
 العدد العاشر                                                                                 مجمة العمارة والفنون

733                                                                                                                     DOI: 10.12816/0044825 

المشاريع الواقعية التطبيقية كدافع لتحفيز اإلبداع لدي طالب التصميم نحو كفاءة  تعميم 
 التصميم 

"Realistic applicable projects as a motivation to stimulate design students' 

creativity" Towards an effective design teaching 

 م. د/ هبة اهلل عثمان عبد الرحيم عثمان ذهني
 مدرس بقسم الزخرفة ـ كمية الفنون التطبيقية ـ جامعة حموان

 
 الممخص:

ان التصميم ىو تحويل األفكار و األحالم الي واقع ممموس، لكن لتحقيق ىذه األحالم يجب اتباع عدة خطوات لتحديد 
 رسم آليات لموصول ليذا اليدف. اليدف و

ىناك العديد من أساليب التعميم التي يتم اتباعيا في عممية تدريس التصميم التي قد تختمف في خطواتيا و لكن تشترك 
جميعيا في أىمية الوصول الي منتج تصيمي ناجح مرضي لجميع اطراف العممية التدريسية سواء القائم بالتدريس او 

المستفيد من المنتج التصميمي. لكن بدون شحن اليمم لدي الطالب و احياء الحافز لدييم لمتعميم  المصمم"الطالب" او
 واإلبداع ال يمكن تحقيق ىذا اليدف.

 محاور البحث:
 العناصر المؤثرة عمي تحفيز الطالب. اوال:
 الطالب. مدي تأثير اختيار المحتوي الدراسي عمي شحن الحوافز التعميمية واإلبداعية لدي ثانيا:
 نموذج تطبيقي ألختيار احد المشروعات الواقعية ضمن مقرر دراسي في مجال التصميم. ثالثا:

يتبع البحث المنيج التطبيقي حيث انو يعرض نموذج تطبيقي لتأثير المحتوي الدراسي عمي تحفيز  منهجية البحث:
 الجوانب اإلبداعية و تفاعل الطالب مع العممية التعميمية.

البعد ما بين دراسة التصميم في المؤسسات التعميمية األكاديمية عن المعايشة الفعمية لمواقع العممي التطبيقي البحث:مشكمة 
مما أدي إلي افتقار الدارس األكاديمي لمخبرات العممية الواقعية و بالتالي ضعف الحافز التعميمي و اإلبداعي لدي 

 الطالب.
اريع الواقعية في مجال تعميم التصميم وربط العممية التدريسية بإحتياجات مجتمعية ابراز دور اختيار المشأهمية البحث:

 واقعية ممموسة لشحن الدوافع لدي طالب التصميم.
 تحفيز الدوافع اإلبداعية لدي الطالب في مجال دراسة التصميم و دعم العممية التعميمية لتكون ذات كفاءة.هدف البحث:

 الب، كفاءة التعميم، دوافع إبداعية، تعميم التصميم، محتوي دراسي، مشاريع تدريسية.تحفيز الط كممات مفتاحية ::
 
Abstract: 
design is transforming ideas and dreams into reality, but to achieve these dreams we must 

follow several steps to set the goals and draw the procedure to achieve them. There are many 

ways of design teaching which may vary in their methodology, but they all share the aim of 

achieving a successful design product that satisfies the teacher, student and the recipient or 

the user of the designed product. But without enhancing the students ' motivation for learning 

and creativity these goal cannot be achieved. 

This paper discusses several axes: 
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First: factors affecting students' motivation. 

Second: to any extent choosing the academic content affects creativity motivation of students. 

Third: An applied sample for selecting a real applicable project within a teaching curriculum 

in design field. 

Research methodology: This research follows an applied approach as it presents an applied 

model for the effect of content on stimulating the creative aspects and students' interaction 

with the educational process. 

Problem: There is a kind of spacing between design study in academic institutions and actual 

practice fields, resulting in lack of academic students to realistic experiences and therefore 

suffering weak educational and creativity motivation.  

Importance: This paper focuses on the role of realistic project selection in design teaching, 

binding the educational process with concrete community needs to enhance creativity 

motivation among design students'. 

Goal: To stimulate students ' creativity motivation in the field of design and supporting the 

educational process in order to be more efficient. 

Key words: Motivating students, efficient education, creative motivation, design education, 

educational content, teaching projects. 

