
   مممم2011- - - - ) ) ) ) 8((((العددالعددالعددالعدد                            نجيب غالب ناشر وآخرون               . د                   لضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعي    المجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربية

          96                                                                                                                                  رابعرابعرابعرابعالمجلدالالمجلدالالمجلدالالمجلدال

  
 

@ @

@ @
@ @
@ @

@òíŠbàÈ¾a@ò�‡ä�a@˜—¦@À@ïöbèäÛa@ôìn�¾a@òjÜ�@æbÔma@ô‡ß
òîäàîÛa@bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÛa@òÈßbu@À@òîäè¾a@paŠbèàÜÛ@ @

  
  
  

  
  جنيب غالب ناشر حممد                                                        . د* 
  حممد سالم املدحجي .د.أ**

  منيف مشس الدين.م***
  احلدمة صدام.م****

  
  

  
  ، جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمناملساعد يدروليكأستاذ اهل* 
  جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن، أستاذ العمارة والتخطيط**

                                                                  جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن ،معيد بقسم العمارة  ***

  جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن ،ةالمدنيالھندسة معيد بقسم ****

  



   مممم2011- - - - ) ) ) ) 8((((العددالعددالعددالعدد                            نجيب غالب ناشر وآخرون               . د                   لضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعي    المجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربية

          97                                                                                                                                  رابعرابعرابعرابعالمجلدالالمجلدالالمجلدالالمجلدال

  
 

  : الدراسة لخصم

أفرزت العقود األخرية جمموعة من التقنيات احلديثة واملتطورة وأحدثت تغيريات علمية وعملية يف كافة   
تعليم اهلندسي ويعترب ال جماالت احلياة، من تعليم وصناعة وجينات واتصاالت ومعلومات وغريها من ااالت،

أحد ااالت اليت طرأ عليها الكثري من التطورات بسبب دخول العديد من التقنيات احلديثة واحلاسب اآليل 
ويقاس تطور التعليم اهلندسي مبدى توفري التقنيات احلديثة وتطبيقاا النظرية . وإمكانيات االتصاالت املختلفة

العملي، وكلية العلوم  لمهارات املهنية املختلفة وخباصة يف اجلانبوالعملية، ومدى استيعاب الطالب وإتقام ل
واهلندسة يف جامعة العلوم والتكنولوجيا إحدى الكليات اليت حتاول من خالل العمل الدائم واملستمر حتسني وتوفري 

املعمارية لذا  اإلمكانيات احلديثة الالزمة إلعداد مهندسني يتمتعون مبهارات مهنية عالية، وخاصة قسم اهلندسة
اىل أي مدى يتقن طلبة املستوى النهائي للمهارات املعتمدة على التطورات : فإن البحث يطرح التساؤل اآليت

  ).وهنا تكمن املشكلة البحثية(احلديثة؟ 
يهدف هذا البحث اىل معرفة درجة إتقان طلبة املستوى النهائي لطلبة قسم اهلندسة املعمارية للمهارات املهنية، 

الزمة إلعداد مهندسني ماهرين قادرين على التعامل مع سوق العمل واستيعاب التطورات احلديثة اليت طرأت ال
طالبًا هندسة معماريًة  30مشل جمتمع البحث مجيع طلبة املستوى النهائي وعددهم خالل العقود األخرية، وقد 

  . م2009/2010للعام اجلامعي  يف جامعة العلوم والتكنولوجيا بأمانة العاصمة اجلمهورية اليمنية
وقد مت استخدام االستبيان املفتوح ألعضاء هيئة التدريس والشركات اهلندسية العاملة يف اال بغرض حتديد 

مث حتويل قائمة هذه املهارات إىل بطاقة مالحظة املهارات املهنية الالزمة لتخرج الطلبة من قسم اهلندسة املعمارية و 
  .(Rubric). ذات مقياس مخاسي

مهارات رئيسة لقسم  اهلندسة املعمارية الزمة للخرجيني ) 6(وأهم ما توصلت اليه الدراسة من نتائج وجود 
 .ومتطلبات أساسية لسوق العمل واىل وجود تدين واضح يف بعض املهارات يف القسم حتتاج إىل معاجلات مناسبة

  .المهارات المهنية ثة،التقنيات الحدي الهندسة المعمارية،:  مفتاحيةالكلمات ال
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  :مقدمة -1

ينظر للتعليم اهلندسي يف دول العامل املتقدمة على أنه احد احملركات األساسية لتطور التكنولوجيا احلديثة، وذلك 
باعتباره ركيزة املعرفة واالبتكار، وبدورها تتطور برامج التعليم لتواكب التطور املستمر يف الصناعة واإلتصاالت 

(Vollrath Hopp, 2003)  و(Xila Liu, 2003) . كما أن تطوير التعليم اهلندسي وحتديثه ينسجم
مع الثورة العلمية والتكنولوجية من جهة، ومع احلاجة اىل جمتمع ديناميكي من جهة أخرى يفي باحتياجات املعرفة 

فة وسرعة التغري االجتماعي أن واإلقتصاد، وينتج عنه حتسني مستوى املهندسني يف عصرنا احلايل، ويتطلب منو املعر 
ولقد ). 2001سعد (للقرن احلادي والعشرين " ومواكبا" ، حىت يظل اتمع منافسا"ومتواصال"يكون التعليم حرا 

