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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 التفكٌر االبداعً لدى طلبة العمارةأمبر فً تنمٌة برنامج سكا أثر

 

 خالصةال
ٌزيا٠ل اٌلػٛاد الٍزضّبه  ٚ ثبالفٔ ِٕن اٚافو اٌموْ اٌؼْو٠ٓ٠ؼل اٌزفى١و االثلاػٟ فٟ اٌؼّبهح اؽل اٌّفب١ُ٘ اٌّّٙخ          

فالي ٛج١ؼزٗ اٌّزٕب١ِخ ٚفك ػ١ٍّزٟ  ٚ ِٓ،  إٌزبط اٌّؼّبهٞ فٟاٌّقزٍفخ اٌّإصوح  االثلاػٟ ِٙبهارٗ فٟ رٕبِٟ أّبٛ اٌزفى١و

ٌلٜ اٌُّّٖ اٌّؼّبهٞ  اٌجواِظ اٌزٟ رَُٙ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ اؽلِّب اٍزلػٝ اٌزٛعٗ ٔؾٛ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزله٠ت 

ٌؼّبهح اٍزغبثخ فبػ١ٍزٙب ٚ اِىب١ٔبرٙب ػٍٝ اٌَّزٜٛ االوبك٠ّٟ فٟ اٌّواؽً اٌلها١ٍخ ٌمَُ ٕ٘لٍخ ا ث١ب٠ّْىٓ رطج١مٙب ٚ اٌزٟ 

ٌنا ٠ٙلف اٌجؾش اٌٝ  ؛ٌالرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ ٚ اٌّؾ١ٍخ اٌزٟ رٕبكٞ ثٚوٚهح اال٘زّبَ ثجواِظ اٌز١ّٕخ ػٍٝ َِزٜٛ اٌزفى١و االثلاػٟ

ٚ رىٛٔذ ػ١ٕخ اػطبء رٖٛه ٚاٙؼ ػٓ ربص١و اٍزقلاَ ثؤبِظ ٍىبِجو فٟ ر١ّٕخ أّبٛ اٌزفى١و االثلاػٟ ٌلٜ ٍٛجخ اٌؼّبهح 

 [ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ]ٌٍَٕخ اٌلها١ٍخ  [اٌغبِؼخ اٌزىٌٕٛٛع١خ  ] اٌؼّبهحٛبٌت ِٓ اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ فٟ لَُ ٕ٘لٍخ  [ٓٙ]ِٓ  اٌجؾش

ٚ رُ ر١ُّٖ افزجبه فبٓ ٌم١بً كهعخ ر١ّٕخ  [اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ ٚ اٌّغٛػخ اٌزغو٠ج١خ  ]ِٛىػ١١ٓ ػٍٝ ِغّٛػز١١ٓ 
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ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ اؽٖبئ١خ ٌلٜ افواك اٌّغّٛػخ  ئظٚ اظٙود إٌزب ،  ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ٌلح ٍٛجخ اٌؼّبهح 

ٌزفى١و االثلاػٟ ا أّبٛاٌفوٕخ ال رزبػ ١١ٌٍّّّٖٓ وبفخ ثز١ّٕخ   اٌزغو٠ج١خ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد ٚ للهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ٚ اْ

د اٌز١ّٕخ ٌل٠ُٙ.ٚ ّٙٓ فطٛاد ٘نا اٌجؤبِظ  ّٙٓ َِزٜٛ ٚاؽل ٌٛعٛك ِؼٛلبد مار١خ ٚ فبهع١خ رَّؼ ثبٌزْزذ فٟ َِز٠ٛب

اٍزقلاَ ثؤبِظ  و١ف١خ فٟ اٌّؼّبهٞ ِبكح اٌز١ُّٖ ٌٍمبئ١ّٓ ػٍٝ ٠ٕٟٛ اٌجؾش ثٚوٚهح رٕظ١ُ كٚهاد رله٠ج١خ ٚ ٚهُ ػًّ 

 ٍىبِجو فٟ اٌؼًّ اٌز١ّّٖٟ .

 ، اٌز١ُّٖ اٌّؼّبهٞ. اٌزفى١و االثلاػٟ،  ثؤبِظ ٍىبِجو -الكلمات المفتاحٌة :

 المقدمة

بء ؽبٙو٘ب َِٚزمجٍٙب ػٍٝ اٌطبلبد اٌجْو٠خ ، ٌٚىٟ رزؾمك االٍزفبكح ِٓ وً ِب ٠ّىٓ أْ ٠ملِٗ اٌفوك رؼزّل اٌّغزّؼبد فٟ ثٕ

اال٘زّبَ ثبإلَٔبْ وضوٚح ٠ٕجغٟ رط٠ٛو٘ب ثْىً َِزّو، ، فىٍّب اِزٍه اٌّٙبهاد ٚ ثلا ِٓ عٙل فٟ اٌؼًّ ٚاٌزفى١و اٌقالق، 

ال ِض١ً ٌٗ، ٚال ٠زُ مٌه ئال ِٓ فالي اٌؼٕب٠خ  ا  ٠ٕزظ أوضو ٠ٚؼطٟ ػطبءاٌملهاد اٌقبٕخ ثبّٔبٛ رفى١و٠خ ماد ٍّبد اثلاػ١خ فأٔخ 

ثٗ ٚرٛع١ٙٗ اٌٛعٙخ اٌٖؾ١ؾخ، ئم إٔجؼ اال٘زّبَ ثبٌّجلػ١ٓ ٙوٚهح رؾزّٙب اٌوغجخ ثَّزمجً ِْوق ثبػزجبهُ٘ ئؽلٜ اٌووبئي 

 األٍب١ٍخ ٌزطٛه ٚهلٟ اٌّغزّغ.

ّبهٞ ، فٙٛ ثّضبثخ ري٠ٚل ا١ٌّّّٖٓ ثبألكٚاد اٌزٟ ٠ؾزبعٙب ؽزٝ ٠زّىٓ ِٓ ٌنا إجؼ اٌزفى١و ٘لفب  هئ١َب  ٌّإٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌّؼ

اٌزفبػً ثفبػ١ٍخ ِغ أٞ ٔٛع ِٓ اٌّؼٍِٛبد أٚ اٌّزغ١واد اٌزٟ ٠أرٟ ثٙب اٌَّزمجً ِٚٓ ٕ٘ب ٠ىزَت ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و 

زبعٗ . ِٚٓ صُ فاْ اٌٙلف األػٍٝ ِٓ االثلاػٟ فٟ اٌز١ُّٖ اٌّؼّبهٞ أ١ّ٘خ ِزيا٠لح وؾبعخ ٌٕغبػ اٌُّّٖ اٌّؼّبهٞ ٚرطٛه ٔ

اٌزؼ١ٍُ اٌّؼّبهٞ فٟ اٌموْ اٌؾبكٞ ٚاٌؼْو٠ٓ ٘ٛ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ فٟ اٌز١ُّٖ اٌّؼّبهٞ ثغ١ّغ أّبٛٗ ٚ 

ُ ٚ ِب ث١ٓ  أّبٛ اٌزفى١و اإلثلاػٟ ٌلٜ آٌِّّٖ عبٔت ث١ٓ فطٛاد ثواِظ ر١ّٕخ اٌزفى١و االثلاػٟ ِب رؼي٠ي اّىبي اٌزٛإً 

، ٚ ِٓ ث١ٓ ٘نٖ اٌجواِظ اٌز٠ّٕٛخ ٘ٛ ثؤبِظ ٍىبِجو فأْ اٌٙلف ِٓ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ٘ٛ ِؼوفخ اٌؼاللخ ِٓ عبٔت افواٌّؼّبهٞ 

 اٌّزٕب١ِخ ٌل٠ُٙ  .اٌزفى١و اإلثلاػٟ اٍزقلاَ فطٛاد ٘نا اٌجؤبِظ ِٓ لجً ٍٛجخ اٌؼّبهح ِغ أّبٛ اٌزٟ روثٜ 

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

 فً التصمٌم المعماريالتفكٌر االبداعً البعد األول: 
ػٓ اؽل  ػٍٝ اٌق١بي إٌْٜ فٝ اٌم١بَ ثزوو١جبد عل٠لح ٌُ ٠َجك ئ١ٌٙب ثبػزّبك٠ٖؼل اٌزفى١و االثلاػٟ ِٓ اهلٝ أٛاع اٌزفى١و 

اٌفوك ػٍٝ اٌزفى١و اٌؾو اٌنٞ ٠ّىٕٗ ِٓ اوزْبف  ادلله” ٔٗ ئِؾّٛك َِٕٟ   ٚ ٠وٜ ،] ٔ[ ٛو٠ك االٍزغبثخ ٌّٕجٗ فبهعٟ ِب

 ادٌٍفوك ٔفَٗ ٌٍّٚغزّغ اٌنٞ ٠ؼ١ِ ف١ٗ ، ٚ٘نٖ اٌملهاٌّْىالد ِٚٓ ئػبكح ١ٕبغخ ػٕبٕو اٌقجوح فٟ أّٔبٛ عل٠لح ثبٌَٕجخ 

ٚ افزواع أ١ّبء عل٠لح ػٓ ٛو٠ك أػٍٝ اٌزق١ً  للهاد اٌُّّٖأٗ  [٘بهى ]ث١ّٕب ٠وٜ ، ] ٕ[٠ّىٓ اٌزله٠ت ػ١ٍٙب ٚر١ّٕزٙب 

اٌّوْ، ٌزط٠ٛو فىوح  أٔٗ ِي٠ظ ِٓ اٌق١بي ٚاٌزفى١و اٌؼٍّٟ [اٌؾّبكٞ ]ٚ ٠وٜ . ] ٖ[ ٚ رغ١١و٘بأاٌز١ٌٛف ث١ٓ األفىبه ٚرؼل٠ٍٙب 

ث١ّٕب ٠وٜ اٌَوٚه ثبٔٙب  .] ٗ[ ئٔزبط ِز١ّي غ١و ِأٌٛف ِّٕٙبلل٠ّخ أٚ ئ٠غبك فىوح عل٠لح، ِّٙب وبٔذ اٌفىوح ٕغ١وح، ٠ٕزظ 

ػ١ٍّخ ٠ٖجؼ ف١ٙب اٌْقٔ ؽَبٍب  ٌٍّْىالد ، ِغ اكهان اٌضغواد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌجؾش ػٓ اٌلالئً ٌٍّؼوفخ ، ٚٚٙغ 

أٔٗ ػ١ٍّخ م١ٕ٘خ ٠زُ ف١ٙب ر١ٌٛل األفىبه ف١وٜ  [اٌؼزَٛ  ]اِب  ،] ٘[صُ اعواء اٌزؼل٠ً ػٍٝ إٌزبئظ  اٌفوٚٗ ٚافزجبه ٕؾزٙب ،

أْ ٕ٘بن ػاللخ ٛوك٠خ ث١ٓ اإلثلاع  [ػ١ل  ]ٚ ٠وٜ  .] ٙ[ِٓ فجوح ِؼوف١خ ٍبثمخ ِٚٛعٛكح ٌلٜ اٌفوك الٙبءح اٌؾً  ٙبٚرؼل٠ٍ

ٖ أصو١و اإلثلاػٟ ػ١ٍّخ ، ٚثمله ِب رىْٛ ثواػخ اٌؼ١ٍّخ ٠ىْٛ ٌٍّٕزظ ر١ّيٖ ٚٚاٌزفى١و اإلثلاػٟ ؛ فبإلثلاع ِٕزظ فٟ ؽ١ٓ أْ اٌزفى

. ٚ ] 7[ِخ ٌّٛلف ِؼ١ٓ . ء، فبٌؼاللخ ث١ّٕٙب ٟ٘ ػاللخ اٌْٟء ثإٍٔٗ أٚ ػاللخ اٌجلا٠خ ثبٌٕٙب٠خ ػاللبد عل٠لح ث١ٓ األ١ّبء اٌّال

 8[[اٌج١ٕخ االثلاػ١خ  ] - [إٌبرظ االثلاػٟ  ] -[خ االثلاع ػ١ٍّ] -٠ّىٓ إٌظو اٌٝ ٛج١ؼخ اٌزفى١و االثلاػٟ ِٓ اٌؼٕبٕو ا٢ر١خ :

ػ١ٍّخ ػم١ٍخ ٘بكفخ رؼًّ ػٍٝ اٍزضبهح كافؼ١خ "ثأٔٗ : اٌّؼّبهٞ ٌٍُّّٖٚفٟ ٙٛء ِب ٍجك ٠ّىٓ رؼو٠ف اٌزفى١و اإلثلاػٟ ]

كح ١ٕبغخ اٌقجوح فٟ اوزْبف اٌّْىالد ٚاٌّٛالف ِٚٓ ئػب االفواك ٌٍزؼٍُ ٚ اٍزلػبء ِؼٍِٛبد عل٠لح ٌٍزمٖٟ ٚ اٌجؾش فٟ

ٚ اٌفوٚٗ  ػٓ ٛو٠ك رمل٠ُ أوجو ػلك ِّىٓ ِٓ االٍزغبثبد اٌزفى١و اٌؼٍّٟ اٌّوْثبالػزّبك ػٍٝ اٌق١بي إٌْٜ ٚ أّٔبٛ عل٠لح 

 ."ثزٛافو اِىب١ٔبد ٚ ِٕبؿ اعزّبػٟ ٚ ٔفَٟ ِٕبٍتاٌّأٌٛفخ ، ٚافزجبه ٕؾزٙب ، صُ اعواء اٌزؼل٠ً ػٍٝ إٌزبئظ  اٌّزٕٛػخ ٚغ١و

 
 فً التصمٌم المعماري التفكٌر االبداعًمهارات 

ثبٔٙب اٌؾنالخ فٟ اٌؼًّ اٌزٟ لل رأفن َِبه٠ٓ : االٚي فٟ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ ٚ ٠ورجٜ ثؼبًِ وفبءح اٍزقلاَ  [skill]رؼوف اٌّٙبهح 