 
 مقدمة:

 (. J.M.Keller,2010إلى حقيقة")" التصميم ىو عممية تحويل األحالم  
ىذا التعريف يعبر عن األحاسيس التى يعيشيا المصمم مع طرح حمول مبتكرة لمشكالت حياتية تحمل معيا المغامرة 

 واإلستكشاف لنتائج ىذه المغامرة .
تكون عميو ىذه إن عممية التصميم ىي رحمة يحركيا وجود فجوة ما بين واقع األشياء في حياتنا وما بين ما نطمح أن  

 األشياء أو تحققو لنا.
إنيا عممية تحتوي عمى عدة مراحل تبدأ بمرحمة تعريف وتحديد األىداف المرجوة من التصميم ، يتبعيا وضع استراتيجية أو 
خطة عمل تتضمن أنشطة وأدوات داعمة ليذه األنشطة لتساىم في تحقيق ىذه األىداف ثم من الضروري بعد أي جيد 

 جاه تحقيق أىداف أن تتم عممية تقييم لمدي نجاح ىذه العممية برمتيا و مدي تحقيق النتائج المرجوة.مبذول في ات
لقند خمنق اإلنسنان ليتحنرك بالحنافز ، ولنن يتحنرك بدوننو أكثنر منن تحنرك مركنب بنال H.W Beecher "ولكنن كمنا قنال بيكنر

 حرك ىذا المفتاح لدفع اإلنسان نحو  اإلنجاز".تيار ، أو منطاد من دون غاز . ابحث عما يحرك الحافز عند اإلنسان 
(Helmlinger W.,1997.) 

بالواليات المتحدة األمريكية عمى أنو " الرغبة ، ies لقد تم تعريف الحافز من قبل المركز القومي لدعم وتقييم التعميم 
 السبب ، الدافع  لإلنخراط في ميمة أو نشاط ".

(( U.S. Department of education,2008 
أن تكون محفزًا يعني أن تتحرك لفعل شئ ما . الشخص الذي يشعر بعدم الدفعية أو عدم اإلليام يتم تصنيفو عمي أنو 

 غير محفز ، بينما الشخص الذي تم  شحن طاقتو أو فاعميتو إلى أعمي مستوي يعتبر محفزًا .
من الصعب اعتبار الحافز نوع واحد فاألشخاص ولكن ىل الحافز يعتبر نوع واحد ؟ لقد أظيرت المالحظات الدقيقة أنو  

نما أيضًا أنواع مختمفة من الحافز".)  ,.Richard M. & Edward L ال يتمتعون فقط بكميات مختمفة من الحافز وا 
2000) 

وىذا الطرح الذي يصنف طبيعة الحافز عند اإلنسان بصفة عامة أكدتو العديد من الدراسات عن الطالب في مجال 
 التعميم.
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حتي أنيم صنفوا الحافز عمى أنو من أىم العوامل التى يجب أن ييتم بيا القائمين عمى التدريس لتحسين العممية التدريسية 
 وبالتالي تحسين نتائجيا وال سيما في مجال تعميم التصميم.

مدرس في  مرحمة  143التى أجريت عمى  *لجمعية تعميم المدرسين 31وىذا ما أكدتو الدراسة المنشورة في المؤتمر الن  
 الدراسة في عاميم الدراسي الثاني .

وكان ىدف الدراسة ىو إكتشاف ما إذا كان ىناك أي عالقة ما بين الدوافع األكاديمية المرتبطة بالمحتوي الدراسي و  
 .تحقيق النجاح األكاديمي بين مجموعات مختمفة من الطالب ليم مستويات متباينة من العمل الفردي والجماعي 

 في بداية العام الدراسي تم استطالع آرائيم من خالل اإلجابة عمى استبيان حول اإلستراتيجيات التحفيزية لمتعميم . 
تم افساح المجال أمام كل فرد إلختيار المجموعات التي تشاركو الحمقات الدراسية حيث تم تقسيميم إلى مجموعات من  

 ثالث أفراد .
سة طمب منيم تجييز عرض تقديمي عن عمميم وبعد كل عرض تم التعميق عمى ىذه في كل مرحمة من مراحل الدرا 

العروض وتقييم أداء كل فرد بصفة شخصية وكذلك تقييمو عمى مستوي فاعميتو ضمن المجموعة وقدرتو عمى التعبير أثناء 
 العرض .

يزية مثل الحوافز الخارجية ومدي فجاءت النتائج لتوضح اختالف الطالب في األربع مجموعات من حيث األبعاد التحف 
تقدير الميمة الموكمة إلييم والحماس ليا، لتخرج الدراسة بمحصمة أنو يجب الوضع في اإلعتبار الجوانب التحفيزية عند 
الطالب قبل العمل عمى تحقيق أىداف تعميمية بمنتيي اإلىتمام ، كما أنو يجب تعزيز الدافع عند الطالب عن طريق 

ت ذات صمة بالطالب، موضوعات واقعية ليا تأثير عمى مستقبميم الميني كما تدعم وتؤكد قدراتيم إختيار موضوعا
 الفردية.

