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 ستخلصمال
منذ مؤسسات البحث العلمي  لذا دئبت، منذ القدم یشكل مجاال راق للنشاط االنساني الشك في أن التفكیر االبداعي    

اكثر الى النشاط ، فالمجتمع االنساني المتحضر تزداد حاجته باالهتمام به في جمیع انحاء العالم منتصف القرن العشرین 
 االبداعي الخالق الذي ال یمكن تحقیقه من دون تنمیة مهارات و قدرات التفكیر االبداعي بانماط مختلفة 

ورغم ما لقضیة اإلبداع المعماري من أهمیة خاصة في عملیة التصمیم المعماري إال أن هناك خالفًا بین      
المعماري التقلیدي المنقول أو المقتبس، لكن یمكن القول  التفكیرلمبتكر وبین المعماري ا التفكیربین  التباینالمعماریین حول 

  للتفكیرفي أي مجال من المجاالت الحیاتیة قواعد وسمات خاصة تحدد مالمحه، فإن تفكیر نمط بأنه وكما أن لكل 
تصور  یهدف البحث الى ایجادلذا . بداعیةقواعد تحدد مالمحه االله انماط لها هو اآلخر له المعماري في العمل االبداعي 

التي یمكن استخدامها كمقیاس للحكم على مدى توفر انماط  ]التفكیر اإلبداعي في مجال العمارةانماط  مؤشراتواضح عن 
ولهذا فإن البحث ، نماط تلك االاشكال التواصل بین المصمم المعماري و ، و تحدید التفكیر االبداعي في العمل المعماري

استخالص  القسم الثانيبینما یتناول . انماطهالتفكیر و األول نبذة مختصرة عن  القسم؛ یتناول اقسامخمسة  ینقسم إلى
التفكیر االبداعي الثالث فیقدم الدراسة التي تم وضعها في بعدین هما؛  القسمأما . المشكلة البحثیة وأهداف البحث ومنهجه

انماط الرابع یتم مناقشة  القسموفي . یر االبداعي في التصمیم المعماري و مهارات التفك، في التصمیم المعماري و مراحله
 .الخامس واألخیر القسموتأتي االستنتاجات العامة والتوصیات المقدمة في .  التفكیر االبداعي و مؤشراته

  التفكیر االبداعي ، التصمیم المعماري ، المؤاصلة -: الكلمات المفتاحیة
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Abstract 
There is no doubt that creative thinking an area refined human activity since ancient times, 
for that scientific research institutions attented it since the mid-twentieth century , society 
humanitarian civilized increasingly need more to the creative which can not be achieved 
without the development of skills and thinking abilities activity creative different cultural 
norms . Despite the issue of architectural creativity, especially in the architectural design 
process importance, but can say that and also that every thinking in any area of life areas of 
special rules and attributes define features pattern, the to think of the architectural work to 
him is the other his patterns have rules and attributes define features creative. What research 
aims to create a clear vision for patterns of creative thinking in the field of architecture] that 
can be used as a yardstick to judge the availability of creative thinking patterns in 
architectural work indicators, and determine the forms of communication between the 
architect and these patterns, so the search is divided into five parts; the first part deals 
synopsis of thinking and patterns, while Part II deals with extraction and research of the 
problem and research objectives and approach. The third part presents the study that have 
been developed in two dimensions; creative thinking in architectural design and stages, and 
creative thinking skills in architectural design. In the fourth part is the discussion of creative 
thinking patterns and indicators. general conclusions and recommendations made at the fifth 

and final                                                                              
                      creative thinking, architectural design , continue.                  -: Key words    
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 المقدمة -1         

العالم للمبدعین من أبنائه، بكل ما أحرزه من تقدم في العلوم والفنون واآلداب ، وما توصل إلیه من حضارة  یدین
إنسانیة شامخة ،فالتفكیر اإلبداعي مسئول عن الحضارات الراقیة التي توصلت إلیها البشریة على مر العصور ، فإنتاج 

وٕانتاج العصور الحدیثة فیه إبداع كذلك ، فلوال المبدعین وأفكارهم لظلت الحیاة  القدماء في مختلف الحضارات فیه إبداع ،
بدائیة حتى الیوم ، وباإلضافة إلى ذلك فاإلبداع تصاحبه سعادة ، وینمي أذواق الناس ومشاعرهم، والفرد المبدع یقدم لنا 

 .لى الحیاة ، ویسهم في إثرائها بالعمل الجاد إنتاجًا علمیًا أو فنیًا على مستوى عال یسمو بأذواقنا ، ویجعلنا نقبل ع
و نتیجة إلعمال الفكر والجهد الذي بذله اإلنسان بشكل منتظم ومحسوب ، إلى الحد الذي جعل التقدم العلمي في 

 باالستناد یضیفه اإلبداع العقلي لإلنسان  وٕانما كل یوم هناك جدید  -كما كان من قبل  -الوقت الحالي ال یحدث كل فترة 
في العمل  بدائل متعددة ومتنوعة للمواقف المتجددة بانماطه المختلفة في انتاج Creative thinking بداعيالتفكیر االالى 

  . الدعوات الستثمار مهاراته في تنامي انماط التفكیر في مجاالت الحیاة المختلفة المؤثرة في العمارة تزایدتلذا .التصمیمي 
بین الباحثین الذین تعرضوا في كتاباتهم لموضوع التفكیر المعماري على أن التفكیر وتهیئة  وهناك اتفاق یكاد یكون عاماً 

الفرص المثیرة للتفكیر أمران في غایة األهمیة ، وینبغي أن یكون التفكیر هدفًا رئیسًا لمؤسسات التعلیم المعماري ، فهو 
التفاعل بفاعلیة مع أي نوع من المعلومات أو المتغیرات بمثابة تزوید المصممین باألدوات التي یحتاجها حتى یتمكن من 

أهمیة متزایدة كحاجة لنجاح  تعلیم مهارات التفكیر االبداعي في التصمیم المعماريالتي یأتي بها المستقبل ومن هنا یكتسب 
العشرین هو تنمیة في القرن الحادي و  التعلیم المعماريومن ثم فإن الهدف األعلى من .  نتاجهوتطور المعماري  المصمم
بجمیع انماطه و تعزیز اشكال التواصل بین المصمم المعماري و انماط في التصمیم المعماري  االبداعيالتفكیر مهارات 

عن طریق استمراریة التحاور الفكري المستمر بین الطرفیین و باتجاهیین متمثلة بین التفكیر االبداعي في العمل التصمیمي 
 .التفكیر االبداعي المكتسبة و تحدد بمسارات سلوكیة متبادلة لتحقیق نتائج معماریة ابداعیة ذات المصمم و مهارات 

 المشكلة البحثیة -2
 تتمثل في بعدین رئیسیین، هما -:استخالص المشكلة البحثیة 2-1
 في العمارة االبداعفعل : البعد األول 2-1-1

ابتداء  و ،] 27الرازي  ، ص [ ]إحداث الشيء[، أي ]لوجودإخراج الشيء إلى حیز ا[معنى بیفید لفظ اإلبداع لغًة 
 [في القرآن الكریم في كل من سورتي  ]بدیع السموات واالرض  [الشيء او صنعة على غیر مثال سابق ، اذ جاء تعبیر 

َبِدیُع السََّماَواِت َواَألْرِض { 117البقرة}ُكن َفَیُكوُن  َبِدیُع السََّماَواِت َواَألْرِض َوإَِذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما َیُقوُل َلهُ {  ]األنعامو البقرة 
بالمحدث " البدیع " وفسرت كلمة . 101األنعام}َأنَّى َیُكوُن َلُه َوَلٌد َوَلْم َتُكن لَُّه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء وُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم 

ابن  [عالى خالقها ومبدعها ، فهو الذي أنشاها على غیر مثال سابق مبدع ، أي ان اهللا سبحانه وت: والبدیع . العجیب 
 [من كلمة الخلق  ] Creativity or Creativeness [في اللغة االنجلیزیة تشتق كلمة إبداع و ،  ] 47، ص منظور

Creation [  والفعل یخلق ،] Create [  أصله الالتیني]  Creare [ او ینشيء او  ومعناها یخرج الى الحیاة او یصمم
 [كما ورد في قاموس ویبستر  ] Creativity [ان اصل كلمة إبداع  و.  ] 13 ، صعیسى  [. یخترع او یكون سببا 

Webester, 2007,p.89  [  یعود الى المصطلح الالتیني "Kere  " والفعل االنجلیزي . الذي یعني النمو او سبب النمو
، ومن یتصف بهذا الوصف یكون مالكا للقدرات  ] Originate [یؤصل یعني یوجد او یصنع او  ] Create [یبدع 

التشابه  یوجدلذا . ]32، ص حجازي[. یشیر إلى خاصیة اإلبداع او القدرة على الخلق  ] Creativity [واالسم . اإلبداعیة 
و  .ى غیر مثال سابقبین مفهوم االبداع في المعاجم العربیة و االنكلیزیة حیث جاءت بمعنى خلق او ایجاد الشي عل

إبداع _ ]االختراع[في مقابل االقتباس مرادفا لمفهوم  ]إحداث الشيء من ال شيء[في مجال الفلسفة العربیة  یعرف االبداع
إحداث [مقابل االنتحال _ إبداع للصورة أو المادة مع َصنعة_ ]اإلنشاء[، أما في مجال األدب فیكون مرادفًا لمفهوم _للمادة

أما اإلبداع المطلق فهو الخلق وهو صفة من صفات اهللا سبحانه وتعالى، أما ما . ] 114د الرحمن ،صعب ][عمل فني
اصطلح البشر على تسمیته إبداعًا فهو شكل من أشكال النشاط العقلي المركب الذي یتجه الشخص بمقتضاه إلى صورة 

الوحدة " بانهاإلبداع  ]روشكا  [و تعرف . ] 119موریس ،ص[جدیدة من التفكیر اعتمادًا على خبرات وعناصر مسبقة
المتكاملة لمجموعة العوامل الذاتیة والموضوعیة التي تقود إلى تحقیق إنتاج جدید وأصیل وذي قیمة من قبل الفرد أو 

فالحلول على وفق القواعد ، ال یمكن حصر اإلبداع بحل المشكالت، إذ إن اإلبداع یتحدد بوجود إنتاج جدید  و"الجماعة
او ظاهرة ذهنیة متقدمة یعالج فیها الفرد االشیاء و المواقف و  .] 228،ص روشكا [تظمة لیس لها طابع إبداعيالمن
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 ] 33ص ،جملال [بوضح مجموعة حلول سابقة و الخروج بحل جدید بطریقة فریدة اوغیر مالوفة او  المشكالتالخبرات و 

و هذا  ]انتاج ابداعي ، تالیف ،او عمل  [ن قبل و هو اداء ملموس االداء الذي یقم به الفرد المنشىء و لم یقم به احد ماو 
ماجد موریس في كتابه . ویرى د . ] 7كریمان  ، ص  [العمل االبداعي تكون له جدوى كبیرة لخدمة الالفراد و المجتمع 

