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ةصالخال
بعلى القیام من ھذا القرن دأبت العدید من المراكز البحثیة في السنوات األخیرة 

،

اعدةا لق اا
اسيوكذلك معماري الیوم مع العمالء،  في أس

،وأخیرا،المشروع التصمیمي
.یمیة لنمو وتطور ھكذا بیئة حاسوبیة داعمة للعمل المعماريالمعرفة التصم

التصمیم مرحلة دراسة تجریبیة مقارنة للعملیات المعرفیة خالل فیھ صف تتقریراتقدم ھذه الورقة البحثیة 
، بغیة مجموعة من طالب التصمیم المعماريھا من قبلأداءیتممختلفة من المھام التصمیمیة أنواعلثالثة ألمفاھیمي

.خالل فعالیات التصمیم ألمفاھیميألولئك الطالبالعملیات المعرفیة طبیعة مھام التصمیم علىتأثیرالكشف عن 
االسترجاعیةالطریقةكلمات المفتاحیة: التصمیم المعماري، المفھوم التصمیمي، األفعال المعرفیة، ال

The effect of design tasks on changing the conceptual structure for
architectural engineering students
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Abstract
In the last years of this century, many of the research centers continue to do many

experimental studies with cognitive nature in the field of design process that had wide
range of applications in the architectural domain, to explore how the designer think and
perform during the design process and on which aspects the designer depend during
that process.Thiscanbe attributed to many causes are; the intimate need for "Corporate
architecture" which became the rule of communication between the designersand clients
now. The increase of the designers justification abilities and capabilities the promotion
oftheir roleas Keydecision makersonaprojects. Finally, the role of computer technology
asadesign tool that helps indesign processand becomes congenial to a designer's thinking
and working procedures in order to grow and develop such a tool, which will be
supportive for architectural field.

This paper puts forward an experimental study comparing the cognitive processes
during conceptual design stage for three different types of design tasks performed by a
group of architectural design students, to explore the effect of the different design tasks
on the concept framework of those students during conceptual design activities.
Keywords:Architectural design, Designconcept,Cognitiveaction, Retrospective method.
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المقدمة:1.
) جزءا مھما شدید الخصوصیة من عملیة التصمیم المعماري ولھا Architecturalconcepts(المعماریةالمفاھیمتعد

دور أساسي في تحقیق نتاجات معماریة متمیزة ومبدعة، وھذا ما أكدتھ الدراسات المختلفة.
المعماري یساعد في خلق عمارة أن البحث عن المفاھیم المالئمة وتطبیقاتھا في التصمیم إلى)(T.McGintyأشار فلقد 

)، ویرى النجیدي أن تفرد العمل المعماري یبدأ بفكرتھ وأما الشكل فانھ یلتقط ھذا التفرد McGinty,1979,p235جیدة(
)، ویؤكد البكري أھمیة المفھوم في تطویر أعمال طلبة العمارة والتي 139،ص2001(النجیدي،بمقدار دقتھ بالتعبیر عنھا

دا لزیادة قدراتھم على اإلبداع في التصمیم المعماري وإعدادھم لمواجھة متطلبات الحیاة المھنیة مستقبالتعد عامال مساع
كال شغلھیالذيالدورتعلیم الفكرة والمفھوم في مراسم التصمیم مؤكدا أھمیة)، ویشیر أبو سعده إلى 81،ص2007(البكري،
). 2،ص2005(أبو سعده،ي المقام األول والعمل المھني ثانیافي منظومة التعلیم فالمفھوموإبانة الفكرة من طرح

تولید مفاھیم تصمیم جدیدة الخاصة باتالفعالیأن المرحلة المفاھیمیة في التصمیم ھي جملة )H.Jiang(جیانغویعتبر
دیحدم فیھا تتیوالتيحدث في المرحلة األولیة من عملیة التصمیم،تعادة ي ھو،كأحد أھم أقسام اإلبداع في التصمیم

كشف العملیات المعرفیة لفعالیات و،مرحلة الالحقة لالنجازالأھدافالخصائص األساسیة لحصیلة التصمیم ووضع 
األساسیةخالل تلك الفترة المصممینیفكرإدراك كیفوطبیعة تفكیر المصمم، تفسیرتساعد في التيالتصمیم ألمفاھیمي

.)Jiang.2011,p1(للتصمیم

:وھدف البحثالمشكلة البحثیة2.
أألداء

ذھنھ من أفكار أثناء مرحلة التشكیل األولي للمقترحات التصمیمیة.
أوالیة

)Commoditytask(الال،كفضاء مشكلة تصمیمیة)(System task ،
Symbolic(الال task(،وذلك

مسة)(المتمثلة بالمرحلةمن الدراسة المعماریةالمختلفةحل االمرأداءخاللمن المعماري  ا لخ ا
)Design

Proposalالمبكرة من العملیة التصمیمیة) في تلك المرحلة.