لقد قامت العديد من الدراسات بتفسير ماىية الحافز ، وبينما مثمت كل منيم جزء من الحقيقة لم تمم أيًا منيم  بجميع عوامل 
 التحفيز لإلنسان في مجال التعميم .

اع ذلك  إلى أن العنصر البشري بصفة عامة والطالب بصفة خاصة ىو كائن شديد التعقيد لو احتياجات ويمكن إرج 
 ورغبات معقدة عمي القائم بالتدريس ان يفيميا و يتعامل معيا .

 
 العوامل الخمسة األساسية ذات التأثير عمى الجوانب التحفيزية لدي الطالب هي : 
 س.القائم بالتدري -2   الطالب . -1
 أسموب وآلية العممية التدريسية. -4   المحتوي.-3
 البيئة التعميمية . -5
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*  31st Annual ATEE conference in Europe,2006. 
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يمقي الضوء ىذا البحث عمى مدي تأثير اختيار المحتوي الدراسي عمى الحافز عند الطالب في مجال تعميم التصميم ،  
 وما يمكن أن يحممو ىذا المحتوي من دوافع لتحفيز الطالب . 

سم بالقدرة عمى التحفيز ، ولكن بعض المحاضرين قد يعتقدون أن إذا ما تم تصميم المحتوي الدراسي بشكل جيد سيت 
الحقيقة أن فعميًا قد يكون المحتوي الدراسي جيدًا من الناحية األكاديمية ولكنو ال يتسم بالقدرة عمي تحفيز الطالب لممشاركة 

 الفعالة في العممية التعميمية وبالتالي كفاءة المخرجات التعميمية.
وي المقرر عمى موضوعات تدعم الحافز عند  الطالب لتحقيق األىداف ولكن لموصول لعممية تدريسية فعالة يجب أن يحت 

 تعميمية.
" لكن الحقيقة أنو في مجال التعميم من النادر ما يتواجد إلزام أو صبر أو حتي موارد داعمة لبذل جيد في تطوير الجوانب 

 (.John M. Keller, 1987التحفيزية لمقرر دراسي ما أو حتي برنامج دراسي".)
غم من أن واقعيًا من الممكن تحسين الجوانب التحفيزية لمبرامج الدراسية دون الحاجة إلى وضع ميزانيات ضخمة لعمل بالر 

 مؤثرات خاصة أو استراتيجيات إلضافة المتعة .
 حيث أنو لتحسين الحافز نسبيًا وبشكل يمكن مالحظتو ىناك فقط متطمبان أساسيان : 
لحافز وأن يكون ىناك تصورًا لممكونات الرئيسية لحوافز التعميم ومعرفة االستراتيجيات أواًل ، من الضروري فيم ماىية ا 

 ذات  األثر عمى  ىذه المكونات.
لى أي قدر يمكن استخداميا، وكيف تقوم بإدراجيا ضمن  ثانيًا: من الضروري معرفة أي االستراتجيات صالحة لمتطبيق ، وا 

 . ((John M. Keller, 1987 البرنامج التعميم

 وتنقسم الحوافز عند الفرد إلى نوعين حوافز داخمية وحوافز خارجية . 
ىي الشعور الداخمي لدي الفرد بالرغبة في تحقيق ىدفًا ما أو ممارسة نشاط ما، والمحفز داخميًا يجد أن  :الحوافز الداخمية 

 المشاركة في ىذا النشاط تمثل متعة في حد ذاتيا بالنسبة لو.
الحوافز الخارجية ىي المشاعر التى تتولد عند الفرد بمحرك خارجي فتكون الغايات واألىداف الخارجية ذات تأثير عمى  

 سموك اإلنسان ومدي فاعميتو .

 الحوافز الداخمية والخارجية في مجال التعميم : 

عددة من المعارف الدراسية دون الحاجة " لقد اظير األشخاص الذين يتمتعون بحوافز داخمية قدرة أعمي عمي تعمم أنواع مت
 إلي إدراج مكافآت وحوافز خارجية داعمة .

