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ABSTRACT: 
      The creative thinking in architecture one of the important concepts, especially since the late 
twentieth century to increase calls for the investment skills in the growth patterns of various 
creative thinking affecting the architectural production, and through the normal growing 
according to the processes of education and training, towards a single programs that contribute 
to the development of the skills of creative thinking for architect that can be applied and 
clarified its effectiveness on the academic level in response to global and local trends , which 
calls for the need to address development at the level of creative thinking programs, so research 
aims to give a clear image about the impact of the use of scamper program in patterns of 
development creative thinking for students of architecture. The sample of the research [60] 
students of the third phase in the Department of Architecture [University of Technology] [2014-
2015] for two groups [the control group and the experimental group] and has been a special test 
designed to measure the degree of development of creative thinking skills for architects, and the 
results showed the existence of differences with Statistically significant for members of the 
experimental group in the development of the skills and capabilities of creative thinking, and 
that was no have scope for all  to the development of the patterns of thinking creative within 
steps of this program within one level, there are subjective obstacles and external allow 
dispersion in levels of development. This Search recommends the organization of training 
courses for designers to use scamper program in the design work .  
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 نماط التفكير االبداعي لدى طلبة العمارةأر في تنمية برنامج سكامب أثر
 خالصةال

لتزايد الدعوات الستثمار  و باالخص منذ اواخر القرن العشرينيعد التفكير االبداعي في العمارة احد المفاهيم المهمة          
خالل طبيعته المتنامية وفق عمليتي  من و،  النتاج المعماري فيالمختلفة المؤثرة  االبداعي مهاراته في تنامي انماط التفكير

لدى المصمم المعماري  البرامج التي تسهم في تنمية مهارات التفكير االبداعي احدمما استدعى التوجه نحو التعليم و التدريب 
ارة استجابة فاعليتها و امكانياتها على المستوى االكاديمي في المراحل الدراسية لقسم هندسة العم بيانيمكن تطبيقها و التي 

لذا يهدف البحث الى  ؛لالتجاهات العالمية و المحلية التي تنادي بضرورة االهتمام ببرامج التنمية على مستوى التفكير االبداعي
و تكونت عينة اعطاء تصور واضح عن تاثير استخدام برنامج سكامبر في تنمية انماط التفكير االبداعي لدى طلبة العمارة 

 ]2015-2014[للسنة الدراسية  ]الجامعة التكنولوجية  [ العمارةب من المرحلة الثالثة في قسم هندسة طال ]60[من  البحث
و تم تصميم اختبار خاص لقياس درجة تنمية  ]المجموعة الضابطة و المجوعة التجريبية  [موزعيين على مجموعتيين 

وجود فروق ذات داللة احصائية لدى افراد المجموعة  و اظهرت النتائج ،  مهارات التفكير االبداعي لدة طلبة العمارة 
لتفكير االبداعي ا انماطالفرصة ال تتاح للمصمميين كافة بتنمية   التجريبية في تنمية مهارات و قدرات التفكير االبداعي و ان

التنمية لديهم.و ضمن خطوات هذا البرنامج  ضمن مستوى واحد لوجود معوقات ذاتية و خارجية تسمح بالتشتت في مستويات 
استخدام برنامج  كيفية في المعماري مادة التصميم للقائمين على يوصي البحث بضرورة تنظيم دورات تدريبية و ورش عمل 

 سكامبر في العمل التصميمي .
 ، التصميم المعماري. التفكير االبداعي،  برنامج سكامبر -الكلمات المفتاحية :
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