:في العمارةعملیة التصمیم3.
تضمنالمزیجتطویرعملیة بأنھیتسم التصمیم في الحقل المعماري  لم توسطةا مختلفة م اع  نو من وأ

يالتصمیمالعمل ریطوبتالمصممون یقوم ، ھكذا مزیجواستخدامإنتاجعملیة ومن خالل ،معلومات التصمیم
) 1رقم(شكل أن عملیة التصمیم. ویرى جونز )Eastman,1999إدراكیة وفیزیائیة مختلفة(

). Jones,1992,p4إلى حالة مستقبلیة مطلوبة (آنیةبسیط مفاده أنھا سلسلة اإلجراءات التي یتم بھا تحویل حالة 

لخطي الة--Jones,1981,p4(ا
أنإلى) B.Lawsonیة التصمیمیة في واقعھا التطبیقي، یصف العمل

)(Evaluation)
Analysis()Lawson,2005,p48-49( .)D.Schön)(و)Synthesis(التركیبو

Conversationاتال)
)(Seeing-حركة(Moving) -((Seeing))(Wiggins,1989,p28 .)J.Zeisel(

))Imaging(-)Presenting( -
إلنتاج التصمیم))Testing(واالختبار

حیث تتعمق مسؤولبفان المرحلة المفاھیمیة تكون من الغنى اإلبداعیة، وھكذا 
.)Zeisel,1986,p6-20(ةمیالتصمی
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كشاف ب است ، و
ھي العملیة التصمیمیة أن اعتبرت 

لمرحلة ،آنیة من معطیاتعنالمصمم المستقبلیة الناتجة  ا
أخرى. ناحیةمن التصمیم وطرح البعد التجریدي للتكوین التصمیميأفكارالمفاھیم وعملیة الترجمة ونقل 

ماھیة المفھوم1.3.
بصورة عامة:المفھوم1.1.3.

،)704،ص1972(مصطفى وآخرون،
الحوادث أو العملیات التي یمكن جمعھا معا على أساس صفة مشتركة أو أكثر والتي یمكن أن

، )61-59،ص1988
.)488،ص1989(

تتضمن عناصر منظومة الحضاري، و
).27،ص2008،إسماعیل(تؤثر یقینا على البنیة المعرفیة والسیاق الفكريمتراكمةإال كعناصر متراتبة 

)(

تتمتع بأسبقیة في بنیة المفھوماألساسیةوعناصر أخرى مكملة لھا تشتق منھا أحیانا، والعناصر 
،وإنما یمكن
االمتداد تمثل إذوالفرعیة، فعلى سبیل المثالاألساسیةعناصرھا  نصر (صفة  لع اسيا )األس

االمتداد منمنطقیا تشتقعناصر ك؛ مثل: الثقل والصالبة والحركة والشكل... ، األخرىالصفات بعدھاوتأتيالمادة  عنصر 
).    50-49،ص2008(عبد الحق،، أما كونھ ممتدا فال یفترض وجود أي صفة تسبقھ منطقیاولیس العكس

، االمكونة لھالمتنوعة والمتعددة مجموعة من العناصرتتضمن المفاھیم من بنیة معرفیة تتألف ، تقدمبناء على ما
ایحیث مجردا للعالم، التمثل المفاھیم انعكاس

وبھذا تنقلھا من الذھن إلى عالم اإلدراك.

المفھوم في الطروحات المعماریة:2.1.3.
تینمجموعلتعریف المفھوم في العمارة، سیتم عرض 

)Concept(
.لبنیة المفھوم التصمیمي من جھة أخرى

الدراسات الوصفیة1.2.1.3.
)2005(أبو سعده،دراسة

Design(ت concept"
بة ورسما) (كتا

)McGinty,1979,p153(وعملیة التحویلالعملیة التصمیمیة )1شكل (
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(أبو "الذھن بعد انتقالھا إلى الواقع المدرك عبر تعبیراتھا المجردة 
)8،ص2005سعده،

(أبو )،2والمفھوم شكل(الفكرةبینالمركبة
) ھي:15-11،ص2005سعده،

،مرحلة ذھنیة خاصة بالمصمم وقدراتھ الكامنة:مرحلة األفكار.1

الممیزة وإمكانیاتھ. 
و.2

لمصمم (و ا Designerرؤى 
vision،(السیناریوو)Scenario.واألحداث الجاریة داخل التصمیم (

ة3
المفھومالقائمة على تفصیالت جزئیة، كما یمكن تناولالنھایة الوحدة الكلیة 

قرارات و، ؛كرة،
تصالف) Communication(ف،للتصمیمالمعرفياءالبنوالتصمیم، ووحدةوحدة ا

في لغة مفھومة من حیث الشكل والمضمون.ةللشرح والفھم، ویجب االستفادة من كل الوسائل التي تمكن من عرض الفكر
،العالقة المركبةخالصةمرحلةال: تعد ھذه. مرحلة مخطط مفھوم التصمیم4

مع بعض الكتابات اإلیضاحیة والرسوم الحرة.

