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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
ر بتكار وكساالى  إن التفكير االبداعي له أساليب كثيرة ترتبط بحل المشكالت في عملية التصميم وتحويل االفكار

فكير، ت للتالحواجز أمام االبداع، ومن هذه االساليب: العصف الذهني، العصف الذهني العكسي، القبعات الس

قنية داعي هي تر االبسكامبر. من أهم التقنيات التي سيركز عليها البحث من تقنيات التفكيالتفكير الناقد، وتقنية 

 ولنا. فهيمن ح سكامبر وهي منهجية تعتمد فكرة أن ما هو جديد هو في الواقع تعديل لألشياء القديمة الموجوده

 المساعدة أيضا داعية، ويمكنهاتقنية مرنة تحث على توليد وجهات نظر مختلفة أثناء حل مشكلة معينة بطريقة اب

توضيح بحث لفي ايجاد الحلول والبدائل بطريقة سهلة حتى في وجود معوقات تحد من ابداع المصمم. ويتطرق ال

اس أصل األس دور الفن السيريالي وفلسفته في دعم االفكار الالمحدودة والتي تتحدي المنطق والتي تعتبر في

لفني. ااه العمل ي اتجلية التصميمية تعتمد على االبتكار والغير مألوف السيما فمصطلح التفكير االبداعي، فان العم

 لي.فيتم استخدام تقنية اسكامبر لتصميم مفردات فنية جديدة تتخذ منهجا أقرب لمنهج الفن السيريا

م لمصماتتلخص مشكلة البحث في وجود صعوبة في خلق االفكار المبتكرة، واالنطالق بخيال  البحث: مشكلة

ار لفني بافكعمل الالفكار الغير نمطية، والتفكير بوجهات نظر مختلفة لمفردات التصميم في مجال الفن الثراء ال

 جديدة ومنهجية اقرب للفن السيريالي.

ريالية يهدف البحث إلى تسهيل مهمة ابتكار عناصر جديدة في الممارسات الفنية اقرب للس أهداف البحث:

ريقة من طوهي  ت الى االبداع الال محدود والغير مألوف وذلك بمساعدة تقنية سكامبرباعتبارها اقرب االتجاها

 طرق العصف الذهني وتوليد االفكار الجديدة.

 ي مساعدةيعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي في عرض أساليب تقنية سكامبر ودورها ف منهج البحث:

ات صميم مفردفي ت سيريالي والمنهج التجريبي لتطبيق هذه التقنيةالمصمم على ابتكار مفردات جديدة اقرب للفن ال

 جديدة للعمل الفني.

 اإلبداعيالتفكير    

 Creative Thinking 

 تقنية سكامبر

 SCAMPER  

 السيريالية

 Surrealism  

 التصميم

 Design 
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 :Introductionمقدمة 
إن التفكير االبداعي هو عملية عقلية يمر بها المبدع بمراحل مختلفة 

بهدف انتاج افكار تتصف باألصالة والجدة، وعادة ما تخرج عن 

التآلف  المألوف وال تتحدد بالقواعد المنطقية، وتتم في بيئة يسودها

بين مكوناتها. هذه االفكار لها القدرة على حل المشكالت وإدراك 

العيوب في األشياء وتقديم حلول فريدة لها. وتتطلب عملية التفكير 

االبداعي مجموعة من االستعدادات لدى المصمم واستخدام 

مستويات عالية من التفكير واتخاد القرارات وصياغة المفاهيم. ومن 

تفكير االبداعي التي تقرب وجهات النظر بين التفكير أهم تقنيات ال

االبداعي ومنهجية الفن السريالي كما يفترض البحث هي تقنية 

باعتبارها إحدى التقنيات التي تعيد تنظيم   SCAMPERسكامبر 

المعلومات وتجمعها من أجل إنشاء أفكار مختلفة وفقًا لمشكلة أو 

. ج العديد من األفكارفهي نشاط تخيلي يساعد على إنتا. موقف

ويتألف من سلسلة من األسئلة التي تحفز المصمم وتنشطه إلنتاج 

تم أخذ األسئلة من قائمة مراجعة األفكار التي طورها  . أفكار إبداعية

،فكل حرف من ( Alex Osborn 1963) 1953اوزبورن عام 

في قائمة اوزبورن يمثل طريقة مختلفة  SCAMPER االختصار 

أما بالنسبة للفكر   .كما سيتم توضيحه في متن البحثلالستخدام 

إلى التصورات الخيالية  السيريالي، الشق الثاني من البحث، فيهدف

والبعد عن الحقيقة وسيطرت االحالم وإطالق األفكار المكبوتة، وقد 

اعتمد رواد المدرسة السيريالية على نظريات وضعها رائد التحليل 

كل ما هو غريب وغامض وال  فرويد ، وركزت على النفسي

شعوري ، وقامت هذه المدرسة على ما خلف الحقيقة البصرية 

الظاهرة والتي وضحتها االنفعاالت التي تعتمد عليها المدرسة 

السريالية ، ووضحت أن المظهر الخارجي الذي يشغل الفنانين ال 

غيرت لقد يمثل كل الحقيقة حيث أنه يخفي الحالة النفسية الداخلية. 

الحركة السريالية في مصر بشكل جذري الطريقة التي يصنع بها 

أدت الحركة إلى ظهور المجموعات الفنية . الفنانون ويعرضون الفن

فيمكن تخيل الرابط القوى بين أهداف السيريالة . التي نعهدها اليوم

الفريدة التي تتخطى االبداع وبين تقنيات التفكير االبداعي الحديثة 

صمم بسهولة للوصول لعمليات ابداعية مبتكرة حتى التي تمكن الم

 .في وجود صعوبات تعوق إلهامه وابداعه

 :Statement of the problemمشكلة البحث 
 تتلخص مشكلة البحث في وجود صعوبة في خلق االفكار المبتكرة،

 هاتواالنطالق بخيال المصمم لالفكار الغير نمطية، والتفكير بوج

ني لتصميم في مجال الفن الثراء العمل الفنظر مختلفة لمفردات ا

 بافكار جديدة ومنهجية اقرب للفن السيريالي.

 :Objectivesأهداف البحث 
ت يهدف البحث إلى تسهيل مهمة ابتكار عناصر جديدة في الممارسا

لال ااع الفنية اقرب للسريالية باعتبارها اقرب االتجاهات الى االبد

ن دة تقنية سكامبر وهي طريقة ممحدود والغير مألوف وذلك بمساع

 طرق العصف الذهني وتوليد االفكار الجديدة.