حفل القرن احلادي والعشرون بالكثري من املتغريات يف ظل انقالب شامل ملا يسمى بتقنية املعلومات واالتصاالت، 
ى العملية التعليمية وزادت من إمكانية تعميم املعلومات ونشرها واالستفادة منها، كما أثرت وأثرت تأثريًا كبريًا عل

  ).2005الطييب (على سوق العمل ومتطلباته وبالتايل على إعداد الكوادر املتدفقة على سوق العمل 
عرفة، ويعترب التعليم من أهم وقد أتسم هذا العصر بالتقدم العلمي والتكنولوجي والتطورات املتسارعة يف إنتاجية امل 

ااالت اليت تأثرت ذه التطورات ملا ميثله من أمهية يف إعداد وتأهيل الكوادر املختلفة، وهنا يأيت دور اجلامعة يف 
، ويشكل التعليم )2005مجيل (عملية تطوير التعليم خاصة يف ظل ما أحدثته التطورات التكنولوجية ومعلوماتية 

طبيقيا هامًا يساهم إىل حد كبري يف توظيف التطورات احلديثة، وحتتاج العملية التعليمية اهلندسية اهلندسي جماًال ت
إىل منهجية تعليمية دف بصورة أساسية إىل التوافق بني االزدياد الواضح واملتنامي يف كيفية احلصول على الكم 

درة والكفاءة يف توظيف هذه املعلومات إلعداد اهلائل من املعلومات والبيانات من خالل مصادر متعددة، وبني الق
، وختتلف درجات التطور يف التعليم اهلندسي وفقاً )2005حسني (خمرجات قادرة على االندماج يف سوق العمل 

إلمكانيات توفري التقنيات احلديثة واستخدام فعلي هلا ابتداًء من استخدام احلاسب اآليل وبراجمه وانتهاء مبواد البناء 
لقد أدت التطورات التقنية احلديثة إىل تغيري كبري يف العديد من ). 2005راشد (ولوجيا البناء وتطبيقاا وتكن

املفاهيم والنظريات واخلطط واملناهج الدراسية واهلندسية يف كثري من دول العامل، كما وفرت هذه التطورات 
هرت مواصفات جديدة أضافية لتأهيل إمكانيات كبرية أمكن من خالهلا اختصار اجلهد والوقت، ولذلك ظ

إن تطوير عملية التعليم اهلندسي تتضمن شقني األول عملي حيدد االجتاه العاملي ). 2007املذحجي (املهندسني 
السائد للعمل اهلندسي والثاين أكادميي يتعامل مع طرق التدريس اهلندسية وكيفية إدماج التطورات احلديثة فيها 

هذه املعطيات املتداخلة تثري العديد من التساؤالت حول مناهج وخمرجات قسم  إن). 2005ابو الفضيل (
اهلندسة املعمارية جبامعة العلوم والتكنولوجيا، وترتكز أهم هذه التساؤالت يف مدى جتاوب املناهج مع التطورات 

  .لقسمااحلديثة وتلبيتها ملتطلبات سوق العمل من خالل التطبيق على طلبة املستوى النهائي يف 
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إن الغرض من هذه الدراسة هو معرفة مدى إتقان طلبة املستوى النهائي يف قسم اهلندسة املعمارية للمهارات 
  .املهنية

  

 :نبذة مختصرة عن القسم والكلية 1-1

 :  كلية العلوم والهندسة �

مهورية اليمنية ملا تعترب كلية العلوم واهلندسة إحدى أهم الكليات املكونة جلامعة العلوم والتكنولوجيا يف اجل
ويعترب  حتتويه من ختصصات علمية هامة، على صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية احلديثة،

  .ختصص اهلندسة املعمارية من أهم التخصصات املكونة هلذه الكلية 
  

  :قسم الهندسة المعمارية �

ويعترب من األقسام األساسية الرائدة يف ) م1994( أنشأ قسم اهلندسة املعمارية يف بداية تأسيس اجلامعة     
الكلية وقد انتشرت خمرجاته يف الكثري من املرافق واجلهات احلكومية واخلاصة يف اليمن والعديد من الدول اإلقليمية 

دفع  10وقد وصل عدد الدفع اليت خترجت اىل  م تاريخ خترج الدفعة األوىل من طالب القسم2001منذ العام 
وقد أثبتت الدفع املتخرجة وجودها يف سوق العمل وعكست صورة إجيابية وثقة عالية لدى  ،طالب 178 بإمجايل

وقد مت استخالص ذلك من خالل االستبيانات السنوية اليت جيريها القسم  هذه اجلهات مبخرجات هذا القسم،
   .على هذه اجلهات

 : الدراسات السابقة 1-2

السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية وفقاً للهدف من إجرائها ومن أهم مت استعراض العديد من الدراسات 
  :هذه الدراسات اآليت 

هدفت إىل دراسة كيفية تطوير اخلطط واملناهج اهلندسية لتعمل على تقومي وتأهيل  ):م2006(دراسة سالمه •
ية وتطبيقية ميكن وضعها من الكوادر البشرية اهلندسية واملشاكل اليت تعوق ذلك وكيفية إجياد حلول عمل

 :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة . خالل هذه اخلطط والربامج 
 .أن النتائج احلالية ال تؤدي إىل خلق اإلبداع العلمي واهلندسي لدى الدارسني  - 
 .أن كثري من اخلطط ال تالءم سوق العمل  - 