ػب١ٌخ ٚ ١٘ى١ٍخ اٌزم١ٕبد ، ٚ االفو فٟ اٌغبٔت اٌفىوٞ ٚ ٠ورجٜ ثبٌملهح اٌؼب١ٌخ فٟ ؽً اٌّْبوً ّٙٓ ٚلذ ٚ ٛبلخ الً ٚ ثزم١ٕخ 

اٌزله٠ت إٌّزظُ اٌنٞ ٠إكٞ اٌٝ رطٛه االكهان  ػٓ ٛو٠ك٠زُ  هحاٌّٙب ر١ّٕخاْ ٚ ، ] 9[عل٠لح ٌّؼٍِٛبد ٌُ رىٓ ١ِٙىٍخ ٍبثمب

 [ٔ]اٌّقطٜ ] ٓٔ[ رزؾلك ف١ّب ٠ٍٟ:ٌٍزفى١و االثلاػٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبهاد ٚ   اٌفوكٚهك اٌفؼً ٌلٜ 

ٍٝ ئٔزبط أوجو لله ِٓ األفىبه ٚاٌزٖٛهاد اإلثلاػ١خ فٟ ثو٘خ ى١ِٕخ ِؾلٚكح ، ٚاال٘زّبَ اٌّجلع ػ ِٙبهح اٌفوك ٟاٌطاللخ: رؼٕ-أ

ٛاللخ  ، ٛاللخ األفىبه، ٛاللخ اٌزلاػٟ، ٛاللخ اٌىٍّبد]ػلح أٛاع ِٕٙب ٚ رزٕٛع اٌطاللخ اٌٝ  [أٜ اٌؼلك]ٕ٘ب ٠ٛعٗ ٔؾٛ اٌىُ 

 [اٌزؼج١و

ِٕجٗ، أٚ اٌم١بَ ثزلاػ١بد ثؼ١لح  ٞثبٍزغبثبد غ١و ِؼزبكح أٚ غ١و ِأٌٛفخ ألاٌّجلع ػٍٝ اٌم١بَ  ِٙبهح اٌفوك ٟاٌّوٚٔخ: رؼٕ -ة 

  ] ٔٔ[. ألفىبه أٚ ِٛٙٛػبد ِؼ١ٕخ، ٚرزؾلك اٌّوٚٔخ و١ف١ب  ٚرؼزّل ػٍٝ رٕٛع ٘نٖ االٍزغبثبد

ٌفىوح أ١ٍٕخ ئما بإلٔزبط غ١و اٌّأٌٛف اٌنٞ ٌُ ٠َجك ئ١ٌٗ أؽل، ٚرَّٝ اث اٌّجلع ػٍٝ اٌم١بَ ِٙبهح اٌفوك ٟرؼٕ -االٕبٌخ : -س

للهح اٌؼمً ػٍٝ اٌزى١ف ِغ  ، ٚ ٕ٘ب رز١ّيو١ف١ب  أ٠ٚب  فٟ ٙٛء ٔلهح االٍزغبثبد ٚػلَ ِأٌٛف١زٙب ٚ رزؾلكوبٔذ رزٖف ثبٌز١ّي. 

http://faculty.ksu.edu.sa/71200/Documents/مفاهيم%20عامة%20حول%20التفكير%20الإبداعي%20في%20مجال%20العمارة.htm#_edn6
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 ٚ ٕ٘بٌه. ] ٕٔ[ اٌّزغ١واد ٚاٌّٛالف اٌَّزغلح، ٚاالٔزمبي ِٓ ىا٠ٚخ عبِلح ئٌٝ ىٚا٠ب ِزؾوهح رمز١ٚٙب ػ١ٍّخ اٌّٛاعٙخ

ِٓ اٌٖؼت أْ رؾمك اٌفىوح اٌّؼّبه٠خ وً ٘نٖ  ٚفٟ اٌؼًّ اٌّؼّبهٞ،  االٕبٌخ فو ّوٛاٌٍؾىُ ػٍٝ ِلٜ رٛ م١ُاٌ ِغّٛػخ ِٓ

 . ] ٖٔ[ -ٚ ٟ٘ وّب ٠ٍٟ : ،[االثزىبه٠خ ٚإٌّفؼخ ٚاٌزؾمك]صالس ل١ُ الثل ِٓ رؾممٙب ٟٚ٘  ، ٌىٓ ٕ٘بٌهاٌم١ُ ثلهعخ ٚاؽلح

 فٟ اٌفىو  -فٟ اٌفىو اٌز١ّّٖٟ ]:ٕلهط رؾذ ٔٛػ١ٓ أٍب١١ٍٓ ّ٘ب ر ٟ٘ٚ  ْ ٠ىْٛ اٌْٟء عل٠لا  ٚغ١و َِجٛقئ  -: االثزىبه٠خ

  [ اٌزمٕٟ

 رزطبثك ثٙنا اٌّؼٕٝ ِغ رؼو٠ف ثؼ٘ اٌّفىو٠ٓ ٌإلثلاع ثأٔٗ "ػًّ عل٠ل ٠وٙٝ  ٟٚ٘ أْ رؾمك اٌفىوح فٛائل ٔبفؼخ -: إٌّفؼخ

أكد ئٌٝ ٚظبئف رْى١ٍ١خ ٚهِي٠خ  [هٞ ثبإلْٔبءفىوح اٌزْى١ً اٌّؼّب ]ٍج١ً اٌّضبي  ٝػٍ. ] ٗٔ[عّبػخ ِب ٚرمجٍٗ ػٍٝ أٔٗ ِف١ل"

 .[ٕ]ٚ  [ٔ]الؽع اٌْى١ٍٓ ثغبٔت ٚظ١فزٙب اإلْٔبئ١خ، وّب فٟ ِجٕٝ "أٚثوا ١ٍلٟٔ"، ِٚجٕٝ "ثوط اٌٍّّىخ" ثّل٠ٕخ اٌو٠بٗ.
 :رؼٕٟ أْ ٠ىْٛ اٌؼًّ اٌّؼّبهٞ فىوا  لبثال  ٌٍزٕف١ن -اٌزؾمك ٝ٘ٚ 

 :ً٠زًٕٛ أؽل ئٌٝ ؽٍٙب ِٓ لجًرىْٛ اٌفىوح ؽال  ٌّْىٍخ ٕؼجخ  -ٕؼٛثخ اٌؾ ٌُ 

 : رؼٕٟ أْ رز١ؼ اٌفىوح ا٢فبق اٌغل٠لح، ٚ٘نا ِب ٠زطبثك ِغ رؼو٠ف ثؼُٚٙ ٌإلثلاع ثأٗ اٌغل٠ل ، اٌنٞ ٠ّىٕٗ  -فزؼ ا٢فبق اٌغل٠لح

 اٌىْف ػٓ ػاللبد أٚ كالالد أٚ ل١ُ ِغل٠خ غ١و َِجٛلخ ِؼوف١خ أٚ عغواف١خ مٚل١خ أٚ ٍٍٛو١خ.

  
فىوح االثزىبه فٟ اٌفىو اٌزمٕٟ ٌٍؼًّ .٠ٛٙؼ ]ٔ[اٌْىً  

اٌّؼّبهٞ فٟ رْى١ً ٍمف فٟ اٌغٕبػ األٌّبٟٔ ثّؼوٗ 

 ] ٘ٔ[ –ِٛٔزو٠بي 

٠ٛٙؼ اإلْٔبء ثٕٛفٗ ِإصوا  ل٠ٛب  فٟ ئ٠غبك ١٘ئخ  ]ٕ[اٌْىً

 ِؼّبه٠خ ِجزىوح ٚهِي٠خ فٟ ِجٕٝ ثوط اٌٍّّىخ ثّل٠ٕخ اٌو٠بٗ

]ٔٙ [ 

 

: أٞ اٌملهح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚ ئكهان ِٛاٛٓ اٌٚؼف أٚ إٌمٔ فٟ [Sensitivity of Problems]اٌزؾٌَ ٌٍّْىالد  -ط

  ] 7ٔ[ػٍٝ روو١ت الزواؽبد ئثلاػ١خ رّضً ؽٍٛال ٚٚعٙبد ٔظوٖ ٠وا٘ب ِٕبٍجخ. اٌملهحاٌّٛلف اٌّض١و، صُ 

١ًٖ ِٛٙٛع رمل٠ُ رف١ٖالد ِزؼلكح أل١ّبء ِؾلٚكح، ٚر١ٍٛغ فىوح ٍِقٖخ أٚ رف -: [Elaboration]االفبٙخ ثبٌزفب١ًٕ:  -ك

 ] 8ٔ[ غبِ٘.

فؾٔ اٌّٛٙٛػبد اٌّطوٚؽخ ِٓ اٌزؾ١ًٍ ٚ اٌّمبهٔخ صُ رم١١ّٙب ٚ إلاه اٌمواه ثبفز١به  -:[Evaluation]اٌزم٠ُٛ:  -٘ـ 

 ] 9ٔ[ افًٚ االٍزغبثبد

 

 

 

 

 

 

 
 

 ]الباحثاى  [هؤشراث قين ههاراث التفكير االبذاعي في الٌتاج الوعواري  / الوصذر : ]1[الوخطط 
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  فً التصمٌم المعماريالتفكٌر اإلبداعً  قدرات
لي ػٍٝ اٍزطبػخ اٌفوك اٌم١بَ ثؼًّ ِؼ١ٓ أٚ ّٜٔ ِؾلك ِٓ أّبٛ  ثبٔٙب اٌقٖبئٔ ٚاٌٖفبد اٌزٟ ر [ability]رؼوف اٌملهح 

ثبٌزؼٍُ ٚاٌٛهاصٗ، ٚ رؼزّل ػٍٝ ِٙبهاد ِؾلكح   أصواٌٍَٛن ئم رٛافود اٌظوٚف اٌقبهع١خ إٌّبٍجخ ٌّقزٍف اٌّٙبهاد ٚ رز

 . [ٕ]الؽع اٌّقطٜ، ] ٕٓ[ -٠ز١ّيٖ اٌفوك ػٓ االفو٠ٓ ، ٚ ٌٍزفى١و االثلاػٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌملهاد ٚ ٟ٘ وّب ٠ٍٟ :

اٌملهاد اٌّؼوف١خ : رظٙو ثٖٛهح اٌمبث١ٍخ اٌّؼٍِٛبر١خ الٍز١ؼبة اٌّٛٙٛع اٌّطوٚػ ٚ رؼزّل ػٍٝ ِٙبهاد اٌزؾٌَ  -أ 

 -اٌزق١ٍٟ –اٌزبٍِٟ ]ٌٍّْىالد ثاػبكح اٌزٕظ١ُ ٚاٌزغل٠ل ٚ االفبٙخ ثبٌزفب١ًٕ، ٚ رورجٜ ثز١ّٕخ إٌّٜ اٌزفى١وٞ اٌّجزىو

 [االٍزوعبػٟ 

ٛوػ اٌجلائً ٚ االٍزغبثبد اٌّزٕٛػخ ٚ غ١و اٌّبٌٛفخ اٌقبٕخ ثبٌؾلس ثؼل االٍز١ؼبة ػٍٝ مبث١ٍخ اٌد اإلٔزبع١خ : اٌملها -ة

 اٌّؼوفٟ ٌٗ ٚ رؼزّل ػٍٝ ِٙبهاد اٌطاللخ  ٚ اٌّوٚٔخ ٚ االٕبٌخ. ٚ رورجٜ ثز١ّٕخ إٌّٜ اٌزفى١وٞ اٌزغو٠جٟ اٌزط٠ٛوٞ 

ٚ اٌّمبهٔخ ٚ اٌزم١١ُ الٕلاه اٌمواه ٚ رؼزّل ػٍٝ ِٙبهح اٌزم٠ُٛ ٌٍفوك. ٚ رورجٜ  ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌمبث١ٍخ:  ١ّ٠ٛخاٌملهاد اٌزم -د

 ثز١ّٕخ إٌّٜ اٌزفى١وٞ إٌملٞ.

 فً التصمٌم المعمارينماط التفكٌر االبداعً أ
ِؾلك ِٓ  اْ وً ّٜٔ ِٓ أّبٛ اٌزفى١و االثلاػٟ ٠ورىي ػٍٝ للهح ِٓ للهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ٚ ثز١ّٕزّٙب ٠َُٙ فٟ ر١ّٕخ ّٜٔ

 [[ٕ]ِقطٜ ] ] ٕٔ[ -أّبٛ اٌزفى١و االثلاػٟ ، ٚ لل رؾلكد ثّب ٠ٍٟ :

: ٠ّزبى ثبٍزغبثبد ػف٠ٛخ ٚؽوح فٟ ثؼ٘ أّىبي إٌْبٛ ٚ رّزبى ثزؼلك٘ب ٚ رٕٛػٙب ف١ّب [ [ Expressiveإٌّٜ اٌزؼج١وٞ  -أ

          ث١ٕٙب

 . ػًّ ِٕزظ ِب، ٌفزؼ افبق عل٠لح ٌٍجؾش ػّب٘ٛ عل٠ل ثبٌىفبءح ٚاالٕبٌخ فٟ ٠ّزبى: [Creative]إٌّٜ االثزىبهٞ  -ة

جواػخ فٟ ئ٠غبك ِغّٛػخ فو٠لح ِٓ اٌؼاللبد فالي األ١ّبء ِٓ إٌظوح غ١و ثبٌ ٠ّزبى -:[[Inventiveإٌّٜ اٌقالق  -د

 اٌّبٌٛفخ 

ىِخ ٌّٕزظ ِب الوزّبي ٌّؼوفخ اٌَبثمخ ٌؼًّ اٙبفبد اٌالٌالفزواٙبد ٚ ازضج١ذ ثبٌ ٠ّزبى-: [ Emergent ]إٌّٜ اٌفغبئٟ -س

 ٕٛهرٗ . 

ٍّمبهٔخ الٕلاه اٌمواه ٌبٌزغٍغً فٟ فُٙ أٍب١ٍبد ٚٙؼذ ِٓ لجً آفو٠ٓ ث ٠ّزبى -:[ Innovative]٠لٞ وإٌّٜ اٌزغ -ط

 إٌّبٍت .