 :Methodologyمنهج البحث 
ية يعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي في عرض أساليب تقن

سكامبر ودورها في مساعدة المصمم على ابتكار مفردات جديدة 

ي التقنية فاقرب للفن السيريالي والمنهج التجريبي لتطبيق هذه 

 تصميم مفردات جديدة للعمل الفني.

 : Hypothesisفروض البحث 
 يفترض البحث االتي:

استخدام تقنية اسكامبر تمكن المصمم من تحقيق االبداع  -1

ه تجاوالطالقة والمرونة في توليد االفكار كمدخل لممارسة اال

 السيريالي.

ن دوب الفن السيريالي من أكثر الفنون التي يبدع فيها الفنان -2

ية اقعقيود باستخدام المفردات الغير مألوفة واالفكار الغير و

 التي تنافي المنطق.

التفكير االبداعي جزء ال يتجزء من العملية التصميمية  -3

الناجحة بكل مناهجه االبتكارية ويرتبط ارتباط وثيق بمنهجية 
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 الفن السيريالي.

 :Theoretical Frameworkاإلطار النظري 
 نياتهالتفكير اإلبداعي وتقاإلبداع و -1

 اع   مفهوم اإلبد  1-1

يعرف االبداع على أنه نشاط عقلي وجسدي يحدث في فضاء زمني 

محدد وإطار اجتماعي وثقافي ويؤدي إلى نتائج ملموسة أو غير 

دًا فاإلبداع هو إنشاء شيء لم يكن موجو. ملموسة أصلية وأخالقية

ه أى أن (Shohdy 2016) من قبل ، إما كمنتج أو عملية أو فكرة ؛

و القدرة على خلق أو معالجة العناصر من أجل إنتاج شكل جديد أ

ولذلك يمكن  (Sotoriva 2012. )منتج جديد يختلف عن الموجود

ما أن يساعدنا االبداع في العثور على أفكار مفيدة ومبتكرة عند

ام فهو عنصر مهم عند محاولة القي. نواجه مشاكل أو مواقف معقدة

لى ويمكن أن يرشدنا اإلبداع أيًضا إ. ياء قديمة بطرق جديدةبأش

ع إن اإلبدا.  اتجاهات جديدة عندما نحاول حل المشكالت المعقدة

 مكنوي يجب أن يكون عملية إبداعية تولد أفكاًرا أصلية ذات قيمة،

ة هي عملية إبداعية تحفز األفكار الجديدفتطبيقه على أي نشاط 

 (Tsai 2019 . )والرؤى المبتكرة

دًا يل جفهناك عدد قل يربط سوء الفهم الشائع بين اإلبداع واألصالة،

ميع د تجومعظم ما يبدو أنه جديد هو مجر من األفكار األصلية تماًما،

داع ويتضمن مصطلح اإلب. المفاهيم الموجودة سابقًا بطريقة جديدة

؛  الشخص المبدع الذي يخلق فلسفته وقيمه: هم. أربعة محاور بحث

،  رهتكالعملية اإلبداعية ودوافعها وتصوراتها ؛ المنتج الذي تم ابا

يودها ع قموهو نتيجة عمل االبتكار نفسه ؛ وأخيراً التأثيرات البيئية 

  (.1كما هو موضح في شكل ). التعليمية واالجتماعية والثقافية

 
مخطط توضيحي لمصطلح اإلبداع ومحاور البحث ( 1)شكل 

 الخاصة به

     االبداع مل المؤثرة علىالعوا 1-2

مكن ي ييتم تحديد السمات التي يمر بها المبدع إلى عمله الخاص والت

أصله : أن تكون مؤثره في تطور عمله بشكل كبير، من خالل

ن ع ، ألجتمالثقافي،  وقربه من البيئة االجتماعية، أي فهم البيئة والم

ً  البيئة الخارجية مهمة جداً للمبدع؛ ألنها يمكن أن ً و تؤثر سلبا . إيجابا

يد تز فضالً عن أن الخبرة المكتسبة في العديد من الفروع والمعرفة

 ،دي من القدرة على اإلبداع ، ألنها توسع إحساسه التحليلي والنق

يضا أية والحواجز الذهن .ليصوغ فيما بعد التحديات اإلبداعية ويحلها

ل لمشكلة تشكل عقبات تمنع الناس من التفكير في حلو يمكن أن

ف ومن المعرو. ويمكن أن يكون سبب ظهورها عاطفيًا أو ال. معينة

 ،قة أن العديد من هذه الحواجز ناتجة عن األفراد ، بسبب نقص الث

.  قةسابوالخوف من الفشل ، واألفكار المسبقة ، والتجارب السلبية ال

 .مخطط للعوامل المؤثرة على االبداع (2) ويوضح شكل

الفتراضات ، كتب بعض المؤلفين عن طرق التنظيم بناًء على هذه ا

 أو التفكير األفضل ، من أجل التمكن من إنتاج االعمال المبدعة

هذه الطرق، في الحقيقة ليست سوى تنظيم . بطريقة أفضل

اإلجراءات العقلية، تساعد في تحفيز الخيال وتحسين الفكر ومنع 

.  نيكي التقليديالتجارب السابقة التي تؤدي إلى التفكير الميكا

(Sotoriva 2012) 

 
 .مخطط لتوضيح العوامل المؤثرة على المصمم المبدع( 2شكل )

 صائص المصمم المبدع   خ  1-3

 يتبع المصممون الناجحون عموًما نفس النمط في تطوير أفكارهم

ة إلى ائياإلبداعية، ويميل المصمم أو الفنان إلى التجربة بطريقة عشو

. بكار والمهارات من خالل القراءة أو التجريحد ما ، وجمع األف

. وبالتدريج ستصبح التساؤالت هي محور القراءة والتجريب

(Shohdy 2016 ) من  إن القدرة على التجربة ، والتقدير والتعلمو

د لفراألخطاء ، والبناء على الخبرة المكتسبة هي السمة المميزة ل

 .  الناجح والمبدع حقًا ، مهما كان المجال

ريد ه يالفنان المبـدع فـي رأي فرويد هو إنسان محبط في الواقع ألن

الثروة والقوة والشرف لكن تنقصه الوسائل للوصول إلى هذه 

ع اقـاالمنيات. ومن ثم فهو يلجأ ألحداث تغييرات كبيـرة فـي الـو

 وأظهرت الدراسات أن األفراد( 1987الخـارجـي. ) عبد الحميد 

نهم إ. اة ، وتعبيًرا، وأقل تحكًما أو تثبيطً المبدعين هم أكثر عفوي

جربة ن تيميلون أيًضا إلى الثقة في أحكامهم وأفكارهم ، فهم ال يخشو

والفنان ينسحب من الواقع غير المشبع إلى عالمه . شيء جديد

الخيالي، ولكنه يعرف كيف يسلك طريـقـه راجـعـا مـن عـالـم 

 -نيـةفأي أعماله ال-فإبداعاتهالخـيـال ، وأن يثبت أقدامه في الواقع. 

