJا مJJع معرفتJJه بكJJل الخطJJوات وا6جJJراءات 

Jا أسJـ ـالمطلوبة ويحصل ضمن ھذه مJماه ب) 
 paradoxes of)  مفارقJة التفكيJر المبJدع

creativity .  رحJد إقتJوقEven Edward 
طJJريقتين 6تجاھيJJة التفكيJJر ؛ اFولJJى أسJJماھا 
التفكيJJر العمJJودي ، وھJJو النJJزول بعمJJق فJJي 

ير بالمشJJكلة وإسJJتخدام التفكيJJر كJJأداة ـJJـالتفك
 digأشJJJبه بعمليJJJة الحفJJJر لUسJJJفل وبعمJJJق

holes deeper & bigger   ةJوالطريق ،
الثانيJJة أسJJماھا التفكيJJر الطرفJJي أو الجJJانبي 

lateral thinking  ىJJJل علJJJيتك Y ذيJJJال
الموضJJوع بأسJJره وإنمJJا يقJJود بإتجJJاه الحفJJر 
 2JJJJرى أن كJJJJة ، ويJJJJرى جانبيJJJJات أخJJJJبمكان

   . [24]الطريقتين مفيدة في مجال التصميم 
أمJJا بالنسJJبة لمجJJال العمJJل اFكJJاديمي 

JJد أن ُمJJذي فيعتقJJو الJJد ھJJميم الجيJJدرس التص
ام الطلبJJة إلJJى التفكيJJر بحريJJة ــJJـيوجJJه إھتم

فاء حول المشJكلة دون وضJع تصJورات وص
 Regإذ إقتJرح كJل مJن . مسJبقة لنJوع الحJل

Talbot & Robin Jacques ـطريقJJة ـ
 problem" لعبة تعريف المشكلة " أسموھا 

identification game : PIG  دJJي قJJالت
تكJJJون أداة التصJJJJميم فJJJي الواقJJJJع العملJJJJي ، 
والفكJJJJرة ھJJJJي أن المصJJJJمم ُينقJJJJي المشJJJJكلة 

JJJJى مسJJJJلھا إلJJJJارة مفويوصJJJJـتوى عبJJJJھومة ـ
وقصيرة والتJي مJن خ2لھJا يمكJن أن ُتعJرف 

 cruciallyات المعقJJJدة والحرجJJJةــJJJـالع2ق
problematic relationships  ، وأطراف

ھي مJا إعتبراھJا ) أي الع2قات(ھذه المشكلة 
ويمكJJن  problem pairsبة ـJJـأطJJراف اللع

)  خمسJJJة خJJJدع فكريJJJة (دھا إسJJJتخدام ـJJJــبع

five mental tricks  وھي بسؤال المصمم
ا واFشJJJخاص ــJJJـفJJJي أن يفكJJJر بJJJربط القضاي

، تعJارض   complicationبع2قات ؛ تعقيد
conflict ـ، تنJJJJJJJJJاقض ـcontradiction  ،
  .  [25]، والتشابه  chanceالفرصة 

أما بالنسبة للمعماريين فتتنوع الرؤى 
JJJميمية ، ـفJJJكلة التصJJJر بالمشJJJألة التفكيJJJي مس

ا عمليJة تفكيJر متJواٍز فيراھا البعض على إنھ
إذ . ، ويراھJJJا الJJJبعض اPخJJJر بأنھJJJا خطيJJJة 

أن عمليJJة التفكيJJر تكJJون  BroadbentيJJرى 
متوازيJJة حيJJث يتقJJدم المصJJمم ببسJJاطة مJJن 

كل أو ـJJJـالتفاصJJJيل إلJJJى التكJJJوين الفضJJJائي ك
بالعكس ومھارة المصمم تفعل فعلھJا فJي ھJذا 
الجانJJب وھJJو فJJي إمكانيJJة العمJJل بJJآٍن واحJJد 

الصJغرى والمقJJاييس الكبJJرى  علJى المقJJاييس
، فتJJتم ھJJذه العمليJJة ) أو بJالمخطط والواجھJJة(

متعJJددة  sketch’sة ـJJـبعمJJل مخططJJات أولي
 CalatravaأمJا  . [26]ُتنقي وُتھذب الفكرة 

وارات ـJJـفيعتمJJد علJJى مJJا يمكJJن تسJJميته بالح
 sustain severalدةـــJJJـالمتعJJJددة السان

conversation   ةJJوليFات اJJع المخططJJم
ھار ــJJJـينجزھJJJا بمختلJJJف تقنيJJJات ا6ظالتJJJي 

)JJJJـتخطيJJJJـط ، مائJJJJخ... وب ، ـي ، حاسJJJJإل (
 Y ، بابيةJJJJاحات الضJJJJمن المسJJJJث ضJJJJوالبح
تتطلب ھJذه العمليJة حسJب رأيJة إنتJاج بJدائل 
وإنمJJا السJJير بطريJJق الحJJل الواحJJد وا6تجJJاه 

يجب أن تدع : " الخطي في التفكير ، ويقول 
الJة الفكرة تُجول وتتقJدم إلJى أن تصJل إلJى ح

ا6قناع وذلك بعد نقJدھا وربمJا تركھJا والبJدء 
بJJJJJأخرى لكنھJJJJJا ليسJJJJJت فكJJJJJرة إختيJJJJJارات 

options  ةJJJة خطيJJJا عمليJJJث " . ، إنھJJJويبح
ة للتطJJوير مثJJل ـJJـآخJJرون عJJن الفكJJرة القابل

، أي  Richard Mac CormacالمعمJJار 
البحJث عJن جانJJب ثJائر فيھJJا ، ونفJس الJJرأي 

ى الذي أطلق عل Phillipe Starckللمعمار 
 capturing) إلتقاط عنف الفكJرة  (العملية 

the violence of ideas [27] . 
 Coreير المرك,,,ز ـــ,,,ـمھ,,,ارات التفك5-5 

thinking skills :  
JJJم ـبعJJJرف د أن تJJJرات التعJJJي الفقJJJف

السابقة على أھم مفردات مھارة التفكير سيتم 
رة إلJJJى مJJJا يسJJJمى ــJJJـالتطJJJرق فJJJي ھJJJذه الفق

JJJة المركJJJارات التفكيريJJJل . زة بالمھJJJإذ أن ك
العمليJJات آنفJJة الJJذكر سJJيتطلب منھJJا أن تJJتم 

JJات ـوفJJJاً لعمليJJJتم وفقJJJيلية تJJJارات تفصJJJق مھ
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إدراكيJJة متخصصJJة نسJJبياً وھJJي أشJJبه ببنJJاء 
بلوكJJات تفكيريJJة ، وھJJذه المھJJارات ھJJي كمJJا 

  :يلي 
 -JJارات المJJركزة ـالمھfocusing skills  :

وھي محاولة إنتخJاب أجJزاء مJن المعلومJات 
Fال اJJJJف وإھمJJJJ2ل ؛ تعريJJJJن خJJJJرى ، مJJJJخ

المشاكل التي تشتمل على توضيح المتطلبات 
JJJرة ـ، طبيJJJت المحيYاJJJات ، الحJJJعة المتناقض

والغامضJJة ، وتحديJJد اFھJJداف التJJي تتضJJمن 
  .إنشاء إتجاه وغرض معين 

 informationومات لJـمھارات جمع المع- 
gathering skills  :ب البJJJJJـجلJJJJJيانات ـ

JJة ا6دراكيJJة للعمليJJواعي ، المطلوبJJل الJJة للعق
وتتضJJمن ؛ الم2حظJJة التJJي تعنJJي الحصJJول 
علJJى المعلومJJة مJJن حاسJJة واحJJدة أو أكثJJر ، 

ة معلومJJات ـJJـوبنJJاء اFسJJئلة التJJي تعنJJي رؤي
 .جديدة من خ2ل ا6ستفسار 

:  remembering skillsمھارات التذكر - 
ني خJJJJزن ـJJJJـوتتضJJJJمن ؛ الترميJJJJز الJJJJذي يع

 long دالمعلومات ضمن الذاكرة طويلة اFم
 term memory  يJذي يعنJوا6ستدعاء ال ،

ومات مJJJن الJJJذاكرة طويلJJJة ـJJJـإسJJJترجاع المعل
 .اFمد 

 organizing skillsالمھJارات التنظيميJة - 
تنظيم المعلومات لكي يتم إستخدامھا بشJكل : 