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 فً التصمٌم المعماريتنمٌة التفكٌر االبداعً البعد الثانً : 
َّّٝ ]ٚ  [اٍُ  ]: [ز١َّٕخاٌ ]اْ  َّّٝ:  [ ِٖلهٖ َٔ ٠َبَكِح ، فبٌّٕبء ٠ؼٕٟ أْ اٌْٟء ٠ي٠ل ؽبال   [فؼً  ]/ ٔ اٌيِّ َٚ ْفِغ  : أَٞ اٌوَّ

اِب فٟ اٌغبٔت ،  ] ٕٕ[  [ Development ]ٚ ٠مبثٍٗ فٟ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ فٟٙ ثؼل ؽبي ِٓ ٔفَٗ، ال ثبإلٙبفخ ئ١ٌٗ 

 ، اٚ] ٖٕ[  ئٌٝ ٚٙغ َِزمجٍٟ ِٕبٍت االٔزمبي ِٓ ٚٙغ ؽبٌٟ غ١و ِٕبٍتفٕغل أٗ االٕطالؽٟ ٌّفَٙٛ اٌز١ّٕخ 

ػ١ٍّخ ئؽلاس ِغّٛػخ ِٓ اٌزغ١واد فٟ ِغزّغ ِؼ١ٓ؛ ٌغوٗ ئوَبة مٌه اٌّغزّغ اٌملهح ػٍٝ اٌزطٛه اٌنارٟ 

 

 ]الباحثاى  [/ الوصذر :ًوىرج عالقت ههاراث التفكير االبذاعي بقذراتها و اًواط التفكير االبذاعي  ]3[هخطط رقن 
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ِّب ٍجك ٠ّىٓ رؾل٠ل اٌزؼو٠ف ، ] ٕٗ[ . اٌَّزّو ثّؼلي ٠ّٚٓ اٌزؾَٓ اٌّزيا٠ل فٟ ٔٛػ١خ اٌؾ١بح ٌىً أفواكٖ

أجضبق ٚ رفغ١و ٌالِىب١ٔبد اٌىبِٕخ ٌالفواك ٚ اٌغّبػبد فٟ ِغزّغ ِؼ١ٓ ثٙلف  ػ١ٍّخ]االعوائٟ ٌّفَٙٛ اٌز١ّٕخ 

اوَبثُٙ اٌملهح ػٍٝ اٌزطٛه اٌنارٟ اٌَّزّو ثّؼلي ٠ّٚٓ اٌزؾَٓ اٌّزيا٠ل فٟ ٔٛػ١خ اٌؾ١بح ٌىً افواكٖ ثبالػزّبك 

 .[ػٍٝ رقط١ٜ ػٍّٟ ِلهًٚ ٚ ِّٕٙظ ٚ ثطو٠مخ ٚاػ١خ ٚ ِٛعٙخ 

و اإلثلاػٟ رزّضً ثز١ّٕخ أّبٛ رفى١و٠خ افوٜ ِضً إٌّٜ اٌزق١ٍٟ ، ٚ إٌّٜ اٌزغو٠جٟ ٚ أْ ا١ّ٘خ ر١ّٕخ اٌزفى١

ٚ  [فيْ اٌّؼٍِٛبد ]اٌزط٠ٛوٞ ، ٚ إٌملٞ فٚال ػٓ ر١ّٕخ ِغبالد افوٜ ِٕٙب اٌزٛإً ِغ االفو٠ٓ ٚاٌزٛص١ك 

اٌطاللخ ، اٌّوٚٔخ ،  ]زفى١واٌّٙبهاد ف، اهرجبٛ ر١ّٕخ وً ِٙبهح ِٓ ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ثّٕٜ رفى١وٞ ِؼ١ٓ 

 ]ٚ ِٙبهاد اٌزفى١و ، ] ٕ٘[رّٕٛ ِٓ ر١ّٕخ ّٜٔ اٌزفى١و اٌّجزىو ٚ إٌّٜ اٌزغو٠جٟ اٌزط٠ٛوٞ ٌلٜ اٌفوك [االٕبٌخ 

٠ورجطبْ ثز١ّٕخ ّٜٔ اٌزفى١و اٌّجزىو ٚ ِغبالد اٌزٛإً ٚ اٌزٛص١ك ٌلٜ  [اٌزؾٌَ ٌٍّْىالد ٚ االفبٙخ ثبٌزفب١ًٕ 

ٚ ٌز١ّٕخ اٌزفى١و االثلاػٟ ّوٚٛ ، ] ٕٙ[ ز١ّٕخ إٌّٜ اٌزغو٠جٟ إٌملٞ ٌلٜ اٌفوكفزورجٜ ث ٌزم٠ُٛا اٌفوك ،  اِب ِٙبهح

ٚ الْ اٌزفى١و االثلاػٟ ٠ؼزّل ػٍٝ ، ] 7ٕ[اٌٛػٟ ثبٌفوٕخ ، اٌٍٛبئً ،  [هغجخ ّقٔ ]اٌلافغ   [ِزؼلكح اّ٘ٙب : 

٠خ عل٠لح ٚ اػّبي رزَُ ثبالٕبٌخ ، ٌنا ٠ّىٓ اٌزق١ً اٌفؼبي اٌنٞ ٠لفغ ثبٌُّّٖ اٌّؼّبهٞ اٌٝ أزبط أَبق رف١َو

ٕٚف ػ١ٍّخ اٌزق١ً ػٍٝ أٙب ا٠غبك رٖٛهاد اٚ اٍزجٖبهاد عل٠لح ٌّٚب١ِٓ لل٠ّخ ٠ؾٍّٙب اٌفوك فٟ ماوورٗ ٔز١غخ 

ٌّوٚهٖ ثقجواد رؼ١ّ١ٍخ ِزواوّخ اٍَذ ٌٗ ثٕبء ِؼوفٟ ٚ ٠زّىٓ ِٓ اٍزوعبػٙب ػٍٝ ٚفك ِزطٍجبد ِؼ١ٕخ اْ ٠جزىو 

 ٌٛفخ فٟ اٌٛالغ .ٚ رْٕٜ اٌّق١ٍخ ِٓ ػ١ٍّخ رغو٠ت ٚ فجواد رؼ١ّ١ٍخ ٠زُ ثٕبؤ٘ب ثفؼً االهاكح اٌٛاػ١خا١ّبء غ١و ِب

، [ٕ-ٕ]ئٌٝ رىواهٞ ٚآفو روو١جٟ وّب ِٛٙؼ فٟ اٌّقطٜ  [ه٠زْبهكى ].ٚ ٌٍق١بي أٛاع ِٕٙب ِب ٠ٖٕفٙب] 8ٕ[

أِب اٌزوو١جٟ ٠ّضً اكاح ِؼوف١خ ِغ  اٌؼبًِ اٌوئ١ٌ فٟ وً ئكهان ئَٔبٟٔ ثٖٛهح غ١و اهاك٠خ ،٠ّضً فبٌزىواهٞ 

ػٍٝ ٚفك اٌٛظبئف اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ئٌٝ صالصخ أٔٛاع ٟ٘:اٌق١بي اٌزواثطٟ  [ِؾّٛك  ]اإلهاكح اٌٛاػ١خ. ٠ُٚمَُ اٌق١بي ػٕل

Association   اٌنٞ ٠مَٛ ػٍٝ رلاػٟ أٚ رواثٜ اٌٖٛه، ٚإٌٛع اٌضبٟٔ ٘ٛ اٌق١بي اٌضبلتPenetrative  ُاٌنٞ ٠ٙز

 Contemplativeء ثبٌٕفبم ِٓ ِظب٘و٘ب ئٌٝ ؽمبئمٙب اٌغٛ٘و٠خ، أِب إٌٛع اٌضبٌش فٙٛ اٌق١بي اٌزأٍِٟ ثفُٙ األ١ّب

 .] 9ٕ[ٚاإل٠ّبْ فٟ ؽم١مخ األ١ّبء ٠ز١ّي ثبٌَّٛ

٠زّضً ثز١ٌٛل اٌجلائً ِٓ اٌزأًِ  فٟ  [إٌّٜ اٌزأٍِٟ   ] ] ٖٓ[ ٚ ٌز١ّٕخ اٌزفى١و االثلاػٟ ػلح أّبٛ ِٚٓ أّ٘ٙب:

٠زّضً ثاػبكح رٕظ١ُ فىوح أٚ افىبه  [إٌّٜ اٌزٕظ١ّٟ ]ف اٍزضبهح افىبه ٚ ى٠بكح اٌملهاد اٌّؼوف١خ ، ٚاأل١ّبء ثٙل

ِؼ١ٕخ  ث١ٖغ عل٠لح ثؼ١لا ػٓ ئػبكح اٌزوو١ت ٚ رؼزّل ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌّْب٘ل اٌٝ ػٕبٕو٘ب اال١ٌٚخ ٚ اػبكح افواعٙب 

و١ي ػٍٝ اٌطوائك اٌّقزٍفخ ٌؼًّ األ١ّبء ٚ رجؾش ٠زّضً ثبٌز١ُّٖ ِٓ اٌزو[إٌّٜ اٌزؾوهٞ   ]ثزواثطبد عل٠لح ، ٚ

٠زّضً ثبٌطو٠مخ اٌؼى١َخ ِٓ [إٌّٜ اٌؼىَٟ ]ػٓ اٌزم١ٕبد ٚ االكٚاد غ١و اٌّأٌٛفخ ٚ اٌزؾوه ِّب ٘ٛ ِبٌٛف ،ٚ 

 [إٌّٜ اٌزؼلكٞ  ]فالي ػىٌ االِٛه ِٓ اٌلافً اٌٝ اٌقبهط ٚ غ١و٘ب ثٙلف اٍزضبهح ئػبكح رٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد ، ٚ 

٠زّضً ثؾً  [إٌّٜ اٌزله٠جٟ ]ٕف األ١ّبء اٌّؾٍَٛخ ثطو٠ك ِقزٍف ثٙلف رؼلك ٚعٙبد إٌظو ، ٚ اف١وا ٠زّضً ثٛ

اٌّْىالد ِٓ اٌزله٠ت ػٍٝ اٌزفى١و اإلثلاػٟ ػٍٝ ٚفك اٍزوار١غ١بد اٚ ثواِظ ِؼزّلح اٌزٟ رَبػل ػٍٝ الزواػ  

  ثلائً اٌؾٍٛي إٌّبٍجخ ٌٍّْىٍخ اٌّطوٚؽخ.

 السابقة الدراسات  البعد الثالث:
ثؼل االٛالع ػٍٝ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ اٌزٟ رٕبٌٚذ إٌّٜ اٌزله٠جٟ  فٟ ر١ّٕةخ اٌزفى١ةو االثةلاػٟ فةٟ اٌزٖة١ُّ اٌّؼّةبهٞ 

ثؤبِظ ٍةىبِجو فةٟ اٌؾمةً اٌّؼّةبهٞ ٚ ِٓ اٍزوار١غ١بد اٚ ثواِظ رزٚؼ اٌٖٛهح ثٛعٛك فغٛح ِؼوف١خ فٟ اٍزقلاَ 

ثبٌجؾةش فةٟ ِةلٜ  اٌزةٟ ا٘زّةذ[ 7ٕٓٓاٌقفةبعٟ / ]كهاٍةخ ٍةبد اٌَةبثمخ ، فّةٓ اٌلها ٖ فٟ اٌزفى١و االثةلاػٟأصوث١بْ 

اِىب١ٔخ رله٠ت االثلاع ِٓ اػلاك ثؤبِظ فبٓ ثز١ّٕخ اٌمبث١ٍبد االثلاػ١خ ٌلٜ ٍٛجخ اٌؼّبهح ، ٚ اولد اٌلهاٍخ ثزفةٛق 

ٌةنا اػزّةلد ] ٖٔ[ [فٟ ٔٛع االفىةبه اٌزةٟ ٠مةلِٛٔٙب ]عٍَخ رله٠ج١خ  ٙٔاٌطالة اٌن٠ٓ كهٍٛا ثؤبِغب فٟ االثلاع ِٓ 

فوكا ِٓ اٌنوٛه ٚ االٔبس ٠ّضٍةْٛ ٍٛجةخ اٌّوؽٍةخ اٌضب١ٔةخ  [٘٘]اٌلهاٍخ ػٍٝ إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ ، فمل ثٍغذ ػ١ٕخ اٌجؾش 

ٚ  [ٙةةبثطخ ٚ رغو٠ج١ةةخ  ]فةةٟ لَةةُ إٌٙلٍةةخ اٌّؼّبه٠ةةخ فةةٟ اٌغبِؼةةخ اٌزىٌٕٛٛع١ةةخ ئم رةةُ رمَةة١ُ اٌؼ١ٕةةخ اٌةةٝ ِغّةةٛػز١ٓ 

االٍةزؼلاكاد اٌْقٖة١خ فةٟ اٌطاللةخ  أصةو رٕبٌٚةذاٌزةٟ  ٕٓٔٓكهاٍخ اٌطةبئٟ / ٚ، ] ٕٖ[ثطو٠مخ ر١ُّٖ اٌّغّٛػز١ٓ 

ثٕٛةةفٙب اؽةةلٜ ِٙةةبهاد اٌزفى١ةةو االثةةلاػٟ ٚ اٌمةةلهح اٌّّٙةةخ عةةلا فةةٟ االثةةلاع ٚ فةةٟ  االثلاػ١ةةخ ٌٍزٖةة١ُّ اٌّؼّةةبهٞ

عبِؼةخ إٌّٛةً فةٟ اٌّّبهٍخ اٌّؼّبه٠خ اٌّجلػخ ٚ رُ رٕبٌٚٙب ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ ٍٛجخ ٚ فو٠غٟ لَُ إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠ةخ 

اٍةزّبهح فبٕةخ  [ ٓٙٔ ]ٚ اػزّلد اٌلهاٍخ ػٍٝ رغوثخ ػ١ٍّخ رّضٍذ ثزٛى٠غ اوضةو ِةٓ ] ٖٖ[وؾبٌخ كها١ٍخ فبٕخ 