وتطوير التعليم اهلندسي ضمن معطيات التقدم  هدفت الدراسة إىل إصالح ):م2006(دراسة المؤمني  •
العلمي احلايل واملتسارع، تكون خمرجاته مهندسني مبدعني قادرين على فهم لغة لعصر واستيعاب التقدم 

 :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة. التكنولوجي املتسارع
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لسوق العمل ضمن معايري التطور  عدم ربط خمرجات لتعليم اهلندسي احلالية بالطلب النوعي والكمي -
 .التكنولوجي والعوملة

عدم إشراك مجيع القطاعات ذات العالقة مبخرجات التعليم اهلندسي بالتخطيط ملناهج وطرق إعداد  -
 .مهندس املستقبل 

دف الدراسة إىل حماولة حتديد اجتاهات التعليم املعماري يف ظل التقنيات  ):م2005(دراسة الطيبي  •
ة للثورة الرقمية ، وذلك لتفادي سلبيات احلاضر وتأكيد اإلجيابيات وتطويرها ضمن منهجية التعليم  املستقبلي

املعماري املستقبلية وأهم نتيجة توصلت إليها الدراسة هي وجود أدوات جديدة دخلت جمال مهنة العمارة 
 .سم والتصميم ومجيعها تعتمد على احلاسب وتقنيات املعلومات فاحلاسب سوف يغري عمليات الر 

هدفت الدراسة إىل تقييم جتربة استخدام احلاسب احملمول يف تدريس املواد  ):م2005راشد (دراسة  •
وأهم نتيجة توصلت إليها الدراسة هي وجود صعوبة يف امتالك الطالب ألجهزة احلاسب .اهلندسية النظرية

 .اسوبية أحدث وإمكانيات تقنية أعلىاآليل باإلضافة إىل تكاليف حتديث األجهزة كل فرتة لتشمل برامج ح

هدفت الدراسة إىل حتديد رؤية مستقبلية للتعليم املعماري والعمراين والبحث  ):م2005(دراسة أبو الفضيل  •
 :  ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة. يف كيفية تطويره يف ضوء متغريات العصر والتقنيات احلديثة

تعامل والدراسة باستخدام احلاسب واإلنرتنت وال جيدوا صعوبة يف وجود شغف من قبل الطالب لل - 1
 .التعامل معها

  .نقص اإلمكانيات املادية له تأثري كبري على ضعف إدماج التقنيات احلديثة يف التعليم اهلندسي    - 2

ية هدفت الدراسة إىل دراسة املناهج الدراسية  احلالية يف البلدان العرب: )م2007(دراسة المدحجي  •
واإلسالمية وإمكانياا يف التعامل مع التطورات احلديثة ملواكبة وتلبية احتياجات سوق العمل احلالية 

وأهم نتيجة توصلت إليها الدراسة هي قصور املناهج الدراسية احلالية يف مواكبتها للتطورات .واملستقبلية 
 .احلديثة وتلبية سوق العمل احلالية واملستقبلية

  

أن نتائج الدراسات املذكورة اعاله خلصت اىل وجود فجوة بني ما يتلقاه الطالب يف اجلامعة ميكن القول ب
وبني ما يقابله يف سوق العمل نتيجة قصور يف املناهج وعدم إشراك سوق العمل يف إعدادها، كما تشري تلك 

قد مت اإلستفادة من تلك الدراسات اىل أمهية الرتكيز على استخدام التقنيات احلديثة يف اال اهلندسي، و 
  .الدراسات يف صياغة املهارات املهنية مبا خيدم اخلريج بالشكل املناسب
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  :مشكلة البحث 1-3

بقسم اهلندسة املعمارية املستوى النهائي تتمثل مشكلة البحث احلايل يف التعرف على مدى إتقان طلبة 
اهلندسية املختلفة ومدى قدرم على اجراء العمليات للمهارات املهنية املتمثلة يف التخطيط والتنفيذ للمشاريع 

  :املختلفة واإلشراف عليها، وميكن حتديد مشكلة البحث يف السؤال الرئيس التايل

ما مدى إتقان طلبه المستوى النهائي في تخصص الهندسة المعمارية للمهارات المهنية في جامعة العلوم 

  والتكنولوجيا؟
  :لة الفرعية التاليةويتفرع من هذا السؤال األسئ

 ماهي املهارات املهنية اليت تلزم طلبة املستوى النهائي يف ختصص اهلندسة املعمارية؟ - 1
ما مدى إتقان طلبة املستوى النهائي يف ختصص اهلندسة املعمارية للمهارات املهنية يف جامعة العلوم  - 2

 والتكنولوجيا ؟

  

  :أهداف البحث 1-4

حتديــد درجـة إتقــان طلبــة املسـتوى النهــائي يف قســم اهلندسـة املعماريــة للمهــارات إن اهلـدف الــرئيس هلــذا البحـث هــو 
  :املهنية، ويشمل هذا اهلدف األهداف الفرعية التالية

 .حتديد املهارات املهنية اليت تلزم طلبة قسم اهلندسة املعمارية •

  .هنيةمعرفة مدى إتقان طلبة املستوى النهائي يف قسم اهلندسة املعمارية للمهارات امل •

  :أهمية البحث 1-5

تكمــن أمهيــة البحــث علــى املســتوى األكــادميي يف انــه يقــوم بإعــداد قائمــة باملهــارات املهنيــة لطلبــة اهلندســة   
املعماريــة وفــق دراســة علميــة للواقــع وبــالرجوع لألدبيــات ذات العالقــة، وهــي بــذلك قــد تكــون مبثابــة قائمــة مرجعيــة 