أكثر كفJاءة مJن خ2Jل ؛ المقارنJة التJي تعنJي 
م2حظة التشابھات وا6خت2فJات بJين كيJانين 

، والتصJJJنيف الJJJذي يعنJJJي التجمJJJع أو أكثJJJر 
ع وعنونJJJJة الكيانJJJJات وفقJJJJاً ـJJJJـضJJJJمن مجامي

لخصائصJJھا ، ثJJم التنظJJيم الJJذي يعنJJي عمJJل 
تتابعات لكيانات وفقاً إلى المعJايير الُمعطJاة ، 
وأخيراً إعادة ا6ظھار من خ2ل تغييJر شJكل 

 .المعلومة وليس أجزاءھا 
:  analyzing skillsالمھJارات التحليليJة - 

علJJى ؛ تحديJJد المكونJJات واFجJJزاء وتشJJتمل 
JJJJنمFد اJJJJھا ، تحديJJJJاط ـوخصائصpatterns 

وم2حظة طريقة ترابط العناصر مع بعضJھا 
 main ideas، تحديJJJد اFفكJJJار الرئيسJJJية 
 centralة ــJJJـوتحديJJJد العناصJJJر المركزي

elements ) د مفJJJث2ً تحديJJJـمJJJة ـJJJتاح ھرمي
 ) . اFفكار أو خط التفكير

:  generating skillsالمھارات التوليدية - 
وتتضمن كل مJن ؛ ا6سJتدYل والJذھاب أبعJد 
مJJن المعلومJJة المتJJوفرة بھJJدف تحديJJد الشJJيء 
الJJذي يمكJJن أن يكJJون فع2JJً صJJحيح ، التنبJJؤ 

وتدارك اFحداث المقبلة أو نتJائج أي حالJة ، 
ثJJم المعالجJJة والتطJJوير والشJJرح أكثJJر عJJن 

ثلJJJة ، أو أي طريJJJق إضJJJافة التفاصJJJيل واFم
 .معلومات ذات ع2قة 

:  integrating skillsالمھارات التكاملية - 
وتشير إلJى الJربط والجمJع بJين المعلومJات ، 

والجمJJJJJع بJJJJJين  summarizingالتلخJJJJJيص 
ومات الفعالJJJJJJJة ضJJJJJJJمن عبJJJJJJJارة ــــJJJJJJJـالمعل

، ثم إعادة   cohesive statementمتماسكة
ني تغييJJر ـالتJJي تعrestructuring JJالھيكلJJة 

ومات إلJJى شJJكل آخJJر لتكJJون ـJJـاكJJل المعلھي
 .كمعلومة جديدة 

:  evaluating skillsالمھارات التقييميJة - 
أي تخمJJين المعلومJJات التJJي تكJJون ذات قيمJJة 

JJJJJ2ل ؛ إنشJJJJJن خJJJJJس ـمJJJJJسFايير واJJJJJاء المع
ومات لعمJJJJل اFحكJJJJام ، والصJJJJحة ــJJJJـوالمق

  [28]والمصداقية وتعزيز صحة ا6دعاءات 
JJJح أن موضJJJك يتضJJJة ذلJJJوع خ2ص

المھJJارات التفكيريJJة يJJرتبط بأربعJJة مفJJردات 
رئيسJية ھJJي ؛ أنمJJاط التفكيJJر ، إسJJتراتيجيات 

JJJJـالتفJJJJة التفJJJJارات ـكير ، إتجاھيJJJJكير ، ومھ
يوضJح ) -1الجدول رقم( التفكير المركز ، و

إذ تساعد ھذه المفJردات وكمJا موضJح  .ذلك 
أدنJJاه فJJي تشJJخيص طبيعJJة المھJJارة التفكيريJJة 

ماري ـJJJـطالJJJب المعللمصJJJمم بشJJJكٍل عJJJام وال
بشكٍل خJاص ، ولJيس ذلJك فقJط وإنمJا تمييJز 
جوانJJب التبJJاين فJJي مھJJارات الطلبJJة بعضJJھم 

أولى ،  (عن بعض حسب المراحل الدراسية 
 (، وحسب الجنس )  إلخ... ة ، ـة ، ثالثــثاني
، وحسJJJب النJJJوع الJJJوظيفي )  ر ، أنثJJJىـJJJـذك

حي ، تعليمJJJJي ، ـJJJJـإداري ، ص (للمشJJJJروع 
، وھJJل خضJJع الطالJJب )  لJJخإ... يھJJي ، ترف

إلJJى توجيJJه مسJJبق 6سJJترتيجية تفكيJJر وآليJJة 
تفكير معينة حسب توجيه الفريJق التصJميمي 

 .المشرف عليه 
بعJJد أن تJJم توضJJيح بعJJض المفJJردات 
المرتبطة بمھارة التفكيJر سيصJار إلJى بلJورة 
ھJJJJJذه المفJJJJJردات ضJJJJJمن إنمJJJJJوذج فكJJJJJري 

يوضJح المفJردات ) -6ش,كل رق,م (إفتراضي 
لثانويJJة ، إذ لJJوحظ عنJJد تفحJJص الرئيسJJية وا

المفJJردات الرئيسJJية أنھJJا تتJJوزع بJJين ث2ثJJة 
  :محاور رئيسية 

محJJJJJور يھJJJJJتم بوصJJJJJف طبيعJJJJJة التفكيJJJJJر - 
  ) .نمطه ، وإتجاھيته(للشخص 
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محJJJJور يتعلJJJJق بآليJJJJة التفكيJJJJر ھJJJJذه ، أي - 
إسJJتراتيجيات التفكيJJر ، ويJJرتبط ھJJذا الجانJJب 
إلJJJى حJJJٍد كبيJJJر بالعوامJJJل النفسJJJية للشJJJخص 

بتكJJوين الشJJخص أو مكتسJJبة مJJن (بطJJة المرت
أو بطبيعJJJJة التوجJJJJه اFكJJJJاديمي ، ) المجتمJJJJع

للمدرسJJJة المعماريJJJة التJJJي ينتمJJJي إليھJJJا ، أو 
التوجه الخJاص بJالفريق التصJميمي للمرحلJة 

 .الدراسية 
والمحJJJور الثالJJJث يتعلJJJق بوصJJJف طبيعJJJة - 

مسJJJتويات المھJJJارات المتوافقJJJة مJJJع مراحJJJل 
الجانJJب مھJJم  إنجJJاز الفكJJرة المطلوبJJة ، وھJJذا

جJJداً فJJي تشJJخيص المھJJارة الفكريJJة للطالJJب 
إذ ستخضع مفردات ھذا المحور . المعماري 

للتطبيق على شروحات أفكار عينة عشJوائية 
ُمنتخبJJة مJJن الطلبJJة وسُتسJJتبعد مھJJارة جمJJع 

JJJة ـالمعلJJJارات التكامليJJJذكر والمھJJJومات والت
والتقييميJJة كJJون أن ا6ختبJJار سJJيكون ضJJمن 

والمرجJJع فقJJط ، ليJJه وقJJت محJJدد ومسJJيطر ع
ھو الخرين المعلوماتي المتوفر لJدى الطالJب 

.  
 ا+جراءات التطبيقية  6-

تھدف ھذه الفقJرة إلJى تحديJد اFسJس 
والمسJتلزمات اFساسJية للتطبيJق للتحقJق مJJن 

ومسJJJتوياتھا عنJJJد طبيعJJJة المھJJJارة الفكريJJJة 
  :وذلك من خ2ل كل من الطالب المعماري 

عتمJد البحJث إ: سلوب القياس وأدات,ه أ 1-6
 Qualitative scaleالقيJJJJJاس النJJJJJوعي 

JميـبنJوعيه ؛ ا6سNominal   ليJوالتسلس ،
Ordinal  رداتJJJJى المفJJJJا علJJJJم تطبيقھJJJJوت ،

الرئيسJJية اFربعJJة لQطJJار النظJJري المتعلقJJة 
مھارات مركزة ،  (بمھارات التفكير المركز 

مھJJJJJارات تنظيميJJJJJة ، مھJJJJJارات تحليليJJJJJة ، 
ا التJJJJي مJJJJع مؤشJJJJراتھ)  مھJJJJارات توليديJJJJة

تتضمن قيماً ممكنة تتوزع بين نوعي القيJاس 
وقJJJد تJJJم ذلJJJك بمJJJرحلتين ؛ اFولJJJى . أع2JJJه 