 ،ثبٍزجبٔخ ٚ رغوثخ اٌطاللخ االثلاػ١خ ػٍٝ اػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ  ٚ اٌطٍجخ فٟ اٌلهاٍبد اال١ٌٚةخ ثّواؽٍةٗ اٌقَّةخ 

ٚ ٌّب وبٔذ ٌغخ اٌْىً ٟ٘ اٌٍغخ االلوة ٌٍٍٜٛ اٌّؼّبهٞ فةزُ اٌزٛعةٗ  ،ِْزووب   ٓ٘فبٕجؼ اٌؼلك اٌىٍٟ الفواك اٌؼ١ٕخ 

ٔؾٛ االفزجبهاد اٌْى١ٍخ فٟ فؾٔ اٌملهح االثلاػ١خ ٚ ثبٌزؾل٠ل ٔؾةٛ افزجةبهاد اوّةبي االّةىبي ٚ أزةبط ثةلائً ِزؼةلكح 

الفزجةةبهاد ثّةةب ٠زٕبٍةةت ِةةغ ماد ِؼٕةةٝ ٌٍْةةىً االٌٚةةٟ اٌّؼطةةٝ الفةةواك اٌؼ١ٕةةخ اٌّقزجةةو٠ٓ ٚ ٌزؾةة٠ٛو ٚ رى١١ةةف ٘ةةنٖ ا
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ثؤةبِظ اٌىةٛهد فةٟ ر١ّٕةخ ِٙةبهاد  أصةورٙةلف اٌلهاٍةخ اٌةٝ اٌىْةف ػةٓ  ٕٔٔٓكهاٍةخ اِة١ٓ/ اِةب  . ] ٖٗ[اٌؼّبهح 

اٌزفى١ةةو االثةةلاػٟ ٌةةلٜ ٛةةالة اٌؼّةةبهح ٚ اصةةبهح اال٘زّةةبَ ثجةةواِظ اٌزفى١ةةو ٚ ا١ّ٘ةةخ رٛظ١فٙةةب ٌةةلٜ اٍةةبرنح الَةةبَ ٕ٘لٍةةخ 

 [ 7ٕ]هاٍخ ػٍٝ ٛالة لَُ إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ فٟ اٌغبِؼةخ اٌزىٌٕٛٛع١ةخ ٚ ػةلكُ٘ اٌّؼّبه٠خ ، ئم الزٖود ػ١ٕخ اٌل

ٛبٌجب ، ٚ اٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ اٌّغّٛػةخ  7ٖٛبٌجب ٚ ثّغّٛػز١ٓ رّضً اٌّغّٛػخ االٌٚٝ اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ٚ ػلكُ٘ 

ٓ ِةةٓ ثؤةةبِظ ٚ وّةةب الزٖةةود اٌلهاٍةةخ ػٍةةٝ ٚؽةةلر١[ ٕٓٔٓ-9ٕٓٓ]ٌٍفٖةةً اٌلهاٍةةٟ  [ ٖ٘]اٌٚةةبثطخ ٚ ػةةلكُ٘ 

، ٚ اػزّلد اٌلهاٍخ ػٍٝ ل١بً صالس ِٙبهاد ٌٍزفى١و  [ر١ٍٛغ ِغبي االكهان ، اٌزفبػً  ]وٛهد ٌزؼ١ٍُ اٌزفى١و ّ٘ب :

 Ching   /2002 [Architecturalكهاٍةةخ اِةةب . ] ٖ٘[ [اٌطاللةةخ ، ٚ اٌّوٚٔةةخ ، ٚ األٕةةبٌخ  ] -االثةةلاػٟ ٘ةةٟ :

Graphics ] ٌ ز١ّٕخ اٌؼ١ٍّخ اإلثلاػ١خ إلٔزبط اّىبي ِجلػخ ػٓ ٛو٠ك ػ١ٍّخ اٌوٍةُ ، رزٕبٚي ٘نٖ اٌلهاٍخ ِٕٙظ عل٠ل

ػٓ ٛو٠ك ِٕٙغٗ ِغّٛػخ ِةٓ اٌَةّبد ٌٍؼ١ٍّةخ االثلاػ١ةخ اٌزةٟ رُْةبثِٗ ِٙةبهاد اٌزفى١ةو االثةلاػٟ ٚ  [ِعٕه]ٚ ٠َطوُػ 

ةً اٌغّةٛٗ ، اٌّوٚٔخ ، اإلفبٙخ، اٌطاللخ] -ٟ٘ وّب ٠ٍٟ : ُّ رََّىةٓ ِةٓ ٚٙةغ ، لحأُٔظةو اٌةٝ األّة١بء ثٕظةوح عل٠ة، رََؾ

رمةلَ ٘ةنٖ اٌلهاٍةخ ِٕٙغةب  عل٠ةلا  ٌز١ّٕةخ   Bennett   /2003كهاٍةخ ، اِةب  [ُوةٓ ئٔزمبئ١ةب  ،  َؽٍِةً َٚهِوةت ،  اٌزواثطةبد

اٌفؼب١ٌخ االثلاػ١خ ٌلٜ ٍٛجخ اٌؼّبهح فٟ اٌّواؽةً اال١ٌٚةخ فةٟ عبِؼةخ ٚاّةٕطٓ ثبالػزّةبك ػٍةٝ ِةب ٛوؽةٗ اٌزىٌٕٛٛع١ةب 

ُ فةةٟ فٍةةك ٍٚةةٜ رفى١ةةوٞ عل٠ةةل ثؼ١ةةلا ػةةٓ اػزجةةبه ثواِغ١ةةبد اٌؾبٍةةٛة اٌّزطةةٛهح ِغةةوك اٌول١ّةخ ِةةٓ اِىب١ٔةةبد رَةةٙ

جلػةةٗ ٚفمةةب  ٌقطةةٛاد ِؾةةلكح.  ُّ ُٓ أٍةةزضّبه٘ب ٙةةّٓ ِةةٕٙظ عل٠ةةل ٌقٍةةك األّةةىبي اٌ  ] ٖ[ٍٚةةبئً هٍةةُ ِٚؼبٌغةةخ ثةةً ٠ُِّىةة

[p.3]:ٟ[اٌٖٛه ٚ رل٠ٚو٘ب ٛجغ  ]، [اٌزمبٛ اٌٖٛه] ].ٚ ٠زبٌف ٘نا إٌّٙظ ِٓ ٍجغ فطٛاد ِززب١ٌخ ٚ ٟ٘ وّب ٠أر  ،

افز١ةبه ىٚا٠ةب  ]،  [اٌّؼبٌغةخ اٌول١ّةخ  ]،  [اٌزؼل٠ً ثبٌوٍةُ ا١ٌةلٚٞ  ]، [االٔزمبء ٚ االْٔبء  ]،  [ر٠ٖٛو اٌزمبٛؼبد  ]

رٕبٌٚذ اٌلهاٍخ "اٌطاللخ اٌفىو٠خ" فٟ ِغةبي اٌؼّةبهح رزّضةً ثّٙةبهح اٌّؼّةبهٞ   ٕ٘ٓٓ كهاٍخ ؽَٓ/ ، ٚ  [ [إٌظو 

ثلائً اٌؾٍٛي ٚاألفىبه ٌٍّْىالد اٌز١ّ١ّٖخ، ٚ ٟ٘ ِةٓ أ٘ةُ اٌّٙةبهاد اإلثلاػ١ةخ فةٟ ػ١ٍّةخ  ػٍٝ رمل٠ُ ػلك أوجو ِٓ

اٌز١ُّٖ اٌّؼّبهٞ.ٚ رفزوٗ اٌلهاٍخ أٗ ثبالِىبْ اٌزًٕٛ اٌٝ ١ٕبغخ ثؤبِظ رةله٠جٟ ٠ؼّةً ػٍةٝ رؾَة١ٓ َِةزٜٛ 

، ٌنا لبِةذ ٘ةنٖ اٌلهاٍةخ ] ٖٙ[به٠خ للهح اٌطاللخ اٌفىو٠خ ٌلٜ ٛالة اٌزؼ١ٍُ اٌّؼّبهٞ فٟ ِواؽً ر١ٌٛل االفىبه اٌّؼّ

ثز١ُّٖ ثؤبِظ رله٠جٟ ٠ؼًّ ػٍٝ ر١ّٕخ للهح اٌطاللخ اٌفىو٠خ فةٟ ِواؽةً ر١ٌٛةل األفىةبه اٌّؼّبه٠ةخ، ٠ْةًّ اٌجؤةبِظ 

ٍةبػبد رةله٠ت. ٚ ٠ؼزّةل اٌجؾةش ػٍةٝ  ٘كل١مةخ، ثاعّةبٌٟ ٚلةذ لةلهٖ  ٖٓعٍَةبد رةله٠ت، ىِةٓ وةً عٍَةخ  ٓٔػلك 

، ٌةةنا رةةُ رطج١ةةك ٘ةةنا اٌجؤةةبِظ اٌّةةنوٛه اػةةالٖ ػٍةةٝ ػ١ٕةةخ ِةةٓ ٛةةالة Experimental Methodاٌّةةٕٙظ اٌزغو٠جةةٟ 

، وّةب رةُ ِمبهٔةخ إٌزةبئظ ِةغ ػ١ٕةخ أفةوٜ ِةٓ [اٌّغّٛػةخ اٌزغو٠ج١ةخ]اٌزؼ١ٍُ اٌّؼّبهٞ ثغبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك ثبٌو٠بٗ 

اٍةةخ فةةٟ أعو٠ةةذ اٌله  7ٕٓٓ/[Koehler]كهاٍةةخ  ٚ. [اٌّغّٛػةةخ اٌٚةةبثطخ]اٌطةةالة فةةٟ اٌَّةةزٜٛ اٌلهاٍةةٟ ٔفَةةٗ 

ئٍةةزوارغ١خ  أصةةوثٛال٠ةةخ رىَةةبً فةةٟ اٌٛال٠ةةبد اٌّزؾةةلح االِو٠ى١ةةخ الٍزمٖةةبء  [Rice University]عبِؼةةخ ها٠ةةٌ 

اٌزَةةبؤي اٌةةنارٟ فةةٟ رؼٍةةُ اٌطٍجةةخ اٌّزةةله٠ج١ٓ ثؼةة٘ اٌّفةةوكاد اٌّورجطةةخ ثبٌزٖةة١ُّ اٌّؼّةةبهٞ ٚر١ّٕةةخ اٌفٙةةُ ٚ اٌزفى١ةةو 

زلهثب  رقٖٔ اٌؼّبهح ٚ رٛىػةٛا ثة١ٓ ِغّةٛػز١ٓ ٙةبثطخ ِ [ٓٗ]، ٚ رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌجؾش ِٓ ] 7ٖ[االثلاػٟ ٌل٠ُٙ 

ً٘ اٍزقلاَ ئٍزوار١غ١خ اٌزَبؤي ]، ٚ ٚٙؼذ اٌلهاٍخ ِغّٛػخ ِٓ األٍئٍخ اّ٘ٙب [[ 7ٔ-ٖالؽع اٌْىً  ]ٚرغو٠ج١خ 

٘ةً ٕ٘ةبن فةوق ماد كالٌةخ ]، ٚ  [اٌنارٟ رؼةيى فٙةُ اٌطٍجةخ ٌّفةوكاد اٌزٖة١ُّ اٌّؼّةبهٞ فٚةال  ػةٓ اٌطاللةخ اٌْةى١ٍخ

خ فةةٟ ِزٍٛةةٜ اٌزؾٖةة١ً ٌةةلٜ اٌطٍجةةخ ثةة١ٓ اٌّغةةٛػز١١ٓ اٌٚةةبثطخ ٚ اٌزغو٠ج١ةةخ ٚ كٚه ٘ةةنٖ اإلٍةةزوار١غ١خ فةةٟ  ئؽٖةةبئ١

اٍةةزقلاَ  أصةةوٍةةؼذ اٌةةٝ اٌزؼةةوف ػٍةةٝ   ٖٕٔٓ/[Hennessy]كهاٍةةخ اِةةب  .] 8ٖ[ [رؾَةة١ٓ أكاء اٌزفى١ةةو االثةةلاػٟ

بِؼةخ ثَٕةٍفب١ٔب فةٟ ِل٠ٕةخ ف١الكٌف١ةب فةٟ ئٍزوار١غ١خ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ فٟ ر١ّٕخ اٌطاللخ اٌفىو٠خ ٌلٜ ٍٛجةخ اٌؼّةبهح فةٟ ع

اٌٛال٠بد اٌّزؾلح االِو٠ى١خ  ، ئم لبِذ ٘ةنٖ اٌلهاٍةخ ػٍةٝ رٛظ١ةف اِىب١ٔةبد اٌوٍةُ ا١ٌةلٚٞ ٌزةله٠ٌ ِغةب١ِغ ِؾةلكح 

 [ ٓٙ ]لبث١ٍبد رغ١َل ٌٍىض١و ِٓ اٌّفب١ُ٘ كافً م٘ٓ اٌطبٌت ػٓ ٛو٠ك اٌوٍَٛ ا١ٌل٠ٚخ  ٚ رّضٍةذ ػ١ٕةخ اٌلهاٍةخ ِةٓ 

ٛبٌجةةخ ٚ  [ ٖٓ]ٌةةٝ ِغّةةٛػز١ٓ : رّضٍةةذ اٌّغّٛػةةخ االٌٚةةٝ ثبٌّغّٛػةةخ اٌزغو٠ج١ةةخ اٌزةةٟ رزةةبٌف ِةةٓ ٛبٌجةةب  لَةةّذ ا

ٛبٌجخ ا٠ٚب ، ٚ لل رُ رطج١ك افزجبه اٌطاللخ اٌفىو٠خ  [ٖٓ]اٌّغّٛػخ االفوٜ ثبٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ ٚ اٌزٟ رزبٌف ِٓ 

