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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 .  
Keywords :- Scamper Program Creative thinking , Architectural  design                              

 
 نماط التفكير االبداعي لدى طلبة العمارةأمبر في تنمية برنامج سكا أثر

 
 خالصةال

لتزايد الدعوات الستثمار  و باالخص منذ اواخر القرن العشرينيعد التفكير االبداعي في العمارة احد المفاهيم المهمة          
خالل طبيعته المتنامية وفق عمليتي  و من،  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 
لعمارة استجابة فاعليتها و امكانياتها على المستوى االكاديمي في المراحل الدراسية لقسم هندسة ا 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  [ العمارةطالب من المرحلة الثالثة في قسم هندسة  ]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  ئجو اظهرت النتا ،  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

ت التنمية لديهم.و ضمن خطوات هذا البرنامج  ضمن مستوى واحد لوجود معوقات ذاتية و خارجية تسمح بالتشتت في مستويا
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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 :

 المقدمة
اء حاضرها ومستقبلها على الطاقات البشرية ، ولكي تتحقق االستفادة من كل ما يمكن أن يقدمه الفرد تعتمد المجتمعات في بن

االهتمام باإلنسان كثروة ينبغي تطويرها بشكل مستمر، ، فكلما امتلك المهارات و بدا من جهد في العمل والتفكير الخالق، 
ال مثيل له، وال يتم ذلك إال من خالل العناية  اً ينتج أكثر ويعطي عطاءالقدرات الخاصة بانماط تفكيرية ذات سمات ابداعية فأنة 

به وتوجيهه الوجهة الصحيحة، إذ أصبح االهتمام بالمبدعين ضرورة تحتمها الرغبة بمستقبل مشرق باعتبارهم إحدى الركائز 
 األساسية لتطور ورقي المجتمع.

ماري ، فهو بمثابة تزويد المصممين باألدوات التي يحتاجها حتى يتمكن من لذا اصبح التفكير هدفاً رئيساً لمؤسسات التعليم المع
التفاعل بفاعلية مع أي نوع من المعلومات أو المتغيرات التي يأتي بها المستقبل ومن هنا يكتسب تنمية مهارات التفكير 

تاجه . ومن ثم فإن الهدف األعلى من االبداعي في التصميم المعماري أهمية متزايدة كحاجة لنجاح المصمم المعماري وتطور ن
التعليم المعماري في القرن الحادي والعشرين هو تنمية مهارات التفكير االبداعي في التصميم المعماري بجميع انماطه و 

م و ما بين  انماط التفكير اإلبداعي لدى المصممن جانب بين خطوات برامج تنمية التفكير االبداعي ما تعزيز اشكال التواصل 
، و من بين هذه البرامج التنموية هو برنامج سكامبر فأن الهدف من الدراسة الحالية هو معرفة العالقة من جانب اخرالمعماري 
 المتنامية لديهم  .التفكير اإلبداعي استخدام خطوات هذا البرنامج من قبل طلبة العمارة مع انماط التي تربط 

 
 -ة و هي كما يلي :يالثة ابعاد رئيسثتتمثل في  -:استخالص المشكلة البحثية

 في التصميم المعماريالتفكير االبداعي البعد األول: 
عن احد  على الخيال النشط فى القيام بتركيبات جديدة لم يسبق إليها باعتمادهيعد التفكير االبداعي من ارقى انواع التفكير 

الفرد على التفكير الحر الذي يمكنه من اكتشاف  اتقدر” نه إمحمود منسي   و يرى ،] 1[ طريق االستجابة لمنبه خارجي ما
 اتللفرد نفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه ، وهذه القدرالمشكالت ومن إعادة صياغة عناصر الخبرة في أنماط جديدة بالنسبة 

و اختراع أشياء جديدة عن طريق أعلى التخيل  قدرات المصممانه  ]هارز [بينما يرى ، ] 2[يمكن التدريب عليها وتنميتها 
المرن، لتطوير فكرة  أنه مزيج من الخيال والتفكير العلمي ]الحمادي [و يرى . ] 3[ و تغييرهاأالتوليف بين األفكار وتعديلها 

بينما يرى السرور بانها  .] 4[ إنتاج متميز غير مألوف منهماقديمة أو إيجاد فكرة جديدة، مهما كانت الفكرة صغيرة، ينتج 
عملية يصبح فيها الشخص حساساً للمشكالت ، مع ادراك الثغرات والمعلومات والبحث عن الدالئل للمعرفة ، ووضع 

أنه عملية ذهنية يتم فيها توليد األفكار فيرى  ]العتوم  [اما  ،] 5[ثم اجراء التعديل على النتائج  الفروض واختبار صحتها ،
أن هناك عالقة طردية بين اإلبداع  ]عيد  [و يرى  .] 6[من خبرة معرفية سابقة وموجودة لدى الفرد الضاءة الحل  هاوتعديل

ه أثرير اإلبداعي عملية ، وبقدر ما تكون براعة العملية يكون للمنتج تميزه ووالتفكير اإلبداعي ؛ فاإلبداع منتج في حين أن التفك
. و ] 7[مة لموقف معين . ء، فالعالقة بينهما هي عالقة الشيء بأصله أو عالقة البداية بالنهاية عالقات جديدة بين األشياء المال

 8[]البنية االبداعية  [ - ]الناتج االبداعي  [ -]ة االبداع عملي[ -يمكن النظر الى طبيعة التفكير االبداعي من العناصر اآلتية :
عملية عقلية هادفة تعمل على استثارة دافعية "بأنه : المعماري للمصمموفي ضوء ما سبق يمكن تعريف التفكير اإلبداعي ]

دة صياغة الخبرة في اكتشاف المشكالت والمواقف ومن إعا االفراد للتعلم و استدعاء معلومات جديدة للتقصي و البحث في
و الفروض  عن طريق تقديم أكبر عدد ممكن من االستجابات التفكير العلمي المرنباالعتماد على الخيال النشط و أنماط جديدة 

 ."بتوافر امكانيات و مناخ اجتماعي و نفسي مناسبالمألوفة ، واختبار صحتها ، ثم اجراء التعديل على النتائج  المتنوعة وغير
 

 في التصميم المعماري التفكير االبداعيمهارات 
بانها الحذاقة في العمل التي قد تأخذ مسارين : االول في الجانب العلمي و يرتبط بعامل كفاءة استخدام  ]skill[تعرف المهارة 

عالية و هيكلية التقنيات ، و االخر في الجانب الفكري و يرتبط بالقدرة العالية في حل المشاكل ضمن وقت و طاقة اقل و بتقنية 
التدريب المنتظم الذي يؤدي الى تطور االدراك  عن طريقيتم  رةالمها تنميةان و ، ] 9[جديدة لمعلومات لم تكن مهيكلة سابقا

 ]1[المخطط ] 10[ تتحدد فيما يلي:للتفكير االبداعي مجموعة من المهارات و   الفردورد الفعل لدى 
لى إنتاج أكبر قدر من األفكار والتصورات اإلبداعية في برهة زمنية محدودة ، واالهتمام المبدع ع مهارة الفرد يالطالقة: تعن-أ

طالقة  ، طالقة األفكار، طالقة التداعي، طالقة الكلمات[عدة انواع منها و تتنوع الطالقة الى  ]أى العدد[هنا يوجه نحو الكم 
 ]التعبير

منبه، أو القيام بتداعيات بعيدة  يباستجابات غير معتادة أو غير مألوفة ألالمبدع على القيام  مهارة الفرد يالمرونة: تعن -ب 
  ] 11[. ألفكار أو موضوعات معينة، وتتحدد المرونة كيفياً وتعتمد على تنوع هذه االستجابات

لفكرة أصلية إذا اإلنتاج غير المألوف الذي لم يسبق إليه أحد، وتسمى اب المبدع على القيام مهارة الفرد يتعن -االصالة : -ث
قدرة العقل على التكيف مع  ، و هنا تتميزكيفياً أيضاً في ضوء ندرة االستجابات وعدم مألوفيتها و تتحددكانت تتصف بالتميز. 