بتJJJأثير تطبيJJJJق المفJJJردات علJJJJى شJJJJروحات 
نتخبJJة مJJن الطلبJJة ، YفكJJار تصJJميمية لعينJJة مُ 

ثم إسJتخ2ص ھيمنJة بعJض المؤشJرات دون 
اFُخJJJJرى ، والثانيJJJJة بتحليJJJJل الع2قJJJJة بJJJJين 

أدق الع2قJة بJين المفردات اFربعة ، وبشكٍل 
وتJJJJم ترميJJJJز . المتغيJJJJرات شJJJJديدة الفاعليJJJJة 

، X1  ، X2المتغيJJرات للمفJJردات اFربعJJة 
X3  ،X4 ، X5  ، X6 ،X7  ، ... إلخ .  
  :طريقة القياس  2-6

  :يتلخص القياس با6جراءات التالية 

إخضJJاع مجموعJJة مJJن طلبJJة المJJرحلتين  1-
 - الثانية والثالثة فJي قسJم الھندسJة المعماريJة

الجامعة التكنولوجية إلJى إختبJار لمJدة سJاعة 
أفكJJارھم ) لفظيJJاً (ون فيھJJا كتابيJJاّ واحJJدة يصJJُف 

التصJJميمية لمشJJاريع تJJم تصJJميمھا مJJن قJJبلھم 
وسJJبق وأن أخضJJعوا إلJJى نقJJد تطJJويري مJJن 
قبل الفريق التصميمي المسؤول لكJل مرحلJة 

  :، إذ نص السؤال المطروح على ما يأتي 
 -يرة بي,ت لش,يخ عش,( لديك مش,روع 

 - للمرحلة الثانية ، ومستشفى العيون
إعط,اء  :المطل,وب ) للمرحلة الثالث,ة  

فكرة تصميمية مبيناً فيھا أھم ا5س,س 
والمنطلق,,ات ا5ساس,,ية الت,,ي أس,,تندت 
عليھ,,ا ف,,ي بن,,اء تل,,ك الفك,,رة وكيفي,,,ة 
تركي,,ب العناص,,ر بعض,,ھا م,,ع ال,,بعض 

  .معززاً ذلك بالرسومات اليدوية 
ية مJJJJJن ك2JJJJJ إنتخJJJJJاب عينJJJJJة عشJJJJJوائ 2- 

مJJن كJJJل  ) ط2JJJب 10( المJJرحلتين وبواقJJع 
 يعط,ي فك,رة-  )1 -ملح,ق رق,م (مرحلة ، و 

وعرضJھا  - مختصرة لما تتضمنه ك,ل عين,ة
على عدد من الُمستبينين مJن التدريسJيين مJن 
كJJJل فريJJJق تصJJJميمي إختصJJJاص معمJJJاري 

، وبواقJع ث2ثJة ) بدرجة دكتوراه وماجسJتير(
الثانيJJـة  (تدريسJJيين مJJن كJJل مرحلJJة دراسJJية 

  . )-2جدول رقم (، )  والثالثـة
يء ـJJـبمل)  تدريسJJي (يقJJوم كJJل ُمسJJتبين 3- 

 )-3B، والج,,دول رق,,م  -3Aالج,,دول رق,,م (
وبطريقة الملء اليدوي من قبلھم عJن طريJق 

  . في المربع المناسب) �(وضع ع2مة 
تJJJم أوYً إسJJJتخ2ص : أس,,,لوب التحلي,,,ل 3-6 

 -رقم الجدول (النسب المئوية لكل متغير في 
 ولجميع الُمسJتبينين )- 3، و الجدول رقم  2
شروحات  (لكل العينات العشرين )  6عدد  (

الخاضJJJعة للتطبيJJJق ، )  لUفكJJJار التصJJJميمية
ھذه النسب إلى ث2ثJة مسJتويات وثانياً تحويل 

التJJJي يتJJJراوح  ي للق,,,يمـتمرك,,,ز عال,,,؛  ھJJJي
 ، و �ورمJزه ) مJرات 4 -6(تكرارھا بJين 

 2 -3(تJي تتكJرر مJن ال ط للق,يمـتمرك,ز وس,
 يف للق,يمـتمركز ضع ، و �ورمزه ) مرات

  . � ورمزه ) مرة واحدة(التي تتكرر 
التمركJJزات تJJم بعJJدھا مقارنJJة طبيعJJة 

  رق,,م  -الج,,دول(للمتغيJJرات فJJي  العاليJJة فقJJط
4A   4، والج,,,,دول رق,,,,مB -(  دفJJJJبھ

وھJي  (إستكشاف المتغيJرات شJديدة الفاعليJة 
العشرين من  التي يكون تكرارھا في العينات
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وھJي  (، ومتوسطة الفاعلية  ) مرة 20  -12
، )  مJJرة8-11 التJJي يكJJون تكرارھJJا مJJن 

وھي التي يكون تكرارھا  (وضعيفة الفاعلية 
 (ة ــJـ، ومعدومJة الفاعلي)  مJرات 7- 1مJن 

وذلJك لتسJھيل )  التJي يكJون تكرارھJا صJفراً 
قياس تقاطع المتغيرات ذات الفاعلية الشJديدة 

، وتمت ھذه الخطوة من قبJل للكل مع بعض 
  . الباحث 

تJJم  :مح,,ددات إختي,,ار العين,,ة التطبيقي,,ة 4-6 
  : إعتماد عدة محددات أساسية للتطبيق وھي 

ن,,,وع المھ,,,ارة التفكيري,,,ة المطلوب,,,ة م,,,ن 1- 
كتابيJJة  -ھJJي مھJJارة تفكيريJة لفظيJJة :  الطلب,ة

6ستكشJJJJJاف مھJJJJJارة  (للفكJJJJJرة التصJJJJJميمية 
JJر اللفظJJ2ل التعبيJJن خJJر مJJاالتفكيJJي عنھ  ( ،

والسبب في إختيJار ھJذا الجانJب دون متابعJة 
اFوليJة  (تسلسJل تطJور الفكJرة عبJر التقJاديم 

6مكانيJJة السJيطرة الزمنيJJة أوYً ، )  والنھائيJة
ولكJJJJون أن الحالJJJJة الثانيJJJJة تتطلJJJJب دخJJJJول 
متغيرات أخرى تخص طبيعة توجيJة الفريJق 
التصJJميمي وإختصJJاص كJJل شJJخص والفتJJرة 

ھا فJJJي توجيJJJه الطالJJJب الزمنيJJJة التJJJي يقضJJJي
، وطبيعJJJJJJة الھJJJJJJدف  وتطJJJJJJوير مشJJJJJJروعه

،  المطلوب من كل مرحلة من مراحل التقييم
  .وھذا يمكن أن ينجز في بحث Yحق 

تJJJJJJJم إنتخJJJJJJJاب :  المرحل,,,,,,,ة الدراس,,,,,,,ية2- 
المJJرحلتين الثانيJJة والثالثJJة لكونھمJJا مراحJJل 
مھمJJJة فJJJي بلJJJورة تفكيJJJر الطالJJJب والنتJJJائج 

JJد الفجJJي سJJاعد فJJة ستسJJدى الُمستخلصJJوات ل
التدريسي في توجيه الطالJب ممJا يسJاعد فJي 
إختصار جھد المراحل ال2حقة ، وتم إستبعاد 
المراحJJل اFولJJى والرابعJJة والخامسJJة وذلJJك 
لعJJJدم نضJJJوج تفكيJJJر الطالJJJب فJJJي المجJJJال 
المعمJJاري فJJي اFولJJى ، ولتركيJJز المرحلJJJة 
الرابعة على المشاريع الحضرية التJي يكJون 

، والخامسJJJJة العمJJJJل فيھJJJJا ضJJJJمن مجJJJJاميع 
باFطروحJJJة التصJJJميمية والتJJJي يكJJJون فيھJJJا 

   .الطالب ُمعد بشكل نھائي Fن يكون مھندساً 
تJJم تحديJJد مJJدة :  الفت,,رة الزمني,,ة لHختب,,ار3- 

سJJJاعة واحJJJدة لوصJJJف اFفكJJJار التصJJJميمية 
  .ولك2 المرحلتين 

ھJJJي وصJJJف للفكJJJرة :  الم,,,ادة المطلوب,,,ة 4-
 (ب ـJـالتصميمية Pخر مشروع صJممه الطال