وعمى النقيض فإن األشخاص المحفزين خارجيًا يعتمدون كميًا عمى وجود مكافآت أو نتائج ممموسة مرغوب فييا لتكون  
عميم وأداء الطالب ، فالحافز الداخمي بمثابة شاحن ليمميم , وكال النوعين من الحوافز قد ال يكون ليما نفس األثر عمى ت

  ( Lie, Simon A., 2010يدفع عممية تحقيق إنجاز تعميمي بصورة أفضل من الحافز الخارجي".)
"فالطالب الجامعيين الذين لدييم حوافز داخمية ينخرطون في األنشطة الداعمة لمتعميم، يحضرون المحاضرات ، يشاركون 

صفة مستمرة المعمومات الجديدة في المحتوي الدارسي، يقومون بترتيب المعارف وربطيا بفاعمية فى النقاش ، يتابعون ب
 ,.Dale H., Judith L  بالمعارف السابقة، يستخدمون المعارف ويوظفون المعارف المكتسبة في المجاالت المختمفة".)

Paul R., 2007) 
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 : بالمحتوي الدراسي كأحد أهم العوامل الداعمة لمتحفيز لدي الطال
يعتبر المحتوي الدراسية من أىم ركائز العممية التعميمية، وبالرغم من أىمية أن يكون المحتوي مرتبط ومصمم لتحقيق  

األىداف والمخرجات التعميمية المستيدفة منو، وأن يكون قادرًا عمى إكساب الطالب الميارات الخاصة بالممارسة الفعمية 
وامل التى تدعم الجوانب التحفيزية لدي الطالب تجاه المقرر الدراسي من لمجال التخصص . فإن تجاىل اإلىتمام بالع

شأنو إفقاده القدرة عمى تحقيق أي من ىذه األىداف بل أنو سيمقي عزوفًا  من الطالب وعدم فاعمية مع العممية التعميمية 
 برمتيا.

عند الطالب؟ ما ىي المشاعر التى يجب أن ولكن ما ىي العوامل التى يجب أن تتوافر فى المقرر الدراسي ليحقق الحافز  
 ند الطالب تجاه المحتوي الدارسي؟تتولد ع

 :اهم عوامل التحفيز في محتوي المقرر الدراسي
 الممكية وحرية اتخاذ القرارات :-1

نامجو إن مشاركة الطالب في اتخاذ بعض القرارات الدراسية يكسبو شعورا بأنو صاحب قرار وأنو يمعب دورًا فاعاًل في بر 
الدراسي ، فالقيام بعمل اختاره بنفسو مقرب إلى نفسو عن ما تم اختياره من قبل الغير وىذا في حد ذاتو يعد حافزًا كبيرًا 

 خاصة في مجال التعميم .
وكذلك ىناك ضرورة لتوضيح أسباب وجود بعض الجوانب الغير قابمة لمنقاش في البرنامج الدراسي وأن يتقبميا الطالب  

 اع وفيم .عن إقتن
إن وجود بعض العناصر لممناقشة داخل الفصل الدراسي أفضل من فصل دراسي كل شئ في داخمو معد ومقرر مسبقًا أو  

 عمى الجانب اآلخر كل شئ متاح ومسموح فيو. 
فساح المجال فييا أمام إختيارات الطالب؟  ولكن أي القرارات يمكن طرحيا لمنقاش وا 

حة لمنقاش مرتبطة ببعض اإلجراءات التنظيمية لمفصل الدراسي وتحديد خطوات العمل مثل قد تكون ىذه العناصر المطرو  
مكانية اختيار شركاء العمل وكذلك تحديد مواعيد  طرح ما إذا كان سيتم العمل في التكميفات بشكل فردي أو جماعي وا 

 تسميم التكميفات وأساليب عرضيا.
 (Olson, G., 1997ير نوع من تحسين الجوانب التحفيزية لدي الطالب". )"فالسماح لمطالب باختيار شركاء الدراسة أظ 

قد تكون ايضًا العناصر المطروحة ذات صمة ببعض تفاصيل التعامل مع المحتوي الدراسي مثل اقتراحات لمصادر التعمم 
لحذف بما ال يخل من كتب أو مراجع، مناقشة رؤوس الموضوعات داخل المقرر الدراسي سواء باإلضافة أو الدمج أو ا

 بالييكل األساسي لممقرر الدراسي المطموب لتحقيق األىداف المحددة.
فمثل ىذه النقاشات تفتح المجال أمام الطالب لمتعبير عن ذاتو واختيار ما يتوافق معيا في إطار نوع من التوجيو الواعي  

 لطالب  لتحقيق أداء أفضل فى العممية الدراسية.من قبل القائم بالتدريس وبالتالي اكتساب نوع من الرضا والحافز لدي ا

 حداثة ومواكبة المحتوي الدراسي: -2
" إن المحتوي الذي يتسم بالحداثة من شأنو أن يمنح الطالب تجربة مفاجأة وغير تقميدية ، مما يحدث نوعًا من التعارض 