ز حدود الذات والمكان سیكولوجیا القهر واإلبداع، إن اإلبداع یعتمد على الحدس الذي هو حالة یتم فیها تجاو : الموسوم
حیث إن اإلبداع وفق مثلث القهر، هو تجاوز لقهر الذات ألنه إخراج ذات من ذات، وتجاوز لقهر ]مثلث القهر[والزمان 

المكان ألنه ینطوي على بزوغ موضوع جدید بذاته یغّیر من كثافة المكان، وتجاوز لقهر الزمان ألنه امتداد عمر یبدأ بلحظة 
على الرغم من اعتراف العلماء والباحثین بأن اإلبداع هو نوع من أنواع النشاط العقلي و  .]19روشكا ،ص [المیالد البالغي

ذات مراحل متعددة تبدأ " As Process"فمنهم من تناول اإلبداع كعملیة . للفرد، إال أنهم اختلفوا في طرق معالجته وتحدیده
هم من حدد اإلبداع بالناتج اإلبداعي الذي یتصف بالجدة والندرة وعدم ومن. عمومًا باإلحساس بالمشكلة وتنتهي بإشراق الحل

وهناك عدد من العلماء الذین تناولوا اإلبداع من خالل العوامل المعرفیة وغیر المعرفیة التي  ،الشیوع والقیمة االجتماعیة
 .]135نشواتي، ص[تتدخل في تكوینه 

ي تناولت مفهوم الشخصیة اإلبداعیة؛ ألن أصحاب هذا االتجاه قد وربما كان االتجاه األخیر من أهم االتجاهات الت
حددوا عددًا من القدرات العقلیة التي تتدخل في تكوین الفرد ذي الشخصیة اإلبداعیة، وعددًا من السمات غیر العقلیة 

أم ال، األمر الذي  ابداعیا المرتبطة بهذه القدرات، بحیث یمكن التعرف على األفراد ذوي التفكیر اإلبداعي سواء حققوا ناتجاً 
 .]9ص ،عبد الرازق [. یساعد على اكتشاف المتعلمین ذوي الطاقات اإلبداعیة، فیعمل على رعایتها وتطویرها

وهكذا . قد اقترن الخیال باإلبداع، والعكس صحیح، فاإلبداع یستلزم استمرار توقد الخیال مع ضرورة مرونة األسلوبو  
قلما تعادل ما یتحقق فعًال ألن ما یتحكم في العمل هو ذلك الضغط المستمر والملح من الفكرة  فان فكرة الفنان عن العمل

 ]الخ.. جسمیة، ونفسیة، [و لإلبداع انواع باختالف الخصائص . ] 116موریس ،ص[كي تتحقق من خالل أدوات المبدع
ع الفني، لكن هناك مجاالت كفن العمارة یلتقي التي تشتمل علیها الطبیعة اإلنسانیة ، فاإلبداع العلمي یختلف عن اإلبدا

 . ]123روشكا ،ص [.فیها اإلبداع العلمي مع اإلبداع الفني
حیث ان  ، محددةو یذكر موران ان االبداع الحقیقي فردي لكنه ال یستطیع ان یكون فاعال اال في شروط ثقافیة 

ثقافتهم و لیكشفوه و یطوره كي یدخلوه في ثقافتهم و  المعماریین هم اشخاص یستخدمون ثقافتهم لیعبروا عما هو غائب عن
موران   [)للتصور –للتخیل  -للتجاوز  -لمقاومة الطبع  (وهي اما  )المعماري المبدع  (هنالك مؤهالت ثقافیة متباینة للفرد 

اضطراري ال و ثقافي تعددي وتحاوري و نزاعي  وفقلتعبیر اباالعتماد على الحریة الفكریة بامكانیة  ] 73، ص  4،ج
 .] 122موران  ،  ص  [تقتضي فقط ظروفا تصیر تساهله مع الوقت و لكنها تقتضي ایضا ظروفا دینامیة 

نشاط عقلي یحدث بالتكامل مع مجموعة من العوامل الذاتیة و الموضوعیة في العمارة هو ان االبداع  لذا یتوضح
الفرد و االخرین ، باالبتعاد عن الطرق التقلیدیة مع استمرایة النتاج افكار جدیدة و اصیلة و حلول قیمة و نتائج ترضي 

 .تدفق الخیال و مرونة االسلوب ضمن سیاق ثقافي تعددي تحاوري و ظروف دینامیة 
 

 فعل التفكیر في العمارة: البعد الثاني  2-1-2
في  ]التَّْفِكیرُ [حیة ، لذا یعرف و لتحدید مفهوم التفكیر لدى المصمم البد من التوغل في التعاریف المعجمیة و االصطال

جاء في لسان العرب البن منظور و  .]84وهبة  ، ص [. للتوصل ِإلى حلِّها ما ِإعماُل العقِل في مشكلة ب: المعاجم العربیة
ابن  [ ِفیِه َوإِْمعاُن النََّظِر ِإْعَماُل الِفْكِر  اي ]التَّْفِكیُر ِفي اْلَمْوُضوِع  [و قیل  ]التأملهو : التفكیر[و  ]فكر[للفعل التفكیر اسم "

بمعنى التفكیر و التامل و توجیه الذهن نحو حالة  ]Thinking [اما في المعاجم االنكلیزیة تعرف كلمة.  ]84منظور ، ص
للفعل  ]noun[و هي اسم  ] ]the process of using one's mind to consider or reason about somethingمعینة  

]think [ى فكر او تأمل او اعتقد بمعنى ممارسة نشاط ذهني معین بمعن]have a particular opinion, belief, or idea 
about someone or something[ [] Shipley, 1970,p.156[  لذا یوجد التشابه بین مفهوم التفكیر في المعاجم العربیة ،

غیر أن لعلم النفس المعرفي . هني للوصول الى حل لمشكلة ما و االنكلیزیة حیث جاء بمعنى التأمل و ممارسة النشاط الذ
]Cognitive Psychology[  فهما أخر للتفكیر، وذلك عندما یشبه ما یقوم به الدماغ في التفكیر؛ بالعملیات التي یقوم بها

ثم یبدأ  ]Coding[فرات الحاسب في نظام معالجة المعلومات، فالحاسوب بهذا النظام یستقبل المعلومات ویمثلها برموز أو ش
      Mental[التعامل مع هذه التمثیالت، وعلى ذلك یكون التفكیر عبارة عن عملیة معالجة تتابعیة للتمثیالت الذهنیة 

Representations [ ] عملیة معرفیة تحدث في العقل [التفكیر بالسلوك بانه  ]وهیب [و یربط . ]  477، ص الوقفي
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 ]الجمل  [، و یحدد ]32-11، ص وهیب [ ]م أو إدراك ظاهرة ویستدل علیه بشكل غیر مباشروتؤدي إلى سلوك موجه لفه

عملیة واعیة فردیة لكنها ال تتم معزل عن البیئة المحیطة بل تتاثر بالسیاق االجتماعي و [التفكیر بالبیئة المحیطة فهو 
سلسلة من  [التفكیر بوجود المثیرات المحیطة بانه  ]جروان  [، و  یحدد  ] 25، ص الجمل  [ ]السیاق الثقافي الذي تتم فیه

 ][النشاطات العقلیة التي یقوم بها الدماغ عندما یتعرض لمثیر یتم استقباله عن طریق واحدة او  اكثر من الحواس الخمسة 
 ]المصمم  [قوم الفعالیة التي ی[یربط التفكیر لدى المصمم بحل المشكلة التصمیمیة بانه  ]الحداد[، اما] 43، ص جروان 

محور لفي تنظیم افكاره حسب المنطق و المنهج المناسب لطبیعة المشاكل التي یواجهها لیخرج بالنتائج و الحلول المناسبة 
 ] 6ابراهیم  ، ص  [ -:و للتفكیر نمطیین اساسیین هما . ] 45ص الحداد ، [ تلك المشكلة

 -:ر قائم على البرهان و یتضمن عدة صور و كما یلي و یكون غی: ]غیر العلمي في التفكیر [النمط االول  -
 . یعتمد الخیال غیر القابل للتبریر على أساس عقلي و غیر حقیقیة   وهو ربط أفكار الفرد بروابط: -:التفكیر الخرافي - أ

   جتماعیة وهو تفكیر یحكم على الفوریة والتلقائیة وقد یرجع سبب تبنیه إلى أسالیب التنشئة اال  -:التفكیر التسلطي  - ب
 الخاطئة وهو تفكیر مغلق ویتمسك صاحبه باألفكار المتطرفة     

 اآلخرین ویغیر افكارویتصف صاحبه بالمرونة وعدم الجمود والقدرة على استیعاب  -:التفكیر المسایر او التوفیقي  - ت
 .طریقا وسیطا یجمع بین طریقته في المعالجة وأسلوب اآلخرین فیها  من أفكاره لیجد

یتطلب من الفرد ان یمارس عملیات التخطیط والمراقبة والتقویم لتفكیره بصورة مستمرة كما   :یر ما وراء المعرفي التفك - ث
 یعد من أنماط التفكیر الذاتي المتطور والذي یتعلق بمراقبة الفرد لذاته وكیفیة استخدامه لتفكیره 

 یحقق حاجة لناصر یتم استدعاؤها في قالب جدید عدة ع یعتمد على تمثیل-: Creative Thinkingالتفكیر اإلبداعي  - ج
 دة و ال یتحدد بالقواعد و عادة ما ینتهك مبادى موجو .محددة أو التوصل الى نواتج أصیلة لم تكن معرفة سابقا     
 .ال یمكن بنتائجه و  المنطقیة      

 استنتاج النتائج من خالل الربط بین  وألشیاء، ا ةالبحث عن المعاني من خالل مالحظ یعتمد على : النمط التخیلي  -ح
 .و یقع ضمن التفكیر المبتكر  .المواقف، والقدرة على التأمل والتفكیر العمیق     

  قائم على البرهان والتجربة ویستخدمه اإلنسان في معالجة مواقف مجبرة واستقصاء :  ]العلمي في التفكیر[النمط الثاني  -
 -:و یندرج تحته صور عدیدة و كما یلي مة في نطاق مسلمات عقلیة واقعیة المشكالت بمنهجیة سلیمة منظ   

    استخالص ویعتمد على الدقة في مالحظة الوقائع من اجل مناقشتها وتقویمها  -:Critical Thinkingالتفكیر الناقد  - أ
 ]63،صموران [.، و یتحدد بالقواعد المنطقیة و یقع ضمن التفكیر التجریبيالنتائج 

    یعتمد على المنطق من حیثو یقوم صاحبه على استنتاج صحة حكم معین من أحكام أخرى  : ر االستداللي التفكی - ب
 ]15، ص صالح[  .أن تطبیقه لقواعد عامة صحیحة في البرهنة على صحة القضایا الخاصة 