أمــا علــى . لــيم العــايل مســتقبال فيمــا يتعلــق بتطــوير الــربامج األكادمييــة لــديهاتســتفيد منهــا اجلامعــات ومؤسســات التع
املستوى التطبيقي فإن البحث يعد األول من نوعـه الـذي جيـرى يف جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا، وبـذلك فـان نتائجـه 

شــاا تطــوير وجتويــد  ميكــن أن تكــون إطــارا مرجعيــا للعــاملني ومتخــذي القــرار يف اجلامعــة الختــاذ األســاليب الــيت مــن
 .العمل اجلامعي األكادميي واملهين

  :حدود البحث 1-6
على دراسة املهارات املهنية يف جمال التصميم والتنفيذ واستخدام التقنية احلديثة  هذا البحثقتصر سي  

  . 2009/2010للعام اجلامعي  –لطلبة املستوى النهائي بقسم اهلندسة املعمارية يف جامعة العلوم والتكنولوجيا 
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 :تحديد المصطلحات 1-7

 .هي جمموعة األنشطة اليت تشكل عمل املهندس املهين واملتمثلة بالتصميم والتنفيذ: مفهوم المهارات المهنية •
 

  :مفهوم المهارات المهنية إجرائيا •
ارية يف جامعة هي املهارات املهنية املوصوفة يف أداة البحث، واليت تلزم طلبة املستوى النهائي يف قسم اهلندسة املعم

  .العلوم والتكنولوجيا

  :اجراءات البحث -2

  :منهجية البحث 2-1

مت تبين املنهج الوصفي التحليلي القائم على مبدأ االستقراء واالستنباط يف حتديد املهارات املهنية اليت تلزم 
الرجوع إىل ذوي طلبة قسم اهلندسة املعمارية، وذلك من خالل االطالع على األدبيات والوثائق ذات العالقة و 

  .االختصاص يف ختصص اهلندسة املعمارية ، كما سيتم استخدامه يف استعراض النتائج وتفسريها والتعليق عليها

  :مجتمع البحث وعينته 2-2
طالبًا هندسة معماريًة يف جامعة العلوم  30يشمل جمتمع البحث مجيع طلبة املستوى النهائي وعددهم          

وقد مت اختيار عينة البحث . م2009/2010ة العاصمة اجلمهورية اليمنية للعام اجلامعي والتكنولوجيا بأمان
من إمجايل عدد الطالب مت اختيارهم على أساس كل % 30بطريقة عشوائية منتظمة وقد كان حجم العينة بنسبة 

  .ثالث طالب من القائمة اخلاصة بطالب الدفعة
  

  :أدوات البحث  2-3

قرتح ألعضاء هيئة التدريس بغرض حتديد املهارات املهنية لطالب اهلندسة املعمارية، كما مت مت استخدام استبيان م
وقد مت التأكد  (Rubric)استخدام بطاقة مالحظة للمهارات املهنية وذلك من خالل تطوير مقياس مخاسي 

جتريب األداة اليت مت مت ومن مث . أعضاء هيئة التدريس 3من صدق األداة من خالل حتكيم هذه البطاقة من قبل 
تطويرها بغرض مجع البيانات عن مدى إتقان الطالب للمهارات املهنية على عدد من الطالب املنفذين لعدد من 

 .مشاريع التخرج
وفيما يتعلق بثبات األداة فقد مت تقييم مدى اكتساب املهارات املهنية لثالثة مشاريع من قبل حمكمني قاموا 

، وعليه فقد أصبحت األداة صاحلة جلمع %85ة وكانت نسبة اإلتفاق حوايل باستخدام بطاقة املالحظ
 .البيانات، وأخرياً مت اعتماد بطاقة مالحظة لقياس املهارات املهنية عند الطالب من خالل املقياس اخلماسي
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اجلامعة وهي   ولتحديد مستوى إتقان املهارات يف األعمال اهلندسية فقد مت اعتماد التقديرات املعتمدة من قبل
  :كاآليت

 .ممتاز% 100 -90% -
 .جيد جدا% 89.9 -80% -
 .جيد% 79.9 -65% -
 .متوسط%  64.9 -50% -
 .ضعيف% 50اقل من  -

  

  :تحديد المهارات المهنية 2-4

  :مت حتديد أهم املهارات املهنية املطلوبة يف سوق العمل من خالل
يت متكن من اإلطالع عليها ومعرفة بعض الرجوع إىل بعض الدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع وال •

املفردات املتعلقة بالدراسة احلالية باإلضافة إىل اإلطالع على عدد من املراجع اليت تناولت موضوع الدراسة 
 .بقصد إثارة االستبيان واحلصول على ما من شأنه تطويرها حبيث تقيس ما صممت ألجله 

 .من الدراسات السابقة واملراجع ذات العالقة تصميم استبيان خاص بالدراسة بعد االستفادة  •

 .حتليل خمرجات التعلم وحتديد املهارات املهنية الالزمة خلرجيي قسم اهلندسة املعمارية •

  :وعلى ضوء كل ذلك فإن أهم املهارات املهنية الرئيسة اليت تلزم طالب ختصص اهلندسة املعمارية هي
 .الرئيسي للهندسة املعمارية ومتثل جمال العمل: مهارة التصميم املعماري -
 .وهو اجلانب التطبيقي والتنفيذي الذي حيتاجه املهندس املعماري: مهارة اإلشراف على املشاريع -
وتتضمن طرق االستغالل األمثل لألرض وترتيبها مبا يتالءم مع طبيعة األرض ونوع : مهارة تنسيق املواقع -