) Lawson,2004(الوسوندراسة 
)Lawson()What Designers Know(
)Episodesofgroupof Events)Chunks (

Dependency(أوحزم تبعیة chunksوالبعض األخر وصفوه على انھ وحدات ()Modules لمجموعة األحداث، والذي (
ةسلسلوالتي یمكن أن تستخدم فيیتألف من سلسلة من اإلجراءات التي تھتم بموضوع أو بمواضیع

اتفاقأن ن إلى و
عن

إلى حد معقولمستقلة ذاتیاأجزاءاث تلك تعتبر أو تبدو كأنھااألحد
لمشروع إلى تقدم ،أماما

تم يھذحیث أن ،برتوكوالت أي تصمیم واقعيھذا ما تؤكده وتوضحھ ، من وقت إلى آخراألحداث تنشأ
)Cognitivesciencetheorists(نطقة، و لم ا

The(أم اللھ اوتس languageof thought(و
نطقة حیث أنھامن خالل الرسم والمحادثةأألفكارالمصممین یجسدون الكثیر من موضحا أن  رض م اسة، تع در ل

من ) التحول(مرحلة العالقة المركبة الفكرة والمفھوم، وتدرج المرحلة واالنتقال)2رقم شكل(
)11ص،2005أبو سعده،(الفكرة إلى المفھوم المعماري
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بتحديو
)Lawson,2004,p18-19(.

مجموعة من من ،على تین
، األحداث

.تعبیراتھا المجردة باالستعانة بلغة الرسم والكتابة

الدراسات الكشفیة2.2.1.3.
)Suwa and Tversky,1997(دراسة

Suwa and Tversky
؛ وتتألف )1جدول(لمفاھیمالبنیة المعرفیة لالملحقة بھا والتي تعنى بالتعبیر عن 

التي ت

:) وكاالتيSuwa&Tversky,1997,p388-390(استعراض للتصانیف األربعةفیما یليالمركزة للبروتوكوالت، و

الھیئات.والفضاءات، ھماصنفین فرعیینوتتضمن
بین تلك العناصر المرسومة وھي بصورة متأصلة ھیئات مرئیة في اإلحساس : العالقات المكانیة؛ تدرك من التصنیف الثاني

الذي یرى المعماریون من خاللھ مخططاتھم الشخصیة، وتشتمل على العالقات الموضعیة والعالقات الشاملة
و، والعناصر: العالقات الوظیفیة؛ تشیر إلى التفاعل بین الفضاءات، التصنیف الثالث

.و/أو البیئات
للمصمم : الخلفیة المعرفیةالتصنیف الرابع

والمعرفة حول عالقة وتأثیر التصامیم المعماریة على/ومن السیاقات االجتماعیة، والبیئات التيالخاصة بھم،
. فیھا العمارة

لمتكونة وا

.تكوین الھیكل العام للتجربة البحثیة الملحقة بالدراسة

مثالالتصنیف الثانويالتصنیف الرئیسي

الخصائص المبتكرة
Emergent properties

"مساحات"، "أماكن")(spacesالفضاءات
"وصوفات أو أسماء لبعض األشیاء")(thingsاألشیاء

"مدور"، "إطالة"، "خط متموج"، "زاویة حادة")Shapeالھیئات(
"كبیر"، "صغیر"، "ضیق")sizesالحجوم (

المكانیةالعالقات 
Spatial relations

"التقارب"،"التباعد"،"الربط"، "الرصف"عالقة موضعیة
"التناظر"،"الترتیب"،"التمحور"عالقة شاملة

العالقات الوظیفیة
Functional relations

"مكتب قاطع التذاكر یجب أن یكون بالقرب من المدخل"وظائف عملیة
الناس"،"منطقة مسیطر علیھا""جذب التفاعل /ھیئات مجردة

"یرى"، "نقاط رؤیة")Viewsمشاھد(
"ھذا المكان دائما مشرق، ویمتلك إشراقة الشمس")Lightاإلضاءة (

"الناس یتعرجون خالل ھذا الفضاء الضیق"،"الوصول"الحركة للناس والسیارات
الخلفیة المعرفیة
Background
Knowledge

لي"، "زجاج أو أي شئ""ھذا مھم بالنسبة - 

) تصانیف المعلومات الرئیسة والفرعیة المؤلفة للمفھوم التصمیمي بموجب تصنیف سوا وتفرسكي 1الجدول(
)Suwa&Tversky,1997,p388(
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)Types of Conceptsأنواع المفاھیم(2.3.
p223-235(:اآلتيأنواعخمسة )T.McGinty1979ماكنتي(حددت دراسة
McGinty,1979,(

تقوم على أساس العالقة الحرفیة بین األشیاء.المماثالت: التي 1
.االستعارات:التي تقوم على أساس العالقات التجریدیة بین األشیاء.2
. األفكار الجوھریة : التي تقوم على أساس تحدید أصل الظواھر واألمور األكثر جوھریة من الحاجات الوظیفیة.3
ماتیة : التي تقوم على أساس الحاجات الوظیفیة العملیة. االستجابة العملیة البراغ- . األفكار البرنامجیة4
التي تعتمد القیم المثالیة، وتعتبر أسمى مراتب التنبؤ بالنسبة للمعماري.: )Ideals. المثالیات(5

راسة )T.McGintyد
ضمنا على ذاتیة المصمم.ذلكدلوی،بموجب درجة خبرتھ وحرفیتھ واھتمامھمفھومھ التصمیميالمصمم في تشكیل 

العوامل المؤثرة على المفھوم التصمیمي 3.3.
الخاصة ) أنواع العوامل المؤثرة على المفھوم التصمیمي من خالل بحثھ في فضاءات المشكلة Heathھیث(ناقش

) إلى ثالثة أصناف وظھرت Problem types and problem spacesالمشكلة(مھام تصمیمیة محددة، إذ صنف أنواعب
) وھي كاألتي:Heath,1984,p121على أنھا متمیزة ومحددة ضمن فضاء المشكلة المعماریة العام(