 استرجاعه عندما یتطلب امر ما لیتم یتطلب مخزونًا معرفیًا منظمًا مدمجًا في بناء الفرد المعرفي : االسترجاعيالتفكیر  - ت
 ]Costa,,p.37 [.و یقع ضمن التفكیر المبتكر  انتباهًا مستمرًا لتحقیق الهدف ،و یتطلب    

 .في حل مشكلة محددة و یقع ضمن التفكیر المبتكر التأمل عند النظر إلى العالم یعتمد على  -:التفكیر التأملي - ث
      فرد بین المثیرات واالستجابات في المواقف المختلفة التي تواجه   لربطیعتمد على ا -: التجریبي التطویريالتفكیر  - ج

 .التي تساهم في تطویر الحلول المقدمة لحل مشكلة ما ویأتي نتیجة التكرار والمحاولة والتعلم  ما   
     د على االستنباط تفكیر موجه یتم فیه توجیه العملیات التفكیریة الى أهداف محددة ویعتمب یتمثل -:التفكیر الشامل  - ح
 واالستقراء لكي یصل الفرد لحل مشكلته      
     عن طریقوالعالقات  عناصرهاإدراك  باالعتماد علىفجأة لمشكلة ما یصل فیه الفرد الى حل  -:التفكیر أالستبصاري    - خ
 االستبصار       
  ستكشافیما ذاتیا لعملیة التفكیر ویسعى إلى االأنه التفكیر الغني بالمفاهیم والذي یتضمن تنظ-:التفكیر عالي الرتبة   - د

 والتساؤل خالل البحث والدراسة او التعامل مع مواقف الحیاة المختلفة    
   م الخارجي من اجل تكوین المفاهيیعتمد صاحبه على استخدام وسائط رمزیة للتفاعل مع العال -:التفكیر التصوري  - ذ

 . ویرتبط بقدرة الفرد على التفكیر المجرد
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یقوم به الفرد عندما یواجه  واعیة عملیة عقلیة معرفیةیتوضح مما سبق ان مفهوم التفكیر لدى المصمم یمثل 

تبنى على محصلة موقف ما یحتاج الى تفسیر للوصول الى الحل السدید من خالل تنظیم خبراته بطریقة جدیدة ،و 
و والتحدید والتقییم و التخیل كذلك العملیات العقلیة كالتذكر العملیات النفسیة األخرى، كاإلدراك واإلحساس والتحصیل، و 

 . اصدار االحكام لتخرج بمعلومات جدیدة تساعد الفرد في تنظیم افكاره ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهه 
و یتمركز  و ان للتفكیر انماط و صور عدیدة یمكن ان یسلك الفرد احدى هذه الصور عندما یسعى لحل مشكلة ما ،

موضوع الدراسة الحالیة حول احد انواع التفكیر و هو التفكیر االبداعي الذي یدفع نحو االبداعیة و الذي یرتبط تنمیته 
 .بانماط تفكیریة اخرى كالنمط التخیلي و التاملي و االسترجاعي و النمط التجریبي التطویري و النقدي كما ستتوضح الحقا 

- :لعناصر التي توصف بانها اللبنات االساسیة و من اهم هذه العناصر بعض اللتفكیر في العمارة 
  تمثل القالب الذي یصب فیه تفكیر الفرد و تتكون فیها الفكرة من عدة رموز هي الكلمات و الصور : ]Language[اللغة  -

ل حدوث شي ما ، و ان معرفة الفرد الذهنیة ، و الرمز المثیر یمثل شیئا معینا تمثیال ذهنیا و االشارة المثیرة توضح احتما
 .تنظم وفقا للتنظیم اللغوي الذي یستخدمه  

،  تمثل تكوین عقلي ینشا عن تجرید خاصة او اكثر و من مواقف متعددة لتشكل عنصرا للتفكیر: ]Concepts[المفاهیم  -
 .  ] 27، ص  عبید  [عملیة المعایرة والمقارنة والحكم الذي یجري في الذهن و تعتمد على 

تعد التمثیل الشكلي للمفاهیم المتولدة في المرحلة السابقة و قد یكون عدة صور شكلیة متنوعة تعبر : ]Images[الصور  -
ومن ناحیة أخرى فالصور الواضحة الثابتة قد یكون لها من السیادة والتسلط على الفكر ما یجعلها تحول عن مفهوم واحد ، 

ویشیر مك جنتي . ]Hellige ,p.273 [ریة للتفكیر المبدع، فیصبح الفرد أسیر تصوراته دونه ودون عملیات التحویل الضرو 
]T. McGinty[  إلى أهمیة المخیلة]Imagery[   في تشكیل التصورات لدى المصمم المعماري على وجه الخصوص، التي

لتصورات بوصفها تالفات لنوعین من تلعب دورا مهما في عملیة التحاور التي تجري بین المصمم وأفكاره، ویشیر إلى هذه ا
التي هي عبارة عن عناصر فكریة محددة، وصلدة ناتجة عن الفهم، أو  ]Ideas[العناصر الفكریة، تتمثل األولى في األفكار

 التي ]Notions[المالحظة، أو الحدس، والتي غالبا ما تتعلق بالبنیة العامة للمشكلة، وتتمثل الثانیة في التلمیحات الفكریة 
من سابقتها، وغالبا ما تتعلق برؤیة معینة  ]Random[هي عبارة عن صیغ فكریة واهیة وأقل صالدة، وأكثر عشوائیة 

و ان هذه المخیلة ترتبط بمفهوم التخیل الذي یعتمد على .]McGinty ,p.214 [لموضوع خاص في المشكلة التصمیمیة 
على المصمم  بقابلیة ]B. Tversky[الباحثة تفرسكي  الله توكدالذي من خ ]اللغة [ذاكرة المصمم بوجود عنصر التفكیر 

إجراء عملیات خلق األشكال في مخیلته، عندما یحاول فهم، أو إدراك المعضالت البصریة ، وان تلك الصور الذهنیة 
]Mental Images[  غالبا ما تقوم بالنسبة له، مقام اللغة المحكیة بالنسبة لآلخرین]  Tversky ,p.211[  و في جانب ،

أثناء عملیة التحلیل، یكون الفكر  نجد فيعندما  ینظر إلى الفعالیة التصمیمیة في جانبیها التحلیلي والتركیبي ،  اخر و
في أثناء عملیات  التركیب یكون الفكر موجها و  متجها نحو استیعاب المعطیات المطروحة من خالل المشكلة التصمیمیة

، و بعد  ]Laseau ,p.100 [بعدة صور شكلیة  الرسالة التصمیمیة، بعناصرها، ومكوناتهانحو بناء المفاهیم،  وتألیف 
،  ]116،صابو حطب [التقلیص باالعتماد على التقییم و المقارنة التخاذ القرار المناسب  توسیع تحري الفرص تبدا عملیة

 .)1( المخططالحظ 
اللغة و المفهوم و [لم یتوفر فیها اهم عناصره وهي  مما سبق انه ال یمكن حدوث عملیة التفكیر اذا یستنتجو  

فبینما یعتمد االول على عن بعضها مختلفة حالة من الحاالت الثالثة السابقة اضافة الى ذلك فان ادوات كل ، ]الصور 
ي على یعتمد الثانبینما ما متوفر في الذاكرة من خبرة ومعرفة بالحالة وما یمكن ان یحصل علیه من معلومات خارجیة 

اما .عملیة المعایرة والمقارنة والحكم الذي یجري في الذهن بناءا على ما قررته المرحلة االولى من معاییر تقیمیة
 )2(المخططالحظ  .المرحلة الثالثة فتمثل تمثیل شكلي لالحكام الصادرة من المرحلة السابقة 
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قدرة  ]التذكر [صنف بلوم مهارات التفكیر في المجال المعرفي الى ستة مستویات، حیث تمثل المستوى االول المعرفة و 
على فهم معنى المصمم فهي قدرة  ]الفهم[على المالحظة واسترجاع أو تذكر مادة سبق تعلمها ، و المستوى الثاني  المصمم

على استخدام المواد المتعلمة  المصممحیث قدرة  ]التطبیق [لحقائق، و المستوى الثالث المادة، واستیعاب المعلومات وٕادراك ا
على تحلیل  المصممفهي قدرة   ]التحلیل [في مواقف جدیدة و توظیف المعلومات والبیانات بصورة فاعلة، و المستوى الرابع 

، واالفتراضات واألبعاد والتفصیالت، والتحقق منها، المادة إلى عناصرها من أجل فهم بنائها التنظیمي والتعرف على األجزاء
على تجمیع األجزاء لتكوین بناء أو نمط جدید،و المستوى السادس  المصممتمثل  قدرة  ]التركیب[و المستوى الخامس 

التنبؤات على إصدار حكم على قیمة المادة بالنسبة لهدف معین و تقویم األخطاء والمغالطات و  المصممفهي قدرة  ]التقویم [
التحلیل [و ان المستویات الثالثة االولى تمثل مسستویات التفكیر الدنیا ، اما المستویات الثالثة االخرى. والوسائل والنهایات

فمن خالل هذه .  ]61، ص  صوافطة  [ فتمثل مستویات التفكیر العلیا التي تساهم في االبداع  ]التقییم  –التركیب  –
في هذا المجال، إیجاد نوع من العالقة بین أفعال التفكیر التي یقوم بها الذهن، وما بین عملیات حاول الدارسون التصنیف 

 ).3( المخططالحظ .اإلنتاج في العمارة، من خالل الربط بین آلیات التفكیر، وما بین مراحل الوصول إلى حل المشكلة التصمیمیة
نیة التي تبدو في كثیر من األحیان غیر متواترة، وال تعمل وفق ولما كانت العملیة التصمیمیة مزیجا من األفعال الذه 

وعلى الرغم من أن نموذج . آلیة موحدة،  فان الصعوبة تكمن في إیجاد مثل هذه االرتباطات لكل مرحلة من مراحل اإلنتاج
 ]تحلیل، والتركیب، والتقییمال[بمراحله المعروفة في  ]Asimow[ما طرحه  نموذج أسمو  یتشابه بلوم لمستویات التفكیر العلیا

المراحل مع بعضها  البعض، وعدم وجود حد فاصل بین كل منها بشكل واضح كان العامل األساس في زیادة  بتداخل
أن عملیة التصمیم تتضمن تداخل ثالثة أنماط فكریة تتمثل  ]J. Zeisel[بین زیسل  ذال. صعوبة إیجاد مثل هذا االرتباطات

 [التي تتقابل مع مستویات التفكیر العلیا  ]Testing[، واالختبار]Presentation[، والعرض ]Imagination[في التخیل 
مع جسم  ] Heuristic Catalyzed[مع نوعین من المعلومات هما المعلومات المحفزة للخیال  ]التقییم  –التركیب  -التحلیل

