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  :ملخص البحث 

هدفت هذه الدراسة الي التعرف علـي اثـر إسـتخدام الكمبیـوتر كوسـیلة واداة فـي تنمیـة 

السـنة االول "القدرات االبداعیة لدي طالب العمـارة فـي المراحـل الـولي مـن السـنوات الدراسـیة

ـــة  ـــین اســـتخدام ، "والثانی ـــة ب ـــي عـــدة تســـاؤالت مهمـــة عـــن العالق یحـــاول البحـــث االجابـــة عل

الحاســب االلــي فــي عملیــة  تعلــیم التصــمیم المعمــاري ومــدي تــأثیر هــذة العالقــة علــي تنمیــة 

حیـــث ان الجمیـــع ینـــادي االن بضـــرورة اســـتخدام ، القـــدرات االبداعیـــة لـــدي طـــالب العمـــارة 

ولكــن هــل النتــاج ، مــي داخــل اســتودیو التصــمیم الحاســب االلــي ودعــم بــرامج التصــمیم الرق

وهـــل یمكنهــا أن تســـاهم فـــي ، المعمــاري الخـــاص بهـــا یمكــن أن یفـــرز نتـــاج معمــاري مبـــدع 

  .كفء ویمكن تحقیقة علي ارض الواقع ، عملیة انتاج عمل معماري مبدع 

 تفترض هذه الدراسة أنه باإلمكان التوصل إلـى صـیاغة لبرنـامج تـدریبي یعمـل علـى تحسـین

ـــة مســـتوى  المراحـــل المختلفـــة لعملیـــة لـــدى طـــالب التعلـــیم المعمـــاري فـــي  القـــدرات االبداعی

ة تدریبیـ برمجیـة تعلیمیـة واعـداد  تصـمیمالتصمیم المعماري  وقد تم مـن خـالل هـذة الدراسـة 

، یشـــمل القـــدرات االبداعیـــة لـــدي طـــالب العمـــارة علـــى تنمیـــة  تعمـــل  ،باســـتخدام الكمبیـــوتر

 ٧,٥دقیقـــة، بإجمـــالي وقـــت قـــدره  ٤٥لســـات تـــدریب، زمـــن كـــل جلســـةج ١٠البرنـــامج عـــدد 

ــیم المعمــاري بجامعــة  وتــم تطبیــق هــذا البرنــامج علــى عینــة مــن. تــدریب ةســاع طــالب التعل

مقارنـة النتـائج مـع عینـة أخـرى  ، كمـا تـم)المجموعـة التجریبیـة( ،٢٠١٠السـنة الرابعـة، الفیـوم

وتـم قیـاس النتـائج مـن خـالل ). الضـابطةالمجموعة(من الطالب في نفس المستوى الدراسـي 

ـــا لهـــذه ً ـــا  ١٦الدراســة، یحتـــوي علـــى  أداء الطــالب علـــى اختبـــار قیــاس صـــمم خصیص ً تمرین

بـه قیـاس قـدرة الطـالب علـى تولیــد  اسـتنبطت مـن أنشـطة عملیـة التصـمیم المعمـاري، وأمكـن

  .تصمیمیة بسیطة أكبر عدد ممكن من بدائل الحلول واألفكار لمشكالت
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ـــق  ـــي ذلـــك إولتحقی ـــى المـــنهج التجریب "   Experimental Method" عتمـــد البحـــث عل

الفیـوم مــن خــالل وذلـك مــن خـالل إجــراء تجربـة علــى طـالب التعلــیم المعمـاري بجامعــة 

ـــر المســـتقل ـــر المتغی ـــدریس"دراســـة أث ـــوتر فـــي الت ـــابع" إســـتخدام الكمبی ـــر الت ـــي المتغی " عل

حیـث ، " التفاصـیل،االصـالة،الطالقـة،المرونـة –القدرات االبداعیة للطالب المتمثلة فـي 

اهما التجریبیـة واالخـري الضـابطة لتطبیـق احـد، تم تقسیم عینة الدراسة الي مجمـوعتین 

  .البرنامج المقترح علیهم 

  

  :وتوصلت الدراسیة البحثیة الي أن

 فــي مراحــل تولیــد األفكــار القــدرات االبداعیــةأنــه باإلمكــان وضــع بــرامج تدریبیــة لتنمیــة  -١