Commodityأبنیة المالئمة(.1 building سلوك ال):النوع األبسط من بین األنواع الثالثة المصنفة، تتوافق مع مشكلة
) وھي مشكلة مقیدة بشكل جید، وحل المشكلة یتم باستخدام المقیدات Well behaved problemید(جال

Utilitarianالنفعیة( constraints التي تشكل أكثر من خط واحد للتفكیر یقود إلى ذلك الحل المحدد، وھذا شائع في (
) .  Heath,1984,p145-154ب(المشاكل التصمیمیة المقیدة بشكل جید كالمباني السكنیة وأبنیة المكات

Symbolicاألبنیة الرمزیة(.2 building الصنف الذي یبرز مبكرا على أنھ مطلوب كواحد من األھداف األساسیة :(
،أو ترمز إلى األھمیة االجتماعیة للفعالیات التي من خاللھا أصبحت تلك األبنیة بؤرة ومركز جذبلألبنیة والتي تشیر

المباني الدینیة والمعارضمثل جدا في مجتمعنا والمیراث الخاص بھذه الطریقة من التفكیر كثیر
)Heath,1984,p154-164  .(
Systemاألبنیة المنظوماتیة(.3 building

Activityشیر إلى نوع خاص من العالقیحیثسابقا system (ال
لحالة احیث انوظیفة معینة، ا

Initiate stateFinal state(
)Transformation()Heath,1984,p176-181(.

لعمارة، یمكن االستنتاج بأن المفھوم ما أشارت إلیھ الطروحات المعماریة والتعاریف اللغویة واالصطالحیةمن خالل  في ا
،والتي یفترض فیھا االنسجام، المكونة لھمتعددةالمتنوعة والمعرفیة الوأال فعالعناصر(بنیة مؤلفة من مجموعة الیمثل 

الذي 
.)صفة مالزمة لھتكونبتأثیر عوامل مختلفة، والذاتیة،تعبیراتھ(كتابةً ورسماً)

نجاز أنن أنتأتيومن ھنا  من خالل ا
Commodity(النفعیةاألولى  task(،المنظوماتیة انجاز المھمة الثانیةو)(System taskالثالثة

)Symbolic task( لمقدمة ضمن الفترة المبكرة من المرحلة المفاھیمیة من خالل المقارنة بین نوع أثناءا
.أداء المھام الثالثة وذلك من خالل تجربة بحثیة طبقت في قسم الھندسة المعماریة في جامعة الموصل

التجربة البحثیة:4.
RetrospectiveProtocol Analysis في (

المعرفیة للمھمة التصمیمیة.األفعالحصر وتجمیع 

استندت التجربة إلى العدید من االعتبارات یمكن إجمالھا باالتي:  وصف التجربة:1.4.
. مجتمع الدراسة: 1

والرابعة والخامسة)، على اعتبار أن 
انجاز المھام التصمیمیة المطلوبة منھم .

2)RandomSample (24تتكون من) (طالب
ب6((الثانیة، والثالثة، والرابعة، والخامسة)اعتمادا على المرحلة الدراسیة
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.عنصحيالمركز ال. الرمزیةعن المشكلة األولى متحف
)1ملحق(رقم. وفق معطیات محددة وزمن محددالثالثة النفعیةعن المشكلة دار سكنيیقومون بتصمیم 

لغرض . 45(البحثیةق التجربةیطبتم تزمن الدراسة: . 3
ینحصر تركیز وأداء المبحوث

من ذلك.
ثل في  تتم

جب عل،التصمیمیةالعملیةالمتغیرات المتعددة المؤثرة على  ا و لذ
)

.)المصمم

:المعرفیة الفاعلة في العملیة التصمیمیةاألفعال2.4.
لقد وجد من خالل تحلیل المقاالت التصمیمیة التي قدمھا المبحوثین لوصف تجارب األداء التي قاموا بھا، استخدام 

، والتي یمكن تصنیفھا إلى صنفین رئیسیین وھما )2(ملحقاألفعال المعرفیة أثناء انجازه للعمل التصمیميلجملة من الطالب 
األفعال)، وفیما یلي عرض لھذه Abstract Elementsدة() وعناصر مجرConcrete Elements(مادیةعناصر 
وكاالتي:بھا الجزئیة المرتبطة واألفعال

C(المادیةالمعرفیة األفعال1.2.4. Actions (
فعال Visualأ information

وكاالتي:األفعالنمطین من ھذه 

) ویرمز لھاGeneral Property actions(المتعلقة بالخصائص العامة لعناصر التصمیمالمادیةاألفعال .أ
)P Actions(

ا
وكاالتي:)Kavakli&Gero,2001,p349(المرسومةتوجد فیما بین العناصر 

.aP actions related to discover anew
space
).Psn(أداة ربط لعناصر أخرى لم تكن موجودة مسبقا، وسوف یرمز لھذا النوع من األفعال بالرمزبدورھا 

bاألفعال المتعلقة بالھیئات؛ .
1)Pactions related to discover a new feature

).   Pfnأو الملمس قید االنجاز، وسوف یرمز لھ بالرمز(عنصر جدید یقوم بتقدیمھ كالشكل، أو الحجم، 
2)P actions related to attend an old feature