بتقدم الفعل التصمیمي، ویتم عن  ]Spiral[ي یسیر بشكل لولب ]Corpus Knowledge for Checking[معرفي للتحقق 

 نموذج عناصر التفكیر و المفردات  :) 2(المخطط 
 ] Hellige,1995,p.278 [: المصدر/المرتبطة بھا 

 اللغة

 المفھوم

 الصور

 عملیة التفكیر

 الذاكرة

 المقارنة و الحكم

 التمثیل الشكلي

 
 /تفكیر التصمیميالتقلصیة والتوسعیة في ال :)1(المخطط 

 ] 116، ص1978ابو حطب ،  [: المصدر
 

 التذكر
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.  ]Zeisel,p.12 [طریق سلسلة من تطابق المفاهیم باالنتقاالت اإلبداعیة وتتعمق فیه مسؤولیة المصمم تباعا بتقدم زمن المهمة 

  . )4( المخططالحظ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ]التخیل و العرض و االختبار  [المعماري تتالف من ثالثة انماط فكریة هي  مما سبق ان عملیة التصمیم یستنتجو 
التي تودي الى االبداع بوجود نوعیین من  ]التقییم  –التركیب  –التحلیل  [و التي تتطابق مع مستویات التفكیر العلیا 

و قد ارتبطت مستویات .بداعیة المعلومات احدهما محفزة للتخیل و الثانیة تساهم في تقییم البدائل لالستجابات اال
التفكیر العلیا التي تعرف بمستویات التفكیر االبداعي بانماط معینة للتفكیر االبداعي التي تختلف عن بعضها البعض 
بمؤشرات محددة تبنى على مهارات و قدرات التفكیر االبداعي لدى المصمم في العمل التصمیمي لتشكل جسور تواصل 

  .التفكیري االبداعي الذي یتبناه بین المصمم و النمط 
 

 المشكلة البحثیة 2-2
 [التفكیر االبداعي من  مثلثركائز   بین ماالتكاملیة  بشكل رئیسي في العالقة تحددت المشكلة العامة في البحث  

ح عن عدم وجود تصور واض[ -:من خالل طرح المشكلة البحثیة التالیة  ]االنماط التفكیریة لها و  مهارات و قدرات
 ]اشكال التواصل لدى المصمم اتجاهها ماهیة مؤشرات انماط التفكیر االبداعي في التصمیم المعماري و 

 

 

 نموذج زیسل لمسار العملیة الفكریة : )4(المخطط 
 ] Zeisel,1984,p.12 [: المصدر/إلنتاج التصمیم 

 

 
 لمسار االبداع ضمن العملیات العقلیة  نموذج بلوم :)3(المخطط 

 ] ]62، ص  2008صوافطة ،   [: المصدر/إلنتاج التصمیم 
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 اهداف البحث 2-3

 :یهدف البحث إلى ما یلي
التفكیر االبداعي في التصمیم المعماري ، و بیان ماهیة اعتمادیتها على المهارات و انماط اعطاء صورة واضحة عن  -1

 . داعیة لدى المصمم القدرات االب
المصمم اتجاه انماط التفكیر  تواصلمؤشرات انماط التفكیر االبداعي في العمل التصمیمي و ماهیة اشكال  أیجاد -2

 .االبداعي في العملیة التصمیمیة 
 منهج البحث 2-4

- :لتحقیق االهداف فإن البحث یعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي من خالل ما یلي 
مفاهیمیة عن مفهوم التفكیر االبداعي في التصمیم المعماري و تحدید مراحله و خصائصه و بیان مهارات طرح نظرة  -1

 .و قدرات التفكیر االبداعي في العمل التصمیمي 
اصلة المصمم ؤ بناء اطار مفاهیمي عن انماط التفكیر االبداعي في التصمیم المعماري و ماهیة مؤشراته و اشكال م  -2

 .فكیر االبداعي في العملیة التصمیمیة اتجاه انماط الت
 طرح االستنتاجات النهائیة للبحث -3
 االبداعي في التصمیم المعماري التفكیر -3
  -:أساسیین و كما یأتي ن یبعدفي تمثل ت

  و خصائصه مفهوم التفكیر االبداعي في التصمیم المعماري: البعد األول 3-1
من خالل  یعتمد على الخیال النشط فى القیام بتركیبات جدیدة لم یسبق إلیهایر یعد التفكیر االبداعي من ارقى انواع التفك

الفرد على التفكیر الحر الذي  اتقدر ” محمود منسي  أنه  و یرى ، ]134-81ص،عبد الحمید[االستجابة لمنبه خارجي ما 
یمكنه من اكتشاف المشكالت ومن إعادة صیاغة عناصر الخبرة في أنماط جدیدة بالنسبة للفرد نفسه وللمجتمع الذي یعیش 

صادق التفكیر  وویعرف كل من أبو حطب  ، ]235 ،ص منس[“یمكن التدریب علیها وتنمیتها  اتفیه ، وهذه القدر 
فئة من سلوك حل المشكلة وال یختلف عن غیره من أنماط التفكیر إال في نوع التأهب أو اإلعداد الذي ” اإلبداعي على أنه 

 . ]628،صابو حطب و صادق[“یتلقاه الفرد 
بین األفكار على التخیل او اختراع أشیاء جدیدة عن طریق التولیف المعماري  قدرات المصممانه  ]هارز [بینما یرى 

بأنه مزیج من الخیال والتفكیر العلمي المرن، لتطویر فكرة  ]الحمادي [و یرى .  ]  Harris,p.43 [. وتعدیلها او تغییرها 
قدیمة أو إیجاد فكرة جدیدة، مهما كانت الفكرة صغیرة، ینتج عنها إنتاج متمیز غیر مألوف، یمكن تطبیقه 

للتعلم و استدعاء  المصممین المعماریینالنوع من التفكیر في استثارة دافعیة  و یعمل هذا. ]27الحمادي ،ص[واستعماله
 ]97، ص  السرور [معلومات جدیدة و افكار نادرة الیجاد حل او تفسیر ممیز لظاهرة معینة 

ة سابقة من خبرة معرفی هاوتعدیل لدى المصمم المعماري أنه عملیة ذهنیة یتم فیها تولید األفكارفیرى  ]العتوم  [اما 
انه تفكیر في نسق مفتوح یتمیز "  ]الطیطي [و یرى . ]112، ص العتوم واآلخرون [ وموجودة لدى الفرد الضاءة الحل 

بینما یرى السرور بانها . ]23، صالطیطي  [" اإلنتاج فیه بتنوع اإلجابات المنتجة والتي ال تحددها المعلومات المعطاة 
شكالت ، مع ادراك الثغرات والمعلومات والبحث عن الدالئل للمعرفة ، ووضع عملیة یصبح فیها الشخص حساسًا للم

و یتطلب هذا النوع من التفكیر توافر .  ] 19، ص السرور  [الفروض واختبار صحتها ، ثم اجراء التعدیل على النتائج 
  ] 124النجار ، ص حاته و ش [امكانیات و مناخ اجتماعي و نفسي مناسب یحیط بالفرد لیتیح سلوكا ذا مواصفات خاصة 

أن هناك عالقة طردیة بین اإلبداع والتفكیر اإلبداعي ؛ فاإلبداع منتج في حین أن التفكیر  ] بد العزیزع [و یرى 
اإلبداعي عملیة ، وبقدر ما تكون براعة العملیة یكون للمنتج تمیزه وأثره ، فالعالقة بینهما هي عالقة الشيء بأصله أو 

و یمكن النظر الى . ]19 ،ص بد العزیزع[. لنهایة عالقات جدیدة بین األشیاء المالئمة لموقف معین عالقة البدایة با
التي تتطلب من الفرد بذل نشاط في موقف  -:]عملیة االبداع [اوال   -:طبیعة التفكیر االبداعي من خالل العناصر االتیة 

و تجریبها من اجل الوصول لحل لتلك المشكلة ، و ثانیا معین من خالل تحدید المشكلة او اوجه النقص و فرض الفروض 
و یقوم الفرد باعادة ترتیب خبراته النتاج اشیاء جدیدة غیر مالوفة و صحیحة في ضوء معاییر معینة ،  ]الناتج االبداعي  [

      . جعة على االبداع و تمثل المجتمع الذي یحیط بالفرد و یهیى له الفرص المناسبة و المش ]البنیة االبداعیة  [و ثالثا 
 ] 39، ص   صوافطة [
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عملیة عقلیة هادفة تعمل على استثارة دافعیة ”:بأنه المعماري  للمصممتعریف التفكیر اإلبداعي وفي ضوء ما سبق یمكن  

في  اكتشاف المشكالت والمواقف ومن إعادة صیاغة الخبرة و البحث في االفراد للتعلم و استدعاء معلومات جدیدة للتقصي
و الفروض  عن طریق تقدیم أكبر عدد ممكن من االستجابات التفكیر العلمي المرنالنشط و باالعتماد على الخیال أنماط جدیدة 

 .بتوافر امكانیات و مناخ اجتماعي و نفسي مناسبغیر المألوفة ، واختبار صحتها ، ثم اجراء التعدیل على النتائج ال المتنوعةو
یحفز لتخیلیة  قابلیةیتطلب في التصمیم المعماري التفكیر االبداعي   یر االبداعي یالحظ انو من جانب خصائص التفك 

  -:ُمثِّل التفكیر اإلبداعي بمحورین هما وقد  ] 3، صالحیزران  [.العقل للتمدد في البحث عن أفكار متعددة للحل
ار، ونتاج الوظیفة الالشعوریة للشخصیة المحددة الذي یمثل التدفق الحر لألفك -:المحور االول هو المحور الخیالي:اوال 

، "فنتازیة"وفي هذا النوع من النشاط یطرح الفنان فرضیات كثیرة ومقارنات وتخیالت وحاالت . من قبل الحالة الدافعیة
 . ویجاهد غالبًا في الوصول إلى أهداف لیست واضحة ومفهومة تماماً 

الذي یمثل التنظیم المتقن والسیطرة على البیانات والمعلومات العلمیة  -: المحور الثاني هو المحور الواقعيثانیا   
یسمى الجزء األول . أن الدماغ اإلنساني بطبیعته یتكون من جزئین یكمل بعضهما اآلخرو . ] 88،صصالح  [.والسببیة

 . الخ.....و المشاعربالمخ األیمن، وهو یعنى بالخیال واإللهام واأللوان واألحالم 
  ، وكال الجزءان یمدان )1الشكل  (ن أن الجزء األیسر یهتم بالمنطق والترتیب والتنسیق والكلمات واألرقام والتحلیلفي حی 

التفكیر و نستنتج مما سبق ان . ] 4الحیزران ، ص [. بطاقة تفكیر عالیة، وذلك للحصول على أفضل النتائج الفرد
 .لیمدان الفرد بطاقة تفكیر عالیة  رونة عالیة من التفاعل بینهمااإلبداعي یجب أن یتضمن خبرة الخیالي والواقعي بم