)  رةً ـي بعد ا6نتھاء من التقديم النھائي مباشJأ
، والسJJبب فJJي ذلJJك يعJJود لت2فJJي تراكمJJات 
اFفكJJار لJJدى الطالJJب بفعJJل تJJداخل المشJJاريع 

والذي قد يقJود إلJى تشJتت اFفكارالمطروحJة 
وعJJJJدم وضJJJJوحھا ضJJJJمن الشJJJJرح اللفظJJJJي 

  .    المطروح لQختبار 
  : النتائج7- 

سJJJيتم فJJJي ھJJJذه الفقJJJرة تحليJJJل نتJJJائج 
لتطبيJJJق بھJJJدف التوصJJJل إلJJJى ا6سJJJتنتاجات ا

الخاصة بالبحث ، إذ يتضمن التحليل مناقشJة 
كل مفردة بشكل منفصل ثم ع2قJة المفJردات 

  :بعضھا مع بعض 
وضوح القيم اFكثر فاعلية في المھJارات  1-

المركزة مع ضعف فاعليJة المفJردات الث2ثJة 
المھJJJارات  (اFخJJJرى وھJJJي حسJJJب التتJJJابع 

  ) . وليدية ومن ثم التنظيميةالتحليلية ، الت
بتقصJJي نتJJائج كJJل مفJJردة بشJJكٍل منفصJJل  2-

المھJJارات  (توضJJح بالنسJJبة للمفJJردة اFولJJى 
والخJJJاص ) X3(غلبJJJة المتغيJJJر )  المركJJJزة

بنJJوع المشJJاكل التصJJميمية الُمشخصJJة والتJJي 
تركJJJJJزت أغلبھJJJJJا فJJJJJي الجوانJJJJJب الرمزيJJJJJة 

الJJذي يعكJJس ) X5(يصJJاحبھا غلبJJة المتغيJJر 
لمفاجئJة بJين فكJرة وأخJرى ، فJي ا6نتقاYت ا

كJJل مJJن ) X3(نفJJس الوقJJت يرافJJق المتغيJJر 
مع عدم تميز ) X2(والمتغير ) X1(المتغير 

  .أحدھما على اPخر 
المھJJJJJارات  (بالنسJJJJJبة للمفJJJJJردة الثانيJJJJJة  3-

توضJJJJح ضJJJJعف فاعليJJJJة كJJJJل )  التنظيميJJJJة
، وتركJJJJز الضJJJJعف ) X15-X8(متغيراتJJJJه 

مھJارة اFكثر في المتغيرات الخاصة بمفJردة 
، وھJذا يJدلل علJى أن ) X9و  X8(المقارنة 

المھارات التنظيميJة لJدى الطلبJة متشJتته بJين 
مھJJJJJارات المقارنJJJJJة والتصJJJJJنيف والتنسJJJJJيق 
وا6ظھار وا6ھتمام اFكبر مJن بينھJا لمھJارة 

  .محاولة التنسيق بين ا6ستعارات المختلفة 
المھJJJJJارات  (بالنسJJJJJبة للمفJJJJJردة الثالثJJJJJة  4-

تبJJJاين نتJJJائج المتغيJJJرات  توضJJJح)  التحليليJJJة
، فقJJJد تركJJJزت ) X23-X16( إبتJJJداءاً مJJJن

المتغيJJJرات الفاعلJJJة بكJJJل مJJJن مھJJJارة تحديJJJد 
، ووضJJJوح نقطJJJة ) X16(مكونJJJات الفكJJJرة 

وھمJJJا نقطتJJJان إيجابيتJJJان ) X20(ا6نط2JJJق 
الJذي ) X23(يصاحبھما قوة فاعليJة المتغيJر 

يعكJJJس مغالطJJJة فJJJي التعبيJJJر الشJJJكلي عJJJن 
ف المھJJJارات ا6سJJJتعارة مJJJع وضJJJوح ضJJJع

  .التحليلية اFخرى 
بالنسJJJبة للمفJJJردة الرابعJJJة ، فقJJJد توضJJJح  5-

ھيمنJJة مھJJارة معالجJJة التفاصJJيل عJJن طريJJق 
الرسومات لربط العناصر بعضھا مJع بعJض 
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)X29 ( رتJJي أظھJJرات التJJة المتغيJJى بقيJJعل
ضJJJعفاً واضJJJحاً مJJJع فاعليJJJة أفضJJJل لمھJJJارة 
الJJJذھاب بالمعلومJJJة أكثJJJر مJJJن المتJJJوفر عJJJن 

حة أو البحJث عJن ع2قJات غيJر طريق ا6زا
  .مألوفة 

  :ا+ستنتاجات  8-
بعJJJد أن تJJJم تحليJJJل نتJJJائج التطبيJJJق ، 
سيتم فJي ھJذه الفقJرة طJرح ا6سJتنتاجات فJي 
محJJJJJJورين ؛ يتضJJJJJJمن اFول ا6سJJJJJJتنتاجات 
الخاصJJJة با6طJJJار النظJJJري ، فيمJJJا يتضJJJمن 

  .الثاني ا6ستنتاجات الخاصة بالتطبيق 
: ر النظري ا+ستنتاجات الخاصة با+طا 1-8

توصل البحث إلJى إنمJوذج فكJري إفتراضJي 
يتألف مJن ث2ثJة ويبلور مفھوم مھارة التفكير 

 (محJJJاور ؛ يخJJJتص اFول بطبيعJJJة التفكيJJJر 
، ويتعلJJJق الثJJJاني بآليJJJـة )  نمطJJJه وإتجاھيتJJJه

المغلJJJق ، المغJJJامر ، التباعJJJدي ،  (التفكيJJJر 
، ويخJJJJتص الثالJJJJث )  التقJJJJاربي ، ا6بJJJJداعي

مھارات المطلوبJة ضJمن بوصف مستويات ال
مراحJJJJل إنجJJJJاز الفكJJJJرة التصJJJJميمية التJJJJي 

المركJJJزة ،  (توزعJJJت إلJJJى ثمانيJJJة مھJJJارات 
جمJJJJع المعلومJJJJات ، التJJJJذكر ، التنظيميJJJJة ، 

تJم )  التحليلية ، التوليدية ، التكاملية والتقيمية
  .إنتخاب أربعة منھا Fغراض التطبيق 

مJJن : ا+س,,تنتاجات الخاص,,ة ب,,التطبيق  2-8
عبيرات الكتابية للطلبة عJن أفكJارھم خ2ل الت

  :التصميمية توضح مايلي 
تتركز أغلب المھارات التفكيرية المركزة  1-

نJوع المشJاكل " لدى الطلبة في مھارة تحديد 
، حيJJJJث "  المتعلقJJJJة بالمشJJJJروع التصJJJJميمي

توضJJJح أن الطلبJJJة يولJJJُون اFھميJJJة الكبJJJرى 
للمشJJاكل الرمزيJJة مJJع بعJJض التعالقJJات مJJع 

وظيفيJJة والموقعيJJة ، فJJي حJJين أن المشJJاكل ال
المطلJJJوب مJJJن الطالJJJب المعمJJJاري التركيJJJز 

مع إعطاء  -على كل ھذه المشاكل مع بعض 
اFھميJJJJة لجانJJJJب دون آخJJJJر بحسJJJJب النJJJJوع 

يتJزامن ذلJك مJع مشJاكل .  -الوظيفي للمبنى 
تتعلق با6نتقاYت المفاجئة بين فكرة وأخJرى 
دون أعطJJJاء تبريJJJرات واضJJJحة لJJJرفض مJJJا 

مJJJن خ2JJJل  -أحيانJJJاً عJJJدم أدراكJJJه سJJJبقھا أو 
أي إنJJJJه ينتقJJJJل  -إسترسJJJJاله بشJJJJرح فكرتJJJJه 

لمحتوى فكرة أخJرى ، ويعJود أحJد اFسJباب 
إلى عدم وضوح جزئيات معينJة فJي تعريJف 

أي  (المشكلة التصميمية متعلقة بتحديد العJام 
المفJJردات التJJي تمتلJJك صJJفة عامJJة مرتبطJJة 

أي  (والخJاص منھJا )  بأنواع مشاريع كثيJرة
متعلقة بھذا المشروع دون غيJره ، والفكJرة ال

  ) .  المطروحة من قبل الطالب دون غيره
الضعف الواضح في المھارات التنظيميJة  2-

لتسلسل تفكير الطالب ، والتنظJيم ھنJا يخJص 
المشJJاكل واFھJJداف ،  تص,,نيفمھاراتJJه فJJي 