كـون تومثلها كاألحالم  هي اإلشاعات الخيالية للرغبات الالشعورية

   .قادرة على إثارة وإشباع االندفاعات الغريزية لديهم

ن دًا ماخترع شيئًا لم يكن موجو: يظهر شخص ما إبداًعا إذايمكن أن 

· ه ة بلى دراياخترع شيئًا موجودًا في مكان آخر ولكننا لسنا ع. قبل

نتج مإعادة تطبيق عملية أو · اخترع عملية جديدة للقيام بشيء ما 

 تطوير طريقة جديدة للنظر إلى· موجود في سوق جديد أو مختلف 

لتي تغيير الطريقة ا( · جلب فكرة جديدة إلى حيز الوجود)شيء ما 

كما أن ( Shohdy 2016.  )ينظر بها شخص آخر إلى شيء ما

كسر لا ب عقاًل منفتًحا ، ومنتبًها وفضوليًا، ومستعدً اإلبداع يتطل"

لى القواعد ، واستيعاب األفكار الجديدة ، والمخاطرة والقدرة ع

ويجب . إدراك واستخراج مفهوم جديد وأصلي من حدث غير رسمي

يتطلب و. استخدام اإلبداع وتدريبه ليكون قادًرا على التطور واإلثراء

 ليةراحة الخاصة به ، وأن يمارس عمذلك أن يترك المبدع منطقة ال

 (Sotoriva 2012". )اإلبداع ويشجعها باستمرار 

ويمكننا تلخيص خصائص المصمم المبدع مما سبق وذكر السمات 

• المميزة للشخصية المشتركة المنسوبة إلى أي شخص مبدع ؛ 

يبحث عن المشاكل ويرى المشاكل على أنها • فضولي ومتفائل 

يتحدى االفتراضات ويتمتع • م ومقبولة عاطفياً فرص مثيرة لالهتما

مرتاح • بجميع التحديات وال يستسلم بسهولة، ويثابر ويعمل بجد 

التعلم من • كثير التجريب • للخيال وقادر دائًما على تعليق الحكم
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 (.3)ويتضح ذلك في شكل  . االخطاء

 
 ( مخطط يوضح خصائص المصمم المبدع3شكل )