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 مهاراتهو  التفكیر االبداعي في التصمیم المعماري مراحل: البعد الثاني  3-2
بغیة  يبمهمة التصمیم المعمار منذ منتصف القرن العشرین، یحاول الباحثون الكشف عن مجامیع الفعالیات المرتبطة    

التصور المسبق أو نمذجة التصمیم بانه  ]C. Jones[جونز  عرفزیادة فهمها ومعرفة مداها في التفكیر اإلنساني، وی
 الشيء المراد صنعه أو عمله قبل صنعه لمرات كثیرة كلما كان ذلك ضروریا للشعور بالثقة حول النتیجة النهائیة 

 ] Jones ,p.4[  من إیجاد شيء جدید ومفید والذي لم یكن موجود مسبقافعالیة خالقة تتض، كما تعرف]   ، عبد الحمید
یستطیع المصمم من خاللها التوصل إلى حلول تتعلق بالمشاكل التصمیمیة التي یواجهها، وهي او عملیة فكریة . ] 32ص 

بات الجانب  المعیاري و بمتطل لمتمثلةاالتصمیمیة  تتمثل المشكلة.بذلك تتضمن وسائل وسبل التوصل للقرارات التصمیمیة
و المعبر  ]المتانة  –المنفعة  –بالجمال  [االهداف االنسانیة كاالهداف المعماریة الثالثة لفتروفیوس و الممثلة  الحاجات او

المتضمنة لفضاء المشكلة و الذي  ] Task Environment [عنها في منهجیات التصمیم المعماري باسم البیئة المفترضة 
 . من المتطلبات الثقافیة و الوظیفیة و الجمالیة و التقنیة یضم العدید 

، واإلجراءات العملیة، العقلیةمعقدة تتضمن جملة من األفعال فكریة ملیة المعماري هو علذلك یتضح مما تقدم أن التصمیم 
مترابطة من األفكار  مجموعةلفیما بینها  المتداخلةتهدف إلى خلق وحدة كلیة شاملة بإمكانها السیطرة على أنماط معلوماتیة 

 عملیةعقلیةهادفة[و یتمثل التفكیر االبداعي في التصمیم المعماري بانه .لغرض طرح رؤیة مستقبلیة من معطیات آنیة
اكتشاف المشكالت  تعمل على استثارة دافعیةالمصممین للتعلم و استدعاء انماط معلوماتیة جدیدة للتقصي و البحث في

عن طریق  المرنالتفكیر العلمي باالعتماد على الخیال النشط و یاغة الخبرة في أنماط جدیدة والمواقف ومن إعادة ص
  ]و اختبار و تقیمها ، یحقق المتطلبات المعماریة ألطراف العمل المعمارىمتنوع و متمیزنتاج معمارى عدد من االستجابات إل تقدیم 

 
 األیسر

 
 المنطق، التحلیل
 األرقام، النظام

 النقد

 
 األیمن

 
الالمشاعر، الخی  

 األلحان، الفضاء
 اإلبداع

 نمطي التفكیر الخیالي و المنطقي في  :)1(الشكل 
 ]4،ص2002الحیزران ، [: المصدر/لدماغ االنساني ا
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 )5( مخططالالحظ   -:بما یأتي مراحل التفكیر االبداعي في التصمیم المعماريتتضمن و 
وهى مرحلة تفهم المشكلة التصمیمیة، وتتضمن تعریف المشكلة المطلوب حلها وتوضیحها  -:]First Insight [التبصر - أ

مع تعهد بحلها، وهذه الفترة قد تبقى لمدة ساعات أو أیام وربما أعوام، كما أن مجهودا كبیرا یبذل فى هذه المرحلة فى فهم 
 ] 104،صموریس [] .المشكلة بعمق

من - M.I.Stein" شتاین"یتفق الباحثون على أن هذه المرحلة أولیة وضروریة باستثناء  -:Preparation[ ]اإلعداد -ب
الذى الینفیها، ولكنه یعتبرها كطور تحضیرى لعملیة اإلبداع، دون أن یجعل منها جزءا مندرجا فیها، والتى  -علماء النفس

، حیث أن أى فعل إبداعى یستلزم تحضیرا واعیا وقویا لفترة طویلة، وهذا التحضیر یكون عاما تبدأ حسب رأیه بالفرضیة
، بینما التحضیر الخاص فهو یرتبط ]العمارة مثال[وخاصا، أما التحضیر العام فهو یتعلق باالختصاص كفرع من العلم 

لمرحلة یقرأ، ویالحظ، ویسأل، كما تتضمن هذه والمعمارى فى هذه ا.  ]تصمیم أى مبنى مثال[بالمشكلة المبحوثة مباشرة 
كما أنه یوجد كثیرا من الذهاب واإلیاب بین هذه المرحلة ومرحلة . لینمى الفكرة أو یحل المشكلة ]مدرك[المرحلة مجهود واع 

رى فى عقل ویبدأ فى هذه المرحلة عمل المخزون من الفكر المعما. التبصرحتى تتكون المشكلة ویتم معرفتها وٕادراكها جیدا
المعمارى؛ حیث یسترجع ما تعلمه وخبرته السابقة، واألعمال المشابهة التى رآها أو استعملها، فأعمال اآلخرین أوأعماله 
السابقة ربما تمثل الحافز فى تغذیة تفكیره بالمواد الخام التى تجعله یعمل العمل ٌاإلبداعى، والذى یتم الحكم على مدى 

ومتطلبات باقى األطراف، وٕامكانیة  ]البیئة المحیطة[كما یبدأ التفكیر فى الوسط اإلبداعى .األعمالإبداعیته بمقارنته بهذه 
      . العمل والظروف المحیطة به، وعلیه أن یضع خبرته وأعمال اآلخرین جانبا لیعطى تفكیره الفرصة لإلبداع واالبتكار

  ).6(، الحظ المخطط ] 80،صصالح  [
وهى مرحلة المجهود الفكرى غیر المدرك أو ما یسمى بعمل العقل الباطن، فبعد عمل  -:]Incubation [الحضانة –ث 

وهنا یأتى دور اإللهام، الذى ال یأتى إال إذا بدأ . العقل المدرك فى مرحلة اإلعداد، تبدأ مرحلة من النشاط غیر الحسى
وفر خلفیة غنیة من المعرفة والخبرة فى مجاله بعد أن یغرق المرء ذهنه فى المشكلة، مع ت -العقل الباطن فى العمل 

صف المتشكلة التى ینتجها خیاله، وغالبا ما یحدث أن یدون تیجاهد كى ینقل إلى الواقع الفعلى تلك التصورات الغامضة ف
 . مالحظات أو خطوط عامة، ثم یخطو باتجاه موضوعه غیر المترابط

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة التى تتم فى الالشعور قد تكون مغایرة لتلك التى تتم فى ساحة الشعور والعقل الواعى، وعندما یكون إن العملیات اإلبداعی
، فالعقل الباطن یرفض من بین الحشد ]83،صصالح [الفرد مستغرقا فى التفكیر بمسألة من المسائل، ساعیا لحلها فى ذهنه

التركیبات ویلقیها جانبا باعتبارها غیر مهمة أو غیر مواتیة، بینما الهائل من الصور واألفكار المختلطة العشوائیة بعض 
یدرك أهمیة التركیبات األخرى ویتبناها، وبواسطته یتم هنا تمییز النظام الفكرى، والجمالى، وربما النظام الروحى من 

 لمراحل عملیة )نلر (نموذج  :)5(المخطط  
 [Lawson,1992, p. 108]: المصدر /  يالتفكیر اإلبداع
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بل هو مثمر بالتأكید إذا  كما أن دور الالشعور فى العملیة اإلبداعیة ینطلق من أنه عمل ممكن،. الفوضى والعشوائیة 

 .كانت قد سبقته فترة من العمل الشعورى الواعى من جهة، وتبعته فترة أخرى من هذا العمل من جهة أخرى
أن هذه اإللهامات المفاجئة ال تحدث أبدا إال بعد بضعة أیام من الجهد اإلرادى الذى یظهر أنه عقیم تماما، وبالتالى یبدو 

تى األسلوب المتبع یبدو خاطئا كلیا، والحقیقة أن هذه الجهود ال تكون عقیمة كما یحسبها المرء، كأنه لن یخرج بطائل بل ح
 .بل إنها تحرك آلة الالوعى، والتى بدونها ال تتحرك أو تعمل، وبالتالى ال تنتج شیئا 

المعضلة األساسیة أو  تتسم هذه المرحلة ببذل وافر الجهد لحل :] ]Incubationالومیض اإلبداعىاو  البزوغمرحلة  -ج
بمعنى إن المشكلة . المشكلة الجوهریة التي هي في وجهها األول حاجز قاهر مظلم، وفي وجهها اآلخر حافز مضيء

الجوهریة في رحلة اإلبداع عند النظر إلیها في مرحلة اإلعداد ال یرى فیها سوى عقبة كؤود المناص من شحذ الجهد 
في نهایة الرحلة اإلبداعیة یرى فیها ذلك الوجه المضيء الذي یمثل احتواءها، عن طریق لتجاوزها، ولكن عند النظر إلیها 

لحظة البزوغ أو الومیض تقود العملیة اإلبداعیة إلى الذروة، فجأة و . ]106موریس ،ص[فك طالسم المشكلة الجوهریة
لحظة اإللهام یقع كل شئ فى المكان ففى . یستطیع المعمارى حل المشكلة، أو التوصل إلى الفكرة أو مجموعة األفكار

وهذه الوثبة هي الومضة أو االستنارة، التي یكون عندها الحدس هو . المحدد، وتبدأ نتیجة عمل العقل الباطن فى الظهور
، ففیها یكون التفكیر المبدع في حالة من الحریة من أجل أن ُینظر في المشكلة من وجهة نظر ]107،صموریس ،[القائد

هذه المرحلة یسیطر المبدع على مفردات الظرف التصمیمي  لذا یرى الباحث ان في.]41،ص1989وشكا ، ر  [مختلفة
 .بإدراك العالقات القائمة بین مدخالت الفكرة التصمیمیة ومخرجاتها والقواعد التي تحكمها

الحكم والتقییم التحلیل و إلیها  یبدأ المعمارى فى إظهار الفكرة أومجموعة األفكار التى توصل -:]Verification [التحقق -ح
كما یحدث  وفى إتمام العمل الذى بدأه التخیل، مع التمییز بین المواد الصالحة وانتقائها من المواد األخرى الغیر صالحة، 

یجري  في هذه المرحلة حیث. انتقاالت فكریة بین هذه المرحلة ومرحلة التبصر، فربما یقود التحقق إلى تبصر أخر مختلف
وال تتم هذه المرحلة إال باالنتهاء من أصغر جزئیة في الموضوع حتى یصیر  ]83،صصالح  [تنقیح والصقل والتهذیب ال