 و هنالك. ] 12[ المتغيرات والمواقف المستجدة، واالنتقال من زاوية جامدة إلى زوايا متحررة تقتضيها عملية المواجهة
من الصعب أن تحقق الفكرة المعمارية كل هذه  وفي العمل المعماري،  االصالة فر شرطاللحكم على مدى تو قيمال مجموعة من

 . ] 13[ -و هي كما يلي : ،]االبتكارية والمنفعة والتحقق[ثالث قيم البد من تحققها وهي  ، لكن هنالكالقيم بدرجة واحدة

http://faculty.ksu.edu.sa/71200/Documents/مفاهيم%20عامة%20حول%20التفكير%20الإبداعي%20في%20مجال%20العمارة.htm#_edn6
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في الفكر  -في الفكر التصميمي [:ندرج تحت نوعين أساسيين هما ت هيو  ن يكون الشيء جديداً وغير مسبوقإ  -: االبتكارية •
  ] التقني

تتطابق بهذا المعنى مع تعريف بعض المفكرين لإلبداع بأنه "عمل جديد يرضى  يوه أن تحقق الفكرة فوائد نافعة -: المنفعة •
أدت إلى وظائف تشكيلية ورمزية  ]ري باإلنشاءفكرة التشكيل المعما [سبيل المثال  ىعل. ] 14[جماعة ما وتقبله على أنه مفيد"

 .]2[و  ]1[الحظ الشكلين بجانب وظيفتها اإلنشائية، كما في مبنى "أوبرا سيدني"، ومبنى "برج المملكة" بمدينة الرياض.
 وهى تعني أن يكون العمل المعماري فكراً قابالً للتنفيذ -التحقق: •
 لم يتوصل أحد إلى حلها من قبلتكون الفكرة حالً لمشكلة صعبة  -صعوبة الحل: •
تعني أن تتيح الفكرة اآلفاق الجديدة، وهذا ما يتطابق مع تعريف بعضهم لإلبداع بإنه الجديد ، الذي يمكنه  -فتح اآلفاق الجديدة : •

 الكشف عن عالقات أو دالالت أو قيم مجدية غير مسبوقة معرفية أو جغرافية ذوقية أو سلوكية.

  
فكرة االبتكار في الفكر التقني للعمل .يوضح ]1[الشكل  

المعماري في تشكيل سقف في الجناح األلماني بمعرض 
 ] 15[ –مونتريال 

يوضح اإلنشاء بوصفه مؤثراً قوياً في إيجاد هيئة  ]2[الشكل
 معمارية مبتكرة ورمزية في مبنى برج المملكة بمدينة الرياض

]16 [ 
 

: أي القدرة على التحليل و إدراك مواطن الضعف أو النقص في ]Sensitivity of Problems[التحسس للمشكالت  -ج
  ] 17[على تركيب اقتراحات إبداعية تمثل حلوال ووجهات نظره يراها مناسبة. القدرةالموقف المثير، ثم 

صيل موضوع تقديم تفصيالت متعددة ألشياء محدودة، وتوسيع فكرة ملخصة أو تف -: ]Elaboration[االفاضة بالتفاصيل:  -د
 ] 18[ غامض.

فحص الموضوعات المطروحة من التحليل و المقارنة ثم تقييمها و اصدار القرار باختيار  -:]Evaluation[التقويم:  -هـ 
 ] 19[ افضل االستجابات

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ]الباحثان  [مؤشرات قيم مهارات التفكير االبداعي في النتاج المعماري  / المصدر : ]1[المخطط 
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  في التصميم المعماريالتفكير اإلبداعي  قدرات
دل على استطاعة الفرد القيام بعمل معين أو نمط محدد من انماط  بانها الخصائص والصفات التي ت ]ability[تعرف القدرة 

بالتعلم والوراثه، و تعتمد على مهارات محددة   أثرالسلوك إذ توافرت الظروف الخارجية المناسبة لمختلف المهارات و تت
 . ]2[الحظ المخطط، ] 20[ -يتميزه الفرد عن االخرين ، و للتفكير االبداعي مجموعة من القدرات و هي كما يلي :

القدرات المعرفية : تظهر بصورة القابلية المعلوماتية الستيعاب الموضوع المطروح و تعتمد على مهارات التحسس  -أ 
 -التخيلي –التاملي [للمشكالت بإعادة التنظيم والتجديد و االفاضة بالتفاصيل، و ترتبط بتنمية النمط التفكيري المبتكر

 ]االسترجاعي 
طرح البدائل و االستجابات المتنوعة و غير المالوفة الخاصة بالحدث بعد االستيعاب على قابلية الت اإلنتاجية : القدرا -ب

 المعرفي له و تعتمد على مهارات الطالقة  و المرونة و االصالة. و ترتبط بتنمية النمط التفكيري التجريبي التطويري 
و المقارنة و التقييم الصدار القرار و تعتمد على مهارة التقويم للفرد. و ترتبط  على التحليل القابلية:  ويميةالقدرات التق -ت

 بتنمية النمط التفكيري النقدي.
 في التصميم المعمارينماط التفكير االبداعي أ

محدد من  ان كل نمط من انماط التفكير االبداعي يرتكز على قدرة من قدرات التفكير االبداعي و بتنميتهما يسهم في تنمية نمط
 ]]2[مخطط [ ] 21[ -انماط التفكير االبداعي ، و قد تحددت بما يلي :

: يمتاز باستجابات عفوية وحرة في بعض أشكال النشاط و تمتاز بتعددها و تنوعها فيما ] ] Expressiveالنمط التعبيري  -أ
          بينها

 . عمل منتج ما، لفتح افاق جديدة للبحث عماهو جديد بالكفاءة واالصالة في يمتاز: ]Creative[النمط االبتكاري  -ب
براعة في إيجاد مجموعة فريدة من العالقات خالل األشياء من النظرة غير بال يمتاز -:]]Inventiveالنمط الخالق  -ت

 المالوفة 
زمة لمنتج ما الكتمال لمعرفة السابقة لعمل اضافات الاللالفتراضات و اتثبيت بال يمتاز-: ] Emergent [النمط الفجائي -ث

 صورته . 
لمقارنة الصدار القرار لالتغلغل في فهم أساسيات وضعت من قبل آخرين ب يمتاز -:] Innovative[يدي رالنمط التج -ج

 المناسب .
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 في التصميم المعماريتنمية التفكير االبداعي البعد الثاني : 
يَاَدِة ، فالنماء يعني أن الشيء يزيد حاالً  ]فعل  [/ نمَّى:  ] مصدره نَمَّى [و  ]اسم  [: ]تَنميةال [ان  ْفِع َوالزِّ : أَي الرَّ

اما في الجانب ،  ] Development [  ]22 [و يقابله في اللغة االنكليزية فهي بعد حال من نفسه، ال باإلضافة إليه 
 ، او] 23[  إلى وضع مستقبلي مناسب االنتقال من وضع حالي غير مناسبفنجد انه االصطالحي لمفهوم التنمية 

عملية إحداث مجموعة من التغيرات في مجتمع معين؛ لغرض إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي 
مما سبق يمكن تحديد التعريف ، ] 24[ . المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده

انبثاق و تفجير لالمكانيات الكامنة لالفراد و الجماعات في مجتمع معين بهدف  عملية[االجرائي لمفهوم التنمية 

 

 ]الباحثان  [/ المصدر :نموذج عالقة مهارات التفكير االبداعي بقدراتها و انماط التفكير االبداعي  ]2[مخطط رقم 
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اكسابهم القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل افراده باالعتماد 
 .]على تخطيط علمي مدروس و ممنهج و بطريقة واعية و موجهة 