المتعة المحظية في محاولة لحل ىذا  مع ما تعود عميو تفكير الطالب، وىذا من شأنو أن يؤدي  إلى إحداث نوع من
التعارض أو التضارب ، وفي أحيان أخري  قد يحتوي المقرر عمى بعض الفاعميات الغير تقميدية والحقائق المدىشة لدعم 

 (Palmer D., 2007 مفيوم التجديد".)
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ن كان استكمااًل لو يجب أن يكون المحتوي الدراسي لو من السمات ما يجعمو مغايرًا عن ما سبق أن درسو الطال ب حتي  وا 
فيأخذ ىيئة جديدة لتجنب إحتمالية شعور الطالب بالممل أو التكرار وفقدان الدافع لمتعمم وخاصة في األجزاء األولي من 

 المحتوي والتى تمثل بداية تعارف الطالب بالمادة الدراسية.
نب التحفيزية، لذا عمى القائم بالتدريس الربط ما بين الحياة " كذلك فإن ارتباط المحتوي الدراسي بالحياة الواقعية يرفع الجوا 

 Palmer الواقعية والمحتوي الدراسي وربط التكميفات والتجارب بالمواقف الحياتية اليومية والخبرات والتجارب الشخصية".)
D., 2007."إن الميام ذات المعني والمفيوم المرتبط بالحياة الواقعية لمطالب تحفزىم" ) (Frey N., Fisher D., 

2007)  

 تنوع وثراء التجربة التعميمية: -3
إن تنوع التكميفات يعتبر ذو ارتباط وثيق بتحفيز الطالب لإلنخراط في األنشطة الدراسية، ولتحقيق ىذا التنوع في الفصل 

لمخروج من بالشكل الدراسي يجب أن يشتمل عمى أنشطة مادية حول المحتوي الفكري . أنشطة مثل النماذج المصغرة 
 النمطي لمتعبير عن الفكر .

كذلك  من أوجو التنوع ربط المحتوي العممي والتكميفات الدراسية بتكنولوجيا العصر لما لو من اثر عمى تحفيز الطالب إلى  
جاىات الفكرية حد بعيد، فمقد أصبحت التكنولوجيا مكون أساسي لممارساتو اليومية ، كما تعتبر مصدرًا رئيسيًا لمواكبة اإلت

 المعاصرة .
وقد يكون ىذا الربط عمى ىيئة عروض تقديميو وأفالم مصورة وصور وكذلك يمكن تكميف الطالب بعمل بحث عمى شبكة  

المعمومات من خالل كممات مفتاحية مرتبطة بمجال الدراسة حتي يكتسبون خبرات كيفية التعامل مع المعمومات عمى 
مصداقيتيا ولكن عمى القائم بالتدريس أن يكون مممًا بإستخدام ىذه التكنولوجيا وأن يقوم  المواقع المختمفة وتحديد مدي

 بتطوير قدراتو بصفة مستمرة حتي يتسني لو متابعة وتوجيو الطالب.

 تحقيق سبل اإلتصال : -4
 بصور مختمفة . إن شعور الطالب باإلتصال من الممكن تعزيزه بأن يحتوي المقرر الداسي عمى أنشطة داعمة لإلتصال

فاإلستعانة بالخبراء واإلستشاريين لدعم العممية التعميمية يمثل اتصااًل بسوق العمل، واستخدام أساليب تعميمية مثل التعميم  
التشاركي وتعميم األقران يحقق اإلتصال مع زمالء الدراسة فيدعم روح التعاون والعمل في فريق ، والمشاركة في أنشطة 

حتياجاتو الفعمية .الخدمة المجتمعي دراك طبيعتة وا   ة  ذات الصمة بالدراسة تحقق اإلتصال مع المجتمع وا 
كل ىذه األنشطة تكسب الطالب الكثير من الخبرات المرتبطة بمجال الدراسة والشعور بالقدرة عمى التأثير فى ىذا المجال 

 لتالي التحفيز تجاه الدراسة.وبالتالي إحداث تغيير في واقعو فيكتسب ثقة بالنفس واحترام الذات وبا

 تعزيز القدرات التنافسية: -5
" إن المحتوي الذي يدعم التنافسية عند الطالب يتطمب وجود تكميفات تثير التحدي عند  الطالب وتختبر قناعاتو ، وأفعالو 

 وخيالو .
حيث أن التفكير النقدي واالبتكاري فالتنافسية يتم إكتسابيا بالخبرات والتجارب التى تحتوي عمى تفكير إبداعي ونقدي ،  

يتطمب أن يقوم الطالب بتعريف ماىية الميمة التى يقوم بيا، تحديد األىداف ، وضع المعايير ، بحث وتجميع البيانات ، 
 , .Olson Gتفعيل المعارف السابقة ، إستنباط  أفكار وتساؤالت جديدة ، تصنيف وتحميل ودمج كل المعمومات ")

1997) 
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طورت ميارات وقدرات الطالب التنافسية كمما كان قادرا عمى تحقيق تقدم تعميمي ممحوظ وكمما ازداد شغفًا وكمما ت 
 بالدراسية.