 .  ]108، ص موریس  [كیانًا حیًا بذاته ویعلن استقالله عن ذات المبدع وعن زمانه ومكانه
محاوالت  [ عداداال – ]د المشكلةتحدی [تبصر[ و هي تكون من خمس مراحلی ستنتج مما سبق ان التفكیر االبداعيی

الحكم و التقییم للفكرة  [ تحقق – ]لحظة بزوغ الفكرة  [ بزوغال – ]مجهود غیر واع للحل  [ حضانةال -  ]واعیة للحل 
تمثل مرحلة البحث عن الفكرة التصمیمیة بالتعمق والتوغل في فضاء المشكلة التصمیمیة من  ،و ان مرحلة االعداد]]

 .الجزء األكبر من العملیة اإلبداعیة هو البحث في المشكلة و هي تمثل   ،الظرف التصمیميخالل مفردات 
التي  تعرف بانها الحذاقة في العمل و ترتبط بالقدرة العالیة في حل  ]skills[و للتفكیر االبداعي مجموعة من المهارات 

، ] 126، ص  المقرم  [مات لم تكن مهیكلیة سابقا  المشاكل ضمن وقت و طاقة اقل و بتقنیة عالیة و هیكلیة جدیدة لمعلو 
ان تطور المهاره یتم من خالل التدریب الثابت المنتظم الذي یؤدي الى تطور و یحصل علیها الفرد بالتجربة و الخبرة ، و 

قائیه بالنسبه ویحسن المهارة باالعتماد على التغذیه الراجعه الداخلیه التي تصبح اكثر انت الفرداالدراك ورد الفعل لدى 
 ]6-1[المخطط : مهارات التفكیر االبداعي بما یأتي تتحدد و  ]57، ص الترتوري والقضاه[للفرد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ] 24، ص 2007ابوتمن ، (   التصمیم المعماريالعملیة الفكریة في نموذج  ]11-1(  مخطط
 

 
 

 ,Lawson,1992] [: المصدر / محددات و مكونات التفكیر في التصمیم المعماري  :)6( المخطط
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المبدع على إنتاج أكبر قدر من األفكار والتصورات اإلبداعیة في برهة زمنیة محدودة ،  مهارة الفردتعنى : الطالقة -أ

و تتنوع الطالقة الى االنواع  ،]54-51 ،صمعوض [ ]الجودة[ولیس نحو الكیف  ]أى العدد[كم واالهتمام هنا یوجه نحو ال
  ]195 -193 ،ص السحماوي [ -:التالیة 

 . أي سرعة إنتاج كلمات أو وحدات للتعبیر وفقًا لشروط معینة في بنائها أو تركیبها: طالقة الكلمات -
 . ئص محددة في المعنىأي سرعة إنتاج صور ذات خصا: طالقة التداعي -
 . أي سرعة إیراد عدد كبیر من األفكار والصور الفكریة في أحد المواقف: طالقة األفكار -
عن هذه األفكار بطریقة تكون  اشكالأو  الفاظأي القدرة على التعبیر عن األفكار وسهولة صیاغتها في : طالقة التعبیر -

 .فیها متصلة بغیرها ومالئمة لها
المبدع على القیام باستجابات غیر معتادة أو غیر مألوفة ألى منبه، أو القیام بتداعیات  مهارة الفردتعنى : المرونة -ب 

 ] 85، ص  مید عبد الح[. بعیدة ألفكار أو موضوعات معینة، وتتحدد المرونة كیفیًا وتعتمد على تنوع هذه االستجابات
یسبق إلیه أحد، وتسمى الفكرة أصلیة إذا كانت ال تخضع لألفكار اإلنتاج غیر المألوف الذي لم بیقصد  -:االصالة  -ث

 ، و هنا تتمیزكیفیًا أیضًا في ضوء ندرة االستجابات ، أو عدم شیوعها ، وعدم مألوفیتها و تتحدد. الشائعة وتتصف بالتمیز
وایا متحررة تقتضیها عملیة قدرة العقل على التكیف مع المتغیرات والمواقف المستجدة، واالنتقال من زاویة جامدة إلى ز 

 . ]Morris,p.46[ المواجهة
إدراك مواطن الضعف أو النقص في التحلیل و أي القدرة على : ]Sensitivity of Problems[للمشكالت  التحسس -ج

الموقف المثیر، فالشخص المبدع یستطیع رؤیة الكثیر من المشكالت في الموقف الواحد بسبب نظرته للمشكلة نظرة غیر 
 إبداعیة تمثل حلوال اتاقتراحتركیب ثم قدرته على  ،مألوفة، فلدیه حساسیة أكثر للمشكلة أو الموقف المثیر من المعتاد

 ]13، صوهیب ،[.ووجهات نظره التى یراها مناسبة
 اإلبداعیة تقدیم تفصیالت متعددة ألشیاء محدودة، المهارة تتضمن هذه -: ]Elaboration[: االفاضة بالتفاصیل -ح

 ]87،صالسرور[. وتوسیع فكرة ملخصة أو تفصیل موضوع غامض
و تتضمن القابلیة على فحص الموضوعات المطروحة من خالل التحلیل و المقارنة ثم  -:]Evaluation[: التقویم -خ

 .]Morris,2004,p.46[تقییمها و اصدار القرار باختیار افضل االستجابات 
مهارات رئیسیة لها مؤشراتها الخاصة بها فمؤشر مهارة الطالقة یتمثل باكبر ستنتج مما سبق ان للتفكیر االبداعي ی

عدد من االفكار المطروحة ، و مهارة المرونة یتمثل بالتنوع  في االفكار المطروحة ، و مهارة التحسس للمشكالت یتمثل 
عدد من التفصیالت ، و مهارة التقویم ، و مهارة االفاضة بالتفاصیل یتمثل باكبر  ]التركیب –ادراك المشكلة –بالتحلیل  [

، لكن الغموض یتمثل في تحدید مؤشرات مهارة االصالة لدى المصمم من قیاس  ]اصدار القرار –التقییم -بالفحص[یتمثل 
  .قیم االصالة في النتاج ، لذا سوف یتم تناوله في الفقرة القادمة بالتفصیل 

 

 ماري و مؤشراتها انماط التفكیر االبداعي في التصمیم المع -4
 انماط التفكیر االبداعي في التصمیم المعماري : البعد األول 4-1

للتفكیر االبداعي لدى المصمم انماط مختافة باختالف المهارات التفكیریة لدى المصمم و القدرات التي تمثل     
إذ توافرت الظروف انماط  السلوك الخصائص والصفات التي تدل على استطاعة الفرد القیام بعمل معین او نمط محدد من 

و ،  عن االخرینیتمیزه الفرد ، و تعتمد على مهارات محددة  تتأثر بالتعلم والوراثه ومختلف المهارات ل الخارجیة المناسبة
 ).7( مخطط، الحظ ال]241 ،صمنسي [ -:للتفكیر االبداعي مجموعة من القدرات و هي كما یلي 

و تمثل الخصائص االولى للفرد عند البدء بالحدث التفكیري االبداعي و تظهر بصورة القابلیة : القدرات المعرفیة : أوًال  
و االفاضة إعادة التنظیم والتجدید بلمشكالت ل المعلوماتیة الستیعاب الموضوع المطروح و تعتمد على مهارات التحسس

   ]االسترجاعي  - التخیلي–التاملي [بالتفاصیل، و ترتبط بتنمیة النمط التفكیري المبتكر
و تمثل الخصائص المتعلقة بقابلیة الفرد لطرح البدائل و االستجابات المتنوعة و الغیر مالوفة : القدرات اإلنتاجیة : ثانیًا 

و ترتبط بتنمیة النمط  .و المرونة و االصالةالطالقة  الخاصة بالحدث بعد االستیعاب المعرفي له و تعتمد على مهارات 
 جریبي التطویري  التفكیري الت

و تمثل الخصائص النهائیة للفرد عند التفكیر االبداعي  بقابلیته على التحلیل و المقارنة و التقییم : القدرات التقییمیة : ثالثًا 
 .و ترتبط بتنمیة النمط التفكیري النقدي .للفرد ویمالتقمهارة  الصدار القرار و تعتمد على
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 )8( ، الحظ المخطط]Taylor,p.147[: یلي كما ارتبطت بثالثة قدرات تفكیریة وخمسة انماط كیر االبداعي للتف    

و تمتاز بتعددها و تنوعها عفویة وحرة في بعض أشكال النشاط  باستجابات و یمتاز: ] ] Expressiveالتعبیري  النمط -1
 .، و ارتبطت بالقدرات االنتاجیة فیما بینها 

 ، لفتح افاق جدیدة للبحث عماهو جدیدعمل منتج ماواالصالة في كفاءة بالوهو التمیز : ]Creativity[ البتكاريا النمط -2
 .، و ارتبطت بالقدرات االنتاجیة 

 ویستلزم براعة في إیجاد مجموعة فریدة أو نادرة من العالقات خالل األشیاء أو المواد -:]   [Inventiveالخالق  النمط -3
 .، و ارتبطت بالقدرات المعرفیة نظرة الغیر مالوفة لالشیاء من خالل ال

لعمل واالفتراضات التابعة لنوع من المعرفة السابقة ویتضمن تثبیت المعرفة والمبادئ -: ] Emergent [الفجائي النمط -4
  .و ارتبطت بالقدرات المعرفیةاضافات الالزمة لمنتج ما الكتمال صورته 

ویعتمد على القدرة على االختراق والتغلغل في فهم أساسیات ومبادئ وضعت من  -:] Innovative[ التجدیدي النمط -5
 .،و ارتبطت بالقدرات التقیمیة ]157،صعیسى [.و التحلیل و المقارنة الصدار القرار المناسب قبل آخرین 

تفكیر االبداعي و بتنمیتهما یساهم ستنتج مما سبق ان كل نمط من انماط التفكیر االبداعي یرتكز على قدرة من قدرات الوی
في تنمیة نمط محدد من انماط التفكیر االبداعي ، حیث النمط الخالق و الفجائي یرتكز على القدرات المعرفیة و  و النمط 

 . التجریدي یرتكز على القدرات التقییمیة ، و النمط التعبیري و االبتكاري یرتكز على القدرات االنتاجیة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دور انماط التفكیر في تنمیة قدرات التفكیر  )7( المخطط

 ] 245، ـص1991منسي ، [ :المصدر / االبداعي
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ستنتج مما سبق ان كل نمط من انماط التفكیر االبداعي یرتكز على قدرة من قدرات التفكیر االبداعي و بتنمیتهما ی
یساهم في تنمیة نمط محدد من انماط التفكیر االبداعي ، حیث النمط الخالق و الفجائي یرتكز على القدرات المعرفیة و  

 .ي یرتكز على القدرات التقییمیة ، و النمط التعبیري و االبتكاري یرتكز على القدرات االنتاجیة و النمط التجرید
 