ویعـــد هـــذا . اریـــة، حیـــث ثبـــت مـــن التجربـــة فعالیـــة البرنـــامج المقتـــرح فـــي هـــذه الدراســـةالمعم

  .أحد هذه البرامج التي یمكن تقدیمها لطالب التعلیم المعماري في هذا المجال البرنامج

  

 القدرات االبداعیـة لـدي طـالب العمـارة یإسـتخدام الحاسـب االلـي فـي أنه باإلمكان تنمیة  -٢

المعماري، حیـث أظهـرت الدراسـة نتـائج عالیـة فـي أداء المجموعـة التجریبیـة  عملیة التصمیم

فــي المــرة الثانیــة مقارنــة بــنفس أدائهــا علــى االختبــار فــي المــرة األولــى  علــى اختبــار القیــاس

. بــین أدائهــا وأداء المجموعــة الضــابطة علــى االختبــار للمــرة الثانیــة ، ومقارنــة)قبــل التــدریب(

ا فـــي الحــالتین، شــملت كـــل التمــارین إح حیــث وجــدت فـــروق دالــة ً ــا ١٦( صــائی ً عنـــد ) تمرین

وكانــت كــل الفــروق لصــالح األداء بعــد التـــدریب، ) التــدریب قبــل وبعــد(مقارنتهــا مــع نفســها 

ــــا مــــن أصــــل  ١٤بینمــــا شــــملت  ً ــــة أدائهــــا مــــع أداء المجموعــــة  ١٦تمرین ــــد مقارن ــــا عن ً تمرین

  .الضابطة على اختبار القیاس في المرة الثانیة
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ــنفس  -٣ مــع األخــذ فــي االعتبــار أن طــالب المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة یتعرضــون ل

( األخــرى مــن تلقــي المقــررات الدراســیة ومــن أهمهــا دراســة مقــرر تصــمیم معمــاري  الظــروف

ا فـي أداء المجموعـة الضـابطة علـى  ، أو األلفة)٢ ً باالختبار، فإن الدراسة قـد أظهـرت تحسـن

فـي المـرة الثانیـة مقارنـة بأدائهـا فـي المـرة األولـى، إال أن هـذه ) التمارین في بعض(االختبار 

ا للدراسة، إذ أن النتـائج التـي حققتهـا الدراسـة فیمـا یتعلـق بـأداء المجموعـة  النقطة ال تمثل قلقً

بعــد تلقــي البرنــامج التــدریبي مقارنــة بأدائهــا قبــل تلقــي البرنــامج، قــد  التجریبیــة علــى االختبــار

المجموعـة الضـابطة، ممـا یـدل علـى أن هنـاك متغیـر قـد أثـر  التي حققتها فاق بكثیر النتائج

التجریبیــة، وهــو بــالطبع البرنــامج التــدریبي، فهــو المتغیــر  وبشــكل واضــح فــي أداء المجموعــة

  .التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة الوحید الذي تعرضت له المجموعة

  

ـــه ال یجـــب اال -٤ ـــة أن ـــة حقیق ـــدم للطـــالب مـــن مقـــررات تظهـــر الدراســـة الحالی ـــاء بمـــا یق كتف

یلـزم األمـر تبنــي سیاسـة موازیـة لهـا تعنـي بتنمیــة القـدرات العقلیـة التـي تحتاجهــا  دراسـیة، بـل

المعمــاري بشــكل خــاص، مــن خــالل تقــدیم بــرامج تدریبیــة خاصــة للقــدرات  عملیــة التصــمیم

ـا لدراسـات ومعـاییر خاصـة، والتـي منهـا البرنـ العقلیة، یتم تصمیمها امج المقتـرح فـي هـذه وفقً

  .الدراسة

  

فكــر تنمیـة القــدرات "تفـتح الدراســة الحالیـة اآلفــاق أمـام البــاحثین والمهتمـین بمجــال تبنـي  -٥

ــا بالنسـبة ً للقیــام بالعدیـد مــن الدراســات فــي هــذا المجــال " للمعمــاري أو ً ال وتقــدیم المعرفــة ثانی
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بهــا عمــل الطالــب والمعمــاري فــي كیفیــة تنمیــة القــدرات العقلیــة التــي یتطل إلــى بغیــة التوصــل

  .المعماري مجال التصمیم

  

  

  
 

  
  
  