).Pfo(وف یرمز لھ بالرمزوس

)R Action() ویرمزلھاSpatial  Relations  actions(المتعلقة بالعالقات المكانیةالمادیةاألفعال .ب

)Kavakli&Gero,2001,p349(:وكاالتي
.aاألفعال المتعلقة بالعالقات المحلیة؛

R actions related to create a new local relation
).Rlnتشكیل عالقة مكانیة جدیدة بین العناصر، وسوف یرمز لھا بالرمز(

b األفعال المتعلقة بالعالقات التنظیمیة الشاملة؛ .
R actions related to create a new(خلق عالقة جدیدة1. global relation

).  Rgnر، وسوف یرمز لھا بالرمز(تشكیل عالقة تنظیمیة جدیدة بین العناص
R actionsتعدیل واكتشاف عالقة(.3 related to revisit a global relation

).   Rgrتنظیمیة بین العناصر، لم یسبق لھ التفكیر فیھا وسوف یرمز لھا بالرمز(
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)A Actions(المجردةالمعرفیةاألفعال2.2.4.
Nonvisual information

تكون من صنفین فرعیین؛ته األفعالھذ

)F Actions(ویرمز لھا )Function Actions(أفعال متعلقة بالعالقات الوظیفیة.أ
ھاوھیئاتھاعناصرالغیر مرئیة، والتيتشیر إلى الفعالیات الخاصة بتخیل المعلومات 

حملھا
:-ویتضمن ما یأتي، )1Suwa&Purcell,Gero,1998,pp46(التصمیمیة والمصادر الطبیعیة المحیطة

a(F actions related to discover the issue of
interaction between people and the artifact in a practical sense)

).Fpالوظیفیة الخاصة بالناتج من خالل كیفیة استعمال الناس أو الزوار عناصر المشروع، وسوف یرمز لھا بالرمز(
b(F actions related to discover the issue of

interaction between people and the space in visionary sense)
Viewsمشاھد(
).  Fvبالرمز(

c(F actions related to discover the issue of
interaction between designed spaces and natural resources)

lightingالبیئیة المحیطة بالناتج مع بعضھا البعض كحاالت اإلضاءة( conditions)وسوف یرمز لھا بالرمز ،(Fgh  .(
dلة التفاعالت كشف مسأ  .(F actions related to discover the issue of

interaction between people and space in a behavioral sense)
).Fbمن منطقة إلى أخرى داخل المبنى أو الموقع، وسوف یرمز لھا بالرمز(

Factions related to Psychophysical or Psychological reactions of people with designedمتنوعة(
artifact in various sense

).Ff)، وسوف یرمز لھا بالرمز(fascinationالناتج كالسحر والفتنة(

-G(لھا ویرمز)Goals Actions(أفعال متعلقة باألھداف.ب Action (

وتتضمن األصناف اآلتیة:، )Kavakli&Gero,2001,p349(التصمیمیةللمصمم التي یصوغھا بشكل أھداف لحل المشكلة
.aG actions to introduce function or arrangements by use of

explicit knowledge or past cases
).  Gkانطالقا من رویة أو رؤى، أو مدرسة تصمیمیة، لحل مشكلة تصمیمیة، وسوف یرمز لھا بالرمز(

.bG actions to apply function or arrangements to the
current context وذلك عندما یفكر المصمم في تقدیم معرفتھ ،(

).  Gcمن رؤیة للسیاقات االجتماعیة والبیئات التي تبنى فیھا العمارة، وسوف یرمز لھا بالرمز(
.cG actions to make preferential and aesthetic

evaluationsم المصمم معایره الذاتیة سواء التفضیلیة منھا أم الجمالیة لعمل قراراتھ التصمیمیة، وسوف یرمز )، عندما یقد
).  Gv(لھا بالرمز

. النتائج:5
(االفعال)3-2-4(رقمتوضح الجداول

تكرار حدوث العنصر أثناء انجاز المھمة التصمیمیة.
للمھام الثالثة في مخططاتتم إسقاط تلك النتائج الكمیة للعناصر المعرفیة الناتجة من أداء طلبة كل مرحلة دراسیة 

لمبحوثین طلبة كل مرحلة المفاھیميتوضح التغیر الحاصل في االنجاز )31-2رقم(والمخططات)DiagramsBarأعمدة(
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التباین في التباین في نسب تكرار العناصر المعرفیة المنفذة من قبلھم وبالتاليدراسیة باختالف طبیعة المھمة من خالل 
طبیعة إبانة المفھوم التصمیمي باختالف طبیعة المشكلة التصمیمیة.