إظھ,,ار فيمJJا بينھJJا ، وقابليتJJه فJJي  التنس,,يقو
مطروحJة ضJمن النقاط الحيويJة فJي الفكJرة ال

تسلسل التفكير المطJروح إبتJداءاً مJن مرحلJة 
إلتقJJJاط الفكJJJرة إلJJJى حJJJين  sparkleومضJJJة 

بلورتھا إلى أجزاء وعناصر وع2قJات ومJن 
ثJJJJم الJJJJى تجسJJJJيم كتلJJJJي واضJJJJح مصJJJJحوبا 
بالمخططJJJات ، وضJJJمن حJJJدود البحJJJث فJJJإن 

  .  المرحلة اFولى ھي التي لم تكن واضحة 
الطالJب ،  تذبذب المھارات التحليلية لJدى 3-

ففي حين يكون ھنالك تحديد لمكونات الفكJرة 
المرتبطJJة بالجوانJJب التعبيريJJة  ( المطروحJJة

Y يصJJJJJاحب ذلJJJJJك ترابطھJJJJJا مJJJJJع )  غالبJJJJJاً 
مكونJJJJات  -البرنJJJJامج الفضJJJJائي للمشJJJJروع 

، وعلى الرغم مJن بJروز جانJب  -المشروع 
وقJد  (إيجابي بوضوح نقطJة إنط2Jق الفكJرة 

صJJميمي أكثJJر يعJJزو ذلJJك لتركيJJز الفريJJق الت
، إY أن ذلJJJJك )  علJJJJى المشJJJJكلة التصJJJJميمية

غالبJJJاً مJJJا يصJJJاحبه مغالطJJJات كثيJJJرة أھمھJJJا 
مغالطة التعبير الشكلي عن إستعارات الفكرة 
المنتخبJJة أو اFشJJتباه فJJي إختيJJار ا6سJJتعارة 

أي أن ا6سJJJتعارة Y تعبJJJر عJJJن  (المناسJJJبة 
وبالتالي حصJول )  الفكرة والھدف المطروح

لة الموجھة من قبل المصJمم ، مغالطة بالرسا
يصاحب ذلك تشتت تفكير الطالب عند الربط 
بJين مرحلتJJي طJرح الفكJJرة وتجسJيدھا شJJكلياً 

  .  بسبب عدم وضوح خط التفكير لديه 
تذبJJذب المھJJارات التوليديJJة لJJدى الطالJJب  4-

وعJJدم تّميJJز المھJJارات التفصJJيلية المترتبطJJة 
أحدھا عن اFخرى ، وعلى الرغم من بعض 

اوYت لJدى الطلبJة لتحقيJق إزاحJات فJي المح
اFفكار وا6بتعاد عن المكرر مع البحث عJن 
ع2قJJJJات وترابطJJJJات غيJJJJر مألوفJJJJة ، إY أن 
النتJJائج أظھJJرت فقJJدان إمكانيJJة التعبيJJر عJJن 
التنبJJؤ بطبيعJJة تلJJك الع2قJJات ، وھنالJJك خلJJل 

عJن   -بالرسJم - واضJح فJي مھJارة التعبيJر
إنسJJJجام أجJJJزاء الفكJJJرة أو ا6سJJJتعارة وعJJJدم 

ذلك مع مھارة ربط عناصر الفكرة ووضعھا 
  .ضمن تصميم نھائي 
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عنJJJJد النظJJJJر إلJJJJى المھJJJJارات التفكيريJJJJة  5-
المركJJزة ككJJل يتضJJح أن المھJJارة الرئيسJJية 
التJJJJJي يمتلكھJJJJJا الطالJJJJJب ُتختJJJJJزل بتعريJJJJJف 
المشJاكل التصJميمية وتحديJد نقطJة ا6نط2JJق 
بالفكرة وتحديد مكوناتھا والبحث عJن إزاحJة 

ولكJون  (ة ، ومن الممارسة العملية في الفكر
إختبJJار الطلبJJة جJJاء لمشJJاريع قJJد إنتھJJى مJJن 

فJJإن ذلJJك يعJJود للJJدور )  تصJJميمھا وتقJJديمھا
الكبير الذي يبذله الفريق التصميمي المشرف 
على تطوير ھJذه المھJارة لJديھم ، ُتعJزز ھJذه 
المھارة عندما يتفق أفراد الفريق بعضھم مJع 

لفJJردي للطلبJJة بعJJض فJJي الخJJط العJJام للنقJJد ا
وفJJJي الخJJJط الخJJJاص المتعلJJJق بخصوصJJJية 
الفكرة المطروحة مJن قبJل الطالJب ولكJن قJد 
جJJJم ھJJJذه المھJJJارة عنJJJد تنJJJوع التوجيھJJJات  ُتح\
والمتطلبJJات وأحيانJJاً تناقضJJھا مJJع بعضJJھا ، 
فكمJJا توضJJح مJJن التطبيJJق أن ھJJذه المھJJارة 
تضJJJعف عنJJJدما Y يسJJJتتبعھا تحديJJJد واضJJJح 

JJJJار جوانJJJJة إظھJJJJداف ومحاولJJJJھUوة لJJJJب الق
والضJJJJعف بالمقارنJJJJة مJJJJع مشJJJJاريع سJJJJابقة 
ومھJJارة إظھJJار اFفكJJار بشJJكٍل متوافJJق مJJع 
تسلسJJJل خJJJط التفكيJJJر عJJJن طريJJJق توضJJJيح 
الJJJربط بJJJين العناصJJJر بعضJJJھا مJJJع بعJJJض 
وا6نتقال في المعلومة من العام إلJى الخJاص 

.  
لJJJJم ي2حJJJJظ أي فJJJJوارق فJJJJي مسJJJJتويات  6-

عJدا  التفكير بين طلبة المرحلة الثانية والثالثة
بعض التمايز لطلبJة المرحلJة الثالثJة فJي دقJة 
تعJJJJJريفھم للمشJJJJJكلة مصJJJJJحوباً برسJJJJJومات 

  .توضيحية لتطور الفكرة 
  : التوصيات 9-
يوصJJي البحJJث بتقصJJي طبيعJJة المھJJارة  1-

التفكيريJة لJدى الطالJب وفقJاً لتسلسJل مراحJل 
تعريف المشكلة التصميمية إبتداءاً من إست2م 

النھJJائي للفكJJرة ، المتطلبJJات ولحJJين التقJJديم 
وھJJذا يتطلJJب إضJJافة متغيJJرات أخJJرى علJJى 
كJJل مفJJردات ا6طJJار النظJJري تتعلJJق بJJالفترة 
الزمنيJJة لكJJل مرحلJJة تقJJديم ، طبيعJJة الفريJJق 

درجتJJJJه العلميJJJJة ، ( التصJJJJميمي المشJJJJرف 
إختصاصJJJه الJJJدقيق ، الفتJJJرة التJJJي يقضJJJيھا 

، نوع المشروع )  بالتوجيه عند النقد الفردي
ي ، صJJJJحي ، إداري ، تعليمJJJJ (التصJJJJميمي 

 ... ) .ترفيھي ، 
بحJJJث إمكانيJJJة تقصJJJJي طبيعJJJة المھJJJJارة  2-

التفكيريJJJJة بJJJJين طلبJJJJة المراحJJJJل الدراسJJJJية 

اFولى ، الثانيJة ، الثالثJة ، الرابعJة (المختلفة 
ذكJJور ، (، وبJJين جJJنس الطلبJJة ) ، الخامسJJة

  ) .إناث
 : المصادر 10-
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  يوضح المفردات الرئيسية والثانوية لHطار النظري للمھارة التفكيرية )-1جدول رقم (

  المفردات الثانوية ومؤشراتھا  المفردات الرئيسية  سلسل

  أنماط التفكير  المفردة ا5ولى

  تدفق فكري واع غير مسيطر عليه/ عام 

  تخيل سيناريو معين/ تخيلي 

  بحث مستمر للسيطرة على إتجاھية التفكير/ إستدAلي 

  إستراتيجيات التفكير  المفردة الثانية

  التفكير بالنظام المغلق
  ا+قحام

  ا+ستقراء

  التفكير المغامر

  التقاربي التفكير

  التفكير التباعدي

  التفكير المبدع
  عصف الذھن

  ا5سلوب التركيبي

  إتجاھية التفكير  المفردة الثالثة

  نوع ا+تجاھية

  أفقية

  عمودية

  حرة

  النظر إلى الموضوع من زوايا نظر مختلفة

  إتجاه السلوك

  خطي

  دوراني

  متواز

  شبكي

  مھارات التفكير المركز  بعةالمفردة الرا

  مھارات مركزة
  تعريف المشاكل

  تحديد ا5ھداف

  مھارة جمع المعلومات
  الم&حظة

  بناء ا5سئلة

  الترميز  مھارة التذكر
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  الباحث :يعطي وصفاً موجزاً لما يتضمنه كل نموذج إختباري                       المصدر )  -2جدول رقم(