فالشعور بكفاءة األداء يكسب الطالب ثقة بالنفس، كذلك الوصول إلى نتائج تنافسية ترفع من دوافعو الداخمية لمتعميم 
 واستمرارية الرغبة في تطوير الذات.

 التجربة التعميمية: نجاح-6
إن التأكد من نجاح تجربة الطالب التعميمية من أحد اآلليات اليامة لمتحفيز فالنجاح يكسب الطالب الثقة بالنفس مما يؤثر  

 بشكل كبيرعمى ميل الطالب إلى اإلنخراط والفاعمية التعميمية بصورة أفضل.
المقرر الدراسي أو المشروع التطبيقي ذو صعوبة متوسطة  ولمتأكد من تحقيق ىذا القدر من النجاح يجب أن يكون ىدف 

قابمة لموصول بإجتياد الطالب. فإستيعاب التجربة وخوضيا يعتبر ىدف في حد  ذاتو يجب أن تدعمو آليات وأساليب 
 التدريس.

بالتدريس إن تحديد اليدف لكل محتوي تعميمي بوضوح وشرح خطوات العمل، دعم الحوارات المفتوحة ما بين القائم  
والطالب حول المحتوي أو المشروعات الدراسية في كل مرحمة من مراحل العمل، اإلستماع إلى استفسارات الطالب 
وتشجيعيم عمى البحث عن إجابات أو إعطائيم مفاتيح الوصول ليا، كميا ممارسات من شأنيا أن تؤدي إلى إنجاح 

 التجربة التعميمية.

 اسيالنموذج التطبيقي عمى محتوي در 
 في مجال تعميم التصميم
 بـيـــانــات المـقــرر

 الزخرفة برنامج : تصميم التنسيق الموني لمبيئة اسم المقرر :
 2017ننننن  2016   العام الدراسي: الثالثة الفرقة :

 بـــيــانـــات الـــمــشــروع
 ممشي أىل مصر    المشروع:

 عام عمى كورنيش نير النيل .وضع مقترحات تصميمية لممشي  هدف المقرر :
منننايو إلنننى  15مشنننروع ممشننني أىنننل مصرننننن المرحمنننة الثالثنننة ننننن المنطقنننة منننن كنننوبري  وصف المشروع:

 ( C9كوبري امبابة ننن الجانب الشرقي من النيل ننن قطاع رقم )
 تصميم ممر / ممشي عمى الجانب الشرقي لنير النيل. -1 المطموب :

 تصميم منحدرات زراعية/ تكسيات. -2
 تصميم مدرجات لجموس المواطنين.  -3
تصميم درج لحركة نزول وصعود المواطنين مع وجود منحدر لذوي القدرات   -4

 الخاصة.
 م 45,88طول القطاع  األبعاد المساحية :

 م 11عرض القطاع 
 م 5.5الجزء المنحدر من القطاع بعمق  
 م5.5الجزء المستوي من القطاع بعمق 
 م 4انخفاض الجزء المستوي من الممشي عن مستوي سطح  الطريق  



 العدد العاشر                                                                                 مجمة العمارة والفنون

477 

 

 
 الـــرســـومـــات الهـــنـــدســـيــــة 

 

 
 ( يوضح المرحمة الثالثة لممشروع محل الدراسة )المصدر: معهد بحوث النيل(1شكل)

 

 
 

 النيل( ( يوضح تقسم المرحمة الي قطاعات عرضية و وظائف)المصدر: معهد بحوث2شكل )
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 الـــرســـومـــات الهـــنـــدســـيــــة

 
 ( يوضح زوايا وابعاد القطاعات)المصدر: معهد بحوث النيل(3شكل )

 
 )المصدر: معهد بحوث النيل(C9( قطاع يوضح ابعاد و ميول مدرجات جموس المواطنين لممنطقة 4شكل )

 خطوات العمل فى المشروع التطبيقي

 نحو إختيار مشروع واقعي ليكون المشروع التطبيقي الخاص بالمقرر الدراسيكان ىناك توجو 
 تم مخاطبة معيد بحوث النيل وىو الجية الرسمية المسئولة عن عمل دراسات المشروع. -
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 تم اإلستعانة بالرسم اليندسي الخاص بدراسة المشروع.  -
 طبيعتو من حيث:تم عمل زيارة ميدانية لمعاينة الموقع محل الدراسة والوقوف عمى   -