المرحلة الخامسةالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالعناصر المعرفیة
خصائص المفردة التصمیمیة

P-Element0.68390.24670.16920.1621

العالقات المكانیة
R- Element0.25290.18670.13160.1324

العالقات الوظیفیة
F- Element0.02870.05330.22910.1941

األھداف
G- Element0.03450.51330.47010.5114

المرحلة الخامسةالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالعناصر المعرفیة
خصائص المفردة التصمیمیة

P-Element0.68060.63410.18580.1486

العالقات المكانیة
R- Element0.250.22060.14390.1306

العالقات الوظیفیة
F- Element0.05090.03760.54360.5293

األھداف
G- Element0.01850.10780.12690.1914

المرحلة الخامسةالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالثانیةالمرحلة العناصر المعرفیة

خصائص المفردة التصمیمیة
P-Element0.69290.22940.19650.1549

العالقات المكانیة
R- Element0.23570.15830.16670.1294

العالقات الوظیفیة
F- Element0.03930.04130.53330.3255

األھداف
G- Element0.03210.57110.10350.3902

في أثناء تجربة دراسیة مرحلة كل العناصر المعرفیة التي نفذھا مبحوثین طلبة النسب المئویة لتكرار) 2رقمجدول(
)ونالباحث: المصدر(symbolic building/للمھمة الرمزیة األداء التصمیمي 

في أثناء تجربة دراسیة مرحلة كل العناصر المعرفیة التي نفذھا مبحوثین طلبة نسب المئویة لتكرار) 3رقمجدول(
)ونالباحث: المصدر(system building/للمھمة المنظوماتیة األداء التصمیمي 

) النسب المئویة لتكرار العناصر المعرفیة المنجزة من قبل مبحوثین طلبة المراحل الدراسیة أثناء 4(جدول رقم 
Commodityللمھمة النفعیة/تجربة األداء التصمیمیة  building(المصدر :الباحثون)
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)ونالباحث: المصدر(symbolic/الرمزیةالمفھوم التصمیمي بموجب طبیعة المشكلةإبانة) 1رقم (مخطط 

)ونالباحث: المصدر(system/المنظوماتیةالمفھوم التصمیمي بموجب طبیعة المشكلةإبانة) 2رقم (مخطط

)ونالباحث: المصدر(Commodity/النفعیةالمفھوم التصمیمي بموجب طبیعة المشكلةإبانة) 3رقم (مخطط
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التصمیمیة عدد من المالحظات التي یمكن إجمالھا بما یأتي: 
1.

0.6839-0.0287
)، وقربت معدالت0.0185-0.6806التصمیمیة المنجزة خالل تلك المھمة مابین(

والذي یشیر إلى وجود تباین في )،0.0321-0.6929النفعیة إلى مجمل األفعال التصمیمیة المنجزة خالل تلك المھمة مابین(

باختالف المھمة التصمیمیة. 
احتواء أداء مبحوثي كل مرحلة دراسیة على نسبة متباینة من األفعال باختالف المھام التصمیمیة(الرمزی.2

P actions)و(Ractions
F

actions)و(G actionsأو كلیھما كم (
األمر

التصمیمي باختالف المھام التصمیمیة.    
ذي داللة 

zوالمنظوماتیة، والتصمیمیة(الرمزیة، 
التجربة العملیة أسلوبینطبق على بین عینتین اعتمادا على النسب المئویة للمتغیرات وھذا ماإحصائیالكشف الفروق الدالة 

باستخدام المعادلة اإلحصائیة التالیة: التباین لغرض توضیح ذلك لھذا البحث)

حیث أن:
= (Z)القیمة المحسوبة

P)(اصر لعن (األفعال)ا
التصمیمينفذھا مبحوثین طلبة كل مرحلة دراسیة في أثناء تجربة األداء 

)q ( =)1-P(
n)(=حجم العینة

)(0.05عند مستوى الداللة1.96= ) الجدولیة Zإذ أن قیمة(
Z)  المحسوبة> أو = قیمة (Z(فإذا كانت قیمة

ZZ(إذا كانت 
المعرفیة قید المقارنة). األفعالتكرار 

(5,6,7
تجة )Zمابین األفعالئویة لتكرار والنفعیة) ، من خالل توضیح مقارنة النسب الم بة النا محسو ل ا

:عن تلك المقارنة
1

P Elements
(الرمزیة،المنظوماتیة،النفعیة)، الفروق كانت لصالح المرحلة الثانیة.

Rعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین نسبة تكرار أداء طلبة المراحل الدراسیة المختلفة لعنصر العالقات المكانیة.2
Elements)یمكن أن یدل على أن اختالف طبیعة المشكلة التصمیمیة لم یكن لھ اثر واضح على عنصر العالقات )ھذا

المكانیة الناتجة عن أداء طلبة المراحل الدراسیة للمھمة التصمیمیة.
3

ElementsFsystem
taskل الخامسة والرابعة. )، والفروق كانت لصالح طلبة المراح
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4 .
ElementsGsymbolictask فروق كانت ل )، وا

امسة والرابعة والثالثة.     لصالح طلبة المراحل الخ
5

ElementsFCommodity task فروق كانت ل )، وا
ة الرابعة. لصالح طلبة المرحل

. وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین نسبة تكرار أداء طلبة المرحلة الثالثة ونسبة تكرار أداء طلبة المرحلة الثانیة 6
)، والفروق كانت لصالح طلبة المرحلة (Commodity task)عن أدائھم المھمة النفعیةElementsGلعنصر األھداف(

الثالثة. 