ر اإلبداعي تتمثل بتنمية انماط تفكيرية اخرى مثل النمط التخيلي ، و النمط التجريبي و أن اهمية تنمية التفكي
و  ]خزن المعلومات [التطويري ، و النقدي فضال عن تنمية مجاالت اخرى منها التواصل مع االخرين والتوثيق 

الطالقة ، المرونة ،  [تفكيرالمهارات ف، ارتباط تنمية كل مهارة من مهارات التفكير االبداعي بنمط تفكيري معين 
 [و مهارات التفكير ، ] 25[تنمو من تنمية نمط التفكير المبتكر و النمط التجريبي التطويري لدى الفرد ]االصالة 

يرتبطان بتنمية نمط التفكير المبتكر و مجاالت التواصل و التوثيق لدى  ]التحسس للمشكالت و االفاضة بالتفاصيل 
و لتنمية التفكير االبداعي شروط ، ] 26[ تنمية النمط التجريبي النقدي لدى الفردفترتبط ب لتقويما الفرد ،  اما مهارة

و الن التفكير االبداعي يعتمد على ، ] 27[الوعي بالفرصة ، الوسائل ،  ]رغبة شخص [الدافع   [متعددة اهمها : 
ية جديدة و اعمال تتسم باالصالة ، لذا يمكن التخيل الفعال الذي يدفع بالمصمم المعماري الى انتاج انساق تفسير

وصف عملية التخيل على انها ايجاد تصورات او استبصارات جديدة لمضامين قديمة يحملها الفرد في ذاكرته نتيجة 
لمروره بخبرات تعليمية متراكمة اسست له بناء معرفي و يتمكن من استرجاعها على وفق متطلبات معينة ان يبتكر 

 لوفة في الواقع .و تنشط المخيلة من عملية تجريب و خبرات تعليمية يتم بناؤها بفعل االرادة الواعيةاشياء غير ما
، ]2-2[إلى تكراري وآخر تركيبي كما موضح في المخطط  ]ريتشاردز [.و للخيال انواع منها ما يصنفها] 28[

أما التركيبي يمثل اداة معرفية مع  العامل الرئيس في كل إدراك إنساني بصورة غير ارادية ،يمثل فالتكراري 
على وفق الوظائف التي يقوم بها إلى ثالثة أنواع هي:الخيال الترابطي  ]محمود  [اإلرادة الواعية. ويُقسم الخيال عند

Association   الذي يقوم على تداعي أو ترابط الصور، والنوع الثاني هو الخيال الثاقبPenetrative  الذي يهتم
 Contemplativeء بالنفاذ من مظاهرها إلى حقائقها الجوهرية، أما النوع الثالث فهو الخيال التأملي بفهم األشيا

 .] 29[واإليمان في حقيقة األشياء يتميز بالسمو

يتمثل بتوليد البدائل من التأمل  في  ]النمط التأملي   [ ] 30[ و لتنمية التفكير االبداعي عدة انماط ومن أهمها:
يتمثل بإعادة تنظيم فكرة أو افكار  ]النمط التنظيمي [ف استثارة افكار و زيادة القدرات المعرفية ، واألشياء بهد

معينة  بصيغ جديدة بعيدا عن إعادة التركيب و تعتمد على تحليل المشاهد الى عناصرها االولية و اعادة اخراجها 
كيز على الطرائق المختلفة لعمل األشياء و تبحث يتمثل بالتصميم من التر]النمط التحرري   [بترابطات جديدة ، و

يتمثل بالطريقة العكسية من ]النمط العكسي [عن التقنيات و االدوات غير المألوفة و التحرر مما هو مالوف ،و 
 ]النمط التعددي  [خالل عكس االمور من الداخل الى الخارج و غيرها بهدف استثارة إعادة تنظيم المعلومات ، و 

يتمثل بحل  ]النمط التدريبي [صف األشياء المحسوسة بطريق مختلف بهدف تعدد وجهات النظر ، و اخيرا يتمثل بو
المشكالت من التدريب على التفكير اإلبداعي على وفق استراتيجيات او برامج معتمدة التي تساعد على اقتراح  

  بدائل الحلول المناسبة للمشكلة المطروحة.

 السابقة الدراسات  البعد الثالث:
بعد االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت النمط التدريبي  في تنمي�ة التفكي�ر االب�داعي ف�ي التص�ميم المعم�اري 

برنامج س�كامبر ف�ي الحق�ل المعم�اري و من استراتيجيات او برامج تتضح الصورة بوجود فجوة معرفية في استخدام 
بالبح�ث ف�ي م�دى  الت�ي اهتم�ت] 2007الخف�اجي / [دراس�ة س�ات الس�ابقة ، فم�ن الدرا ه في التفكير االب�داعيأثربيان 

امكانية تدريب االبداع من اعداد برنامج خاص بتنمية القابليات االبداعية لدى طلبة العمارة ، و اكدت الدراسة بتف�وق 
ل�ذا اعتم�دت ] 31[ ]في نوع االفك�ار الت�ي يق�دمونها [جلسة تدريبية  16الطالب الذين درسوا برنامجا في االبداع من 

فردا من الذكور و االناث يمثلون طلب�ة المرحل�ة الثاني�ة  ]55[الدراسة على المنهج التجريبي ، فقد بلغت عينة البحث 
و  ]ض��ابطة و تجريبي��ة  [ف��ي قس��م الهندس��ة المعماري��ة ف��ي الجامع��ة التكنولوجي��ة إذ ت��م تقس��يم العين��ة ال��ى مجم��وعتين 

االس�تعدادات الشخص�ية ف�ي الطالق�ة  أث�ر تناول�تالت�ي  2010دراسة الط�ائي / و، ] 32[بطريقة تصميم المجموعتين 
بوص��فها اح��دى مه��ارات التفكي��ر االب��داعي و الق��درة المهم��ة ج��دا ف��ي االب��داع و ف��ي  االبداعي��ة للتص��ميم المعم��اري

جامع�ة الموص�ل ف�ي الممارسة المعمارية المبدعة و تم تناولها على عينة من طلبة و خريجي قسم الهندسة المعماري�ة 
اس�تمارة خاص�ة  ] 160 [و اعتمدت الدراسة على تجربة عملية تمثلت بتوزيع اكث�ر م�ن ] 33[كحالة دراسية خاصة 

 ،باستبانة و تجربة الطالقة االبداعية على اعضاء الهيئة التدريسية  و الطلبة في الدراسات االولي�ة بمراحل�ه الخمس�ة 
و لما كانت لغة الشكل هي اللغة االقرب للوسط المعماري ف�تم التوج�ه  ،مشتركاً  50فاصبح العدد الكلي الفراد العينة 

نحو االختبارات الشكلية في فحص القدرة االبداعية و بالتحديد نح�و اختب�ارات اكم�ال االش�كال و انت�اج ب�دائل متع�ددة 
الختب��ارات بم��ا يتناس��ب م��ع ذات معن��ى للش��كل االول��ي المعط��ى الف��راد العين��ة المختب��رين و لتح��وير و تكيي��ف ه��ذه ا

برن�امج الك�ورت ف�ي تنمي�ة مه�ارات  أث�رته�دف الدراس�ة ال�ى الكش�ف ع�ن  2011دراس�ة ام�ين/ ام�ا  . ] 34[العمارة 
التفكي�ر االب�داعي ل��دى ط�الب العم��ارة و اث�ارة االهتم��ام بب�رامج التفكي��ر و اهمي�ة توظيفه��ا ل�دى اس��اتذة اقس�ام هندس��ة 
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 ] 72[راسة على طالب قسم الهندسة المعمارية في الجامع�ة التكنولوجي�ة و ع�ددهم المعمارية ، إذ اقتصرت عينة الد
طالبا ، و المجموعة الثانية المجموع�ة  37طالبا و بمجموعتين تمثل المجموعة االولى المجموعة التجريبية و عددهم 