خ ٚ ثؼل االٔزٙبء ِٕٙب رُ رطج١ك افزجةبه اٌطاللةخ رطج١مب لج١ٍب ػٍٝ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚ اٌٚبثطخ صُ رُ اٌجلء ثبٌزغوث

اٌفىو٠خ رطج١مب ثؼل٠ب ػٍٝ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚ اٌٚبثطخ ٌٍزؼوف ػٍٝ اٌفوٚق فٟ ٔزةبئظ اٌزطج١ةك ثة١ٓ االفزجةبه٠ٓ 

   ] .9ٖ[اٍزقلاَ ئٍزوار١غ١خ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ فٟ ر١ّٕخ اٌطاللخ اٌفىو٠خ  صواٌمجٍٟ ٚ اٌجؼلٞ ام ِضٍذ اٌفوٚق ل١بٍب أل
ثؼل رٕبٚي اٌلهاٍبد اٌَبثمخ اٌزٟ رٕبٌٚذ إٌّٜ اٌزله٠جٟ  فٟ ر١ّٕخ اٌزفى١و االثلاػٟ فٟ اٌز١ُّٖ اٌّؼّبهٞ ِٓ 

اٍزوار١غ١بد اٚ ثواِظ ، ٠َزقٍٔ اٌجؾش ثٛعٛك فغٛح ِؼوف١خ فٟ اٍزقلاَ ثؤبِظ ٍىبِجو فٟ اٌؾمً اٌّؼّبهٞ ٚ 

 ٌّؼّبهٞ .ٖ فٟ هوبئي ِضٍش اٌزفى١و االثلاػٟ ٌٍز١ُّٖ اأصوث١بْ 
 مشكلة البحث و االهداف و منهج البحث

ِضٍش اٌزفى١و االثلاػٟ هوبئي ِب ث١ٓ  اٌزىب١ٍِخ رؾلكد اٌّْىٍخ اٌؼبِخ فٟ اٌجؾش ثْىً هئ١ٌ فٟ اٌؼاللخ   -:  مشكلة البحث

عذم ] -زب١ٌخ :ِٓ فالي ٛوػ اٌّْىٍخ اٌجؾض١خ اٌٚ فطٛاد ثؤبِظ ٍىبِجو  [اٌزفى١و٠خ ٌٙب  األّٔبِٛٙبهاد ٚ للهاد ٚ ]ِٓ 

 [ لذي طلبت العوارةالتفكير االبذاعي  فاعليت استخذام برًاهح سكاهبر في تٌويت اًواطوخىد تصىر واضح عي 
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 اهداف البحث
 ٠ٙلف اٌجؾش ئٌٝ ِب ٠ٍٟ:

اٌزفى١و االثلاػٟ فٟ اٌز١ُّٖ اٌّؼّبهٞ ، ٚ ث١بْ ِب١٘خ اػزّبك٠زٙب ػٍٝ أّبٛ اػطبء ٕٛهح ٚاٙؾخ ػٓ  -ٔ

 ٌملهاد االثلاػ١خ ٌلٜ اٌُّّٖ . اٌّٙبهاد ٚ ا

ٌلٜ اٌُّّٖ اٌّؼّبهٞ اٌقَّخ ٌٍزفى١و االثلاػٟ  األّٔبٛاٍزقلاَ فطٛاد ثؤبِظ ٍىبِجو فٟ ر١ّٕخ  أصوث١بْ  -ٕ

ِٓ فالي كٚه٘ب فٟ ر١ّٕخ اٌّق١ٍخ  [ثبٌقالق ، ٚاٌفغبئٟ ، ٚاٌزغو٠لٞ ، ٚاٌزؼج١وٞ ، ٚاالثزىبهٞ  ]اٌّزّضٍخ  

   اٌز١ّ١ّٖخ ٌٍُّّٖ .
 

 نهج البحثم
 -ِٓ فالي ِب ٠ٍٟ : اٌزغو٠جٌٟزؾم١ك اال٘لاف فاْ اٌجؾش ٠ؼزّل ػٍٝ إٌّٙظ 

اٌزفى١و االثلاػٟ فٟ اٌز١ُّٖ اٌّؼّبهٞ ٚ رؾل٠ل ِواؽٍٗ ٚ كٚه فطٛاد ثؤبِظ ٍىبِجو فٟ ر١ّٕخ أّبٛ  ثٕبء اٛبه ٔظوٞ ػٓ

 فٖبئٖٗ ٚ ث١بْ ِٙبهاد ٚ للهاد اٌزفى١و االثلاػٟ فٟ اٌؼًّ اٌز١ّّٖٟ .

اٌلهاٍخ اٌؼ١ٍّخ اٌّزّضٍخ ثز١ُّٖ اٌجؾش ِٓ رؾل٠ل اٌؼ١ٕخ ٚ اٍٍٛة اٌم١بً ِغ اعواء اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌجؤبِظ ٍىبِجو ػٍٝ 

 .ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓفٟ اٌغبِؼخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌٍٍَٕخ اٌلها١ٍخ ِغّٛػخ رغو٠ج١خ ِٓ ٍٛجخ لَُ ٕ٘لٍخ اٌؼّبهح 

اٌٚبثطخ ٚ اٌزغو٠ج١خ  ] ٓاٌمجٍٟ ٚ اٌجؼلٞ ٌؼ١ٕخ اٌجؾش ِٓ اٌّغّٛػز١ اٍزقالٓ إٌزبئظ اٌّزؼٍمخ ثبٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌالفزجبه١٠ٓ-

 ٚ ِٕبلْزٙب . ٚ رؾ١ٍٍٙب [

 ٚ اٌز١ٕٛبد ٛوػ االٍزٕزبعبد 

 االطار النظري
  -:أساسيين و كما يأتي ن يبعدفي تمثل ت

  برنامج سكامبرالبعد األول: 
ٙغ ٘نا اٌجؤبِظ ِفىواْ اِو٠ى١بْ ّ٘ب إطالؽب "االٔطالق، أٚ اٌغوٞ ثّو [Scamper ]رؼٕٟ وٍّخ ٍىبِجو َٚ ػ..." ٚلل 

ٚ ٠ٙلف  [اٌفوكٞ ٚ اٌغّبػٟ  ]ٚ ٠ؼزّل ػٍٝ ّٜٔ اٌؼًّ  [ Bob Eberle]ٚثٛة ئثوٌٟ  [ Alex Osborn]أٌىٌ أٍٚجٛهْ 

اؽبد اٚ اٌٝ ر١ٌٛل أفىبه عل٠لح ِزٕٛػخ ػٓ ٛو٠ك ٛوػ أٍئٍخ ِٛعٙخ رزطٍت اٌزفى١و اٌّزؼّك فٟ اٌزغ١١واد ٚ اٍزقلاِٙب والزو

١ْ٠و اٌٝ فطٛح ِؾلكح ِٓ فطٛاد اٌجؤبِظ ٚ  [scamper]ٔمبٛ ثلا٠خ ٌٍزط٠ٛو.ٚأْ وً ؽوف ِٓ اٌؾوٚف اٌَجؼخ ِٓ اٌىٍّخ 

 .[ٖ]الؽع اٌْىً ] ٓٗ[ -وّب ٠ٍٟ :

 : اٍزقلاَ ّٟء ِؼ١ٓ ثلي ّٟء آفو.            Substituteاالٍزجلاي -أ

 غ ثؼ٘ ٌزىْٛ ١ّئب ٚاؽلا. : ٘ٛ رغ١ّغ األ١ّبء ثؼٚٙب Combineِاٌزغ١ّغ -ة

 : ٘ٛ اٌزى١١ف ٌّالءِخ غوٗ ِؾلك ِٓ رغ١١و اٌْىً، أٚ ئػبكح اٌزور١ت. Adjust, Adaptاٌزى١١ف  -د

 ]: ٘ٛ رغ١١و اٌْىً أٚ إٌٛع ػٓ ٛو٠ك اٍزقلاَ أٌٛاْ أفوٜ، أٚ عٛأت أفوٜ ٚ رزّضً Modifyٚ اٌزؼل٠ً اٌزط٠ٛو  -س

ِٓ  [Minifyاٌزٖغ١و ]ٚ إٌٛع ِٓ فالي اإلٙبفخ ئ١ٌٗ اٚ ثزغ١١و فٖبئٖٗ اٚ ِٓ رىج١و فٟ اٌْىً أ [Magnifyثبٌزىج١و 

  .رٖغ١و اٌْٟء ١ٌىْٛ إٔغو أٚ أفف

 : اٍزقلاَ اٌْٟء ألغواٗ غ١و رٍه اٌزٟ ٚٙغ ِٓ أعٍٙب إٔال. Put to Other Usesاالٍزقلاِبد األفوٜ  -ط

 ّوغٛة ثٙب .: ٚ٘ٛ اإلىاٌخ أٚ اٌزقٍٔ ِٓ اٌّفوكاد غ١و اEliminateٌاٌؾنف  -ػ

 [Rearrangeئػبكح اٌزور١ت  ].اٚ [اٌلافً ٌٍقبهط ٚاٌؼىٌ]: ٚ٘ٛ اٌٛٙؼ١خ اٌؼى١َخ أٚ اٌزل٠ٚو ِضً Reverseاٌؼىٌ  -ؿ

ػٓ ٛو٠ك رغ١١و اٌزور١ت أٚ اٌزؼل٠ً أٚ ئػبكح اٌزغ١ّغ، أٚ ئػبكح اٌزٛى٠غ...اٌـ.ٚ رورىي فٍَفخ ٘نا اٌجؤبِظ فٟ ِّٚٛٔٙب ػٍٝ 

هح ٍٍٍَخ ٚ ِوؽخ ثاعواء ِؼبٌغبد م١ٕ٘خ رَُٙ فٟ ر١ّٕخ اٌزفى١و اٌزق١ٍٟ ٚ اٌزغو٠جٟ اٌزط٠ٛوٞ ٚ اٌزله٠ت ػٍٝ اٌق١بي ثٖٛ

 . إٌملٞ ٚ اٌزٛإً ِغ االفو٠ٓ ٚ رٛص١ك اٌّؼٍِٛبد
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 تنمٌة انماط التفكٌر االبداعً لدى طلبة العمارة برنامج سكامبر فً  أثرالبعد الثانً: 
االثلاػٟ رزٛٙؼ ٕٛهح رىب١ٍِخ ػٓ ر١ّٕخ أّبٛ اٌزفى١و االثلاػٟ ِٓ فالي فطٛاد ثؤبِظ ٍىبِجو  ّٙٓ َِز٠ٛبد اٌزفى١و

ئم اْ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ٍزَُٙ فٟ ى٠بكح اٌملهاد اٌزفى١و٠خ االثلاػ١خ ٌلٜ اٌُّّٖ ، ٚ وً للهح ِٓ عبٔجٙب ٍزَُٙ 

 [ٖ]الؽع اٌّقطٜ  -ا ٔغل ِب ٠أرٟ :فٟ ر١ّٕخ ّٜٔ اٚ اوضو ِٓ أّبٛ اٌزفى١و االثلاػٟ ٌن

 ٍٛف رَُٙ فٟ ر١ٍٛغ إٌظوح اٌغ١لح فزَبػل فٟ ر١ّٕخ ِٙبهح اٌزؾٌَ ٌٍّْىالد ٌلٜ اٌُّّٖ فزيكاك  [االٍزجلاي ]فطٛح  َّْ ئ

 َِزٜٛ اٌملهاد اٌّؼوف١خ ٌٍُّّٖ ٍزَُٙ فٟ  ر١ّٕخ إٌّٜ اٌقالق ِٓ أّبٛ اٌزفى١و االثلاػٟ ٌل٠ٗ . 

 ثطوػ ِب٘ٛ غ١و ِأٌٛف ٚ رَُٙ فٟ ر١ٍٛغ اٌزواثطبد ٚ رٕٛػٙب ثبوجو ػلك ِٓ اٌجلائً  [اٌزى١ف  –غ اٌزغ١ّ ]فطٛاد  َّْ ئ ٚ

فٕيكاك َِزٜٛ ى٠بكح اٌملهاد  ٌلٜ اٌُّّٖٚ االٕبٌخ ف١َُٙ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطاللخ ٚ اٌّوٚٔخ ِجزىو ٚ ٠فزؼ افبلب  عل٠لح 

 ٌّٕٜ االثزىبهٞ ِٓ أّبٛ اٌزفى١و االثلاػٟ ٌل٠ٗ.االٔزبع١خ ٌٍُّّٖ ٍزَُٙ فٟ ر١ّٕخ  إٌّٜ اٌزؼج١وٞ ٚ ا

 رَُٙ فٟ ر١ٍٛغ َِبؽخ اٌزؾ١ًٍ ٚ اٌزوو١ت ٌٍجلائً ف١َبُ٘ فٟ  [اٌؼىٌ  -اٌؾنف  –اٍزقلاِبد فوٜ  –اٌزط٠ٛو  ]فطٛاد  َّْ ئ

ِٓ  [اٌفغبئٟ  ]ٜ ر١ّٕخ ِٙبهح االفبٙخ ثبٌزفب١ًٕ ٌلٜ اٌُّّٖ فزيكاك َِزٜٛ اٌملهاد اٌّؼوف١خ ٌٍُّّٖ ٍزَُٙ فٟ  ر١ّٕخ إٌّ

 أّبٛ اٌزفى١و 

 رَُٙ فٟ ر١ٍٛغ االٔزمبء ٚ اٌزم١١ُ ف١َُٙ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهح اٌزم٠ُٛ ٌلٜ اٌُّّٖ، فزيكاك َِزٜٛ  [اػبكح اٌزور١ت]فطٛح   َّْ ئ

 ِٓ أّبٛ اٌزفى١و االثلاػٟ ٌل٠ٗ . [اٌزغو٠لٞ  ]اٌملهاد اٌزم١ّ٠ٛخ ٌٍُّّٖ ٍزَُٙ فٟ  ر١ّٕخ إٌّٜ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة العملٌة 