 .ووظيفة املنشآت املقامة عليها
ومتثل هذه  ،)Auto cad (،)3D Max( ،)photo shop(لربامج اهلندسية احلديثة مهارة استخدام ا -

الربامج أمهية كبرية يف األعمال اهلندسية من خالل إظهار وإبراز األعمال املعمارية وتسويقها وجذب املستفيد 
 .اليها
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  :مناقشة نتائج البحث -3
ى النهائي لقسم اهلندسة املعمارية جبامعة العلوم بعد استكمال إجراءات البحث ومجع البيانات من طالب املستو 

  :والتكنولوجيا من خالل عينة الدراسة خرجت الدراسة بالنتائج اآلتية

  

  :مستوى إتقان المهارات لدى طالب قسم الهندسة المعمارية  3-1

إفرازاا واملهارات اليت أقتصر البحث على املهارات املطلوبة لسوق العمل، واملتأثرة مباشرة بالتطورات التكنولوجية و 
أجريت عليها الدراسة هي التصاميم املعمارية، وتنسيق املواقع، واستخدام الربامج اهلندسية اهلامة، وكذا اإلشراف 

  .على املشاريع باإلضافة إىل الربامج اهلندسية اخلاصة ذا التخصص

  :مهارة التصاميم المعمارية  1- 3-1

ة يف التعليم املعماري وتتمحور حوهلا مجيع املهارات املساعدة واملكملة هلا، تعترب التصاميم املعمارية مهارة رئيس
)  1(ويوضح اجلدول وميثل برنامج وخطة هذه املهارة اخلطوات األساسية واملتتالية إلعداد املهندس املعماري، 

  :مستوى إتقان املهارات الفرعية ملهارة التصاميم املعمارية وذلك على النحو اآليت

 مستوى

إتقان 

 للمهارة

نسبة إتقان 

 المهارة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

  

 فقرات المحور

 إعداد الربنامج الوظيفي للمشروع 3.6429 1.1507 %60.71 مقبول

 إعداد الربنامج املساحي للمشروع 3.0000 1.5191 %50.00  مقبول

 العمل وفق أفكار وفلسفات معمارية 3.7333 1.3870 %62.22 مقبول

املقدرة على توظيف الفراغات املعمارية أفقياً  3.8571 9492. %64.28 مقبول
 ورأسيا

 املقدرة على إيصال األفكار املعمارية للمتلقي 3.8667 9904. %64.44 مقبول

 المتوسط العام 3.6200 1.1993 %60.33 مقبول

  يم املعماريتصمالمهارة مستوى إتقان ) 1(جدول 
  

، كما يوضح ) 3.867و  3.00 (أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور تراوحت بني) 1(ويبني اجلدول 
كما تبني % ). 64.44و % 50.00(اجلدول  أن هذه املهارات متوفرة  لدى أفراد العينة بنسبة تراوحت بني 
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، 4وهي قيمة أقل من املتوسط النظري  )3.62(ور بلغ أن املتوسط احلسايب العام جلميع الفقرات املكونة هلذا احمل
وهي  تشري إىل توفر هذه املهارة لدى أفراد العينة %. 60.33يف حني بلغت نسبة إتقان املهارة هلذا احملور حوايل 

مستوى إتقان ) 1(، ويوضح املخطط (4.301 , 2.9388)تراوحت بني%  95بتقدير مقبول، وبفرتة ثقة 
 :على النحو اآليت)) مادة التصاميم املعمارية((اص بـ مهارات احملور اخل

 
 مهارة التصميم املعماريمستوى إتقان ) 1(خمطط 

  :مهارة اإلشراف على المشاريع  2- 3-1

تعترب عملية اإلشراف على املشاريع من املهارات الرئيسة اليت يتعلمها الطالب يف السنوات املتوسطة واألخرية من 
اد إنشاء املباين والتنفيذ وحساب الكميات وإدارة املشاريع باإلضافة إىل التدريب دراسته، حيث تركز فيها مو 

مستوى ) 2(ويوضح اجلدول امليداين وهو من أهم املواد اليت تساعد الطالب على اكتساب مهارات اإلشراف، 
  :وذلك على النحو اآليت اخلاصة مبهارة اإلشراف على املشاريعإتقان املهارات الفرعية 

ى مستو 

إتقان 

 للمهارة

نسبة إتقان 

 المهارة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

  

 فقرات المحور

  القدرة على ترمجة املخططات املعمارية إىل تنفيذية 4.2143 9749. %70.24  جيد
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 القدرة على إسقاط املخططات التنفيذية للواقع 4.1429 8644. %69.05 جيد

 القدرة على حل املشاكل اآلنية 3.8571 1.0271 %64.28 مقبول

 معرفة األساليب املتبعة يف تنفيذ املشاريع 3.1429 1.2314 %52.38 مقبول

معرفة العمالة واملعدات املستخدمة يف تنفيذ  2.9167 1.3789 %48.61 ضعيف
 املشاريع 

 المتوسط العام 3.6547 1.0953 %60.91 مقبول

  على املشاريع مهارة اإلشرافمستوى إتقان ) 2(جدول 
  

، كما ) 4.1429و  2.916 (أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور تراوحت بني ) 2(ويتضح من اجلدول 
و % ). 70.24و % 48.61(يوضح اجلدول  أن هذه املهارات متوفرة  لدى أفراد العينة بنسبة تراوحت بني 