ن م��ن برن��امج و كم��ا اقتص��رت الدراس��ة عل��ى وح��دتي] 2010-2009[للفص��ل الدراس��ي  ] 35[الض��ابطة و ع��ددهم 
، و اعتمدت الدراسة على قياس ثالث مهارات للتفكير  ]توسيع مجال االدراك ، التفاعل  [كورت لتعليم التفكير هما :

 Architectural[ Ching   /2002دراس��ة ام��ا . ] 35[ ]الطالق��ة ، و المرون��ة ، و األص��الة  [ -االب��داعي ه��ي :
Graphics [ تنمية العملية اإلبداعية إلنتاج اشكال مبدعة عن طريق عملية الرسم ، تتناول هذه الدراسة منهج جديد ل

عن طريق منهجه مجموعة م�ن الس�مات للعملي�ة االبداعي�ة الت�ي تُش�ابِه مه�ارات التفكي�ر االب�داعي و  ]ِجنك[و يَطرُح 
تَمَك�ن م�ن وض�ع ، دةأنُظ�ر ال�ى األش�ياء بنظ�رة جدي�، تََحُم�ل الغم�وض ، المرونة ، اإلفاضة، الطالقة[ -هي كما يلي :

تق�دم ه�ذه الدراس�ة منهج�اً جدي�داً لتنمي�ة   Bennett   /2003دراس�ة ، ام�ا  ]ُك�ن إنتقائي�اً ،  َحلِ�ل وَرِك�ب ،  الترابط�ات
الفعالية االبداعية لدى طلبة العمارة في المراح�ل االولي�ة ف�ي جامع�ة واش�نطن باالعتم�اد عل�ى م�ا طرح�ه التكنولوجي�ا 

م ف�ي خل��ق وس�ط تفكي�ري جدي�د بعي�دا ع��ن اعتب�ار برامجي�ات الحاس�وب المتط�ورة مج��رد الرقمي�ة م�ن امكاني�ات تس�ه
 ] 3[وس�ائل رس�م ومعالج�ة ب�ل يُمِك�ُن أس�تثمارها ض�من م�نهج جدي��د لخل�ق األش�كال الُمبدع�ه وفق�اً لخط�وات مح�ددة. 

]p.3[:و يتالف هذا المنهج من سبع خطوات متتالية و هي كما يأتي.] ]الصور و تدويرها طبع  [، ]التقاط الصور[  ،
اختي�ار زواي�ا  [،  ]المعالج�ة الرقمي�ة  [،  ]التعديل بالرسم الي�دوي  [، ]االنتقاء و االنشاء  [،  ]تصوير التقاطعات  [

تناولت الدراسة "الطالقة الفكرية" في مج�ال العم�ارة تتمث�ل بمه�ارة المعم�اري   2005 دراسة حسن/ ، و  ] ]النظر 
بدائل الحلول واألفكار للمشكالت التصميمية، و هي من أه�م المه�ارات اإلبداعي�ة ف�ي عملي�ة  على تقديم عدد أكبر من

التصميم المعماري.و تفترض الدراسة انه باالمكان التوصل الى صياغة برنامج تدريبي يعم�ل عل�ى تحس�ين مس�توى 
، لذا قامت ه�ذه الدراس�ة ] 36[ارية قدرة الطالقة الفكرية لدى طالب التعليم المعماري في مراحل توليد االفكار المعم

بتصميم برنامج تدريبي يعمل على تنمية قدرة الطالقة الفكرية ف�ي مراح�ل تولي�د األفك�ار المعماري�ة، يش�مل البرن�امج 
س�اعات ت�دريب. و يعتم�د البح�ث عل�ى  5دقيق�ة، بإجم�الي وق�ت ق�دره  30جلس�ات ت�دريب، زم�ن ك�ل جلس�ة  10عدد 

، ل�ذا ت��م تطبي�ق ه��ذا البرن�امج الم��ذكور اع�اله عل��ى عين�ة م��ن ط��الب Experimental Methodالم�نهج التجريب��ي 
، كم�ا ت�م مقارن�ة النت�ائج م�ع عين�ة أخ�رى م�ن ]المجموع�ة التجريبي�ة[التعليم المعماري بجامعة الملك سعود بالرياض 

اس��ة ف��ي أجري��ت الدر  Koehler[/2007[دراس��ة  و. ]المجموع��ة الض��ابطة[الط��الب ف��ي المس��توى الدراس��ي نفس��ه 
إس��تراتجية  أث��ربوالي��ة تكس��اس ف��ي الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة الستقص��اء  ]Rice University[جامع��ة راي��س 

التس��اؤل ال��ذاتي ف��ي تعل��م الطلب��ة المت��دريبين بع��ض المف��ردات المرتبط��ة بالتص��ميم المعم��اري وتنمي��ة الفه��م و التفكي��ر 
تدرباً تخصص العمارة و توزع�وا ب�ين مجم�وعتين ض�ابطة م ]40[، و تكونت عينة البحث من ] 37[االبداعي لديهم 

هل استخدام إستراتيجية التساؤل [، و وضعت الدراسة مجموعة من األسئلة اهمها ]] 17-3الحظ الشكل  [وتجريبية 
ه�ل هن�اك ف�رق ذات دالل�ة [، و  ]الذاتي تعزز فه�م الطلب�ة لمف�ردات التص�ميم المعم�اري فض�الً ع�ن الطالق�ة الش�كلية

ة ف��ي متوس��ط التحص��يل ل��دى الطلب��ة ب��ين المج��وعتيين الض��ابطة و التجريبي��ة و دور ه��ذه اإلس��تراتيجية ف��ي  إحص��ائي
اس��تخدام  أث��رس��عت ال��ى التع��رف عل��ى   Hennessy[/2013[دراس��ة ام��ا  .] 38[ ]تحس��ين أداء التفكي��ر االب��داعي

امع�ة بنس�لفانيا ف�ي مدين�ة فيالدلفي�ا ف�ي إستراتيجية العصف الذهني في تنمية الطالقة الفكرية لدى طلبة العم�ارة ف�ي ج
الواليات المتحدة االمريكية  ، إذ قامت ه�ذه الدراس�ة عل�ى توظي�ف امكاني�ات الرس�م الي�دوي لت�دريس مج�اميع مح�ددة 

 ] 60 [قابليات تجسيد للكثير من المفاهيم داخل ذهن الطالب عن طريق الرسوم اليدوية  و تمثل�ت عين�ة الدراس�ة م�ن 
طالب��ة و  ] 30[ل��ى مجم��وعتين : تمثل��ت المجموع��ة االول��ى بالمجموع��ة التجريبي��ة الت��ي تت��الف م��ن طالب��اً قس��مت ا

طالبة ايضا ، و قد تم تطبيق اختبار الطالقة الفكرية  ]30[المجموعة االخرى بالمجموعة الضابطة و التي تتالف من 
ة و بعد االنتهاء منها تم تطبيق اختب�ار الطالق�ة تطبيقا قبليا على المجموعتين التجريبية و الضابطة ثم تم البدء بالتجرب

الفكرية تطبيقا بعديا على المجموعتين التجريبية و الضابطة للتعرف على الفروق في نت�ائج التطبي�ق ب�ين االختب�ارين 
  ] .39[استخدام إستراتيجية العصف الذهني في تنمية الطالقة الفكرية  ثرالقبلي و البعدي اذ مثلت الفروق قياسا أل

بعد تناول الدراسات السابقة التي تناولت النمط التدريبي  في تنمية التفكير االبداعي في التصميم المعماري من 
استراتيجيات او برامج ، يستخلص البحث بوجود فجوة معرفية في استخدام برنامج سكامبر في الحقل المعماري و 

 لمعماري .ه في ركائز مثلث التفكير االبداعي للتصميم اأثربيان 
 مشكلة البحث و االهداف و منهج البحث