 عٌنة البحث 
رُ افز١به ػ١ٕز١ٓ ِٓ ٛالة اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ فٟ لَُ ٕ٘لٍخ اٌؼّبهح فٟ اٌغبِؼخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌٍَٕخ اٌلها١ٍخ         

وّب فٟ  ٚ، ئم رّضً اٌؼ١ٕخ االٌٚٝ ٟ٘ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ ٚ اٌؼ١ٕخ اٌضب١ٔخ ٟ٘ اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ  [ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ]

 . [ٔ]غلٚي ا٢رٟ اٌ

 

 ]الباحثاى  [/ الوصذر :يىضح خطىاث برًاهح سكاهبر  ]2[الشكل 

 

يىضح دور خطىاث برًاهح سكاهبر في تٌويت اًواط التفكير االبذاعي لذي الوصون الوعواري /  ]2[هخطط 

 ]الباحثاى  [الوصذر :
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 الطالب عدد الذكور عدد االناث العدد الكلي 
 العينة الضابطة  12 18 30
 العينة التجريبية  12 18 30

 

 و االسالٌب االحصائٌة المنهج المستخدم 
ٖ فٟ أصوزغوثخ ٌم١بً ٌٍ [ثؤبِظ ٍىبِجو  ]اٌّزغ١و اٌَّزمً فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ ٚ ٘ٛ  ثقٚٛعإٌّٙظ اٌزغو٠جٟ  رُ اٍزقلاَ         

رُ اٍزقلاَ ؽيِخ ِٓ ٚ  .ٌلٜ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ فٟ لَُ ٕ٘لٍخ اٌؼّبهح  [ر١ّٕخ أّبٛ اٌزفى١و االثلاػٟ  ]اٌّزغ١و اٌزبثغ ٚ ٘ٛ 

 ]ٌؼ١ٕز١ٓ َِزمٍز١ٓ  [T]افزجبه ، ٚ فٟ اعواء اٌزؾ١ٍالد االؽٖبئ١خ اٌالىِخ ٌٍلهاٍخ  [spass]ٚ رزّضً االٍب١ٌت االؽٖبئ١خ 

T-TEST]  . ٌٍزؼوف ػٍٝ كالٌخ اٌفوٚق ث١ٓ َِز٠ٛبد ِزغ١واد اٌلهاٍخ 

 
  -ضبط المتغٌرات :

ٙجٜ اٌّزغ١واد فٟ اٌزغوثخ ثزىبفإ اٌّغّٛػز١ٓ اٌٚبثطخ ٚ اٌزغو٠ج١خ لجً ثلء رُ ئٔطاللب ِٓ اٌؾوٓ ػٍٝ ٍالِخ إٌزبئظ        

فٟ  ٛبٌزىبفثِمبهٔخ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ فٟ ثؼ٘ اٌّزغ١واد  اٌزغو٠ت ِٓ االػزّبك ػٍٝ االفز١به اٌؼْٛائٟ الفزجبه اٌطالة ٚ

فٟ ِبكح اٌز١ُّٖ اٌّؼّبهٞ فٟ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ االٚي ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ ٚ فٟ ِؼلي اٌزؾ١ًٖ اٌؼبَ ، ٚ ِزغ١و اٌؼّو 

[ٕٓٔٗ-ٕٓٔ٘ ] . 

 

 -بناء اختبار التفكٌر االبداعً فً التصمٌم المعماري :
افزجبه ع١ٍفٛهك   ]،  [Torrance testsافزجبه رٛهأٌ  ]اد اٌَبثمخ ٌٍزفى١و االثلاػٟ ِضً ثؼل االٛالع ػٍٝ االفزجبه

Guilford tests]  ،[  ْافزجبه ٚالُ ٚ وٛعبWallach and kogan tests]  ،[   َْٛافزجبه عزيٌٌ ٚ عبوGetzelels 

and jacks tests]  ،[  َٓافزجبه ؽ] [  ٟافزجبه اٌقفبع]  الْاالفزجبهاد اٌَبثمخ ٌٍلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ، ٕالؽ١خ  ػلَرزٛٙؼ 

ِؼظُ االفزجبهاد اٌَبثمخ غ١و ّبٍِخ فٟ ل١بً ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ فّٕٙب ٠مزٖو ػٍٝ ل١بً ِٙبهح اٌطاللخ ٚ اٌّوٚٔخ 

ٍٖؼ ِؼظُ االفزجبهاد اٌَبثمخ رمزٖو فٟ ٕٛهرٙب اٌْى١ٍخ ػٍٝ هٍِٛبد ٚأّىبي ال رٚ كْٚ ِواػبح ل١بً اٌّٙبهاد االفوٜ 

ػٍٝ اُ٘ اٌّإّواد ثبالػزّبك اٌزفى١و االثلاػٟ ِٙبهاد ١ٕبغخ فمواد افزجبه  ٌنا رُ ٌّغبي اٌؼّبهح، ثً رٍٖؼ ٌإلثلاع اٌؼبَ.

ثبالٍزٕبك ػٍٝ هاٞ ٌغٕخ اٌّؾى١١ّٓ ٌٍزًٕٛ اٌٝ ١ٕغخ ِمجٌٛخ االٍب١ٍخ الفزجبه وً ِٙبهح ِٓ ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ 

 .١و االثلاػٟ فٟ اٌز١ُّٖ اٌّؼّبهٞ ٌٛهلخ االفزجبه ٌّٙبهاد اٌزفى

 
  -الصدق و الثبات الختبار التفكٌر االبداعً :

 [ٕلق اٌّؾزٜٛ  ]٠مٖل ثٖلق االفزجبه للهرٗ ػٍٝ ل١بً ِب ٚٙغ ٌم١بٍٗ ٚ لل ربول اٌجبؽش ِٓ اٌٖلق إٌّطمٟ

اٌزؼ١ٍُ اٌّؼّبهٞ ٚ ػوٗ االفزجبه فٟ ٕٛهح اال١ٌٚخ ػٍٝ ٌغٕخ ِٓ اٌّؾى١ّٓ ٚ ُ٘ اٌؼبٍِْٛ فٟ ِغبي  ِٓ فالي

ا١ٌّّّٖٓ اٌّؼّبه١٠ٓ ٚ اٌن٠ٓ الوٚا ثبْ ٘نٖ اٌفمواد ِٕبٍجخ ٌم١بً االكاء اٌنٞ ٠مٖل االفزجبه ل١بٍٗ فٟ وً ِٙبهح 

رغيئخ فمواد االفزجبه  ِٓ فاليطو٠مخ اٌزغيئخ إٌٖف١خ زُ مٌه ثفاالفزجبه صبثذ اِب  . ِٓ ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ 

صُ ؽَجذ اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍزفى١و ٌٍطالة  [د االهلبَ اٌفوك٠خ ٚ االٍئٍخ ماد االهلبَ اٌيٚع١خ االٍئٍخ ما ]اٌٝ عيأ٠ٓ 

ث١وٍْٛ ]فٟ االٍئٍخ اٌفوك٠خ ٚ ونٌه اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍزفى١و ٌٍطالة فٟ االٍئٍخ اٌيٚع١خ ؛ صُ رُ ؽَبة ِؼبًِ اهرجبٛ 

 ث١ٓ اٌلهعز١ٓ  ٚ ؽَبة ِؼبًِ صجبد اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍزفى١و  [
  

 -ٌقة تصحٌح االستجابة :طر
٠ٖؾؼ ٘نا االفزجبه ٚ ٠زُ اٌؾٖٛي ػٍٝ صالصخ ل١ُ االٌٚٝ ٌٍطاللخ ، ٚ اٌضب١ٔخ ٌٍّوٚٔخ ٚ اٌضبٌضخ ٌالٕبٌخ ِٓ اٌّؾٛه االٚي 

 -ٌالفزجبه ، ٚ ػٍٝ ل١ّخ ٚاؽلح ٌىً ِٓ اٌّؾبٚه اٌضالصخ االفوٜ ِٓ االفزجبه ٚ وّب ٠أرٟ :

 ر١ّّٖٟ ٠إك٠ٗ اٌطبٌت . رؼطٝ كهعخ ٌىً ؽً  -اٌطاللخ : [اٚال 

 رؼطٝ كهعخ ٌىً فىوح رُ رؾل٠ل٘ب ٌىً ِٓ االٍئٍخ اٌضالس ِٓ اٌّؾٛه االٚي ٌالفزجبه. -اٌّوٚٔخ : [صب١ٔب

االثزىبه٠خ، ٚ إٌّفؼخ، ٚ اٌزؾمك، ٚ ٕؼٛثخ االثزىبه، ٚ فزؼ ]٠زُ رؾل٠ل كهعخ االٕبٌخ ػٍٝ ٚفك ِؼب١٠و  -االٕبٌخ : [صبٌضب

 االٍئٍخ اٌضالس ِٓ اٌّؾٛه االٚي ٌالفزجبه.ٌىً ِٓ  [ا٢فبق اٌغل٠لح

 اٌّؾٛه اٌضبٟٔ ٌالفزجبه. اٍئٍخٌىً ِٓ  هٍَٛػلك االٍزغبثبد اٌّقزٍفخ اٌزٟ ٠إك٠ٙب اٌطبٌت ِٓ  -:اٌزؾٌَ ٌٍّْىالد  [هاثؼب 

 بٌش اٌّؾٛه اٌض اٍئٍخػلك االٙبفبد اٌّقزٍفخ الوّبي اّىبي ماد ِؼبٟٔ ِؾلكح ٌىً ِٓ  -االفبٙخ ٌٍزفب١ًٕ :[فبَِب

 ػلك االعبثبد اٌٖؾ١ؾخ اٌزٟ ٠إك٠ٙب اٌطبٌت ٌىً ِٓ االٍئٍخ اٌضالس ِٓ اٌّؾٛه اٌواثغ ٌالفزجبه. -اٌزم٠ُٛ :[ٍبكٍب

 

 ]اٌجبؽضبْ  [ٖله :٠ٛٙؼ اػلاك اٌنوٛه ٚ االٔبس ٌٍؼ١ٕز١ٓ اٌٚبثطخ ٚ اٌزغو٠ج١خ / اٌّ ]ٔ [علٚي هلُ 
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  -:  وحدتين رئيسين هما تضمن و ت -برنامج سكامبر:  البرنامج التدرٌبً الخاص بتعلٌم و التدرٌب على 

  ٌٝٚه٠جٟ ٚ ٔجنح ػٓ اٌزفى١و االثلاػٟ:: ِملِخ ػٓ اٌجؤبِظ اٌزل[كل١مخ ٖٓ]اٌٛؽلح اال 

ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ٚ  –ٔجنح ػٓ ِفَٙٛ اٌزفى١و االثلاػٟ ٚ أ١ّ٘زٗ  –اٌغب٠خ ِٓ اٌجؤبِظ اٌزله٠جٟ ٚ ِىٛٔبد اٌجؤبِظ 

 للهارٗ ٚ أّبٛٗ ٚ ػاللزٙب ثؼٚٙب ِغ  ثؼ٘ .

 اٌزفى١و االثلاػٟ ر١ّٕخ:ِؾبٙوح ػٓ ثؤبِظ ٍىبِجو ٚ كٚهٖ فٟ [كل١مخ ٖٓ] خاٌٛؽلح اٌضب١ٔ  

االٍزجلاي ، ٚ اٌزغ١ّغ ،  ٚ اٌزى١١ف ،ٚ ]ر١ٙٛؼ فطٛاد ثؤبِظ ٍىبِجو اٌّؼزّل فٟ رٕف١ن فطٛاد ٘نٖ اإلٍزوار١غ١خٚ اٌزٟ رزّٚٓ

ٚ اٌزله٠ت ػ١ٍٗ فٟ اٌّغبي اٌّؼّبهٞ ِٓ  [اٌزط٠ٛو ،ٚ اٌزٖغ١و ، ٚ االٍزقلاِبد األفوٜ ، ٚ اٌؾنف ، ٚ اٌؼىٌ ، ٚ ئػبكح اٌزور١ت 

ز١به رّو٠ٓ ىِٕٗ كل١مزبْ ٠زُ اٌطٍت ِٓ افواك اٌّغب١ِغ هٍُ اوجو ػلك ِّىٓ ِٓ اٌّؾبٚالد ٌزؾم١ك ػاللخ ِبث١ٓ ِوثغ ٚ كائوح ، اف

ثؼل٘ب ٠زُ رغ١ّغ االٚهاق ٚ رٛىػ١ٙب ثْىً ػْٛائٟ ١ٌطٍغ وً ٛبٌت ػٍٝ اكاء ى١ٍِٗ ػٍٝ اٌزّو٠ٓ ٔفَٗ ٌّغب١ِغ افوٜ ، صُ ٠زُ اػبكح 

 ٔفَٙب .االكاء ػٍٝ اٌزّو٠ٓ 

 

 نتائج الدراسة و مناقشتها
 لالختبار القبلً و االختبار البعدي فً التصمٌم المعماري النتائج المرتبطة بمهارات التفكٌر االبداعً

ٌٍّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٌّٙبهاد اٌزفى١و  [ α≤  0.05 ]وْفذ ٔزبئظ اٌزطج١ك ثٖٛهح ػبِخ ػٓ ٚعٛك فوق ماد َِزٜٛ كالٌخ          

ٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ػٓ افواك اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ فٟ االفزجبه اٌجؼلٞ ؛ ٚ ٘نا ٠لي ػٍٝ ارمبْ ِٙبهاد اٌزفى١و ك االفوااالثلاػٟ 

وْفذ ٔزبئظ االفزجبه  ،  [7،ٙ،٘]الؽع اٌّقططبد  ،فٟ االفزجبه اٌجؼلٞ  ثؤبِظ ٍىبِجواالثلاػٟ ٌٍّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ الٍزقلاِٙب 

غو٠ج١خ ِزىبفئز١ٓ فٟ َِزٜٛ ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ، ِغ ػلَ ٚعٛك رجب٠ٓ ماد كالٌخ اؽٖبئ١ب اٌمجٍٟ اْ اٌّغّٛػز١ٓ اٌٚبثطخ ٚ اٌز