وهي قيمة أقل من الوسط النظري  )3.65(ا احملور بلغ تبني أن املتوسط احلسايب العام جلميع الفقرات املكونة هلذ
وهي  تشري إىل توفر هذه املهارة لدى أفراد % . 60.91حني بلغت نسبة إتقان املهارة هلذا احملور حوايل   ، يف4

مستوى ) 2(، ويوضح املخطط (4.302 , 3.0063)تراوحت بني %  95العينة بتقدير مقبول، وبفرتة ثقة 
  :على النحو اآليت)) اإلشراف على املشاريع((ور اخلاص بـ إتقان مهارات احمل

  

 
  مهارة اإلشراف على املشاريعمستوى إتقان ) 2(خمطط 
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  : مهارة تنسيق المواقع  3- 3-1

متثل عملية تنسيق املواقع إحدى املهارات الرئيسة اليت يلزم ان يكتسبها الطالب من العديد من املقررات التعليمية  
وختطيط املدن والرسم والتعبري، وتعترب مهارة تنسيق املواقع املهارة الرئيسية املعدة إلكساب كالتصميم املعماري 

مستوى إتقان املهارات الفرعية ) 3(ويوضح اجلدول  الطالب القدرة على التنسيق للمواقع املختلفة وإظهارها،
  :على النحو اآليت تنسيق املواقعملهارات 

مستوى 

إتقان 

 للمهارة

 نسبة إتقان

 المهارة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

  

 فقرات المحور

  معرفة انواع املواقع 3.2143 1.5776 %52.07 مقبول

 معرفة املعايري التخطيطية املتبعة يف تنسيق املواقع 3.6429 1.1507 %60.71 مقبول

 معرفة طرق التنسيق املختلفة حبسب املوقع 3.8571 8644. %64.28 مقبول

 معرفة أنواع املواد واألثاث املستخدم يف التنسيق 3.8571 1.1673 %64.28 مقبول

معرفة أنواع األشجار والشجريات املستخدمة يف  2.8571 1.2924 %47.61  ضعيف
 التنسيق

 املتوسط العام 3.4857 1.2104 %57.79 مقبول

  تنسيق املواقعمستوى إتقان ) 3(جدول 
، كما يوضح ) 3.85و  2.85(توسط احلسايب جلميع فقرات احملور تراوحت بني أن امل) 3(ويتضح من اجلدول 

، ويبني أن % )64.28و % 47.61(اجلدول  أن هذه املهارات متوفرة  لدى أفراد العينة بنسبة تراوحت بني 
، 4لنظري وهي قيمة أقل من الوسط ا ) 3.4857(املتوسط احلسايب العام جلميع الفقرات املكونة هلذا احملور بلغ 

وهي  تشري إىل توفر هذه املهارة لدى أفراد % . 57.79يف حني بلغت نسبة إتقان املهارة هلذا احملور حوايل 
مستوى ) 3(، ويوضح املخطط 4.184 , 2.7867) (تراوحت بني %  95العينة بتقدير مقبول، وبفرتة ثقة 

  :آليتعلى النحو ا)) تنسيق املواقع((إتقان مهارات احملور اخلاص بـ 
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 مهارة تنسيق املواقعمستوى إتقان ) 3(خمطط 

  AutoCadمهارة استخدام برنامج   4- 3-1

من أهم الربامج اليت يتعلمها طالب اهلندسة املعمارية إلكسام مهارة  AutoCadيعترب تعلم استخدام برنامج 
دسية، ويشكل هذا الربنامج احلديثة املساعدة على تنفيذ وإظهار املخططات املعمارية واهلنالتعامل مع الربامج 

مستوى إتقان ) 4(أساس العمل اهلندسي احلديث واملتطلب األساسي لدى سوق العمل، ويوضح اجلدول 
  :على النحو اآليت AutoCadاستخدام برنامج  املهارات الفرعية ملهارة

 مستوى إتقان

 للمهارة

نسبة إتقان 

 المهارة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

  

 المحورفقرات 

  إعداد ملف الرسم 4.5714 8516. %76.19 جيد

 إنشاء الطبقات اخلاصة بالرسم 4.5000 7595. %75.00 جيد

معرفة طرق رسم الكائنات املعمارية  4.5000 6504. %75.00 جيد
 للمشروع

 التعديل على الكائنات املرسومة يف املشروع 4.5000 7595. %75.00 جيد

 تنسيق وإظهار املشروع 3.7857 1.0509 %63.10 مقبول

 املتوسط العام 4.3714 0.8143 %72.86 جيد
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  AutoCad  مهارة استخدام برنامجمستوى إتقان ) 4(جدول 
، كما يوضح ) 4.57و  3.78 (أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور تراوحت بني) 4(ويوضح اجلدول 

كما تبني %). 76.19و % 63.10(العينة بنسبة تراوحت بني  اجلدول  أن هذه املهارات متوفرة  لدى أفراد
وهي قيمة أكرب من الوسط النظري  )4.3714(أن املتوسط احلسايب العام جلميع الفقرات املكونة هلذا احملور بلغ 