مثلث التفكير االبداعي ركائز ما بين  التكاملية تحددت المشكلة العامة في البحث بشكل رئيس في العالقة   -:  مشكلة البحث
عدم [ -تالية :من خالل طرح المشكلة البحثية الو خطوات برنامج سكامبر  ]التفكيرية لها  األنماطمهارات و قدرات و [من 

 ] لدى طلبة العمارةالتفكير االبداعي  فاعلية استخدام برنامج سكامبر في تنمية انماطوجود تصور واضح عن 
 

 اهداف البحث
 يهدف البحث إلى ما يلي:



 رةأثر برنامج سكامبر في تنمية أنماط التفكير االبداعي لدى طلبة العما   2016،.10العدد  A)،الجزء ( 43مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد
 

318 
 

التفكير االبداعي في التصميم المعماري ، و بيان ماهية اعتماديتها على انماط اعطاء صورة واضحة عن  -1
 لقدرات االبداعية لدى المصمم . المهارات و ا

لدى المصمم المعماري الخمسة للتفكير االبداعي  األنماطاستخدام خطوات برنامج سكامبر في تنمية  أثربيان  -2
من خالل دورها في تنمية المخيلة  ]بالخالق ، والفجائي ، والتجريدي ، والتعبيري ، واالبتكاري  [المتمثلة  

   التصميمية للمصمم .
 
 نهج البحثم

 -من خالل ما يلي : التجريبيلتحقيق االهداف فإن البحث يعتمد على المنهج 
التفكير االبداعي في التصميم المعماري و تحديد مراحله و دور خطوات برنامج سكامبر في تنمية انماط  بناء اطار نظري عن

 خصائصه و بيان مهارات و قدرات التفكير االبداعي في العمل التصميمي .
الدراسة العملية المتمثلة بتصميم البحث من تحديد العينة و اسلوب القياس مع اجراء التطبيق العملي لبرنامج سكامبر على 

 .2015-2014في الجامعة التكنولوجية لللسنة الدراسية مجموعة تجريبية من طلبة قسم هندسة العمارة 
الضابطة و التجريبية  [ نالقبلي و البعدي لعينة البحث من المجموعتي استخالص النتائج المتعلقة بالتطبيق العملي لالختباريين-
 و مناقشتها . و تحليلها ]

 و التوصيات طرح االستنتاجات 
 االطار النظري

  -:أساسيين و كما يأتي ن يبعدفي تمثل ت
  برنامج سكامبرالبعد األول: 

ح..." وقد َوضع هذا البرنامج مفكران امريكيان هما اصطالحا "االنطالق، أو الجري بمر ]Scamper [تعني كلمة سكامبر
و يهدف  ]الفردي و الجماعي  [و يعتمد على نمط العمل  ] Bob Eberle[وبوب إبرلي  ] Alex Osborn[ألكس أوسبورن 

احات او الى توليد أفكار جديدة متنوعة عن طريق طرح أسئلة موجهة تتطلب التفكير المتعمق في التغييرات و استخدامها كإقتر
يشير الى خطوة محددة من خطوات البرنامج و  ]scamper[نقاط بداية للتطوير.وأن كل حرف من الحروف السبعة من الكلمة 

 .]3[الحظ الشكل ] 40[ -كما يلي :
 : استخدام شيء معين بدل شيء آخر.            Substituteاالستبدال -أ

 ع بعض لتكون شيئا واحدا. : هو تجميع األشياء بعضها مCombineالتجميع -ب
 : هو التكييف لمالءمة غرض محدد من تغيير الشكل، أو إعادة الترتيب. Adjust, Adaptالتكييف  -ت
 [: هو تغيير الشكل أو النوع عن طريق استخدام ألوان أخرى، أو جوانب أخرى و تتمثل Modifyو التعديل التطوير  -ث

من  ]Minifyالتصغير [و النوع من خالل اإلضافة إليه او بتغيير خصائصه او من تكبير في الشكل أ ]Magnifyبالتكبير 
  .تصغير الشيء ليكون أصغر أو أخف

 : استخدام الشيء ألغراض غير تلك التي وضع من أجلها أصال. Put to Other Usesاالستخدامات األخرى  -ج
 مرغوب بها .: وهو اإلزالة أو التخلص من المفردات غير الEliminateالحذف  -ح
 ]Rearrangeإعادة الترتيب  [.او ]الداخل للخارج والعكس[: وهو الوضعية العكسية أو التدوير مثل Reverseالعكس  -خ

عن طريق تغيير الترتيب أو التعديل أو إعادة التجميع، أو إعادة التوزيع...الخ.و ترتكز فلسفة هذا البرنامج في مضمونها على 
رة سلسلة و مرحة بإجراء معالجات ذهنية تسهم في تنمية التفكير التخيلي و التجريبي التطويري و التدريب على الخيال بصو

 . النقدي و التواصل مع االخرين و توثيق المعلومات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ]حثان البا [/ المصدر :يوضح خطوات برنامج سكامبر  ]3[الشكل 
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 تنمية انماط التفكير االبداعي لدى طلبة العمارة برنامج سكامبر في  أثرالبعد الثاني: 
االبداعي تتوضح صورة تكاملية عن تنمية انماط التفكير االبداعي من خالل خطوات برنامج سكامبر  ضمن مستويات التفكير

إذ ان تنمية مهارات التفكير االبداعي ستسهم في زيادة القدرات التفكيرية االبداعية لدى المصمم ، و كل قدرة من جانبها ستسهم 
 ]3[الحظ المخطط  -ا نجد ما يأتي :في تنمية نمط او اكثر من انماط التفكير االبداعي لذ

سوف تسهم في توسيع النظرة الجيدة فتساعد في تنمية مهارة التحسس للمشكالت لدى المصمم فتزداد  ]االستبدال [خطوة  نَّ إ •
 مستوى القدرات المعرفية للمصمم ستسهم في  تنمية النمط الخالق من انماط التفكير االبداعي لديه . 

و بطرح ماهو غير مألوف و تسهم في توسيع الترابطات و تنوعها باكبر عدد من البدائل  ]التكيف  –ع التجمي [خطوات  نَّ إ •
فنزداد مستوى زيادة القدرات  لدى المصممو االصالة فيسهم في تنمية مهارات الطالقة و المرونة مبتكر و يفتح افاقاً جديدة 

 لنمط االبتكاري من انماط التفكير االبداعي لديه.االنتاجية للمصمم ستسهم في تنمية  النمط التعبيري و ا
تسهم في توسيع مساحة التحليل و التركيب للبدائل فيساهم في  ]العكس  -الحذف  –استخدامات خرى  –التطوير  [خطوات  نَّ إ •

من  ]الفجائي  [تنمية مهارة االفاضة بالتفاصيل لدى المصمم فتزداد مستوى القدرات المعرفية للمصمم ستسهم في  تنمية النمط 
 انماط التفكير 

تنمية مهارة التقويم لدى المصمم، فتزداد مستوى تسهم في توسيع االنتقاء و التقييم فيسهم في  ]اعادة الترتيب[خطوة   نَّ إ •
 من انماط التفكير االبداعي لديه . ]التجريدي  [القدرات التقويمية للمصمم ستسهم في  تنمية النمط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة العملية 

 عينة البحث 
سة العمارة في الجامعة التكنولوجية للسنة الدراسية تم اختيار عينتين من طالب المرحلة الثالثة في قسم هند        

كما في  و، إذ تمثل العينة االولى هي المجموعة الضابطة و العينة الثانية هي المجموعة التجريبية  ]2014-2015[
 . ]1[الجدول اآلتي 

 
 

يوضح دور خطوات برنامج سكامبر في تنمية انماط التفكير االبداعي لدى المصمم المعماري /  ]3[مخطط 
 ]الباحثان  [المصدر :
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 الطالب عدد الذكور عدد االناث العدد الكلي 
 العينة الضابطة  12 18 30