 ]، الؽع اٌغلٚي فٟ ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ث١ٓ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ ٚ اٌزغو٠ج١خ فٟ االفزجبه اٌمجٍٟ ٚ اْ اٌّغّٛػز١ٓ ِزىبفئز١ٓ 

زغو٠ج١خ رفٛلذ ػٓ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ فٟ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٌّٙبهاد اٌزفى١و وْفذ ٔزبئظ االفزجبه اٌجؼلٞ اْ اٌّغّٛػخ اٌ . ٚ[ٕ

االٔؾواف ]، ٌىٕٙب اوضو رْززب فٟ اٌم١ُ  [اٌطاللخ ، اٌّوٚٔخ ، االٕبٌخ ، اٌزؾٌَ ٌٍّْىالد ، االفبٙخ ثبٌزفب١ًٕ ، اٌزم٠ُٛ  ]االثلاػٟ 

ٚ ٠وعؼ مٌه ثَجت ػٛاًِ فبهع١خ ِورجطخ ثبٌج١ئخ اٌّؾ١طخ  [م٠ُٛ اٌطاللخ ، اٌّوٚٔخ ، االٕبٌخ ، اٌز ]ٌّٙبهاد االر١خ  [اٌّؼ١بهٞ

،الؽع ثبٌّزلهة . ٚ ثنٌه ٕ٘بٌه رجب٠ٓ ٚاٙؼ ماد كالٌخ اؽٖبئ١خ فٟ ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ث١ٓ اٌّغّٛػز١١ٓ فٟ االفزجبه اٌجؼلٞ 

 .[ٖ ]اٌغلٚي 

 

 
 
 

 

 2.00=  [ α ≤ 0.05 ]ستوى داللة و عند م [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 حسسالت
 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

/   يوضح قيم مهارات التفكير االبداعي للمجموعة الضابطة و التجريبية في االختبار القبلي ]2[جدول رقم 
 ]الباحثان  [المصدر :
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 مستوى الداللة عند [ت]قيم  االنحراف المعياري 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 جريبيةالت
 دالة 20.56 1.2 2.55 30 الضابطة األصالة

 1.65 8.1 30 التجريبية
 دالة 37.26 1.2 3.96 30 الضابطة 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

 
 فً التصمٌم المعماريالنتائج المرتبطة بفقرة قدرات التفكٌر االبداعً 

اْ افواك ٚ ، ثؤبِظ ٍىبِجووْفذ إٌزبئظ رفٛق اٌملهاد اٌّؼوف١خ ٌٍّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ػٓ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ ثؼل ارمبْ 

ٌّؼٍِٛبر١خ الٍز١ؼبة اٌّٛٙٛع اٌّطوٚػ ثبػبكح اٌزٕظ١ُ ٚ اٌزغل٠ل ٚ االفبٙخ ٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ لل رفٛلٛا فٟ اٌمبث١ٍبد اا

افواك ٌٍّغّٛػخ  وّب .[االٍزوعبػٟ  –اٌزق١ٍٟ  –ثبٌزبٍِٟ  ]ثبٌزفب١ًٕ ِّب اكٜ اٌٝ ر١ّٕخ ّٜٔ اٌزفى١و اٌّجزىو ٌل٠ُٙ اٌّزّضً 

اٌغ١و اٌّبٌٛفخ اٌقبٕخ ثبٌؾلس ثؼل االٍز١ؼبة اٌّؼوفٟ اٌزغو٠ج١خ لل رفٛلٛا فٟ لبث١ٍبد ٛوػ اٌجلائً ٚ االٍزغبثبد اٌّزٕٛػخ ٚ 

وْفذ إٌزبئظ رفٛق اٌملهاد اٌزم١ّ٠ٛخ ٌٍّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ،ٚ، ِّب اكٜ اٌٟ ر١ّٕخ إٌّٜ اٌزفى١وٞ اٌزغو٠جٟ اٌزط٠ٛوٞ ٌل٠ُٙ 

لٛا فٟ لبث١ٍبد اٌزؾ١ًٍ ٚ ٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ لل رفٛا،.ٚ َٔزٕزظ اْ افواك  ثؤبِظ ٍىبِجوػٓ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ ثؼل ارمبْ 

  اٌّمبهٔخ ٚ اٌزم١١ُ الٕلاه اٌمواه ِّب اكٜ اٌٝ ر١ّٕخ ّٜٔ اٌزفى١وٞ إٌملٞ ٌل٠ُٙ .

 

 
 

 
 

 
 
 

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

 دالةغير  0.1 4.79 28.02 30 الضابطة القبمي
 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 القبمي
 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 :

 

يوضح قيم القدرات المعرفية للمجموعة الضابطة و التجريبية في االختبارين القبلي و البعدي   ]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 القبمي
 0.8 1.35 30 التجريبية

 دالة 25 0.67 2.66 30 الضابطة البعدي
 0.85 6.16 30 التجريبية

 

 
 النتائج المرتبطة بفقرة انماط التفكٌر االبداعً

وْفذ إٌزبئظ رفٛق إٌّٜ اٌزفى١وٞ اٌقالق ٌٍّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ػٓ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ ثؼل ارمبْ ثؤبِظ ٍىبِجو ، ٚ َٔزٕزظ اْ 

خ لل رفٛلٛا فٟ ِزبثؼخ ١ٍو اٌّْىٍخ م١ٕ٘ب ٚ ر١ٙٛؼ اٌؼاللخ ث١ٓ ػٕبٕو٘ب ِغ اكهان ِٛاٛٓ اٌمٛح ٚ افواك اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١

وْفذ إٌزبئظ رفٛق إٌّٜ اٌزفى١وٞ اٌفغبئٟ ٌٍّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ػٓ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ ثؼل ارمبْ ثؤبِظ ٚاٌٚؼف ف١ٙب ، 

فٟ اٌزوو١ي اٌنٕٟ٘ ّٙٓ ٔفٌ ا١ٌَبق ِٕن اٌّٛلف اٌّض١و ٕٚٛال اٌٝ  ٍىبِجو، ٚ َٔزٕزظ اْ افواك اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ لل رفٛلٛا

وْفذ إٌزبئظ رفٛق إٌّٜ اٌزفى١وٞ اٌزؼج١وٞ ٌٍّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ػٓ اٌّغّٛػخ ٚرلفك االٙبفبد  الوّبي ٕٛه ح اٌّٛلف ، 

اٌزوو١ي اٌنٕٟ٘ ّٙٓ ٔفٌ ا١ٌَبق ِٕن  اٌٚبثطخ ثؼل ارمبْ ثؤبِظ ٍىبِجو ، ٚ َٔزٕزظ اْ افواك اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ لل رفٛلٛا فٟ

وْفذ إٌزبئظ رفٛق إٌّٜ اٌزفى١وٞ اٌزغو٠لٞ ٌٍّغّٛػخ ، ٚاٌّٛلف اٌّض١و ٕٚٛال اٌٝ رلفك االٍزغبثبد اٌّزٕٛػخ الوّبي ٕٛه

رفٛلٛا فٟ  اٌزغو٠ج١خ ػٓ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ ثؼل ارمبْ ثؤبِظ ٍىبِجو ، مٌه اْ افواك اٌؾٍمبد اٌزؾبٚه٠خ ٌٍّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ لل

اٌّؾبفظخ ػٍٝ إٌّطك فٌ فطٛاد ا١ٌَو ٚ رؾ١ًٍ ِب ٠ٕزظ ٚ رم١١ّٗ ٚفك اال٘لاف اٌّؾلكح الٕلاه اٌمواه الفز١به اٌؾً االفًٚ 

وْفذ إٌزبئظ رفٛق إٌّٜ اٌزفى١وٞ  [األٕبٌخ  ]، ٚ ِٓ عبٔت فموح إٌّٜ االثزىبهٞ ٌٍزفى١و االثلاػٟ اٌّورجطخ ثّٙبهاد 

  اٌزغو٠ج١خ ػٓ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ ثؼل ارمبْ ثؤبِظ ٍىبِجو.االثزىبهٞ ٌٍّغّٛػخ 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

 2.42 1.18 2.4 30 الضابطة القبمي

 
 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  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة نوع االختبار
[ 0.05 ≥ α ] 

 دالة 4.46 3.6 21.20 30 الضابطة القبمي

 3.55 24.1 30 التجريبية

 دالة 38.6 3.51 20.43 30 الضابطة البعدي

 2.85 43.21 30 ريبيةالتج

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

 

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

 

/  ح قيم النمط الفجائي للمجموعة الضابطة و التجريبية في االختبارين القبلي و البعدييوض ]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 القبمي

 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 القبمي

 1.16 1.68 30 التجريبية

 دالة 21.35 1.19 2.55 30 الضابطة البعدي

 1.65 8.1 30 التجريبية

 

 جات  والتوصٌات .االستنتا
  االستنتاجات

ثؤبِظ ٍىبِجو  فٟ رط٠ٛو اٌّفب١ُ٘ ٚ اٌزغ١َل اٌْىٍٟ ٌٍٕزبط اٌّؼّبهٞ ٚ ثبٌٛلذ ٔفَٗ ٠َبػل ػٍٝ ر١ّٕخ  ٠َُٙ - أ

 ]١َُٙ فٟ ى٠بكح لبث١ٍخ ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ػٓ ٛو٠ك اٌق١بي ثبٔٛاػٗ ، ئم ف اٌّق١ٍخ اٌز١ّّٖخ ثٖٛهح فوك٠خ اٚ عّبػ١خ

٠ورجٜ ٚ اٌق١بي اٌزبٍِٟ  [اٌؾنف –اٍزقلاِبد أفوٜ  –اٌزط٠ٛو  ] ثقطٛاد اٌجؤبِظ٠ورجٜ  [ ٚ اٌزىواهٞ وو١جٟاٌق١بي اٌز

، ٚ فٟ عبٔت افو ٠َُٙ اٌق١بي اٌزىواهٞ اٌنٞ ٠ىْٛ  [اػبكح اٌزور١ت]٠ورجٜ ثبٌقطٛح ، اِب اٌق١بي اٌضبلت  [االٍزجلاي]ثبٌقطٛح 

ؼٕبٕو ٚ اٌؼاللبد فٟ اٌج١ئخ اٌقبهع١خ ٚ فئٙب فٟ ماووح اٌُّّٖ فٟ ى٠بكح االفبٙخ ثبهاكح غ١و ٚاػ١خ ثبالػزّبك ػٍٝ اكهان اٌ

 ثبٌزفب١ًٕ ٌلٜ اٌُّّٖ . 

 ثؤبِظ ٍىبِجور١ّٕخ ِٙبهح اٚ اوضو ّٙٓ وً فطٛح ِٓ فطٛاد فٟ ثوىد فؼب١ٌخ فطٛاد ثؤبِظ ٍىبِجو   - ة

 ]ِٙبهح اٌزؾٌَ ٌٍّْىالد ٌلٜ اٌُّّٖ ، اِب فطٛاد  فٟ ر١ٍٛغ إٌظوح اٌغ١لح ٌال١ّبء ف١َُٙ فٟ ر١ّٕخ [االٍزجلاي ]قطٛح ف

ٚ رَُٙ فٟ ر١ٍٛغ اٌزواثطبد ٚ رٕٛػٙب ثبوجو ػلك ِٓ اٌجلائً ف١َُٙ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطاللخ ٚ اٌّوٚٔخ  [اٌزى١ف  –اٌزغ١ّغ 

ؽخ اٌزؾ١ًٍ ٚ رَُٙ فٟ ر١ٍٛغ َِب [اٌؼىٌ  -اٌؾنف  –اٍزقلاِبد أفوٜ  –اٌزط٠ٛو  ]ٌلٜ اٌُّّٖ ، اِب فطٛاد االٕبٌخ 

رَُٙ فٟ ر١ٍٛغ االٔزمبء ٚ  [اػبكح اٌزور١ت]اٌزوو١ت ٌٍجلائً ف١َبُ٘ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهح االفبٙخ ثبٌزفب١ًٕ ٌلٜ اٌُّّٖ، اِب فطٛح 

 اٌزم١١ُ ف١َُٙ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهح اٌزم٠ُٛ ٌلٜ اٌُّّٖ.

ّٙٓ   ٘نا اٌجؤبِظٓ فطٛاد اٌقَّخ ٌٍزفى١و االثلاػٟ ّٙ األّٔب١١ٌٍّّّٖٛٓ وبفخ ثز١ّٕخ  ال رزبػ  اٌفوٕخ اْ  - د

 َِزٜٛ ٚاؽل ٌٛعٛك ِؼٛلبد مار١خ ٚ فبهع١خ رَّؼ ثبٌزْزذ فٟ َِز٠ٛبد اٌز١ّٕخ ٌلٜ ا١ٌّّّٖٓ .

 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 القبمي

 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  

 

لتجريدي للمجموعة الضابطة و التجريبية في االختبارين القبلي و البعدي  يوضح قيم النمط ا ]11[جدول رقم 
 ]الباحثان  [/ المصدر :
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 التوصٌات 
  -١ّب ِغ إٌزبئظ اٌزٟ فٍٖذ ا١ٌٙب ٘نٖ اٌلهاٍخ ٚ ػ١ٍٗ فبٔٙب رٕٟٛ ثّب ٠ٍٟ :برّ

ٕ٘لٍخ اٌؼّبهح فٟ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ثجؼ٘ ِٙبهاد  َاللَبٙوٚهح ر١ّٚٓ اٌّموهاد اٌلها١ٍخ فٟ اٌّواؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ -أ

ٌطٍجخ أّبٛ اٌزفى١و االثلاػٟ  ر١ّٕخ  ٙب فٟ ٚ ٙوٚهح رٛظ١فٚ غ١و٘ب اٌزفى١و االثلاػٟ ِضً اٌطاللخ ٚ اٌّوٚٔخ ٚ االٕبٌخ 

  اٌؼّبهح .