رمز العينة
  

سية
المرحلة الدرا

  

ع
شرو

سم الم
إ

مستوى   طرح الفكرة  
  طبيعة ا+ستعارة  الفكرة

تكامل وصف الفكرة 
على المستويات 

  ظيفيةالموقعية والو

تعزيز الشرح 
  طبيعة طرح الفكرة  بمخططات يدوية

فكرة واحدة محددة
ح أكثر من فكرة   

طر
)

بدائل
(  

ى عدة 
ح رؤ

طر
متداخلة 

)
ت

شت
ت

A يوجد فكرة  )
ف مع النمط   

مألو
ي

الوظيف
 

شروع
للم

ب مع النمط   
غري

شروع
ي للم

الوظيف
  

عددھا
  

من داخل حقل 
العمارة

  

ج حقل 
من خار

العمارة
  

الوظيفة والموق
ع

  

أحدھما
A يوجد  
  

ت 
ت لمكونا

سوما
ر

الفكرة
  

ت للناتج 
سوما

ر
ي

النھائ
  

A 
يوجد

إختزال  
إيجاز  
ب  

سھا
إ

ب  
إطنا

  

A1 لشيخ بيت   الثانية
  عشيرة

    ����        ����      الموقع    اليد والنھر    2    ����        ����

A2 لشيخ  بيت  الثانية
  عشيرة

     ����    ����        الموقع    القفة والجسر    2  ����          ����

A3 لشيخ  بيت  الثانية
  ةعشير

        ����    ����    ����      الناعور    1  ����          ����

A4 لشيخ  بيت  الثانية
  عشيرة

شبكة بستان     1    ����  ����      
  ����        ����        الوظيفة    النخيل

A5 لشيخ  بيت  الثانية
  عشيرة

      ����    ����          ����  خلية النحل    1  ����          ����

A6 لشيخ  بيت  الثانية
  عشيرة

  ����            ����    الموقع    النخلة   1    ����        ����

A7 لشيخ  بيت  الثانية
  شيرةع

        ����  ����        الموقع    أمواج النھر    1    ����  ����      

A8 لشيخ  بيت  الثانية
  عشيرة

  ����            ����  ����      أشعة الليزر    1  ����      ����    

A9 لشيخ  بيت  الثانية
  عشيرة

بيت شعري ،     2  ����      ����    
      ����        ����    الوظيفة    النخيل والعين

A10 لشيخ  بيت  الثانية
  عشيرة

  ����          ����      الوظيفة    النھر    1    ����  ����      

A11 مستشفى  الثالثة  
  العيون 

        ����    ����    ����     Hحرف     1    ����  ����      ����

  ا+سترجاع

  مھارات تنظيمية

  مقارنة

  تصنيف

  تنسيق

  إظھار

  مھارات تحليلية

  تحديد المكونات وأجزائھا

  تحديد الع&قات وا5نماط

  تحديد ا5فكار الرئيسية

  م&حظة المغالطات المنطقية

  مھارات توليدية

  الذھاب بالمعلومة أكثر من المتوفرة

  التنبؤ

  المعالجة للتفاصيل بأكثر من وسيلة توضيح

  مھارات تكاملية
  التلخيص

  إعادة الھيكلة

  مھارات تقيمية
  المعايير إنشاء

  الصحة والمصداقية
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A12 مستشفى  الثالثة  
  العيون 

      ����        ����  ����      قبضة اليد    1  ����          ����

A13 مستشفى  الثالثة  
  العيون 

����          ����  2  
بوابات 
      ����      ����      الموقع    الموشور  بغداد

A14 مستشفى   الثالثة  
  العيون

النھر  و     2    ����    ����    
        ����    ����        ����   Hحرف 

A15 مستشفى   الثالثة  
  العيون

الليزر والعين     3  ����      ����    
  ����          ����      الوظيفة    وخلية النحل

A16 مستشفى   الثالثة  
  العيون

����        ����    2  
القصر 
  العباسي

القماش 
    ����        ����      الموقع    المخملي

A17 الثالثة  
  مستشفى

    4    ����        ����  العيون 
بيت شعر،نھر 
،موسيقى، 
  فرس وضباع

    ����    ����      ����      

A18 مستشفى  الثالثة  
  العيون 

    ����      ����  2  
المدرسة 
        ����    ����      الوظيفة    الصقر  الشرابية

A19 مستشفى  الثالثة  
  العيون 

����          ����  2  
بوابة 
              ����      ����  المنظار  بغداد

A20 مستشفى   الثالثة  
  العيون

����          ����  2  
البايمار
      ����      ����        ����  أجزاء العين  ستان

  

  الستة للعينات العشرينأحد الُمستبينين ستمارات وذج +يوضح نم) 3A -جدول رقم (

  العينة

  مھارات التفكير المركز

  مھارات تنظيمية  -2  مھارات مركزة  -1

  تعريف المشاكل المشخصة
تحديد 
  ا5ھداف

  إظھار  تنسيق  تصنيف  مقارنة

نوع المشاكل 
  المشخصة

طبيعة 
  التعريف

ستفيدة 
ف بالجھة الم

إرتباط ا5ھدا
)

س
الم

تعمل
(  

ف بالجھةالمقيمة
إرتباط  ا5ھدا

  

مقارنة بين بدائل أفكار
  

سابقة
شاريع 

مقارنة مع أفكار لم
  

سية 
ت الرئي

ف الفعاليا
صني

ت
والثانوية

  

سية
ف الرئي

ف ا5ھدا
صني

ت
  

ت 
ق بين معالجا

سي
التن

ت المختلفة
ستعارا

ا5
  

ي 
ستعاراتف

ق بين ا+
سي

التن
المخطط  والواجھة و الكتلة

  

سل ا+نتقال بال
سل

ت
معلومة من 

ص
ى الخا

العام ال
  

ب
سھا

ب وا+
ا+بتعاد عن ا+طنا

  

 
شاكل وظيفية

م
  

شاكل موقعية
م

شاكل رمزية   
م

ي    
ح ھرمية ف

ضو
و

ا+نتقال بين أجزاء 
شكلة

الم
  

يء بين جزء 
إنتقال مفاج

شكلة
وآخر من الم

  

X1  X2  X3  X4  X5  X6  X7  X8  X9  X10  X11  X12  X13  X14 X15 
A1   ���� ���� ����   ����           ����   ����   
A2   ����  ����   ���� ����                   
A3     ����   ����                     
A4 ����       ���� ����         ����         
A5   ���� ���� ����    ����         ����       ���� 
A6   ���� ����   ���� ����             ����     
A7   ���� ����   ����                     
A8 ����    ����   ���� ����                   
A9     ����   ����             ����       
A10    ����   ���� ����             ����     
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A11 ����   ����   ����                     
A12     ���� ����                   ���� ���� 
A13     ����      ����       ���� ����   ����   
A14 ����       ����       ����             
A15     ����   ���� ����                 ���� 
A16     ����   ���� ����   ����       ����   ���� ���� 
A17     ����   ����                     
A18 ����   ����   ���� ����           ����       
A19 ����   ����   ����             ����     ���� 
A20 ���� ���� ����                     ����   
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  ينين الستة للعينات العشرينيوضح نموذج +ستمارات أحد الُمستب) 3B -جدول رقم (

  العينة

  مھارات التفكير المركز

  مھارات توليدية  -4  مھارات تحليلية  -3

تحديد المكونات 
  وأجزائھا

تحديد الع&قات 
  وا5نماط

تحديد ا5فكار 
  الرئيسية

م&حظة 
المغالطات 
  المنطقية

الذھاب 
بالمعلومة أكثر 

  من المتوفرة
  التنبؤ

توضيح 
ر التفاصيل بأكث
  من وسيلة

ت الفكرة
تحديد مكونا

ع  
شرو

ت الم
تحديد مكونا

ى  
ت المبن

الع&قة بين مكونا
صميم   

الع&قة بين الفكرة والت
ج

النات
  

ق من  
ح نقطة ا+نط&

ضو
و

ج
ستعارة ثم النات

ى اف
الفكرة إل

  