 لعينة التجريبية ا 12 18 30

 
 و االساليب االحصائية المنهج المستخدم 

ه في أثرللتجربة لقياس  ]برنامج سكامبر  [المتغير المستقل في هذه الدراسة و هو  بخضوعالمنهج التجريبي  تم استخدام         
تم استخدام حزمة من و  .قسم هندسة العمارة لدى طلبة المرحلة الثالثة في  ]تنمية انماط التفكير االبداعي  [المتغير التابع و هو 

 [لعينتين مستقلتين  ]T[اختبار ، و في اجراء التحليالت االحصائية الالزمة للدراسة  ]spass[و تتمثل االساليب االحصائية 
T-TEST[  . للتعرف على داللة الفروق بين مستويات متغيرات الدراسة 

 
  -ضبط المتغيرات :

ضبط المتغيرات في التجربة بتكافؤ المجموعتين الضابطة و التجريبية قبل بدء تم حرص على سالمة النتائج  إنطالقا من ال      
في  والتكافبالتجريب من االعتماد على االختيار العشوائي الختبار الطالب و مقارنة المتوسطات الحسابية في بعض المتغيرات 

دة التصميم المعماري في نهاية الفصل الدراسي االول للعام الدراسي في ماو في معدل التحصيل العام ، و متغير العمر 
]2014-2015 [ . 
 

 -بناء اختبار التفكير االبداعي في التصميم المعماري :
اختبار جيلفورد   [،  ]Torrance testsاختبار تورانس  [بعد االطالع على االختبارات السابقة للتفكير االبداعي مثل 

Guilford tests[ ، ]  اختبار والش و كوجانWallach and kogan tests[  ،]   اختبار جتزلس و جاكسونGetzelels 
and jacks tests[  ،]  النصالحية االختبارات السابقة للدراسة الحالية ،  عدمتتوضح  ]اختبار الخفاجي  [ ]اختبار حسن 

بداعي فمنها يقتصر على قياس مهارة الطالقة و المرونة معظم االختبارات السابقة غير شاملة في قياس مهارات التفكير اال
معظم االختبارات السابقة تقتصر في صورتها الشكلية على رسومات وأشكال ال تصلح و دون مراعاة قياس المهارات االخرى 

على اهم المؤشرات  باالعتمادالتفكير االبداعي مهارات صياغة فقرات اختبار  لذا تم لمجال العمارة، بل تصلح لإلبداع العام.
باالستناد على راي لجنة المحكميين للتوصل الى صيغة مقبولة االساسية الختبار كل مهارة من مهارات التفكير االبداعي 

 .لورقة االختبار لمهارات التفكير االبداعي في التصميم المعماري 
 

  -الصدق و الثبات الختبار التفكير االبداعي :
 ]صدق المحتوى  [ته على قياس ما وضع لقياسه و قد تاكد الباحث من الصدق المنطقييقصد بصدق االختبار قدر

عرض االختبار في صورة االولية على لجنة من المحكمين و هم العاملون في مجال التعليم المعماري و  من خالل
ختبار قياسه في كل مهارة المصممين المعماريين و الذين اقروا بان هذه الفقرات مناسبة لقياس االداء الذي يقصد اال

تجزئة فقرات االختبار  من خاللطريقة التجزئة النصفية تم ذلك بفاالختبار ثابت اما  . من مهارات التفكير االبداعي 
ثم حسبت الدرجة الكلية للتفكير للطالب  ]االسئلة ذات االرقام الفردية و االسئلة ذات االرقام الزوجية  [الى جزأين 

بيرسون [ردية و كذلك الدرجة الكلية للتفكير للطالب في االسئلة الزوجية ؛ ثم تم حساب معامل ارتباط في االسئلة الف
 بين الدرجتين  و حساب معامل ثبات الدرجة الكلية للتفكير  ]
  

 -طريقة تصحيح االستجابة :
ة و الثالثة لالصالة من المحور االول يصحح هذا االختبار و يتم الحصول على ثالثة قيم االولى للطالقة ، و الثانية للمرون
 -لالختبار ، و على قيمة واحدة لكل من المحاور الثالثة االخرى من االختبار و كما يأتي :

 تعطى درجة لكل حل تصميمي يؤديه الطالب .  -الطالقة : ]اوال 
 ر االول لالختبار.تعطى درجة لكل فكرة تم تحديدها لكل من االسئلة الثالث من المحو -المرونة : ]ثانيا
االبتكارية، و المنفعة، و التحقق، و صعوبة االبتكار، و فتح [يتم تحديد درجة االصالة على وفق معايير  -االصالة : ]ثالثا

 لكل من االسئلة الثالث من المحور االول لالختبار. ]اآلفاق الجديدة
 المحور الثاني لالختبار. اسئلةلكل من  رسومها الطالب من عدد االستجابات المختلفة التي يؤدي -:التحسس للمشكالت  ]رابعا 

 المحور الثالث  اسئلةعدد االضافات المختلفة الكمال اشكال ذات معاني محددة لكل من  -االفاضة للتفاصيل :]خامسا
 لالختبار.عدد االجابات الصحيحة التي يؤديها الطالب لكل من االسئلة الثالث من المحور الرابع  -التقويم :]سادسا

 
 

 ]الباحثان  [يوضح اعداد الذكور و االناث للعينتين الضابطة و التجريبية / المصدر : ]1 [جدول رقم 
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  -:  وحدتين رئيسين هما تضمن و ت -برنامج سكامبر:  البرنامج التدريبي الخاص بتعليم و التدريب على 
 : مقدمة عن البرنامج التدريبي و نبذة عن التفكير االبداعي:]دقيقة 30[الوحدة االولى  •

مهارات التفكير االبداعي و  –ر االبداعي و أهميته نبذة عن مفهوم التفكي –الغاية من البرنامج التدريبي و مكونات البرنامج 
 قدراته و انماطه و عالقتها بعضها مع  بعض .

  تنمية التفكير االبداعي:محاضرة عن برنامج سكامبر و دوره في ]دقيقة 30[ ةالوحدة الثاني •
تبدال ، و التجميع ،  و التكييف ،و االس[توضيح خطوات برنامج سكامبر المعتمد في تنفيذ خطوات هذه اإلستراتيجيةو التي تتضمن

و التدريب عليه في المجال المعماري من  ]التطوير ،و التصغير ، و االستخدامات األخرى ، و الحذف ، و العكس ، و إعادة الترتيب 
مربع و دائرة ،  اختيار تمرين زمنه دقيقتان يتم الطلب من افراد المجاميع رسم اكبر عدد ممكن من المحاوالت لتحقيق عالقة مابين

بعدها يتم تجميع االوراق و توزعيها بشكل عشوائي ليطلع كل طالب على اداء زميله على التمرين نفسه لمجاميع اخرى ، ثم يتم اعادة 
 االداء على التمرين نفسها .