المحسوبةPالمرحلةنوع المھمة
(Z)قیمة

Rالمحسوبة(Z)قیمةF)قیمةZ(
المحسوبة

Gالمحسوبة
(Z)قیمة

20.68060.0460.25000.0580.05090.0970.01850.15منظوماتیة
20.69290.23570.03930.0321نفعیة

20.68061.760.25000.3970.05090.0790.01852.639منظوماتیة
30.22940.15830.04130.5711نفعیة

20.68061.9360.25000.3570.05092.1670.01850.625منظوماتیة
40.19650.16670.53330.1035نفعیة

20.68062.1820.25000.5390.05091.30.01851.799منظوماتیة
50.15490.12940.32550.3902نفعیة

30.63410.2160.22060.0620.03760.0150.10780.52منظوماتیة
20.69290.23570.03930.0321نفعیة

30.63411.550.22060.2760.03760.0330.10781.943منظوماتیة
30.22940.15830.04130.5711نفعیة

30.63411.7170.22060.2370.03762.2740.10780.024منظوماتیة
40.19650.16670.53330.1035نفعیة

30.63411.9480.22060.4190.03761.3950.10781.197منظوماتیة
50.15490.12940.32550.3902نفعیة

40.18582.0590.14390.4080.54362.310.12690.617منظوماتیة
20.69290.23570.03930.0321نفعیة

system40.18580.1860.14390.070.54362.2940.12691.824
Commodity30.22940.15830.04130.5711

40.18580.0470.14390.1090.54360.0360.12690.127منظوماتیة
40.19650.16670.53330.1035نفعیة

system40.18580.1420.14390.0730.54360.7810.12691.092
Commodity50.15490.12940.32550.3902

50.14862.2890.13060.4750.52932.2410.19140.905منظوماتیة
20.69290.23570.03930.0321نفعیة

50.14860.3590.13060.1370.52932.2250.19141.471منظوماتیة
30.22940.15830.04130.5711نفعیة

50.14860.220.13060.1760.52930.0140.19140.433منظوماتیة
40.19650.16670.53330.1035نفعیة

50.14860.030.13060.0060.52930.7290.19140.777منظوماتیة
50.15490.1294نفعیة

0.3255
0.3902

)المنظوماتیة والنفعیةإبانة المفھوم التصمیمي بموجب طبیعة المشكلة التصمیمیة () نتائج 5(جدول رقم 
Commodity & system) ((المصدر: الباحثون)
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نوع 
المرحلةالمھمة

P
قیمة (Z)المحسوبة

Rالمحسوبة
(Z)قیمة

Fالمحسوبة
(Z)قیمة

G
قیمة(Z)المحسوبة

20.68390.0340.25290.0690.02870.1010.03450.023رمزیة
20.69290.23570.03930.0321نفعیة 
20.68391.7760.25290.4080.02870.1190.03452.492رمزیة
30.22940.15830.04130.5711نفعیة 
20.68391.9520.25290.3690.02872.3490.03450.476رمزیة
40.19650.16670.53330.1035نفعیة 
20.68392.1990.25290.5510.02871.4620.03451.673رمزیة
50.15490.12940.32550.3902نفعیة 
30.24671.7310.18670.2080.05330.1150.51332.224رمزیة
20.69290.23570.03930.0321نفعیة 
30.24670.070.18670.130.05330.0980.51330.201رمزیة
30.22940.15830.04130.5711نفعیة 
30.24670.210.18670.0910.05332.1490.51331.715رمزیة
40.19650.16670.53330.1035نفعیة 
30.24670.40.18670.2730.05331.2830.51330.432رمزیة
50.15490.12940.32550.3902نفعیة 
40.16922.1580.13160.470.22911.0040.47012.027رمزیة
20.69290.23570.03930.0321نفعیة 
40.16920.6260.13160.1310.22910.9890.47010.352رمزیة
30.22940.15830.04130.5711نفعیة 
40.16920.1220.13160.1710.22911.1420.47011.536رمزیة
40.19650.16670.53330.1035نفعیة 
40.16920.0670.13160.0110.22910.3750.47010.28رمزیة
50.15490.12940.32550.3902نفعیة 
50.16212.20.13240.4660.19410.860.51142.215رمزیة
20.69290.23570.03930.0321نفعیة 
50.16210.2950.13240.1270.19410.8450.51140.208رمزیة
30.22940.15830.04130.5711نفعیة 
50.16210.1550.13240.1670.19411.3050.51141.707رمزیة
40.19650.16670.53330.1035نفعیة 
50.16210.0340.13240.0150.19410.5250.51140.425رمزیة
50.15490.12940.32550.3902نفعیة

)الرمزیة والنفعیة(التصمیمیة مشكلةبموجب طبیعة الإبانة المفھوم التصمیمينتائج)6رقمجدول(
Symbolic & Commodity) ()ونالباحث: المصدر(
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المناقشة واالستنتاجات:6.
.1

یفترض فیھا االنسجام، ویتحقق من خاللھا االتصال بین المختصین لعرض فكرة ذھنیة یطرحھا المصمم إلى الوعي المدرك 
.)(كتابةً ورسماً)، بتأثیر عوامل مختلفة، والذاتیة تكون صفة مالزمة لذلك المفھومعبر تعبیراتھ

امة وساھم 2. لع الستخالص . ا
، (وبنیتھ المعرفیة)ماھیة المفھومالمفردات األساسیة لموضوع البحث والتي شملت كل من:

للموضوع.
على)(التأثیر. لقد أوضحت التجربة طبیعة المھمة التصمیمیة التي تلعب دورا جوھریا في تحدید3