 مؤشرات انماط التفكیر االبداعي في التصمیم المعماري: البعد الثاني  4-2
الصعب أن  من والعمل المعماري، انماط التفكیر االبداعي في  طو للحكم على مدى توفر شر  المؤشرات مجموعة من هنالك

و سیتم التركیز على النمط االبتكاري لكن تكون بدرجات متفاوتة ، بدرجة واحدةالمؤشرات المعماري كل هذه  التصمیمحقق ی
الحظ  ]29، ص المزید [ -: و هي كما یأتي، لما له اهمیة كبیرة في تحقیق صفة االصالة في النتاج االبداعي المعماري 

  ).9(و المخطط و  ]1[ جدولال
التحسس  [یعتمد على مهارات التفكیر االبداعي لدى المصمم االتیة  -:]   [Inventiveالخالق  النمطمؤشرات   -1

  -:، لذا تتحدد مؤشراته بما یلي  ]للمشكالت
 القدرة على تحدید بعض النتائج المترتبة على مقدمات او معلومات سابقة لها :التحلیل  -أ

القدرة على تحدید ، و  مشكالت او حاجات او عناصر ضعف في البیئة او الموقف الوعي بوجود :ادراك المشكلة -ب
ادراك الصور الداللیة ، مع  المشكلة و التعرف على التفسیرات المنطقیة و النتائج المبنیة على معلومات معینة مقبولة ام ال

 .لموقف مثیر ما
 .طورة و لكن دون ان یقدم اسهاما جدیدا بالمعرفةالقدرة على استخدام المواد بصورة جدیدة و م: التركیب  -ت 
االفاضة [یعتمد على مهارات التفكیر االبداعي لدى المصمم االتیة  -: ] Emergent [الفجائي النمطمؤشرات  -2

ا تقدیم اكبر كمیة من التفصیالت المتعددة لكتلة مب: ]الكم [اكبر عدد من التفصیالت ب، لذا تتحدد مؤشراته  ]بالتفاصیل 
 .وفق فترة زمنیة

، لذا  ]التقییم [یعتمد على مهارات التفكیر االبداعي لدى المصمم االتیة  -:] Innovative[ التجدیدي النمطمؤشرات  -3
 :تتحدد مؤشراته بما یلي

 القابلیة على مالحظة المشكلة و التحقق من وجودها في موقف ما و مصدریتها: الفحص  -أ 
 تتم بین المبدع و عمله بهدف تقییم جودة العمل و اصالته و فائدته و شكله التعبیريمة و مراجعة و عملیات محاك:  التقویم -ب
نشاط ذهني تاملي و  ، وعملیات النقد الذاتي و اصدار االحكام خالل عملیات التجریب و االختبار:  ادراك القرار -ت

 . ین االشكال و تفسیرها معقول و مركز على اتخاذ  قرار بشان تحلیل العالقات الرابطة ب

 عالقة مھارات التفكیر االبداعي بقدراتھا و انماط التفكیر نموذج )8(المخطط  
 ] انالباحث [: المصدر/ االبداعي 
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الطالقة ، و [یعتمد على مهارات التفكیر االبداعي لدى المصمم االتیة: ] ] Expressiveالتعبیري  النمطمؤشرات  -4

  -:، لذا تتحدد مؤشراته بما یلي ]المرونة 
 د عن التعرض لمثیر خارجيمن االفكار ترتبط بمعنى واحانتاج اكبر عدد ممكن : ]الكم [اكبر عدد من االفكارالمطروحة  -أ

 .التحول من حالة الى حالة جدیدة: ]النوع [التنوع في االفكار المطروحة  -ب
، لذا تتحدد ]االصالة [یعتمد على مهارات التفكیر االبداعي لدى المصمم االتیة: ]Creativity[ االبتكاري النمطمؤشرات  -5

 :مؤشراته بمایلي 
یجب أن یتسم بصفة  االصیلجدیدًا وغیر مسبوق، وعلى ذلك فإن العمل المعماري  أن یكون الشيء  -: االبتكاریة -أ

االبتكاریة بشكل عام إما بظهوره ألول مرة أو كونه في شكل متطور عن األعمال السابقة سواء أعمال المبدع نفسه أو 
أو فكرة تصمیمیة من  أعمال من سبقوه، وسواء كان ذلك على مستوى العمل المعماري أو مستوى عنصر من عناصره

،  رافت  ][ في الفكر التقني -في الفكر التصمیمي [ندرج تحت نوعین أساسیین هما ت ، و هياألفكار التي یحتوي علیها
  -:و كما یلي  ]32ص 

أو  ابتكار هیئات جدیدة للحیز المعماري، أو هیئة جدیدة للكتلة،ب و یتمثل : عمل المعماريللفي الفكر التصمیمي  االبتكار
عالقة جدیدة بین عناصر العمل المعماري بعضها ببعض أو بینها وبین الخارج أو وظیفة جدیدة ألحد عناصر العمل 

 .]2[،  الحظ الشكل ]26،صحسن  [. المعماري، أو تشكیالت جدیدة ألحد عناصر العمل المعماري وغیرها
سالیب جدیدة لتقنیات تنفیذ العمل المعماري، والتوصل إلى ابتكار أب و یتمثل -: لعمل المعماريلفي الفكر التقني  االبتكار

مبنى الجناح على سبیل المثال  صور جدیدة لمعالجة مواد البناء أو التشطیب، وأسالیب جدیدة في تجهیزات المباني، وغیرها
الخیمة التي  ، حیث تعد]م1967عام [  Germany Pavilion at the Expo’67, Montreal"  األلماني في معرض مونتلایر

،  المزیدي  [. في تغطیة فراغ المعرض من األفكار التي ظهرت في هیئة غیر مألوفة Frei Otto" فراي أوتو"استخدمها 
 .]3[،الحظ الشكل  ]32ص
وهى تعنى أن تحقق الفكرة فوائد نافعة، بمعنى أال یكون اإلبداع من أجل البحث عن الجدید وفقط، بل  -: المنفعة-ب

عمل جدید یرضى جماعة ما وتقبله على "افع، وهى تتطابق بهذا المعنى مع تعریف بعض المفكرین لإلبداع بأنه الجدید الن
أدت إلى وظائف تشكیلیة ورمزیة  ]فكرة التشكیل المعماري باإلنشاء [عل سبیل المثال . ]51، صالمزیدي  ["أنه مفید

 .بمدینة الریاض" برج المملكة"مبنى ، و "أوبرا سیدني"بجانب وظیفتها اإلنشائیة، كما في مبنى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

فكرة االبتكار في الفكر التقني للعمل المعماري من  :)2(الشكل  
خالل فكرة التغطیة بالخیمة كعامل مهم في تشكیل سقف في 

المصدر /  تصمیم فراي أوتو –الجناح األلماني بمعرض مونتلایر 
:[http://expo67.ncf.ca/expo_german_p1.html] 

 

اإلنشاء كمؤثر قوي في إیجاد هیئة معماریة مبتكرة  :)3(الشكل 

 [:المصدر /  ورمزیة في مبنى برج المملكة بمدینة الریاض

 ]52، ص1992المزیدي ، 
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وهى تعنى أن یكون العمل المعماري فكرًا قابًال للتنفیذ، ولو كانت الفكرة المقدمة تختلف عن القواعد المتعارف  -:التحقق-ت
" نى اإلداري لشركة جونسونالمب"في  Mushroom Columnعمود ذو الرأس المنتشرة لل ]رایت[كما في فكرة . علیها

Johnson Wax Company Administration Building ]في عمل تجربة للفكرة وأنشئ " رایت"شرع حیث ، ]م1936عام
نموذجًا أثبتت التجربة تفوق نجاحه في الثبات عما كان مصممًا له، كما ظلت فكرته في تحقیق الحیز الحلزوني الصاعد 

 .عامًا إلى أن نفذتستة عشر " متحف جوجنهایم"في 
وهذا ال یعنى أن الفكرة كانت ال تقبل التنفیذ ولكن ألن اللجنة المنظمة ذكرت في تقریرها أنها لم یسبق لها تنفیذ هذا 

وبالطبع فإن شهادة لصالح إبداعیة الفكرة  المنحدر الخرساني بهذا الشكل مما یخشى معه حدوث مشاكل في عملیة التنفیذ
 ]Guede ,p.78[.ولیس ضدها

حًال لمشكلة صعبة لم یتوصل أحد إلى حلها من قبل، والمشكلة  وذا قیمة عظمى  تكون الفكرة -:الحلصعوبة  -ث 
یتم  المشكلة التصمیمیة العامةجانب  ففي ] 72، صحسن  [المعماریة یمكن تصنیفها هنا إلى مشكلة عامة وأخرى خاصة

بنیة تتیح للمصممین وسائل أكثر فاعلیة إلیجاد حل للمشكلة التصمیمیة إلى مفاهیم جدیدة في العمارة والبیئة الم التوصل
تتعلق بإیجاد حل خاص لموقف محدد یتطلب ف المشكلة التصمیمیة الخاصةاما جانب .الخاصة المحددة التي یواجهونها

یة باستخدام مواد تحقیق أهداف معینة في موقع ما وظروف بیئیة خاصة لخدمة مجموعة من األفراد في إطار حدود اقتصاد
 .وأدوات وتقنیات وخبرات تنظیمیة وتنفیذیة متاحة وفى حدود مدة زمنیة محددة

اآلفاق الجدیدة، وهذا ما یتطابق مع تعریف البعض لإلبداع بأن  تتیح الفكرةوهى تعنى أن  -:فتح اآلفاق الجدیدة  -ج
یة غیر مسبوقة معرفیة أو جغرافیة ذوقیة أو سلوكیة، هو الذي یمكنه الكشف عن عالقات أو دالالت أو قیم مجد، فالجدید ب

 .] 22العالم ، ص ["وهو الذي یتیح بهذا الكشف تغییرًا وتطویرًا للرؤیة والخبرة اإلنسانیة
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مھارات التفكیر  انماط التفكیر االبداعي
 االبداعي المرتبطة بھا

 المؤشرات 

التحسس  الخالق 
 للمشكالت

 التركیب -كلة ادراك المش –التحلیل 

 اكبر عدد من التفصیالت االفاضة بالتفاصیل الفجائي 
 ادراك القرار –التقویم  –الفحص  التقییم التجریدي
 اكبر عدد من االفكار المطروحة الطالقة  التعبیري

 التنوع في االفكار المطروحة المرونة
 االبتكاریة االصالة االبتكاري

فكر التقني في ال -في الفكر التصمیمي  [ 
[ 

تحقیق احد اغراض العمارة او [المنفعة 
 ]اكثر

 التحقق
 امكانیة التنفیذ-
 یصاحبھ تطویرات في قدرات التنفیذ-

 صعوبة الحل
  ]المشكلة التصمیمیة العامة  [-
 ]المشكلة التصمیمة الخاصة  [-

 فتح االفاق الجدیدة
 الكشف عن عالقات جدیدة  -
 او قیم غیر مسبوقة  الكشف عن دالالت -
 ]معرفیة ، ذوقیة ، سلوكیة  [