 
 نتائج الدراسة و مناقشتها

 بار القبلي و االختبار البعديلالخت في التصميم المعماري النتائج المرتبطة بمهارات التفكير االبداعي
للمتوسط الحسابي لمهارات التفكير  ] α≥  0.05 [كشفت نتائج التطبيق بصورة عامة عن وجود فرق ذات مستوى داللة          

ر لمجموعة التجريبية عن افراد المجموعة الضابطة في االختبار البعدي ؛ و هذا يدل على اتقان مهارات التفكيالفراد ااالبداعي 
كشفت نتائج االختبار  ،  ]5،6،7[الحظ المخططات  ،في االختبار البعدي  برنامج سكامبراالبداعي للمجموعة التجريبية الستخدامها 

القبلي ان المجموعتين الضابطة و التجريبية متكافئتين في مستوى مهارات التفكير االبداعي ، مع عدم وجود تباين ذات داللة احصائيا 
 [، الحظ الجدول فكير االبداعي بين المجموعة الضابطة و التجريبية في االختبار القبلي و ان المجموعتين متكافئتين في مهارات الت

كشفت نتائج االختبار البعدي ان المجموعة التجريبية تفوقت عن المجموعة الضابطة في المتوسط الحسابي لمهارات التفكير  . و]2
االنحراف [، لكنها اكثر تشتتا في القيم  ]الصالة ، التحسس للمشكالت ، االفاضة بالتفاصيل ، التقويم الطالقة ، المرونة ، ا [االبداعي 
و يرجح ذلك بسبب عوامل خارجية مرتبطة بالبيئة المحيطة  ]الطالقة ، المرونة ، االصالة ، التقويم  [لمهارات االتية  ]المعياري

،الحظ لة احصائية في مهارات التفكير االبداعي بين المجموعتيين في االختبار البعدي بالمتدرب . و بذلك هنالك تباين واضح ذات دال
 .]3 [الجدول 

 
 
 
 
 

 α [  =2.00 ≥ 0.05 [و عند مستوى داللة  ]60[الجدولية عند درجة الحرية  ]T[قيمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستوى الداللة عند  ]ت [قيم  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المهارة
] 0.05 ≤ α [ 

 غير دالة 0.16 3.29 17.9 30 الضابطة الطالقة
 3.29 18 30 التجريبية

 غير دالة 0.28 3.32 8.76 30 الضابطة المرونة
 2.96 8.60 30 التجريبية

 غير دالة 0.68 0.85 1.36 30 الضابطة األصالة
 1.04 1.48 30 التجريبية

 غير دالة 1.28 1.16 1.62 30 الضابطة التحسس
 1.14 1.89 30 التجريبية

 غير دالة 1.2 3.54 21.20 30 الضابطة االفاضة
 3.49 20.43 30 التجريبية

 غير دالة 1.35 0.57 1.52 30 الضابطة التقويم
 0.79 1.35 30 التجريبية

/   االبداعي للمجموعة الضابطة و التجريبية في االختبار القبلي يوضح قيم مهارات التفكير ]2[جدول رقم 
 ]الباحثان  [المصدر :



 رةأثر برنامج سكامبر في تنمية أنماط التفكير االبداعي لدى طلبة العما   2016،.10العدد  A)،الجزء ( 43مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد
 

322 
 

 
 
 
 

 
 مستوى الداللة عند ]ت[قيم  ارياالنحراف المعي المتوسط الحسابي العدد المجموعة  المهارة

] 0.05 ≤ α [ 
 دالة 19 2.3 21.88 30 الضابطة الطالقة

 3.38 31.97 30 التجريبية
 دالة 19.4 2.32 11.74 30 الضابطة المرونة

 3.6 22.6 30 التجريبية
 دالة 20.56 1.2 2.55 30 الضابطة األصالة

 1.65 8.1 30 التجريبية
 دالة 37.26 1.2 3.96 30 ةالضابط التحسس

 1.31 12.53 30 التجريبية
 دالة 31.85 3.51 24.1 30 الضابطة االفاضة

 2.85 43.21 30 التجريبية
 دالة 24.47 0.67 2.66 30 الضابطة التقويم

 0.85 6.16 30 التجريبية

 
 يفي التصميم المعمارالنتائج المرتبطة بفقرة قدرات التفكير االبداعي 

ان افراد و ، برنامج سكامبركشفت النتائج تفوق القدرات المعرفية للمجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة بعد اتقان 
لمجموعة التجريبية قد تفوقوا في القابليات المعلوماتية الستيعاب الموضوع المطروح باعادة التنظيم و التجديد و االفاضة ا

افراد للمجموعة  كما .]االسترجاعي  –التخيلي  –بالتاملي  [ط التفكير المبتكر لديهم المتمثل بالتفاصيل مما ادى الى تنمية نم
التجريبية قد تفوقوا في قابليات طرح البدائل و االستجابات المتنوعة و الغير المالوفة الخاصة بالحدث بعد االستيعاب المعرفي 

كشفت النتائج تفوق القدرات التقويمية للمجموعة التجريبية ،و، لديهم  مما ادى الي تنمية النمط التفكيري التجريبي التطويري
لمجموعة التجريبية قد تفوقوا في قابليات التحليل و ا،.و نستنتج ان افراد  برنامج سكامبرعن المجموعة الضابطة بعد اتقان 

  . المقارنة و التقييم الصدار القرار مما ادى الى تنمية نمط التفكيري النقدي لديهم
 
 
 
 

 

 
 
 
 مستوى الداللة عند ]ت[قيم  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة وع االختبارن

] 0.05 ≤ α [ 
 دالةغير  0.1 4.79 28.02 30 الضابطة القبلي

 4.6 28.29 30 التجريبية

 دالة 12.1 3.46 36.15 30 الضابطة البعدي
 4.45 62.67 30 التجريبية

 مستوى الداللة عند ]ت[قيم  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة نوع االختبار
] 0.05 ≤ α [ 

 دالةغير  0.93 3.79 23.6 30 الضابطة القبلي
 3.73 22.32 30 التجريبية

 دالة 21.94 3.7 28.06 30 الضابطة البعدي
 3.14 55.74 30 التجريبية

/ يوضح قيم مهارات التفكير االبداعي للمجموعة الضابطة و التجريبية  في االختبار البعدي  ]3[جدول رقم 
 ]الباحثان  [المصدر :

 

طة و التجريبية في االختبارين القبلي و البعدي  يوضح قيم القدرات المعرفية للمجموعة الضاب ]4[جدول رقم 
 ]الباحثان  [/ المصدر :

 

/ يوضح قيم القدرات االبتكارية للمجموعة الضابطة و التجريبية في االختبارين القبلي و البعدي   ]5[جدول رقم 
 ]الباحثان  [المصدر :
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 مستوى الداللة عند ]ت[قيم  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة  نوع االختبار
] 0.05 ≤ α [ 

 دالةغير  1.13 0.85 1.52 30 الضابطة القبلي
 0.8 1.35 30 التجريبية

 دالة 25 0.67 2.66 30 الضابطة البعدي
 0.85 6.16 30 التجريبية

 

 
 تفكير االبداعيالنتائج المرتبطة بفقرة انماط ال

كشفت النتائج تفوق النمط التفكيري الخالق للمجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة بعد اتقان برنامج سكامبر ، و نستنتج ان 
افراد المجموعة التجريبية قد تفوقوا في متابعة سير المشكلة ذهنيا و توضيح العالقة بين عناصرها مع ادراك مواطن القوة و 

كشفت النتائج تفوق النمط التفكيري الفجائي للمجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة بعد اتقان برنامج و،  الضعف فيها
سكامبر، و نستنتج ان افراد المجموعة التجريبية قد تفوقوا في التركيز الذهني ضمن نفس السياق منذ الموقف المثير وصوال الى 

شفت النتائج تفوق النمط التفكيري التعبيري للمجموعة التجريبية عن المجموعة كوتدفق االضافات  الكمال صور ة الموقف ، 
الضابطة بعد اتقان برنامج سكامبر ، و نستنتج ان افراد المجموعة التجريبية قد تفوقوا في التركيز الذهني ضمن نفس السياق منذ 

النتائج تفوق النمط التفكيري التجريدي للمجموعة  كشفت، والموقف المثير وصوال الى تدفق االستجابات المتنوعة الكمال صور
التجريبية عن المجموعة الضابطة بعد اتقان برنامج سكامبر ، ذلك ان افراد الحلقات التحاورية للمجموعة التجريبية قد تفوقوا في 

رار الختيار الحل االفضل المحافظة على المنطق فس خطوات السير و تحليل ما ينتج و تقييمه وفق االهداف المحددة الصدار الق
كشفت النتائج تفوق النمط التفكيري  ]األصالة  [، و من جانب فقرة النمط االبتكاري للتفكير االبداعي المرتبطة بمهارات 