 بداعي   كير االالخيال والتف  1-4

ج تنتوالتفكير االبداعي هو نشاط عقلي على الخيال أن يتناغم معه، 

عنه صور واستبصارات جـديـدة. و يعد التفكير اإلبداعي أحد 

ري، حضااألشكال الراقية للنشاط اإلنساني، فهو أحد وسائل التقدم ال

وهو ذو أهمية في تقدم اإلنسان المعـاصر واعداده لمواجهـة 

ص  2015الت الراهنة والتحديات المستقبلية. )أبو جمعة المشك

 لتي لمف ا( والفنان ذو القدرة الخيالية العالية هو من يخلق المواق63

عد ذلك ببل قد ال توجد  يفكر فيها أحد من قبله أو التي توجد من قبل

دة ولكنه وصف الخيال على أنه إيجاد أشكال جديدة أو تصورات جدي

  يـلـة.ألصيدة أو مواقف تكون لها قيمتها التفسيرية اوابتكار أشياء جد

ة ادياإلبداع يتطلب الخيال، اللعب باألفكار، وإنشاء روابط غير ع

ل خياوجديدة، والتحقيق في االحتماالت المختلفة يتطلب استخدام ال

 ادةألنه هو القدرة على تخيل شيء غير موجود في تلك اللحظة، وإع

ة ة ومعالجتها وتحويلها إلى صور ذهنيترتيب المعلومات الموجود

ور فريدة ومبتكرة، وتصور األفكار الفريدة واألصلية مع تلك الص

فالخيال في الفنون هو )سيد  (GÜNDOĞAN 2019.  )الذهنية

ل والعق سوهو الذي يحلـل الـعـنـاصـر الـتـي تـقـدم للحوا الملكات( 

مخزن  الإـرئـي كـلـه ويعيد تشكيلها كما تتراءى له. وما العـالـم الم

صور ورموز يعطيها الخيال مكانة وقيمة نسبية. ) عبد الحميد 

 (  وهكذا فإن الـفـن لـدى فرويد  هو منطقة وسيطة بعالم1987

بالتسامي  وعـالـم الخيال الذي يحققها الواقع الذي يحـيـط الـرغـبـات

 ر إليهنظ بهذه الرغبات وتحـقـيـقـهـا خـيـالـيـا. إن عالم الخيال قد

بدأ اللذة تكوينه أثناء عملية االنتقال من م فرويد على أنه مستودع تم

    .إلى مبدأ الواقع

 النه ظل عالم اإلبداع والخيال دائًما في طي الكتمان ، مع فكرة أ

،  لناسبالنسبة لعامة ا. ينبغي أبدًا الكشف عن كيفية بناء عمل فني

 إالوية ، وتركها مندهشة ، يجب عليها فقط إظهار المنتجات النهائ

تى وبسبب هذا النوع من التفكير، ح. فإن الفن سيتوقف عن الوجود

 مع اليوم يرى الكثير من الناس الفن أو األشخاص الذين يتعاملون

يجب  رية،ال يمكن ربط اإلبداع بالعبق. اإلبداع كفنانين بعيدي المنال

قط ف القليل منهمأن ال ننسى الهبة اإللهية، فكل الناس مبدعون ، و

كل فرد يمتلك الخصائص التي . لديهم تسهيالت أكثر من غيرهم

م تالتي  تحدد طريقته في االبداع ، والتي يتم نقلها إلى الفكرة

 (Sotoriva 2012.  )ابتكارها

لك ذ طوالخالصة إن التفكير اإلبـداعـي يـعـتـمـد على الخيال النش

لى عصالة والجدة والقدرة الذي يسعى من أجل إنتاج صور تتسم باأل

سبق يـم اإلدهاش من خالل تمكن الفـنـان من القيام بتركيبات جديدة ل

لوسائط والمصور المبدع هو من يستطيع القيام بذلك مستخدما ا .إليها

ـتـي ال التشكيلية كاللون والخط وغير ذلك من وسائل تشكيـل الـرؤيـة

بد علحرة للخيال  ) تـكـتـسـب أبـعـادا جديدة من خالل الحركة ا

 (129 – 128ص   1987الحميد 

 تقنيات التفكير االبداعي      1-5

يات تقنإن تقنيات التفكير اإلبداعي أو طرق توليد األفكار هي طرق و

. عيةتساعد في إطالق األفكار اإلبداعية التي تؤدي إلى حلول إبدا

اد فاألفر (Lopes 2017).  يمكن إجراؤها في مجموعة أو كأفراد

ولئك ن أالذين لديهم قائمة باألفكار سيجدون حلواًل للمشكالت أكثر م

 تقنية تمادلطالما تم اع. الذين ليس لديهم قائمة مرجعية مسبقة التفكير

تُعرف قائمة أوزبورن . قائمة مراجعة الفكرة لتعزيز اإلبداع

ة بأنها وسيل المرجعية ، كما تم شرحها في مقدمة البحث، (1963)

ن أاقترح أوزبورن مفهوم . التفكير اإلبداعي لدى شخص مالتحفيز 

ح قتراو. زيادة عدد األفكار سيزيد أيًضا من جودة األفكار المنتجة

ن بورأيًضا فصل توليد األفكار عن تقييم الفكرة؛ أى أن تقييم أوز

للعصف الذهني هو طريقة تفكير جماعي لمساعدة األشخاص على 

ل حمع أعضاء الفريق أثناء عملية  تطوير أفكار جديدة ومشاركتها

 (Tsai 2019 ) .المشكالت

تقنية مختلفة،  100يصل عدد تقنيات التفكير اإلبداعي إلى حوالي 

 Brain storming العصف الذهني: • ومن أكثر األساليب شيوعا 

رسم  •   Reverse brain stormingالعصف الذهني العكسي • 

 Problem المشكالت حل•    Mind Maps الخرائط الذهنية

solving  • القبعات الست•االستفزاز العقلي •  635الطريقة  

يوجد   .SCAMPER  سكامبر •  thinking hats 6    للتفكير

 العديد من األدوات التي تُستخدم للتطوير، تقنيات اإلبداع بداخل 

فهي التقنيات األساسية لمعظم المواقف المتعلقة بتحسين عملية إنشاء 

وسيتم توضيح بعضا من هذه التقنيات .  جات وخدمات جديدةمنت

 :كالتالي

       Brain Storming    هنيالعصف الذ  1-5-1

ا العصف الذهني هو نشاط يتم إجراؤه في مجموعة يكون الهدف منه

رة في بتكهو التحفيز المتبادل ، وهي أداة ممتازة لتوليد األفكار الم

 وفةه أيضا عاصفة الدماغ ، والمعرفترة زمنية قصيرة ، ويطلق علي

فكار د األويتم استخدامه في بيئات اإلبداع لتولي. باسم عاصفة األفكار

ات ومن المهم اتباع الخطو( Sotoriva 2012. )والمفاهيم والحلول

 فيها اختيار الموجهين ويتم إجراؤه في مجموعة ال يتدخل:  التالية

ل يفضاركة كبيرة جدًا ، فالمعلم ؛ إذا كانت مجموعة األشخاص للمش

 تقسيم المجموعة إلى فرق ؛ تسمية مشكلة ؛ تحديد وقت األنشطة

 .   وأخيًرا ، إتاحة الوقت للفرق لشرح األفكار التي ظهرت

تستخدم تقنية العصف الذهني أيضا إلنشاء منتجات جديدة وفريدة من 

ن وتهدف إلى إنتاج أفكار إبداعية م. نوعها من خالل تحفيز الخيال

إن إخبار . خالل معالجة مختلف األسئلة والتناقضات والصراعات

كل فكرة تتبادر إلى الذهن أثناء العصف الذهني دون إصدار أحكام 

في (  GÜNDOĞAN 2019. )يزيد من إنتاج األفكار اإلبداعية

االساس، يعتبر العصف الذهني أساس تقنيات التفكير ألن التقنيات 

بير ولكن يتم تطبيقاها بطرق مختلفة ، االخري تعتمد عليه بشكل ك
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 ومن االنواع االخرى للعصف الذهني هو العصف الذهني العكسي.