د وهي  تشري إىل توفر هذه املهارة لدى أفرا%. 72.86حني بلغت نسبة إتقان املهارة هلذا احملور حوايل    ، يف4
مستوى إتقان ) 4(، ويوضح املخطط (4.84 , 3.90)تراوحت بني  %  95العينة بتقدير جيد، وبفرتة ثقة 

  :على النحو اآليت)) AutoCadاستخدام برنامج ((مهارات احملور اخلاص بـ 

 
 AutoCadمهارة استخدام برنامج مستوى إتقان ) 4(خمطط 

  3DMAXمهارة استخدام برنامج   5- 3-1

مهارة رئيسة وميزة إضافية يتعلمها طالب اهلندسة املعمارية إلكسام   3DMAXم برنامجميثل تعلم استخدا
مهارة إظهار املشاريع املعمارية ببعدها الثالث، وأصبح هذا الربنامج أساسيا يف توضيح األفكار وإظهارها وإبراز 

ية اليت تساعد املهندس املعماري مجالياا ولذلك فقد أصبحت مهارة استخدام هذا الربنامج من املميزات اإلضاف
استخدام برنامج مستوى إتقان املهارات الفرعية ملهارة ) 5(ويوضح اجلدول  على تسويق نفسه يف سوق العمل،

3DMAX على النحو اآليت:  

مستوى إتقان 

 للمهارة

نسبة إتقان 

 المهارة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

  

 فقرات المحور
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 استرياد امللفات من AutoCAD 4.2857 1.1387 %71.42 جيد

 ضبط ألوان وشريات املواد 3.2857 1.4898 %54.76 مقبول

  التحكم يف اإلضاءة الصناعية 2.6429 1.4468 %44.05 ضعيف

 اختيار الزاوية املناسبة 3.2857 1.5406 %54.76 مقبول

 عاينةتعديل وضع الكامريا وتغري امل 3.2143 1.5776 %53.57 مقبول

 المتوسط العام 3.3428 1.4387 %55.71 مقبول

  3DMAX  مهارة استخدام برنامجمستوى إتقان ) 5(جدول 
، كما ) 4.2857و  2.6429 (أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور تراوحت بني ) 5(ويوضح اجلدول 

%). 71.42و % 44.05(بني  يوضح اجلدول  أن هذه املهارات متوفرة  لدى أفراد العينة بنسبة تراوحت
وهي قيمة أقل من املتوسط  )3.3428( وتبني أن املتوسط احلسايب العام جلميع الفقرات املكونة هلذا احملور بلغ

، وهي  تشري إىل توفر هذه املهارة لدى %55.71، يف حني بلغت نسبة إتقان املهارة هلذا احملور حوايل 4النظري 
) 5(، ويوضح املخطط (4.173 , 2.5121)تراوحت بني %  95بفرتة ثقة أفراد العينة بتقدير مقبول، و 

  :على النحو اآليت)) 3DMAXاستخدام برنامج ((مستوى إتقان مهارات احملور اخلاص بـ 

  
 3D MAXاستخدام برنامج مهارة مستوى إتقان  )5(خمطط 

    PHOTOSHOPاستخدام برنامج مهارة  6- 3-1

ة رئيسة وميزة جديدة وهامة يتطلبها سوق العمل، وقد تزايد مهار  PHOTOSHOPميثل استخدام برنامج 
الطلب على اكتساب هذه املهارة خالل العقود األخرية، لذلك فقد أهتم قسم اهلندسة املعمارية بتعليم الطالب 
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) 6( ويوضح اجلدولاستخدام هذه املهارة وتتبع اجلديد فيها وقد زاد االهتمام ذا الربنامج يف السنوات األخرية، 
  :على النحو اآليت  PHOTOSHOPاستخدام برنامج  مستوى إتقان املهارات الفرعية ملهارة

  

مستوى إتقان 

 للمهارة

نسبة إتقان 

 المهارة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

  

 فقرات المحور

  التعرف على أدوات معاجلة الرسومات 1.4286 2.0648 %23.81 ضعيف

 إصالح الرسومات القدمية 1.3571 2.0232 %22.61 ضعيف

 التخلص من العناصر غري املناسبة 1.4286 2.1380 %23.81 ضعيف

 فتح وتغيري حجم الصور 1.3571 2.0978 %22.61 ضعيف

 التحكم يف معاجلة الصور 1.2857 1.9386 %21.43 ضعيف

 المتوسط العام 1.3714 2.0524 %22.85 ضعيف

  PHOTOSHOP  استخدام برنامج مهارةمستوى إتقان ) 6(جدول 
، كما يوضح ) 1.4286و  1.2857 (أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور تراوحت بني ) 6(ويوضح اجلدول 

وتبني أن املتوسط % ). 23.81و % 21.43( اجلدول  أن هذه املهارات متوفرة  لدى أفراد العينة بنسبة تراوحت بني
، يف حني 4بكثري من املتوسط النظري   وهي قيمة أقل )1.3714( كونة هلذا احملور بلغاحلسايب العام جلميع الفقرات امل

وهي  تشري إىل توفر هذه املهارة لدى أفراد العينة بدرجة % . 22.85بلغت نسبة إتقان املهارة هلذا احملور حوايل 
وى إتقان مهارات احملور مست) 6(ويوضح املخطط . (2.556 , 0.1863)تراوحت بني %  95ضعيفة، وبفرتة ثقة 

  :على النحو اآليت)) PHOTOSHOPاستخدام برنامج ((اخلاص بـ 
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 PHOTOSHOPاستخدام برنامج مهارة مستوى إتقان  )6(خمطط 