 ]انالباحث[  :در المص/  المعماري العملفي  انماط التفكیر االبداعيمؤشرات : )1( الجدول
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 لدى المصمم اتجاه انماط التفكیر االبداعي في التصمیم المعمارياشكال المؤاصلة   -:عد الثالث بال  4-3
 اتجاه انماطه التفكیریةبوجود عدة اشكال للمواصلة لدى المصمم یتمیز التفكیر االبداعي في التصمیم المعماري    

- :تتمثل بما یلي و بمسارات سلوكیة متبادلة و تحدد و تتمثل باستمرایة عملیة االتصال بین الطرفیین و باتجاهیین  االبداعیة
ریخي في وصف الحدث، ملتزمًا بخط المحافظة على استمرار التتابع الزمني والتایقصد بها : المواصلة الزمنیة التاریخیة -1

، لذا ترتبط بالنمط االبتكاري في  ، فیتطبع في النتاج سمة االصالةسیر متتابع متدرج للفترة الزمنیة التي یحدث وفقها الحدث
 .العمل التصمیمي 

ى الوصول إلى قدرة الفرد على تركیز ذهنه ضمن نفس السیاق منذ الموقف المثیر وحتیقصد بها : المواصلة الذهنیة -2
لذا ترتبط  .  ]122،صحسن  [بتدفق االستجابات المتنوعة و المضافة الكمال صورة الموقف كما یراها المصمم حل

                   في العمل التصمیمي الفجائي و النمط التعبیري بالنمط 
و ادراك مواطن العالقة بین عناصرها القدرة على متابعة سیر المشكلة ذهنیًا وتوضیحیقصد بها : المواصلة الخیالیة -3

 ، القوة و الضعف فیها 
و تحلیل ما ینتج و تقییمه وفق االهداف المحافظة على المنطق في خطوات السیر یقصد بها : المواصلة المنطقیة-4

ري والقضاه، الترتو [ . ، لذا ترتبط بالنمط التجریدي في العمل التصمیميالمحددة الصدار القرار الختیار الحل االفضل  
 . ]65ص

و انماطه و نستنج مما سبق ارتباط اشكال المواصلة لدى المصمم اتجاه التفكیر االبداعي بمهارات التفكیر االبداعي 
 ).10( المخططو كما موضح في التفكیریة 

 
 
 
 
 

 
 

 

 مؤشرات قیم مهارات التفكیر االبداعي :)9(المخطط 
 ] انالباحث[  :المصدر/ في النتاج المعماري 
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 االستنتاجات ، والتوصیات  -5
 االستنتاجات5-1

عملیة عقلیة هادفة تعمل على استثارة [بأنه المعماري  للمصممالتفكیر اإلبداعي ف االجرائي لمفهوم یحدد البحث التعری  -
اكتشاف المشكالت والمواقف ومن إعادة صیاغة  دافعیة االفراد للتعلم و استدعاء معلومات جدیدة للتقصي و البحث في

عن طریق تقدیم أكبر عدد ممكن من  العلمي المرنالتفكیر باالعتماد على الخیال النشط و الخبرة في أنماط جدیدة 
بتوافر امكانیات و غیر المألوفة ، واختبار صحتها ، ثم اجراء التعدیل على النتائج ال و الفروض المتنوعةو االستجابات

 .]مناخ اجتماعي و نفسي مناسب
، والعرض ]Imagination[أن عملیة التصمیم المعماري تتضمن تداخل ثالثة أنماط فكریة تتمثل في التخیل  -

]Presentation[واالختبار ،]Testing [ التي تتقابل مع التفكیر االبداعي بمستویات التفكیر العلیا ]التركیب  -التحلیل– 
مع جسم معرفي للتحقق ]  Heuristic Catalyzed[مع نوعین من المعلومات هما المعلومات المحفزة للخیال ] التقییم 

]Corpus Knowledge for Checking [ یسیر بشكل لولبي]Spiral [بتقدم الفعل التصمیمي. 
فالنمط  [مجموعة من المؤشرات المعتمدة النماط التفكیر االبداعي في التصمیم المعماري و تتمثل بما یلي  هنالك -

عتمد على التعبیري یعتمد على مؤشر اكبر عدد من االفكار و التنوع في االفكار المطروحة ، و النمط االبتكاري ی
، و النمط الخالق یعتمد على ]، فتح اآلفاق الجدیدةالحلاالبتكاریة، المنفعة، التحقق، صعوبة [ المؤشرات التالیة

، و النمط الفجائي یعتمد على مؤشر اكبر عدد من  ]التركیب  –ادراك المشكلة  -التحلیل [المؤشرات التالیة 
 .  ]اصدار القرار  –التقییم  –الفحص  [ات التفضیالت ، و النمط التجریدي یعتمد على مؤشر 

بمحورین هما المحور االول هو المحور الخیالي الذي یمثل التدفق الحر في التصمییم المعماري ُمثِّل التفكیر اإلبداعي  -
میة المحور الثاني هو المحور الواقعي الذي یمثل التنظیم المتقن والسیطرة على البیانات والمعلومات العل ولألفكار، 
 .والتفكیر اإلبداعي یجب أن یتضمن خبرة الخیالي والواقعي بمرونة عالیة من التفاعل بینهما. والسببیة

تحدد مثلث التفكیر االبداعي في التصمیم المعماري بثالث مستویات تمثل المستوى السفلي بمهارات التفكیر االبداعي و  -
، اما المستوى الوسطي  ]ت ، االفاضة بالتفاصیل ، التقییم الطالقة ، المرونة ، االصالة ، التحسس للمشكال [هي 

القدرات   [فتمثل بقدرات  التفكیر االبداعي التي تعتمد على المستوى السفلي من المثلث حیث تتضمن ثالث فئات 
لى و تعتمد ع: القدرات اإلنتاجیة ، و  مهارتي التحسس للمشكالت و االفاضة بالتفاصیل و تعتمد على: المعرفیة 

، اما المستوى العلوي  ] و تعتمد على مهارة التقویم: القدرات التقییمیة  ، والطالقة ، واألصالة ، والمرونة   مهارات

 

 عالقة اشكال المواصلة لدى المصمم مع مھارات  :) 10(المخطط 
 ]الباحثان  [:المصدر / التفكیر االبداعي 
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 النمط  [ -:فتمثل بانماط التفكیر االبداعي التي تعتمد على المستویات االخرى و تتضمن خمسة انماط و كما یلي 

مرونة ضمن القدرات االنتاجیة ، و النمط االبتكاري الذي یعتمد على مهارة و یعتمد على مهارة الطالقة و الالتعبیري 
مشكالت ضمن القدرات المعرفیة ، االصالة ضمن القدرات االنتاجیة ـ والنمط الخالق الذي یعتمد على مهارة التحسس لل

 ر ، و اخیرا   النمط الفجائي الذي یعتمد على مهارة االفاضة بالتفاصیل ضمن القدرات المعرفیة للتفكیو 
 ]التجدیدي الذي یعتمد على مهارة التقویم ضمن القدرات التقیمیة للتفكیر  النمط 
، كما أن ]مهنیة -تعلیمیة [، وخبرة ]مكتسبة -موروثة [على قدرات في التصمیم المعماري  یعتمد التفكیر االبداعي -

التفكیر تكون ی و].اجتماعیة -شخصیة  -راكیة إد[یلعب فیها دورا كبیرا، ولها معوقات ] اجتماعى -ذاتى [الحافز 
مجهود [  حضانةال - ] محاوالت واعیة للحل [  عداداال – ]تحدید المشكلة[ تبصر[ و هي من خمس مراحلاالبداعي 

 ي الناتج المعمار : المرحلة الثالثة-، ]]الحكم و التقییم للفكرة [  تحقق – ]لحظة بزوغ الفكرة [  بزوغال – ]غیر واع للحل 
یساهم في تنمیة  ]االسترجاعي  –التأملي  –التخیلي  [ان تنمیة نمط التفكیر المبتكر لدى المصمم المعماري المتضمن  -

القدرات المعرفیة للتفكیر االبداعي ، و ان تنمیة نمط التفكیر التجریبي النقدي یساهم في تنمیة القدرات التقیمیة للتفكیر 
 .ر التجریبي التطویري یساهم في تنمیة القدرات االنتاجیة للتفكیر االبداعي االبداعي ، اما تنمیة نمط التفكی

المواصلة الزمنیة بمهارات التفكیر االبداعي حیث  التفكیر اإلبداعي للمصمم المعماري اتجاهمواصلة الأشكال ارتبطت  -
ارات الطالقة و المرونة و االفاضة ارتبط مه المواصلة الذهنیة ارتبط بمهارة االصالة و بالنمط االبتكاري،  التاریخیة

ارتبطت بمهارة التحسس للمشكالت و بالنمط  المواصلة الخیالیة، و  ]التعبیري و الفجائي  [بالتفاصیل و بالنمطي 
ارتبطت بمهارة التقویم و بالنمط التجریدي من انماط التفكیر االبداعي في التصمیم  المواصلة المنطقیة الخالق ، و اخیرا

 .يالمعمار 
 
 التوصیات  5-2

  -:توصي بما یلي  فانهاو علیه الیها هذه الدراسة  تتمشیا مع النتائج التي خلص
هندسة العمارة في الجامعات العراقیة ببعض مهارات  القسامضرورة تضمین المقررات الدراسیة في المراحل التعلیمیة   -

 انماط التفكیر االبداعي توظیف مدرسي هذه المقررات التفكیر االبداعي مثل الطالقة و المرونة و االصالة و ضرورة 
 .في تدریس الطلبة 

اشكال المؤاصلة ضرورة تنظیم دورات تدریبیة و ورش عمل لمشرفي و مدرسي مادة التصمیم على اعداد و استخدام   -
 .في العمل التصمیمي  لدى المصمم

في العمل التصمیمي لما له  نمیة التفكیر االبداعياستراتیجیات و برامج تالمصممین المعماریین بضرورة توظیف  على -
 .التفكیر االبداعي  انماطاثر كبیر في تنمیة 

 
 المصادر -6

 .القرآن الكریم  -1
 .2002، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة ، " االبداع قضایاه و تطبیقاته " ابراهیم ، عبد الستار ، -2
، ] 5ط[، منشورات دار الفكر، المجلد الثالث عشر، "لسان العرب المحیط "ابن منظور، أبي الفضل جمال بن مكرم، -3

 .1992بیروت 
، موسوعة علم القیاس و التقویم، الجزء السادس ،  ، منشورات " الیات التفكیر االبداعي " أبو تمن ، عز الدین ،  -4
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