        Thinking Hats 6  القبعات الست للتفكير  1-5-2

في أسلوب القبعات الست ، تؤكد القبعات ذات األلوان المختلفة على 

ظور األفراد مع تغير القبعات، يتغير من. تقنيات التفكير المختلفة

على سبيل المثال ، القبعة البيضاء تركز األفراد التي . أيًضا

ما هي "تستخدمها على الحقائق والمعلومات؛ كأن يجيب على سؤال 

المعلومات المتاحة وكيف يمكن الحصول على المعلومات 

تؤكد القبعة الخضراء على اإلبداع والبدائل وإنتاج أفكار ". المناسبة؟

بعة الحمراء، يتم التعامل مع المشاكل بالحدس في الق. جديدة

القبعة السوداء هي . القبعة الزرقاء تؤكد العملية والقيادة. والعواطف

.   القبعة الصفراء تنظر إلى الجوانب اإليجابية للموقف. قبعة النقد

(GÜNDOĞAN 2019 ) وفي النهاية يحصل الفرد على العديد

ويصل لنتائج بوجهات نظر  من الحلول المتمثلة بشخصية كل قبعة

مختلفة تخص كل قبعة بتفكيرها المنفرد، ويساعده ذلك على حل 

 (.4)كما هو موضح في شكل .  المشكلة بشكل اسرع واسهل

 
 يوضح القبعات الست للتفكير اإلبداعي( 4)شكل 

      Mind Maps   رسم الخرائط الذهنية  1-5-3

ودمج المفاهيم التي تم تتضمن تقنية رسم الخرائط الذهنية تصور 

تعلمها باستخدام الخطوط واأللوان والرموز والكلمات الرئيسية 

تصميم مصنوع من الكلمات المستخدمة فهي . واألرقام والصور 

لترمز إلى األفكار أو المهام أو المفاهيم األخرى المتعلقة بالموضوع 

؛ الذي يمكن أن يكون موضوع أو ( Sotoriva 2012)المركزي 

يتم . ل  ، ويتم فرزها حسب المجموعات أو الفروع أو المناطقسؤا

ويوضح . استخدامها لتوليد األفكار وتصورها وهيكلتها وتصنيفها

 . خريطة ذهنية لفكرة التواصل مع الطبيعة( 5)شكل 

في دراسة أجريت مع طالب الجامعة، تم تقديم مثال على كيفية القيام 

لب من الطالب إنشاء خرائطهم ثم طُ . بتقنية رسم الخرائط الذهنية

ونتيجة لذلك ، فإن تقنية رسم الخرائط . بدًءا من الصورة المركزية

 .   الذهنية لها آثار إيجابية على كل جانب من جوانب اإلبداع

 
 .خريطة ذهنية لفكرة التواصل مع الطبيعة مزودة بالرسوم والصور ( 5)شكل 

       SCAMPERمبر    تقنية سكا  1-5-4

 سبعةهي واحدة من استراتيجيات التفكير االبداعي القائمة على 

 SCAMPERعناصر رئيسية األحرف األولى لها مكونة لكلمة 

، Combine، التجميع Substituteالتبديل أو االستبدال : وهي

، الوضع في االستخدامات  Modify  ، التعديل Adapt  التكيف

وإعادة  Eliminate  ، الحذف Put to other uses األخرى

هذه العناصر السبع تساعد في تعيين عدة  . Rearrange   الترتيب

فهي محفزة لإلبداع ينتج . ما منتجطرق لتعديل كائن أو نظام أو 

فكرة أن وتعتمد  عنها أشياء جديدة أو تعيد تشكيل األشياء الموجودة، 

  (Fahmy 2017)كل ما هو جديد هو تعديل لشيء موجود بالفعل، 

عتمد هذه التقنية أيضا على فرضية أن االبتكار ينبع حقًا من ترتيب وت

 (Tharwa 2019.  )وإضافة أفكار جديدة

كطريقة مفيدة لتطوير  SCAMPERلعدة سنوات ، تم االعتراف بـ 

 (Tasi 2019.  )التفكير اإلبداعي وتقديم االقتراحات المناسبة

أثبتت أنها األكثر نجاًحا واألكثر اكتسابًا للتطبيق بين العديد من و

فهي تستخدم . تقنيات حل المشكالت الحالية المستخدمة في التصميم

مجموعة من األسئلة الموجهة والمحفزة لألفكار القتراح إضافة أو 

لقد حظيت باهتمام كبير كأداة تعليمية . تعديل لشيء موجود بالفعل

صميم الذي يعزز الوعي والقيادة والطالقة والمرونة في مجال الت

يأتي الحافز من مطالبتك باإلجابة على االستفسارات التي . واألصالة
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  .عند تضمينه في مواقف التصميم. ال يطرحها المرء عادة

(Shohdy 2016 )  وهذه االجابات يمكن أن تخلق فكرة جديدة

 وتعديل لما تم تصميمه من قبل. 

كجزء من جلسة العصف  SCAMPERيتم استخدام غالبًا ما 

ى عل الذهني ، حيث يمكنه استنباط مجموعة جديدة من األفكار بناءً 

 .يقةيمكن للمصممين أيًضا استخدام هذه الطر. ما هو موجود بالفعل

، ستواجه عادةً كل فكرة أو  SCAMPERعند استخدام طريقة 

ن مخالل طرح عدد مفهوم منتج مع األساليب التجريبية السبعة من 

ة ، بعد إنشاء عدد ُمرٍض من األفكار الجديد. األسئلة لكل اسلوب

 لسةيمكنك المتابعة من خالل تجميع األفكار ، كما هو الحال في ج

. يلفاصالعصف الذهني ، واختيار أكثر األفكار الواعدة لمزيد من الت

 .SCAMPER( عمليات 6ويوضح شكل )