 :الرئيسة لدى طالب الهندسة المعمارية بشكل عام  توفر المهارات 7- 3-1

النهائي بقسم اهلندسة املعمارية بشكل عام  يبني مدى توفر املهارات املهنية اليت تلزم طلبة املستوى) 7(اجلدول 
  :على النحو اآليت

المتوسط العام لمستوى 

  إتقان المهارة

المتوسط العام لنسبة 

 إتقان المهارة

المهارات األساسية لطالب 

 الهندسة المعمارية

 م

 - 1 التصاميم املعمارية %60.33  مقبول

 - 2 اإلشراف على املشاريع %60.91 مقبول

 - 3 تنسيق املواقع %57.79 مقبول

 - 4 استخدام برنامج  AutoCAD %72.86  جيد

  - 5  استخدام برنامج3D MAX %55.71 مقبول

استخدام PHOTOSHOP %22.85  ضعيف
  برنامج 

6 -  

  المتوسط العام لجميع المهارات 55.1  مقبول

 هلندسة املعماريةمستوى إتقان املهارات املهنية الرئيسة لطلبة املستوى النهائي بقسم ا) 7(اجلدول 
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املتوسط العام ملستوى إتقان املهارات األساسية لطالب املستوى النهائي بقسم اهلندسة ) 7(كما يوضح املخطط 

  :املعمارية على النحو اآليت

 
  املتوسط العام ملستوى إتقان املهارات األساسية لطالب اهلندسة املعمارية) 7(خمطط 

  
تبني أن هناك تدين واضح يف متوسط  إتقان املهارات األساسية لطالب  )7(واملخطط ) 7(من خالل اجلدول 

وهذه النسبة غري كافية ليكون الطالب متمكنًا وماهراً % 55.1اهلندسة املعمارية بلغت نسبتها يف املتوسط  
) 3D Max(،)photo shop(بالقدر املنافس يف سوق العمل وخاصة يف جمال إظهار األعمال املعمارية 

ااالت حديثة بدأ تداوهلا بكثافة خالل العقدين املاضيني وحتتاج إىل برامج متطورة وكوادر مؤهلة مع  وهذه.
 .تقنيات هذه ااالت

  : النتائج   3-2

  :من خالل العرض السابق الذي توصلت إليه الدراسة ميكن تلخيص أهم نتائجها على النحو اآليت
ندسة املعمارية وتعترب الزمة ومهمة للخرجيني ومتطلبات أساسية مهارات رئيسة لقسم  اهل) 6(أن هناك عدد  •

 .لسوق العمل 
 :تراوحت نسب إتقان املهارات يف قسم اهلندسة املعمارية كما يلي  •
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 . يف التصاميم املعمارية% 60.33 -
 . يف اإلشراف على املشاريع% 60.91 -
 . يف تنسيق املواقع% 57.79 -
 .  Auto cadيف استخدام برنامج % 72.86 -
 .  D3 maxيف استخدام برنامج % 54.71 -
 .Photoshopيف استخدام برنامج % 22.85 -

  .بتقدير مقبول%) 55.1(أي أن متوسط إتقان املهارات يف قسم اهلندسة املعمارية بلغ           
 .عةوهذا يؤكد وجود تدين واضح يف معظم املهارات املهنية يف قسم اهلندسة املعمارية حتتاج معاجلات سري

  

  :التوصيات   3-4

 : يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها توصي الدراسة باآليت  
عقد لقاءات عمل مع أعضاء هيئة التدريس يف القسم إلطالعهم على نتائج الدراسة وتوضيح جوانب  -

 .الضعف لدى الطالب بغرض وضع برنامج عملي يستهدف معاجلة جوانب القصور لدى الطالب
يف املفردات واخلطط الدراسية وتنقيحها مبا يتالءم مع املتطلبات احلديثة الكتساب املهارات  إعادة النظر -

 .الالزمة 
 .زيادة عدد الساعات النظرية والعملية املتعلقة باملواد املطلوبة للمهارات -
 .توفري الفراغات واملعامل والتجهيزات الالزمة لعملييت التدريب والتأهيل  -
 .التعليمي واألكادميي املتخصص القادر على عملييت التعليم والتدريب  زيادة أعداد الكادر -
 .االستمرار يف تدريب القائمني على اجلانب التطبيقي إلكسام املهارات اليت يتطلبها عملهم  -
 .زيادة التقنيات احلديثة واملتطورة ومتكني الطالب من استخدام الشبكة العنكبوتية -
 .ية والعملية زمانياً، والتنسيق بني احملاضرين والقائمني على اإلشراف العمليضرورة توافق املقررات النظر  -
 .التقومي والتحديث املستمرين للخطط والربامج الدراسية ومبا يتالءم مع متطلبات العصر -
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  :المقترحات

ه إعادة تنفيذ الدراسة يف قسم اهلندسة املعمارية بعد عامني للتأكد من مدى التحسن يف اتقان هذ - 1
 .املهارات من قبل الطالب

 .تنفيذ هذه الدراسة يف بقية ختصصات الكلية - 2

 :شكر وتقدير
رقية الدعيس على اشرافهم على . هالل القباطي واألخت د. داوود احلدايب واألخ د. د. الشكر موصول لألخ ا

  .البحث ومراجعة املسودة وتقدمي املالحظات البناءة وإخراج البحث بصورته النهائية
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