 معاينة الميول األرضية عمى جانب النيل الشرقي.    
 معاينة الموقع محل التطبيق من حيث المحيط العمراني والمباني المطمة عميو .    
 معاينة مدي سيولة الوصول إليو و كثافة حركة المرور.    
 معاينة طبيعة الزراعات الموجودة إذا كان منيا ما يجب اإلبقاء عميو .    
دراك األبعاد الفعمية لمجري النير فى القطاع محل الدراسة.      معاينة وا 
 معرفة اتجاه حركة الشمس والرياح الغالب في المنطقة .    
 معاينة المراحل السابقة من المشروع.    

 حة لممقررعمي شبكة التواصل اإلجتماعي لتداول المعمومات ومتابعة مراحل العمل .تم تكميف الطالب بعمل صف -
تنم تكميننف الطنالب بعمننل بحنث عننل شنبكة المعمومننات عنن المشنناريع العالمينة المشننابية ودراسنة الفكننر التصننميمي   -

 تقنديمي وراء كل من ىذه المشروعات العالمية وعرضيا عمى الصفحة ، عمى أن يقوم كل طالب بإعداد عنرض 
 Presentation مفصل عن أحد ىذه المشروعات ليقوم بعرضو لزمالئو والتعميق عمينو أثنناء المحاضنرة ثنم تعمينق

 القائم بالتدريس بالنقد والتحميل عمي ىذه المشاريع.
تننم دراسننة ومناقشننة منندخالت التصننميم والشننروط والوظننائف الحاكمننة لمعمميننة التصننميمية مننن خننالل الشننرح والنقنناش  -

 توح.المف
تم اإلستعانة بخبير في مجال زراعات تنسيق المواقع لعمنل نندوة لمطنالب لندعم العممينة التعميمينة عنن طرينق نقنل   -

 الخبرات الواقعية .
تننم تكميننف الطننالب بعمننل أفكننار تصننميمية مبدئيننة اسكتشننات لممسننقط األفقنني تتسننم بحريننة التشننكيل وكننذلك وضننع  -

التى يمكنن إدراجينا فني المشنروع ثنم عرضنيا وتناولينا بالنقند والتحمينل  مقترحات لونية ومقترحات لألنشطة البسيطة
 إلختيار أفضل المقترحات التصميمية.

 تم عرض مقاالت بصفة دورية عمى صفحة المقرر لتنمية فكر وثقافة الطالب في مجال الدراسة .  -
الممشي من زوايا مختمفة  تم تكميف الطالب بعمل لقطات منظورية توضح اإلرتفاعات والوظائف وطبيعة تصميم  -

 وعمل قطاع طولي فى المنحدر والمدرجات.
تننم عننرض أفننالم قصننيرة لألسنناليب وتقنيننات أعمننال التنفيننذ والتكسننيات لممنندرجات لفيننم واسننتيعاب صننعوبات التنفيننذ   -

 وآليتو في صفحة المقرر .
بة وعرضنيا إلختينار البندائل األكثنر تم تكميف الطالب بدراسة اإلمكانات المتاحة لمتنفيذ بخامات التكسيات المناس  -

 مالئمة لظروف المشروع.
تم عمل إخراج نيائي لمتصميمات وتم افساح المجال أمام الطالنب لإلختينار منا بنين اإلظينار اليندوي أو اإلظينار   -

 بإستخدام تكنولوجيا الحساب اآللي .
النقند سنمبًا أو إيجابنًا والحمند ل نالننت تنم دعنوة ممثنل لمعيند بحنوث النيننل لزينارة معنرض أعمنال الطنالب وتناوليننا ب  -

 األعمال إستحسانو وعمق بأنيا ترقي لممستوي اإلحترافي .