المحسوبةPالمرحلةنوع المھمة
(Z)قیمة

Rالمحسوبة
(Z)قیمة

Fالمحسوبة
(Z)قیمة

Gالمحسوبة
(Z)قیمة

20.68390.0120.25290.0120.02870.1970.03450.173رمزیة

20.68060.250.05090.0185منظوماتیة
20.68390.1820.25290.1320.02870.0860.03450.499رمزیة 

30.63410.22060.03760.1078منظوماتیة
20.68392.0130.25290.4780.02872.4010.03450.596رمزیة 

40.18580.14390.54360.1269منظوماتیة
20.68392.240.25290.5450.02872.330.03450.886رمزیة 

50.14860.13060.52930.1914منظوماتیة
30.24671.6740.18670.2660.05330.0190.51332.341رمزیة 

20.68060.25000.05090.0185منظوماتیة
30.24671.4680.18670.1460.05330.1310.51331.689رمزیة 

30.63410.22060.03760.1078منظوماتیة
30.24670.2570.18670.20.05332.1980.51331.576رمزیة

40.18580.14390.54360.1269منظوماتیة
30.24670.430.18670.2670.05332.130.51331.24رمزیة 

50.14860.13060.52930.1914منظوماتیة
40.16922.0940.13160.5280.22910.920.47012.14رمزیة 

20.68060.25000.05090.0185منظوماتیة
40.16921.8660.13160.4070.22911.0170.47011.51رمزیة 

30.63410.22060.03760.1078منظوماتیة
40.16920.0750.13160.0620.22910.47011.401رمزیة 

40.18580.14390.54360.1269منظوماتیة
40.16920.0980.13160.0050.22911.1820.47011.074رمزیة 

50.14860.13060.52930.1914منظوماتیة
50.16212.1370.13240.5240.19410.7750.51142.332رمزیة 

20.68060.25000.05090.0185منظوماتیة
50.16211.9060.13240.4030.19410.8730.51141.681رمزیة 

30.63410.22060.03760.1078منظوماتیة
50.16210.1080.13240.0580.19411.3460.51141.568رمزیة 

40.18580.14390.54360.1269منظوماتیة
50.16210.0650.13240.0090.19411.2890.51141.232رمزیة 

50.14860.13060.52930.1914منظوماتیة

)الرمزیة والمنظوماتیة(التصمیمیة مشكلةبموجب طبیعة الإبانة المفھوم التصمیمينتائج)7رقم جدول(
Symbolic & system) ()ونالباحث: المصدر(
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أدائھم ا
المرحلة(الثالثة) كونھا مرحلة انتقالیة مابین المرحلة المبتدئة والمتقدمة.

النفعي فقد كان لألفعال بنوعیھا الصلدة والمجردة دور متفاوت مابین طلبة المراحل الدراسیة المختلفة.  

األفعالالمفاھیمي)األداء Flexibilityمرونة(4.
ختلف باختالف طبیعة المھمة، في الوقت الذي یالحظ یالمعرفیة األربعة وإمكانیة نھجھم نمط فكري لحل المشكلة التصمیمیة 

ألمفاھیمياألداء )Freezingفیھ ثبوت(
Pالتصمیمیة( Elements(.في حل المشكلة التصمیمیة باختالف طبیعة المھمة

5
) فيElementsFالوظیفیة(
نفسھفي الوقت،) في حل المشكلة من النوع الرمزيElementsGاألھداف(
لصلدة)ة والعالقات المكانیةعنصري خصائص المفردة التصمیمیباستثمار العالقات الوظیفیة األھداف ولعنصري  ال ا األفع )

حیث قدالوظیفیة 
،

.  التفاعالت النفسیة للناس مع المقترحات المصممة مستثمرین العناصر الصلدةوالطبیعیة 

6
لاختذاتھاستراتیجیھ لحل المشكلة التصمیمیة خصوصا استراتیجیھ المماثلة المباشرة، في الوقت 

التصمیمي المفاھیميقد یدل ذلك على تأرجح أدائھم حیثالمنظوماتیة بتركیزھم على عنصر خصائص المفردة التصمیمیة، 
األفعال المعرفیة بشكل كامل. من استثمارمابین األفعال الصلدة والمجردة باختالف المھام التصمیمیة، وعدم تمكنھم 

) للطلبة(7.
ام. باختالف المھام التصمیمیة المختلفة

اسلوكالتي تشكللكل مرحلة دراسیة وبصمةالالتصمیمیة للمراحل المختلفة طبیعة التباین في 
المناھج الدراسیة النظریة والعملیة الخاصة بكل مرحلة دراسیة.حیث قد یعزى ذلك إلى طبیعة 

التوصیات:.7
1

عرض وتفسیر ماھیة المفھوم وأنواعھ والعوامل المؤثرة فیھ للدراسات األولیة والعلیا في األقسام المعماریة.
2.

اء وابتداء من المراحل األولیة وحتى المراحل المتقدمة.المعطاة للطلبة لغرض خلق حالة التدرج في األد
3 .

وتأثیر ذلك في مجمل الحضور الكمي لألفعال المفاھیمیة. 
إعداد بحوث تضم عینات مختارة من جامعات أخر. 4

مختلفة للبنیة المفاھیمیة وصیغ تحقیقھا لدیھم.
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Z

تم اجراء البحث في كلیة ألھندسة = جامعة ألموصل
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