  االبتكاري للمجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة بعد اتقان برنامج سكامبر.
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 مستوى الداللة عند ]ت[قيم  االنحراف المعياري ابيالمتوسط الحس العدد المجموعة نوع االختبار
] 0.05 ≤ α [ 

 2.42 1.18 2.4 30 الضابطة القبلي
 

 دالة
 1.16 1.89 30 التجريبية

 دالة 37.3 1.2 3.96 30 الضابطة البعدي
 1.3 12.53 30 التجريبية

 مستوى الداللة عند ]ت[قيم  ارياالنحراف المعي المتوسط الحسابي العدد المجموعة نوع االختبار
] 0.05 ≤ α [ 

 دالة 4.46 3.6 21.20 30 الضابطة القبلي

 3.55 24.1 30 التجريبية

 دالة 38.6 3.51 20.43 30 الضابطة البعدي

 2.85 43.21 30 التجريبية

/ والبعدي  التجريبية في االختبارين القبلي يوضح قيم القدرات التقويمية للمجموعة الضابطة و  ]6[جدول رقم 
 ]الباحثان  [المصدر :

 

/   يوضح قيم النمط الخالق للمجموعة الضابطة و التجريبية في االختبارين القبلي و البعدي ]7[جدول رقم 
 ]الباحثان  [المصدر :

 

/  ختبارين القبلي و البعدييوضح قيم النمط الفجائي للمجموعة الضابطة و التجريبية في اال ]8[جدول رقم 
 ]الباحثان  [المصدر :
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 مستوى الداللة عند ]ت[قيم  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة نوع االختبار
] 0.05 ≤ α [ 

 دالةغير  0.16 4.7 26.66 30 الضابطة القبلي

 4.56 26.6 30 التجريبية

 دالة 13.65 3.26 33.62 30 الضابطة البعدي

 4.92 54.58 30 التجريبية
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 مستوى الداللة عند ]ت[قيم  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة نوع االختبار
] 0.05 ≤ α [ 

 دالةغير  1.38 0.66 1.36 30 الضابطة القبلي

 1.16 1.68 30 التجريبية

 دالة 21.35 1.19 2.55 30 الضابطة البعدي

 1.65 8.1 30 التجريبية

 
 االستنتاجات  والتوصيات .

  االستنتاجات

و بالوقت نفسه يساعد على تنمية برنامج سكامبر  في تطوير المفاهيم و التجسيد الشكلي للنتاج المعماري  يسهم - أ
 [يسهم في زيادة قابلية مهارات التفكير االبداعي عن طريق الخيال بانواعه ، إذ ف المخيلة التصميمة بصورة فردية او جماعية

يرتبط و الخيال التاملي  ]الحذف –استخدامات أخرى  –التطوير  [ بخطوات البرنامجيرتبط  ] و التكراري الخيال التركيبي
، و في جانب اخر يسهم الخيال التكراري الذي يكون  ]اعادة الترتيب[يرتبط بالخطوة ، اما الخيال الثاقب  ]االستبدال[الخطوة ب

بارادة غير واعية باالعتماد على ادراك العناصر و العالقات في البيئة الخارجية و خزنها في ذاكرة المصمم في زيادة االفاضة 
 بالتفاصيل لدى المصمم . 

 برنامج سكامبرتنمية مهارة او اكثر ضمن كل خطوة من خطوات في برزت فعالية خطوات برنامج سكامبر   - ب
 [في توسيع النظرة الجيدة لالشياء فيسهم في تنمية مهارة التحسس للمشكالت لدى المصمم ، اما خطوات  ]االستبدال [خطوة ف

و اكبر عدد من البدائل فيسهم في تنمية مهارات الطالقة و المرونة تسهم في توسيع الترابطات و تنوعها ب ]التكيف  –التجميع 
تسهم في توسيع مساحة التحليل و  ]العكس  -الحذف  –استخدامات أخرى  –التطوير  [لدى المصمم ، اما خطوات االصالة 

تسهم في توسيع االنتقاء و  ]تيباعادة التر[التركيب للبدائل فيساهم في تنمية مهارة االفاضة بالتفاصيل لدى المصمم، اما خطوة 
 التقييم فيسهم في تنمية مهارة التقويم لدى المصمم.

ضمن   هذا البرنامجالخمسة للتفكير االبداعي ضمن خطوات  األنماطللمصمميين كافة بتنمية  ال تتاح  الفرصة ان  - ت
 المصممين .مستوى واحد لوجود معوقات ذاتية و خارجية تسمح بالتشتت في مستويات التنمية لدى 

 اللة عندمستوى الد ]ت[قيم  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة نوع االختبار
] 0.05 ≤ α [ 

 دالةغير  1.13 0.85 1.52 30 الضابطة القبلي

 0.8 1.35 30 التجريبية

 دالة 25 0.67 2.66 30 الضابطة البعدي

 0.85 6.16 30 التجريبية

يوضح قيم النمط التعبيري للمجموعة الضابطة و التجريبية في االختبارين القبلي و البعدي   ]9[جدول رقم 
 ]الباحثان  [/ المصدر :

 

يوضح قيم النمط االبتكاري للمجموعة الضابطة و التجريبية في االختبارين  ]11[جدول رقم 
 ]الباحثان  [/ المصدر :القبلي و البعدي  

 

لي و البعدي  يوضح قيم النمط التجريدي للمجموعة الضابطة و التجريبية في االختبارين القب ]10[جدول رقم 
 ]الباحثان  [/ المصدر :
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 التوصيات 
  -شيا مع النتائج التي خلصت اليها هذه الدراسة و عليه فانها توصي بما يلي :اتم
هندسة العمارة في الجامعات العراقية ببعض مهارات  القسامضرورة تضمين المقررات الدراسية في المراحل التعليمية -أ

لطلبة انماط التفكير االبداعي  تنمية  ها في و ضرورة توظيفيرها و غالتفكير االبداعي مثل الطالقة و المرونة و االصالة 
  العمارة .

كبير في تنمية انماط التفكير االبداعي  أثربرنامج سكامبر لما له  خطواتعلى المصممين المعماريين بضرورة توظيف   -ب
 .في التصميم المعماري و تنمية المخيلة التصميمية على المستوى الفردي و الجماعي 

في  لدى المصمم برنامج سكامبرخطوات مدرسي مادة التصميم على اعداد و استخدام لضرورة تنظيم دورات تدريبية -ج
 العمل التصميمي 
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 يوضح قيم التفكير االبداعي للمجموعة الضابطة و التجريبية في االختبار القبلي و البعدي ]4[مخطط 
 ]الباحثان  [/ المصدر :

  

  

 ]الباحثان  [/ المصدر :اوراق االختبار لقياس مهارات التفكير االبداعي يوضح  ]4[الشكل 
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 مكان العمل التخصص الدرجة العلمية  اسم المحكم ت
 الجامعة التكنولوجية –قسم هندسة العمارة  ت التصميم المعمارياستراتيجيا استاذ متمرس د. خليل ابراهيم العلي 1

جامعة  –كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  علم النفس استاذ  د. ناجي محمود النواب 2
 بغداد

جامعة  –كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  قياس و تقويم استاذ د. احسان عليوي ناصر 4
 بغداد

 الجامعة التكنولوجية –قسم هندسة العمارة  استراتيجيات التصميم المعماري استاذ مساعد عباس علي حمزةد.  3
 الجامعة التكنولوجية-قسم هندسة العمارة  تقنيات الرسم يدوي استاذ مساعد د. شهاب احمد خضير 15
 الجامعة التكنولوجية –لعمارة قسم هندسة ا االصالة  –العمارة االسالمية  مدرس د. مهدي صالح العتابي 16
 جامعة واسط –قسم الهندسة المعمارية  التخطيط حضري  مدرس د. صبيح لفته 17

 ]الباحثان  [/ المصدر :يوضح اسماء لجنة المحكمين  ]12[الجدول 
 