نني ما الذي يمك•  :Substitute (S) التبديل:  عينة من األسئلة••

لموارد اما هي المواد أو • المفهوم لتحسينه؟  /استبداله في الفكرة 

ك يمكن ما المنتج أو العملية األخرى التي• التي يمكنك استبدالها؟ 

   (Fahmy 2017) استخدامها لتحقيق نفس النتيجة؟

عًا سابقة مبين األفكار أو األشياء الالجمع  :Combine (C) الجمع

•  المواد؟ /األغراض  /هل الجمع بين األفكار  . •لخلق شيء جديد

هل يمكن مزج أي شيء أو تجميعه؟ ما الذي يمكن دمجه لتحسين 

آخر  ماذا سيحدث إذا قمت بدمج منتج مع منتج• المفهوم؟  /الفكرة 

ار ماذا لو جمعت بين أغراض أو أهداف األفك• إلنشاء شيء جديد؟ 

 ؟المفاهيم /

لة التفكير فيما هو معروف بالفعل عن المشك : Adapt (A)التكيف 

يف ك• كيف يتم حل المشكلة حاليًا؟ •  .وكيف يقوم اآلخرون بحلها

ما • كيف يمكن أن يكون أكثر توافقًا؟• يمكن جعلها أكثر مالءمة؟ 

يف ك• المفهوم التي يمكنك تعديلها لتحسينها؟  /هي جوانب الفكرة 

ا م• لمنتج أو تعديله لخدمة غرض أو استخدام آخر؟ يمكنك تكييف ا

 هي األشياء األخرى التي يمكنك تكييفها مثل منتجك؟

عندما تقوم بتعديل شيء ما وتغييره ، فإنك  : Modify (M)تعديل 

تفكر في ما هو مطلوب لدعمه وجعله أفضل أو أكبر أو أبسط أو 

لذي يمكنني ما ا• كيف يمكن تغيير ذلك لألفضل؟ . • حتى أكثر 

كيف • تغيير الحركة أو الصوت؟ • الشكل؟  /تعديل اللون •تعديله؟ 

كيف يمكنك تغيير • يمكنك تعديل فكرتك أو مفهومك لتحسينها؟ 

ماذا سيحدث إذا قمت بتكبيير • شكل أو احساس فكرتك أو مفهومك؟ 

 الحجم أو تصغييره؟

ر في النظ : Put to other uses ( P)وضع في استخدامات اخرى 

ا م. • طرق يمكن من خاللها استخدام الهدف بخالف المقصود أصالً 

يره من غ• ما هي تلك االستخدامات؟ • الذي يمكن استخدامه أيًضا؟ 

هل يمكنك • ضعها في استخدامات أخرى؟ • يمكنه استخدامه؟ 

• ؟ المفهوم في مكان آخر، ربما في صناعة أخرى /استخدام الفكرة 

هل يمكنك • بشكل مختلف في مكان آخر؟ كيف سيتصرف المنتج 

 إعادة تدوير النفايات لصنع شئ جديد؟

 •ما الذي يجب علي تبسيطه أو إثرائه؟ •  : Eliminate (E)حذف 

ي ما ه• كيف أفعل ذلك؟  • هل يجب أن يكون عاديًا أم خياليًا؟ 

ط كيف يمكن تبسي• جوانب الفكرة أو المفهوم التي يمكن حذفها؟ 

كن تي يمما الميزات أو األجزاء أو القواعد ال• لمفهوم؟ الفكرة أو ا

 حذفها؟

التركيز على كيفية تأثير تغيير  : Rearrange (R)اعادة ترتيب 

ما هو الوقت اآلخر ، والروتين ، والعملية ، • الترتيب أو التسلسل 

ماذا • ما هي الترتيبات األخرى التي قد تكون أفضل؟ • والمكان؟ 

إعادة ترتيب التسلسل أو التخطيط أو • األمر؟ سيحدث إذا قلبت 

ماذا • ماذا عن الفكرة أو المفهوم الذي يمكن عكسه؟ • النمط؟ 

أو اذا قمت بتغيير • سيحدث إذا قمت بعكس عملية االستخدام؟ 

ماذا لو حاولت أن تفعل عكس ما تحاول فعله • تسلسل االستخدام؟ 

      اآلن بالفكرة أو المفهوم؟

 
 SCAMPERعمليات ( 6شكل )

 السيريالية وعالقتها بالتفكير اإلبداعي -2

 اإلبداع والسيريالية "مدرسة ما فوق الواقع"   2-1

تعتبر السريالية فن من فنون األدب الحديث وتستخدم للتعبير عن 

و كانت في  1920العقل الباطن بشكل تصويري وقد بدأت عام 

األصلي في باريس ،  يمكن اعتبار جوهرهادولتي فرنسا وبلجيكا . 

لكنها سرعان ما أصبحت دولية، واتخذت تلك المجموعات 

. الجغرافية المختلفة نكهات وطنية وثقافية أصبحت متميزة

(Stockwell 2017)   كانت تهدف للبعد عن الحقيقة و االندماج في

الخيال وإطالق األفكار المكبوتة،  ويعني مصطلح سريالية ) فوق 

سريالية فرًعا من الدادائية، التي ظهرت في عام ال الواقع (. كانت

كتمرد ضد المفاهيم الشعبية للذوق الفني والتقاليد االجتماعية  1916

 .، وكانت في الوقت نفسه مناهًضة للفن ومعادية للبرجوازية

(Ward 2016  ) وأطلق عليها اسم "ضد الفن" لكونها تعرض كل

ص  2018ويني ما هو قبيح وغريب وعابث وغير معقول. )بر

49) 

يعتبر الشاعر والمؤلف الفرنسي أندريه بريتون عموًما مؤسس 

نها بيا بـ"ما فوق الواقع" وهو الذي كتبالحركة السريالية المعروفة 

آمن بريتون باستخدام السريالية في كل جانب من م. 1924عام 

ي فقد تدرب في الطب النفسي، وعمل فجوانب الحياة اإلبداعية ، 

تي نود الذين أصيبوا بصدمة بالقذائف خالل الحرب ، والعالج الج

ت تبراع. اعتمد فيها على أساليب سيغموند فرويد في التحليل النفسي

ي التونظريات فرويد أن الحقيقة تظهر في األحالم والعقل الباطن ، 

 (  Ward 2016).  يجب تحليلها وتفسيرها

 الفلسفة اإلبداعية للسيريالية   2-2

مع األمور العقالنية والواقعية،  للسيريالية فلسفة االبداعيةتتعارض ال

.  فترفض الحدود الصارمة والتعريفات التي تحددها العقالنية التقليدية

(Haynes 2013 p:24  ) فيمكننا تحديد بعض المالمح التي توضح
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 :هذه الفلسفة كالتالي

  الالوعي السريالي هو مكان األحالم ، والحدس ، والدوافع

ر مكبوتة اجتماعيًا، واآلراء الغريبة؛ إنه غير منظم وغيال

   (Stockwell 2017. )عقالني

 ل كسداً فا الســريالية ال تعترف كلية بالواقع الحالي، معتبرة إياه

خر الفساد وإن الواقع البديل الذي تريده لإلنسان هو عالم آ

 ( 65 – 64ص  2018غريب عن عالمه. )برويني 

 رويدية للوعي والالوعي تأثير مباشر علىكان للمفاهيم الف 

يج الواضح أن إحساس السرياليين بالالوعي هو مز. السرياليين

ا من أحدث األبحاث الفرويدية والحواس األقدم واألكثر شيوعً 

 . للعقل غير الواعي

  1924وفقًا لتعريفات بريتون الخاصة ، المكتوبة في عام  ،

مرء ، والتي يقترح بها الآلية نفسية خالصة "كانت السريالية 

ن ع،  التعبير ، إما شفهيًا ، أو كتابيًا ، أو بأي طريقة أخرى

لذي كم اإنه إمالء الفكر في غياب كل التح. األداء الحقيقي للفكر

. يمارسه العقل ، خارج كل االنشغال الجمالي واألخالقي

(Ward 2016) 