ح خط التفكير
ضو

و
  

ستعارة
Hشتباه ب

مغالطة ا+
  

ي عن 
شكل

ي التعبير ال
مغالطة ف

ستعارة
ا+

  

ث عن
البح

  
إزاحة بالفكرة

ت غير مألوفة  
ث عن ع&قا

البح
  

التنبؤ بطبيعة الربط بين 
ت

المكونا
  

ي
التنبؤ بطبيعة تقبل المتلق

صر   
ص العنا

ت تخ
سوما

ر
ستعارة

Hسية لل
الرئي

  

ص طريقة ربط 
ت تخ

سوما
ر

ض
صر مع بع

العنا
  

X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 
A1 ����       ���� ����    ����  ���� ����        ����  
A2 ����       ����   ����   ����           
A3 ����           ���� ���� ���� ����        ���� 
A4 ����             ����           ���� 
A5 ����         ����                  
A6 ����     ����  ����   ���� ���� ���� ����       ����  
A7 ����       ����   ���� ����         ����    
A8        ����         ����      ����    
A9 ����     ����  ����     ����     ����       
A10 ����   ����          ����     ���� ����    ���� 
A11 ����     ���� ����       ���� ���� ����     ���� 
A12 ����     ���� ����       ���� ���� ����   ����  ���� 
A13      ���� ����                 ���� 
A14 ���� ����    ���� ���� ����                ���� 
A15 ����       ����     ����            ���� 
A16 ���� ����    ����  ���� ����          ����     ���� 
A17 ����       ����     ����      ����     ���� 
A18 ����       ����                 ���� 
A19 ����     ����  ���� ����              ����  ���� 
A20 ����       ����                   
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  تحديد فاعلية المتغيراتتوزيع التمركزات على العينة المنتخبة مع ) - 4A جدول رقم(

العينـــــــة
  

  مھارات التفكير المركز

  مھارات تنظيمية  -2  مھارات مركزة  -1

  تعريف المشاكل المشخصة
تحديد 
  ا5ھداف

  إظھار  تنسيق  تصنيف  مقارنة

نوع المشاكل 
  المشخصة

طبيعة 
ف بالجھة   التعريف

إرتباط ا5ھدا
ستفيدة 

الم
)

ستعمل
الم

(  
ف 

إرتباط  ا5ھدا
بالجھةالمقيمة

  

مقارنة بين بدائل أفكار
شاريع   

مقارنة مع أفكار لم
سابقة

  

سية 
ت الرئي

ف الفعاليا
صني

ت
والثانوية

  

سية
ف الرئي

ف ا5ھدا
صني

ت
  

ت 
ق بين معالجا

سي
التن

ت المختلفة
ستعارا

ا5
  

ي 
ستعاراتف

ق بين ا+
سي

التن
المخطط  والواجھة و الكتلة

سل ا+نتقال بالمعلومة من   
سل

ت
ى ال

العام ال
ص

خا
  

ب
سھا

ب وا+
ا+بتعاد عن ا+طنا

  

 
شاكل وظيفية

م
  

شاكل موقعية
م

شاكل رمزية   
م

ي    
ح ھرمية ف

ضو
و

ا+نتقال بين أجزاء 
شكلة

الم
  

يء بين جزء 
إنتقال مفاج

شكلة
وآخر من الم

  

X1  X2  X3  X4  X5  X6  X7  X8  X9  X10  X11  X12  X13  X14 X15 
A1   �  �  �    �            �    �    
A2   �  �    �  �          �          
A3     �    �  �               �    
A4 �        �  � �        �  �        
A5   � �  �    �       �  �  �  �    �  
A6   � �    �               �      
A7   � �   �                     
A8 �    �   � �                    
A9     �   �   �      �    �    �    
A10 �   �   � �              �      
A11 �   �   �                     
A12     � �                   � �  
A13     � �     �        �  �    �   
A14 �    �   �        �  �        �    
A15     �   �  �                 � 

A16 �  �  � �    � �  �    �  �  � �  �  � 

A17     �   �             � �      
A18 �   � �  � �        �    �     � 

A19 �   �   �   �          �     � 

A20 � �  �                     �   

  . )مرة 20  -12التي يكون تكرارھا في العينات العشرين من ( شديدة الفاعليةالمتغيرات     .رات م 4-6التي يتراوح تكرارھا بين  تمركز عالي للقيم �

    .مرات  2-3التي تتكرر من  تمركز وسط للقيم �
 )مرة 11  8 -التي يكون تكرارھا في العينات العشرين من( متوسطة الفاعليةالمتغيرات 

.  

  . )مرات 7-1في العينات العشرين من  التي يكون تكرارھا( ضعيفة الفاعليةالمتغيرات     .التي تتكرر مرة واحدة  تمركز ضعيف للقيم �

  ) .التي يكون تكرارھا في العينات العشرين صفراً ( معدومة الفاعليةالمتغيرات     , A يوجد تمركز 
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  توزيع التمركزات على العينة المنتخبة مع تحديد فاعلية المتغيرات) - 4B جدول رقم(

الع
ينــــة

  

  مھارات التفكير المركز

  مھارات توليدية  -4  مھارات تحليلية  -3

تحديد المكونات 
  وأجزائھا

تحديد الع&قات 
  وا5نماط

تحديد ا5فكار 
  الرئيسية

م&حظة المغالطات 
  المنطقية

الذھاب 
بالمعلومة أكثر 

  من المتوفرة
توضيح التفاصيل بأكثر   التنبؤ

  من وسيلة

ت 
تححديد مكونا

الفكرة
ع  

شرو
ت الم

تحديد مكونا
ى  

ت المبن
الع&قة بين مكونا

صميم   
الع&قة بين الفكرة والت

ج
النات

  

ق من  
ح نقطة ا+نط&

ضو
و

ج
ستعارة ثم النات

ى اف
الفكرة إل

  

ح خط التفكير
ضو

و
  

ستعارة
Hشتباه ب

مغالطة ا+
ي   

شكل
ي التعبير ال

مغالطة ف
ستعارة

عن ا+
  

ث عن  إزاحة بالفكرة
البح

  

ث عن ع
البح

ت غير 
مألوفة&قا
  

التنبؤ بطبيعة الربط بين 
ت

المكونا
  

ي
التنبؤ بطبيعة تقبل المتلق

صر   
ص العنا

ت تخ
سوما

ر
ستعارة

Hسية لل
الرئي

  

ص طريقة ربط 
ت تخ

سوما
ر

ض
صر مع بع

العنا
  

X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 
A1 �   �    �     �  � �        �  
A2 �       �   �   �           
A3 �           � � � �        � 

A4 �        �     �       �    � 

A5 �   �    �                   
A6 �     �  �     � � � �     �  
A7 �       �   � �     �    �   
A8             �         �  �   
A9       �  �     �            
A10 �   �    �     � �    �     � 

A11 �     � �           � �    � 

A12 �   �  � �           �   �  � 

A13 �     � �           �     � 

A14 �     � � �            �    � 

A15 �       �     �            � 

A16 �     �  � �      � � �   �  � 

A17 �   �    �     �  � � �   �  � 

A18 �       �       �          � 

A19 �     �  � �      � �     �    
A20 �        �       �          �  

  . )مرة  12-20التي يكون تكرارھا في العينات العشرين من  (فاعليةشديدة الالمتغيرات     .مرات  4-6التي يتراوح تكرارھا بين  تمركز عالي للقيم �

  . )مرة 8-11 التي يكون تكرارھا في العينات العشرين من( متوسطة الفاعليةالمتغيرات     .مرات  2-3التي تتكرر من  تمركز وسط للقيم �

  . )مرات)  7- 1 في العينات العشرين من التي يكون تكـرارھا( ضعيفة الفاعليةالمتغيرات     .التي تتكرر مرة واحدة  تمركز ضعيف للقيم �

  
  

  ) .التي يكون تكرارھا في العينات العشرين صفراً ( معدومة الفاعليةالمتغيرات     . A يوجد تمركز
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 Koktovich,2008, p.50 :المصدر              اإلطار النظري لكل من المصممين المبتدئين والمتمرسين) -1شكل رقم  (