 



 العدد العاشر                                                                                 مجمة العمارة والفنون

473 

 

 نماذج من أعمال الطالب

 
 ( تصميم الطالبة مريم مصطفي5شكل )

 
 

 ( تصميم الطالبة شيرين كمال6شكل رقم)
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 ( تصميم الطالبة نورهان صالح7شكل رقم )

 

 
 الطالب أحمد مصطفي( تصميم 8شكل رقم )
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 مدي تطابق المشروع التطبيقي مع عوامل التحفيز

 المشروع عوامل التحفيز
 طرح اختيار طبيعة المشروع لمنقاش ما بين  الممكية  وحرية اتخاذ القرار

 ممشي كورنيش النيل . –تصميم قرية سياحية 
  المجنننال امنننام كنننل طالنننب إلختينننار النمنننوذج العنننالمي النننذي فنننتح

 يتناولو بالدراسة والعرض .
  . فتح حوارات مع الطالب في كل مراحل العمل 
  .طرح اختيار أسموب اإلظيار النيائي لممشروع 

 اختيار مشروع واقعي محل الدراسة حاليًا .  حداثة ومواكبة المحتوي  
   عرض مقاالت دورينة  منن مواقنع متخصصنة تندعم فكنر وثقافنة

 الطالب.
  . عرض مشروعات عالمية 

 
 ( تصميم الطالب عماد أسامة9شكل رقم )
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تنننوع أسنناليب التعمننيم عننروض تقديميننو ، عصننف ذىننني ، تعمننيم   تنوع وثراء التجربة 
 أقران ، تعميم ذاتي مستمر، تعميم تشاركي، ابحاث .

 . عقد ندوات من خبراء في مجال العمل 
  النيائيننة عمننى المسننتفيد مننن المشننروع واالسننتفادة عننرض األعمننال

 من تعميقاتو.
اإلتصال ما بين زمالء الدراسنة بمشناركة نتنائج بحنث كنل طالنب   اإلتصال 

 مع زمالئو.
 . اإلتصال مع سوق العمل عن طريق اإلستعانة بالخبراء 
   اإلتصننننننننال المباشننننننننر بنننننننننالواقع ودراسننننننننة اإلحتياجننننننننات الفعمينننننننننة

 لممستفيدين من المشروع.
إكتسننناب ميننننارات ومعننننارف مختمفننننة ومعايشننننة ودراسننننة المشننننروع   القدرات التنافسية 

 بصورة جيدة.
   اإلضطالع عمى تصميم مكتب استشاري كبير  لننفس المشنروع

 إلكساب الطالب الثقة في جودة مخرجو التعميمي.
 

عنداد الطالنب معرفينا    نجاح  التجربة التعميمية  وثقافينًا لمتعامنل دراسة كل  مراحنل العمنل وا 
 مع مثل ىذه المشروعات.

   النجنناح فنني تحقيننق المتطمبننات الوظيفيننة  المحننددة لممشننروع مننع
 مراعاة الجوانب الجمالية .

   )تقييم المستفيدين من المشروع لنتائج عمل الطالب ) المشاريع
 بصورة إيجابية .

 
 دالئل وجود الحافز عند الطالب تجاه المشروع التطبيقي:

 المشروع التطبيقي من قبل الطالب. اختيار -1
التنزام الطنالب بالحضنور والمواعينند المحنددة لممحاضنرة بننل وامتنداد المحاضنرة عننن منا ىنو محنندد لينا فني الجنندول   -2

 الدراسي.
 التزام الطالب بالتكميفات المطموبة وتفاعميم اثناء المحاضرة وعمي صفحة المقرر .  -3
 جودة المنتج النيائي لممقرر ) المشاريع (.  -4
نتيجننة اسنننتطالع آراء الطننالب فننني نيايننة المقنننرر حيننث جننناءت نسننبة رضنننا الطننالب عنننن المحتننوي الدراسننني منننن   -5

 % .90حيث : وضوح األىداف نننن الميارات المكتسبة نننن المعارف ننن التطبيقات ننن اساليب التعميم
 نتائج الطالب في نياية المقرر:  -6

 ضعيف مقبول جيد جيد جداً  ممتاز
44,7% 36,8% 15,8% 2,6% 0% 
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 نــتـــــــــائـــــــــج البحــث و التـــــــــوصــــيــــــــــــــــات
الحننافز الننداخمي  لمطالننب تجنناه المقننرر الدراسنني يننؤثر بشننكل كبيننر عمننى   النتائج :

 أدائو ونتائجو التعميمية.
  .الحافز عامل متغير يمكن تقويتو أو تثبيطو 
   المشننناريع الواقعينننة التطبيقينننة تننندعم الحنننافز التعميمننني لننندي الطالنننب فننني

 مجال تعميم التصميم.
يجنننب اإلىتمنننام بإختينننار المشنننروع التطبيقننني لمنننا لنننو منننن أثنننر كبينننر عمنننى   التوصيات :

 نجاح العممية التعميمية وفاعميتيا .
  . يجب اإلستعانة بالخبراء في دعم العممية التعميمية 
  .يجب توجيو الطالب نحو البحث والتعمم الذاتي المستمر 
   .يجب ربط العممية التعميمية بالواقع واإلحتياجات الفعمية لممجتمع 
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