 اً عيين داللسريالية مبادئ فلسفية دعت إليها في القرن العشــر

الوصول إلی سعادة اإلنسان بواسطة التخلص من أذی الحرب 

ـري بشـوالهدم والدمار. أحد أبرز هذه المبادئ ســيطرة العقل ال

أي  لواقعاهــو الوحدة الكاملة بين العالم الواقع وما فــوق  الذي

الوعي والالوعي عن طريق االستكشاف المنظم والعلمي 

 ة مثل الحلم، والجنون، والخيال،للالوعي عبر تجارب متنوع

 ( 53 – 52ص  2018والهذيان والتوهم.  )برويني 

 تتمثل مهمة البحث السريالي في تقديم تلك الصورة النفسية 

 . السريالية في مادية العالم اليومي

 الطابع السيريالي النفسي كأساس للتفكير االبداعي    2-3

 يقينفس في مجراها الحقإن الحركة الســريالية تعبر عن خواطر ال

حلم فعة البر دون التقيد برقابة العقل. أي أنها تلقائية نفســانية وتؤمن

ر والالشعور وسموهما في اإلبداع الفني. ترسم لنا انشغال الفك

في ، وباالعتماد علی التخيالت واألحالم دون التقيد باألخالقيــات

يل حلــد رائد التهــذا المجال ركز الســرياليون علی نظريات فروي

 يانالنفســي،  خاصة فيما يتعلق بتفسير األحالم وبنوا عليها بن

 آرائهم. 

نها عبر وقد وصف النقاد السيريالية بأنها تلقائية فنية ونفسية ، يع

الم ، ألحلباأللوان عن األفكار الالشعورية واإليمان بالقدرة الهائلة 

أي بفويا وكتابيا أو ويمكن التعبير عما يشغل الفكر بعدة طرق )ش

طريقة أخرى ( ، وقامت المدرسة السريالية بالتخلص من مبادئ 

سام أج الرسم التقليدية في رسم التركيبات الغريبة في األجسام لخلق

غير مرتبطة ببعض لخلق إحساس بعدم الواقعية ، اعتمدت على 

،  المضمون وليس الشكل لذلك تأخذ لوحتها طابع الغموض والتعقيد

ا ب االعتمادات التي تعتمد عليها هذه المدرسة بدت تظهر موبسب

ي ارجخلف الحقيقة البصرية الظاهرة أي أنهم ال يهتموا بالشكل الخ

 فهو ال يمثل الحقيقة أنه يخفى الحالة النفسية الداخلية.

في  ادممن أهم األمثلة في رأي الباحثة على االبداع الالمحدود والص

طلب أال أفهم لماذا عندما "فادور دالي أحيان أخرى قول الفنان سل

 أفهم ال. جراد البحر المشوي في مطعم، ال أتلقى هاتفًا مطبوًخا أبدًا

 يتم ، اللماذا يتم تبريد الشمبانيا دائًما ، ولماذا، من ناحية أخرى

وضع الهواتف، التي عادة ما تكون دافئة بشكل مخيف ولصقها 

ونجد  ."ج مجروش حولهابشكل غير مقبول، في دالء فضية مع ثل

 (Dali Times 2007(. )7)رقم  شكلمثاال على تلك المقولة في 

الكائن السريالي ، الذي اخترعه دالي واستند إلى المفهوم إن 

السحري التحويلي للتجاور بين العناصر المتنوعة الموجودة عادة 

في األشياء اليومية ، أدى إلى فترة جديدة ومبدعة من النشاط 

لي ، ال سيما أنه فتح إمكانيات الستخدام لغة سريالية في السريا

ظهر الكركند والهواتف بالفعل بشكل . الفنون التطبيقية والزخرفية

 متكرر في أعمال دالي لعدة سنوات ، مع صور الهواتف التي تطارد

دالي في اللوحات المظلمة التي تم إنشاؤها في سنوات ما قبل الحرب 

 .     1939-1938من 

قة وثي إذا تأملنا المقولة السابقة لدالي سنجد حتما أن لها عالقة 

ائمة ي قفبالتفكير االبداعي بأعوام كثيرة سابقة لما ابتدعه اوزبورن 

وذلك . كما شرحنا في الشق األول من البحث 1953سكامبر عام 

لحلم با دليل على أن السيريالية بأفكارها المتناقضة والصور الشبيهة

كبير إلى فكرة منهجية سكامبر، ولكن مع اختالف  مشابهة لحد

ثم  اقعيةعبر في رسوماته عن األشياء الوفالفنان السيريالي . التناول

هامه ال ارتقى بها إلى عالم الخيال أو إلى عالم الغير مرئي ، فيأتي

عندما يكون نصف نائم ويسمح ليده وفرشاته أن تصور احساس 

لوحة أكثر مصداقية. عقله وما يدور بخاطره وتصبح ال

(Chevalier 1942 p: 271) ولم يكن دالي يقصد بالطبع استخدام 

ا أملكركند المشوي. !    سكامبر في استبدال سماعة التليفون با

ت ؤالالمصمم الفنان الذي يبدع باستخدام طريقة سكامبر يجرى التسا

 كرةفوعملية التغييرات على الفكرة خاصته إلى أن تتحول لمنتج أو 

ها مغايرة تماما للفكرة األولى خاصة إذا قام بتغييرات قوية وب

ية. نطقممبالغة، فيمكن أن تصبح النتائج خيالية وغير واقعية أو غير 

و هكما هو الحال في طبيعة السيريالية. المقصد من هذه التجربة 

 تمكين المصمم أو الفنان من ممارسة الفن بدون عوائق وفي نظر

 ث ذلك بسهولة باستخدام سكامبر كإحدى الطرقالباحثة يمكن حدو

 للمساعدة على االبداع وليست بالطبع الطريقة الوحيدة لذلك.

 
جص مطلي ،  1936سلفادور دالي،  هاتف لوبستر ( 7)شكل 

سم معرض أستراليا الوطني،  12.5×  30.5×  18.0هاتف 

 .      1994كانبيرا ، تم شراؤها ، 

لى بعض العناصر الغير ادمية وتحويلها تطبيق تقنية سكامبر ع  -3

 الفكار سيريالية
ية كما ذكرنا من قبل يرتكز البحث على القيام بالتجارب التصميم

بر التي تتسم بالتجديد واالبتكار من خالل استخدام تقنية اسكام

تم ف يلمساعدة المصمم لممارسة األفكار االبداعية السيريالية، وسو

ة من الطبيعة لعمل تجربة الدراسة تناول بعض العناصر البسيط

وتوضيح فكرة البحث، وليس بالضرورة تطبيق عمليات سكامبر 

عة السبعة على العنصر، ولكن تم تناول بعضها بما يتالئم مع طبي

 المفردة الجديدة الناتجة.