  ا5طار النظري للتصميم للمصممين المتمرسين

  المشكلة
تحليل 
نص 
  المشكلة

وضع 
حل 

شمولي 
  للفكرة

مرحلة 
 أستكشافية
  للحل 

مرحلة 
تقريب 
  الحل

الحل 
الكامل 
  للفكرة

مرحلة 
تفعيل 
  الحل

الحل 
  النھائي

  ا5طار النظري للتصميم للمصممين المبتدئين

  المشكلة
وضع حل 
شمولي 
  للفكرة

إستكشاف 
وإعطاء / 

  التبريرات

مرحلة 
تفعيل 
  الحل

الحل 
  النھائي

  

  Koktovich,2008, p.54   : المصدر               يوضح هيكل وتعقيدات خرائط المفاهيم  )- 2شكل رقم  (

المفتا

  المفاهيم

   مراحل الربط

  المفتاح

  األفكار/القضايا/المفاهيم

  مراحل الربط

اFفكار Linear  -  لخطيةاا
  مترابطة مع بعضھا

اFفكار  - الدائرية
مترابطة مع بعضھا 

  من نھايتھا

كار اFف -المحوري 
  مترابطة من مركزھا

فكار معقدة أ -الشبكية 
 ومتداخلة

Tree  سلسلة خطية
  متفرعة كالشجرة

القضايا 
  )العوامل(

 
  المفاھيم

 
  شكالا5

  الخطي ICFنموذج 

 ومخطط التدرج الهرمي الخطي وشبكة المخطط الذهني غير المتدرج هرمياً  ICFمقارنة بين نموذج )  - 3رقم شكل(
  Wong,2010, p.245: المصدر 

مخط,,,,,,,,,,ط الت,,,,,,,,,,درج 
  الھرمي

مخط,,,,ط ذھن,,,,ي غي,,,,ر مت,,,,درج 
  ◌ً ھرميا
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   Wong ,2010, p.256 :المصدر                       مخطط يوضح تصنيف معماريي األشكال الحرة)  - 4شكل رقم(

  D المعماري

    A المعماري   B المعماري

  C المعماري

  التركيز على العوامل الرئيسية

عوامل عديدة 
  مغطاة

طية
التغ

  

 وجد عوامل رئيسيةتال 

Hadid , Gehry  

  
Libeskind  

Mayne  

القليل من 
العوامل 
  المغطاة

  اللغة

  تكشافأس

  الفضاء

  الفكرة

  الشكل

  اYنسياب

  ا6زاحة

  التكامل

  التعقيد

  حرفيا

  الملخص

طرق 
  التصميم

بيئة مناخية 
  أفضل 

عمل 
  يمتصم

  اFسلوب

  المواد

  تواريخ كاملة

  الموقع

  العملية

ھندسة 
  يةمعمار

  ا+لھام
  الفن

  مواضيع

  معرض

  معماريين اخرين

  تجريد

  تقليدي

  تصوري

صنع 
  اYنسان

  الطبيعة

  السياق

الظروف 
  اYجتماعية

المستوى 
  البيئي

  سياسة

  مستوى ثقافي

مقياس 
  يأنسان

  ال2ندسكيب

  حضري

  الصناعة

  بناء  ممارسة

تقنيات 
  جديدة

  اتصاYت  الميكانيكية  معمارية

  اFدوات

 architectural free - formمخطط يوضح العوامل الكلية المرتبطة بالشكل المعماري الحر ) 5  -شكل رقم(
  Wong, 2010, p.254: المصدر  
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كير
لتف

ة ا
بيع

 ط
ف

ص
و آلية التفكير

مستويات المھارة المتوافقة مع مراحل أنجاز الفكرة

أتجاھية التفكيرأنماط التفكير

ت مركزة
مھارا

ت
مھارة جمع المعلوما

ت التنظيمية
المھارا

ت التحليلية
المھارا

ت التوليدية
المھارا

مھارة التذكر

ت تكاملية
مھارا

ت تقيمية
مھارا

ستراتيجيات التفكير

مغلق

امر
مغ

عدي
تبا

اربي
تق

داعي
أب

مھارة التفكير

المفردات الخاضعة للتطبيق

كير
لتف

ة ا
بيع

 ط
ف

ص
و

كير
لتف

ة ا
بيع

 ط
ف

ص
و آلية التفكير

آلية التفكير

مستويات المھارة المتوافقة مع مراحل أنجاز الفكرةمستويات المھارة المتوافقة مع مراحل أنجاز الفكرة

أتجاھية التفكيرأنماط التفكير

أنماط التفكير

أتجاھية التفكيرأنماط التفكير

أتجاھية التفكير

ت مركزة
مھارا

ت
مھارة جمع المعلوما

ت التنظيمية
المھارا

ت التحليلية
المھارا

ت التوليدية
المھارا

مھارة التذكر

ت تكاملية
مھارا

ت تقيمية
مھارا

ت مركزة
مھارا

ت مركزة
مھارا

ت
مھارة جمع المعلوما

ت
مھارة جمع المعلوما

ت التنظيمية
المھارا

ت التنظيمية
المھارا

ت التحليلية
المھارا

ت التحليلية
المھارا

ت التوليدية
المھارا

ت التوليدية
المھارا

مھارة التذكر
مھارة التذكر

ت تكاملية
مھارا

ت تكاملية
مھارا

ت تقيمية
مھارا

ت تقيمية
مھارا

ستراتيجيات التفكير

ستراتيجيات التفكير

مغلق

امر
مغ

عدي
تبا

اربي
تق

داعي
أب

مغلقمغلق

امر
مغ

امر
مغ

عدي
تبا

عدي
تبا

اربي
تق

اربي
تق

داعي
أب

داعي
أب

مھارة التفكيرمھارة التفكير

المفردات الخاضعة للتطبيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 الباحث: عداد إ                    اإلنموذج الفكري اإلفتراضي لمفهوم المهارة التفكيرية  )6 - شكل رقم(
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-1 )ملحق رقم )
النماذج العشوائية األختبارية الُمنتخبة لشـروحات الطلبــة 

ألفكارهم التصــميمية
 تخص طلبة المرحلة الثانية 10 -1األرقام من 

)بيت لشـيخ عشـيرة(والمشــروع هــو 
 تخص طلبة المرحلة الثالثة 20 -11األرقام من 

)مستشفى للعيون(والمشــروع هــو 

 ِ◌◌ِA01

 ِ◌◌ِA02 ِ◌◌ِA03

 ِ◌◌ِA04 ِ◌◌ِA05

-1 )ملحق رقم )
النماذج العشوائية األختبارية الُمنتخبة لشـروحات الطلبــة 

ألفكارهم التصــميمية
 تخص طلبة المرحلة الثانية 10 -1األرقام من 

)بيت لشـيخ عشـيرة(والمشــروع هــو 
 تخص طلبة المرحلة الثالثة 20 -11األرقام من 

)مستشفى للعيون(والمشــروع هــو 

-1 )ملحق رقم )
النماذج العشوائية األختبارية الُمنتخبة لشـروحات الطلبــة 

ألفكارهم التصــميمية
 تخص طلبة المرحلة الثانية 10 -1األرقام من 

)بيت لشـيخ عشـيرة(والمشــروع هــو 
 تخص طلبة المرحلة الثالثة 20 -11األرقام من 

)مستشفى للعيون(والمشــروع هــو 

 ِ◌◌ِA01

 ِ◌◌ِA02 ِ◌◌ِA03

 ِ◌◌ِA04 ِ◌◌ِA05
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 ِ◌◌ِA07  ِ◌◌ِA06

 ِ◌◌ِA08 ِ◌◌ِA9

 ِ◌◌ِA10

 ِ◌◌ِA07  ِ◌◌ِA06

 ِ◌◌ِA08 ِ◌◌ِA9

 ِ◌◌ِA10
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 ِ◌◌ِA11 ِ◌◌ِA12

 ِ◌◌ِA14

 ِ◌◌ِA15

 ِ◌◌ِA13

 ِ◌◌ِA11 ِ◌◌ِA12

 ِ◌◌ِA14

 ِ◌◌ِA15

 ِ◌◌ِA13
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 ِ◌◌ِA16

 ِ◌◌ِA19  ِ◌◌ِA18

 ِ◌◌ِA20

 ِ◌◌ِA17  ِ◌◌ِA16

 ِ◌◌ِA19  ِ◌◌ِA18

 ِ◌◌ِA20

 ِ◌◌ِA17

  