١خ أّبٛ اٌزفى١و االثلاػٟ وج١و فٟ رّٕ أصوثؤبِظ ٍىبِجو ٌّب ٌٗ  فطٛادػٍٝ ا١ٌّّّٖٓ اٌّؼّبه١٠ٓ ثٚوٚهح رٛظ١ف   -ة

 فٟ اٌز١ُّٖ اٌّؼّبهٞ ٚ ر١ّٕخ اٌّق١ٍخ اٌز١ّ١ّٖخ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌفوكٞ ٚ اٌغّبػٟ .

فٟ  ٌلٜ اٌُّّٖ ثؤبِظ ٍىبِجوفطٛاد ّلهٍٟ ِبكح اٌز١ُّٖ ػٍٝ اػلاك ٚ اٍزقلاَ ٌٙوٚهح رٕظ١ُ كٚهاد رله٠ج١خ -ط

 اٌؼًّ اٌز١ّّٖٟ 

 
 المصادر

  ٖٗٔ-8ٔ، 987ٓٔ، اٌى٠ٛذ، 9ٓٔؼ١ٍّخ اإلثلاػ١خ فٟ فٓ اٌز٠ٖٛو" ، ػبٌُ اٌّؼوفخ ػجل اٌؾ١ّل،ّبوو، "اٌ –] 1[

، 99ٔٔ، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ ، االٍىٕله٠خ ،  ٔإٌَّٟ ، ِؾّٛك ػجل اٌؾ١ٍُ ، " ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ٌٍّؼ١١ٍّٓ " ، ٛ] -2[

ٕٖٓ٘. 

]3- [  Horris,R.A., " CREATIVITY IN MARKETING IN : Smith R[ed] Creativity , new york, 

hosting,house,1998,p.43.                                                                                                            

ب١ٌجٙب " ، و١ٍخ أٍ -ئٍزوار١غ١برٙب  -١٘ٚت ، ِؾّل ٠ب١ٍٓ ٚٔلٜ فزبػ ى٠لاْ ، " ثواِظ ر١ّٕخ اٌزفى١و اإلثلاػٟ أٔٛاػٙب ] -4[

 .ٗٔ، ٓ ٕٔٓٓاٌزوث١خ ، عبِؼخ إًٌّٛ ،

 .9ٔ، ٕٕٓٓٓ، كاه ٚائً ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ، ػّبْ ، األهكْ، ٔ، " ِملِخ فٟ اإلثلاع " ، ٛ اٌَوٚه ، ٔبك٠ب ٘ب٠ً   ] -5[

، كاه  ػ١ٍّخ"ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و: ّٔبمط ٔظو٠خ ٚرطج١مبد  اٌؼزَٛ ، ػلٔبْ ٠ٍٛف ٚ اٌغواػ ، ػجل إٌبٕو ، " ] -6[

 .ٕٔٔ، 7ٕٓٓٓ، ػّبْ ،األهكْ،   ٔا١ٌَّوح ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌطجبػخ ٛ

]7- [  Bennet,Neimen,"Digital Media and Language of Vision",University of 

Washington,Design machine group,USA,2003,P.36. 

ب٘بد اٌطٍجخ ٔؾٛ اٌؼٍَٛ " ، اٌطجؼخ االٌٚٝ ، كاه اٌضمبفخ ، ػّبْ ٕٛافطخ ، ١ٌٚل ، " ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ٚ ارغ] -8[

 ،ٕٓٓ8ٓ ،ٖ9. 

كهاٍخ ػٓ َِز٠ٛبد اٌزفى١و  –اٌّموَ ، اٍّبء ِؾّل ، اٌقفبعٟ ، ػٍٟ ِؾَٓ ، " اٌّٙبهح اٌفىو٠خ فٟ اٌؼًّ اٌّؼّبهٞ ] -9[

[ ، اٌغبِؼخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ،  ٖ[ ، اٌؼلك ] 9ٕل ]ػٕل اٌطبٌت اٌّؼّبهٞ " ، ثؾش ِْٕٛه ، ِغٍخ إٌٙلٍخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١ب ، اٌّغٍ

 .ٕٙٔ، ٓ ٕٔٔٓثغلاك ، 

اٌزورٛهٞ، ِؾّل ٚاٌمٚبٖ، ِؾّل،" أٍب١ٍبد ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ: إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك"، كاه اٌؾبِل ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ] -11[

بْ،  ّّ  . 7٘،7ٕٓٓٓػ

[، 7ٕٙاٌزنٚق اٌفٕٟ"، ٍٍٍَخ ػبٌُ اٌّؼوفخ، اٌؼلك ]ػجل اٌؾ١ّل، ّبوو ، "اٌزف١ًٚ اٌغّبٌٟ: كهاٍخ فٟ ١ٍىٌٛٛع١خ ] -11[

 .8٘، ٕٓٔٓٓاٌّغٌٍ إٌٟٛٛ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاألكة، اٌى٠ٛذ، 

]12- [  Morris, C., G., & Maisto, A., A., "PSYCHOLOGY", [10thEd.], Prentice Hall Inc., New 

Jersey,2004,p.46                                                                                                                                

اٌّي٠لٞ، ى١٘و ِٕٖٛه ، "ِملِخ فٟ ِٕٙظ اإلثلاع ]هؤ٠خ ئٍال١ِخ["، كاه اٌٛفبء ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ] -13[

 .9ٕ،99ٕٓٔإٌّٖٛهح، عّٙٛه٠خ ِٖو اٌؼوث١خ، 

"ِملِخ فٟ ِٕٙظ اإلثلاع ]هؤ٠خ ئٍال١ِخ["، كاه اٌٛفبء ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ،  اٌّي٠لٞ، ى١٘و ِٕٖٛه ،] -14[

 .ٔ٘،99ٕٓٔإٌّٖٛهح، عّٙٛه٠خ ِٖو اٌؼوث١خ، 

أٍب١ٌجٙب " ، و١ٍخ  -ئٍزوار١غ١برٙب  -١٘ٚت ، ِؾّل ٠ب١ٍٓ ٚٔلٜ فزبػ ى٠لاْ ، " ثواِظ ر١ّٕخ اٌزفى١و اإلثلاػٟ أٔٛاػٙب ] -15[

 .ٕٗ، ٓ ًٕٔٓٓ ،اٌزوث١خ ، عبِؼخ إٌّٛ

اٌّي٠لٞ، ى١٘و ِٕٖٛه ، "ِملِخ فٟ ِٕٙظ اإلثلاع ]هؤ٠خ ئٍال١ِخ["، كاه اٌٛفبء ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ] -16[

 .ٕ٘،99ٕٓٔإٌّٖٛهح، عّٙٛه٠خ ِٖو اٌؼوث١خ، 

، كاه  ػ١ٍّخ"ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و: ّٔبمط ٔظو٠خ ٚرطج١مبد  اٌؼزَٛ ، ػلٔبْ ٠ٍٛف ٚ اٌغواػ ، ػجل إٌبٕو ، " ] -17[

 .ٕٔ، 7ٕٓٓٓ، ػّبْ ،األهكْ،   ٔا١ٌَّوح ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌطجبػخ ٛ
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 .87، ٕٕٓٓٓ، كاه ٚائً ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ، ػّبْ ، األهكْ، ٔ، " ِملِخ فٟ اإلثلاع " ، ٛ اٌَوٚه ، ٔبك٠ب ٘ب٠ً   ] -18[

]19- [  Morris, C., G., & Maisto, A., A., "PSYCHOLOGY", [10thEd.], Prentice Hall Inc., New 

Jersey,2004,p.46                                                                                                                               

، ١ٔ99ٔخ ، االٍىٕله٠خ ، ، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ ٔإٌَّٟ ، ِؾّٛك ػجل اٌؾ١ٍُ ، " ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ٌٍّؼ١١ٍّٓ " ، ٛ] -21[ 

ٕٓٗٔ. 

]21- [  Taylor, J., "Distance Education Technologies: The Fourth Generation", Australian 

Journal of Education Technology,2000,p.147.                                                                                 

 .ٕ٘ٗ،97ِٓٓٔغلٞ ٚإٌّٙلً، وبًِ ،"ِؼغُ اٌّٖطٍؾبد اٌؼوث١خ فٟ اٌٍغخ ٚاالكاة"، ِىزجخ ٌجٕبْ،ٚ٘جخ ، ] -22[

الكعبي ، سهام مطشر ، " استراتيجيات تنمية التفكير االبداعي " ، بحث منشور ، مقدم إلى الندوة العممية الخامسة ] -23[
 .13،ص21 13وفة ، لمتفكير،مركز تطوير  التدريس والتدريب الجامعي /  جامعة الك

 .7ٗٔ،ٓ ٕٙٓٓٚاٌزٛى٠غ، غيح،فٍَط١ٓ،  ٌٍْٕو آفبق ،ٔٛ اٌزفى١و"، ر١ّٕخ ،" ٚآفوْٚ ٔبئٍخ اٌقئلاه،] -ٕٗ[

]25- [  Alderman,M.Kay, " Motivation for achievement: possibilities for teaching and learning 

",2nd edition,London,2007,p.53. 

]26- [  Duffy, B.,: “Supporting Creativity and Imagination in the Early Years”, Biddles ltd., 

Britain. 1998,p.64.  

]27- [    Christine , S. , " think-pair-share: team up to learn form each other ", the johns hopkins 

university , baltimove , Mary land ,2001,p.23. 

  . ٖٓ،ٓ 999ٔه ، ٔغُ ػجل، " اٌق١بي ٚ االثزىبه " ، وزبة ، و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ ، عبِؼخ ثغلاك ، ؽ١ل] -8ٕ[

شارك [ بمساعدة بيئة الكمبيوتر و المواد البيئية التناولية في تدريس الهندسة  –زاوج –استراتيجية ] فكر  أثرمحمود ،نصر ، "   ] -29[
يجابي المتبادل " ، بحث منشور ، المؤتمر العممي الثالث لجمعية المصرية لتربويات عمى التحصيل و االحتفاظ و االعتماد اال

 .161،ص 2113الرياضيات ، جامعة عين الشمس ، 
رهاصات قرن جديد" ، سمسمة تربوية ، ط –عمران ، تغريد ،" نحو آفاق جديدة لمتدريس "نهاية قرن ] -31[ ، دار القاهرة  1وا 

   .15ص، 2111لمكتاب ، القاهرة ، 

ثؤبِظ ر١ّٕخ اٌمبث١ٍبد االثلاػ١خ ػٍٝ ٍٛجخ اٌؼّبهح " ، اٛوٚؽخ كوزٛهاٖ غ١و  أصواٌقفبعٟ ، ِٖطفٝ وبًِ ، " ] -ٖٔ[

  .ٕٓ٘،ٓ 7ِْٕٕٓٓٛهٖ ، لَُ ٕ٘لٍخ اٌؼّبهح ، اٌغبِؼخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ، ثغلاك ، 

ٍٝ ٍٛجخ اٌؼّبهح " ، اٛوٚؽخ كوزٛهاٖ غ١و ثؤبِظ ر١ّٕخ اٌمبث١ٍبد االثلاػ١خ ػ أصواٌقفبعٟ ، ِٖطفٝ وبًِ ، " ] -ٕٖ[

 .8ٙٔ، ٓ 7ِْٕٕٓٓٛهٖ ، لَُ ٕ٘لٍخ اٌؼّبهح ، اٌغبِؼخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ، ثغلاك ، 

طمبة و  –االستعدادات الشخصية في الطالقة االبداعية لمتصميم المعماري  أثرالطائي ، فرحان عواد جاسم ، " ] -33[
[ ، 2موصل / حالة دراسية " ، بحث منشور ، مجمة الرافدين الهندسية ، العدد ]خريجي قسم الهندسة المعمارية في جامعة ال

 .73،ص 2111[ ، نيسان 18المجمد ]
طمبة و  –االستعدادات الشخصية في الطالقة االبداعية لمتصميم المعماري  أثرالطائي ، فرحان عواد جاسم ، " ] -34[

[ ، 2الة دراسية " ، بحث منشور ، مجمة الرافدين الهندسية ، العدد ]خريجي قسم الهندسة المعمارية في جامعة الموصل / ح
 .88،ص 2111[ ، نيسان 18المجمد ]

استخدام برنامج كورت في تنمية التفكير االبداعي لطالب العمارة " ، بحث منشور ،  أثرامين ، سرى قاسم ، " ] -35[
 .73، ص 2111عدد ] [ ، بغداد ، المجمة العراقية لهندسة و التكنولوجية ، المجمد ]  [ ، ال

دراسة تجريبية عمى طالب  -حسن، نوبي محمد ،" تنمية قدرة الطالقة الفكرية في مراحل توليد االفكار المعمارية ] -36[
، مصر،  5، العدد 33التعميم المعماري بجامعة المممك سعود " بحث منشور، مجمة العموم الهندسية ،جامعة اسيوط ، المجمد 

 .1،ص 2115،  سبتمبر
]37- [   Koehler,Laura ,"The effect self -dialogued strategy on design learning",Austrian 

journal of advanced learning, Rice University vol.[26]no.[3],2007,P.54. 
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]38- [  Koehler,Laura ,"The effect self -dialogued strategy on design learning",Austrian journal 

of advanced learning, Rice University vol.[26]no.[3],2007,P.57. 

]39- [  Hennessy B. Davis, "Brain storm and the development of fluency forms",in R.J. 

strenberg [ed.] ,the nature of creative , Philadelphia press syndicate of university of 

Pennsylvania,2013,P.270. 

رهاصات قرن جديد" ، سمسمة تربوية ، ط –عمران ، تغريد ،" نحو آفاق جديدة لمتدريس "نهاية قرن ] -41[ ، دار القاهرة  1وا 
 .17،ص 2111لمكتاب ، القاهرة ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 لمجموعة الضابطة و التجريبية في االختبار القبلي و البعدييوضح قيم التفكير االبداعي ل ]4[مخطط 
 ]الباحثان  [/ المصدر :
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 ]الباحثان  [/ المصدر :يوضح صور طلبة المجموعة التجريبية في االختبار البعدي  ]5[الشكل 
 

 ]الباحثان  [/ المصدر :اوراق االختبار لقياس مهارات التفكير االبداعي يوضح  ]4[الشكل 
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