 عنصر التمساح   3-1

يتسم التمساح بالشراسة واالفتراس وباعتباره من الزواحف البرمائية 

( االسنان االمامية المدببة Substituteالباحثة باستبدال )قامت 

بانياب الكوبرا باعتبارها من الزواحف المفترسة أيضا وذلك بعد 

لتتناسب مع حجم فك التمساح وبما ان  (Modifyتكبير  حجمها )

( اجزاء من Combineالتمساح يعيش في الماء كذلك تم تزويد )

زعنفة الرئيسية الحد أنواع أسماك الزعانف المدببة باالضافة الى ال

( عمليات سكامبر 12( إلى )8القرش. وتوضح االشكال  من )

 المختارة المطبقة على التمساح.
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 ( تطبيق بعض عمليات سكامبر على التمساح8شكل )

 
 ( تطبيق بعض عمليات سكامبر على التمساح9شكل )

 
 (10شكل )

 
 (11شكل )

 
 (12شكل )

 صورعنصر الدينا  3-2

الديناصور من الكائنات المنقرضة االشد فتكا على وجه االرض منذ 

ماليين السنين، فماذا إذا قمنا بتخيل وجودها اآلن مع إضافة 

(Combine وسيلة أخرى للهجوم على الفريسة كالقرون المتشابكة )

التي يمتلكها الغزال البري، وهل ستصبح الديناصورات أكثر وداعة 

( جلدها الخشن بجلد الغزال الصغير ذو Substituteإذا تم استبدال )

( توضح عمليات 16( إلى )13النقاط البيضاء؟ األشكال من )

 سكامبر التي تمت على الديناصور.

 
 ( عنصر الديناصور بعد تعديالت سكامبر المختارة 13شكل )
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 (14شكل )

 
 (15شكل )

 
 (16شكل )

 عنصر الزرافة   3-3

لها نسب جمالية متناسقة كالرقبة الطويلة  الزرافة حيوانا بريا

المتناسبة طوليا مع االرجل الطويلة. بناءا على تقنية اسكامبر تم 

( الجلد ذو االشكال العضوية بجلد حيوان Substituteاستبدال )

الحمار الوحشي المخطط باالبيض واالسود . وتم عمل اقصاء 

(Eliminateلالرجل الطويلة باالرجل القصيرة ا ) .لعريضة نسبيا

 (.19( إلى )17كما هو موضح في االشكال من )

 
 ( عنصر الزرافة بعد اجراء سكامبر17شكل )     

 
 (18شكل )

 
 (19شكل )

 لبحراعنصر حصان    3-4

.  من الحيوانات البحرية المميزة بطريقة سباحتها وألوانها الجذابة

لوان الجسم ( أSubstituteباستخدام تقنية اسكابر تم استبدال )

بالوان جسم النحلة ذو اللون االسود واالصفر ، وإضافة 

(Combine جناحان كجناحات األسماك الطائرة ، وإعادة تكيف )

(Adapt للفم الصغير واستبداله بمنقار طائر البجع الصياد الماهر )

( لزوائد المدببة على جسمه. Eliminateلالسماك، وعمل حذف )

أى تغير في شخصية حصان البحر  فهل تجري هذه التعديالت

التغيرات الطارئة  .(24( إلى )20المسالمة؟ . توضح األشكال من )

 على عنصر حصان البحر بعد اجراء بعض عمليات سكامبر.

 
 ( عنصر حصان البحر بعد اجراء سكامبر20شكل )
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 (21شكل )

 
 (22شكل )

 
 (23شكل )

 
 

 

 (24شكل)

 عنصر العنكبوت  3-5

( زيادة Adapt( و )  Rearrangeلعنكبوت تم عمل )في عنصر ا

وإعادة توزيع وترتيب عدد العيون واالرجل ليصبح أسرع في 

( مجموعة من Combineالحركة ويكون له رؤية أفضل، وإضافه )

(. كما Modifyالخطوط على االرجل، وجعله أكثر ضخامة وعلوا )

 .(26( ، )25هو موضح في شكل )

 
 كبوت بعد اجراء سكامبر( عنصر العن25شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (26شكل )

  

   Resultsالنتائج 
 من أهم النتائج التي توصل إليها البحث اآلتي:

  إن التفكير اإلبداعي من أهم المقومات التي يستطيع بها

 المصمم سرد األفكار بطالقة ومرونة وتحقيق أقصى استفادة

ممكنة من تقنياتها المتنوعة التي تساعد في حل مشكالت 

 لتصميم.ا

 دراسة تقنيات استراتيجية سكامبر وتطبيقها على المفردات 

التصميمية تساعد في الوصول إلى حلول جديدة غير متوقعة 

م في عملية التصميم حتى في ظل التحديات التي تواجه المصم

 بالنسبة لطالقة األفكار وحداثتها.

   في كثير من األحيان يحتاج المصمم للجرأة والخروج عن

وف ليصل إلى تصميم جديد مبتكر، ولكن بسبب المأل

حددات ا ماالعتبارات والقواعد التي تحكم التنفيذ فتتواجد تلقائي

ل تعوق العملية اإلبداعية، فتعتبر تقنية سكامبر من الحلو

 االبداعية التي تفترض حلول بطريقة غير مخطط لها مسبقا،

ها كنضا ولبينما عمليات التفكير التقليدية، تؤدي إلى حلول أي

 منطقية مبرمجة سابقة داخل عقل المصمم.

   إن الفن السيريالي له طابع نفسي خاص يتميز بالخيال

ية والجرأة الصادمة أحيانا في السرد والتصوير. فتعتبر تقن

سكامبر وتطبيقاتها على التصميم من أكثر الوسائل تشبها 

 باألفكار الجريئة الخاصة بفلفسفة الفن السيريالي.

   Recommendations التوصيات
 من أهم التوصيات التي توصي بها الباحثة:

  في أساليب سكامبر لدراسة تصميم ضرورة التعمق

الشخصيات الخيالية التي سوف تأخذ منحنى أخر في اتجاه 

 الفن السيريالي أيضا.

  االستفادة من التقنيات المختلفة اآلخرى للتفكير اإلبداعي في

الجدارية وضع حلول ممنهجة لعمليات تصميم المسطحات 

 .والمعمارية
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