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ملخ�ص
على الرغم من االهتمام ال�سديد من قبل املخططني بالعمران اإال اأن جانب اال�ستدامة مع اأهميته كعن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر 
املنظ�مة التخطيطية والعمرانية قد اأهمل اإىل حد كبري �س�اء يف التعليم اأو التطبيق ، لذا كان من املهم اأخذ هذا يف احل�سبان و 
اإعادة النظر يف املنظ�مة التعليمية العربية مبراحلها املختلفة و التعليم العمراين ب�سفة خا�سة ، وذلك من خالل تاأ�سيل مبداأ 
اال�ستدامة البيئية والعمرانية يف التعليم العمراين اجلامعي. حيث يت�سح اأن من اأهم الع�ائق التي يقابلها خريج�ا امل�ؤ�س�سات 
التعليمية العمرانية هي الفج�ة بني التلقي العلمي يف هذه امل�ؤ�س�سات و التطبيق العملي على ال�اقع ، اأي مبعنى املمار�سة اأثناء 
التعليم مما جعل هناك تباين بني الدرا�سة النظرية بتطبيقاتها العلمية والتطبيق الفعلي يف م�اقع العمل مبا ينعك�ض �سلبا«على 

كفاءة اخلريجني حيث يخفق اخلريج�ن يف التطبيق.

ومن هنا تهدف هذه ال�رقة البحثية اإىل حماولة ال��س�ل اإىل عالقة �سحية بني التعليم و التطبيق ال�اقعي لال�ستدامة وذلك 
لتخريج جيل من العمرانيني و املخططني ال�اعني باأهمية ق�سية اال�ستدامة ومن اأجل �سمان م�ستقبل مت�ا�سل يخدم ه�ؤالء 

اخلريجني و يعني مبتطلبات القرن احلادي والع�سرين.

وتق�م هذه ال�رقة البحثية على منهج نظري ا�ستنباطي حتليلي يتم من خالله التعرف على اال�ستدامة  و مفاهيمها واآلياتها 
لالإجابة  ال�اقع يف حماولة  هذا  وحتليل  العربية  الدول  التعليمية يف  العملية  واقع  ر�سد  كذلك   ، التنم�ية  للعملية  اأهميتها  و 
املجتمع. يف  اال�ستدامة  مفاهيم  وير�سخ  ليخدم  العمراين  التعليم  واق��ع  تط�ير  كيفية  ح�ل  الت�ساوؤالت  من  جمم�عة  على 

وكنتيجة لهذه الدرا�سة يتم الت��سل اإىل مقرتح لتط�ير اآلية التعليم العمراين يف اجلامعات العربية يعزز وير�سخ اال�ستدامة 
ومفه�مها واآلياتها مبا يتالئم مع متطلبات الع�سر واملجتمع و �س�ق العمل ورهانات التنمية امل�ستدامة.
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مقدمه:
اإن التعليم ه� م�سئ�لية املجتمع واالأمة باأ�سرها، وم�ستقبل االأمم وم�سريها يتقرر يف املدار�ض واجلامعات ولي�ض يف 
اأماكن اأخري. ومن ال�سروري اأن ن�سري اإيل اأن اأ�سل التنمية والتقدم يف اأي جمتمع يكمن يف الثقافة العلمية للمجتمع. 
اجلامعة  هدف  يعد  ومل  خمتلفة.  احتياجات  من  اإليه  ت�سب�  ما  حتقيق  يف  املجتمعات  اأمل  تعترب  اجلامعات  اأن  كما 
مق�س�را علي ن�سر التعليم بل االهتمام بن�عيته واآفاقه. وميثل التعليم املعماري والعمراين اأكرث فروع التعليم املرتبطة 

باملجتمع وم�سكالته والذي يقع علي عاتقه م�سئ�لية كبرية جتاه ق�سايا العمران واال�ستدامة.
والعادات  القيم  عن  كالبعد  االإجتماعية  �س�اء  املختلفة  االأمرا�ض  من  كثري  من  تعاين  العربية  مدننا  كانت  وملا 
والتقاليد والتفكك االإجتماعي، والبيئية متمثلة يف �س�ء اإ�ستغالل امل�ارد البيئية وا�ستنفاذها الغري ر�سيد بجانب التل�ث 
البيئي باأن�اعه املختلفة، عالوة علي امل�سكالت االإقت�سادية والتي تتفاوت من بلد عربي ايل اآخر. وبالرغم من احلاجة 
امللحة اإيل ممار�سني ومهنني عمرانيني لديهم القدرة علي م�اجهة تلك التحديات، كانت الفج�ة ظاهرة بني م�ست�ى 
خريجي امل�ؤ�س�سات التعليمية املعنية بالدرا�سات العمرانية واملعمارية وبني ما يطلبه ال�اقع من متخ�س�سني يتمتع�ن 

بقدرات علمية وتطبيقية مرنه ومتط�رة ت�ؤهلهم الإيجاد اآليات فعالة لتحقيق التنمية العمرانية امل�ستدامة املرج�ة.

الهدف:
تكاملي  اإطار  �سياغة  وحماولة  والعمرانية  البيئية  االإ�ستدامة  مبداأ  تاأ�سيل  ه�  البحث  لهذا  الرئي�سي  الهدف  اإن 
ديناميكي متط�ر للعالقة بني التعليم العمراين وبني التطبيق متفاعال« مع املجتمع ومتطلباته، م�ساهما« بذلك يف اإفراز 

م�سمم عمراين لديه قدرة واإمكانات ت�ؤهله مل�اجهة حتديات الع�سر .

منهجية البحث:
اإعتمد البحث يف منهجيته علي منهجني ا�سا�سيني :

• املنهج النظري ويتم من خالله التعرف علي مفه�م العملية التعليمية العمرانية واملعمارية واأهدافها، والتط�ر 
التاريخي للتعليم العمراين واملعماري يف العامل عامة وعاملنا العربي علي وجه اخل�س��ض، ومدى تاأثريه وتاأثره 
بق�سايا املجتمع ومن اأهمها التنمية امل�ستدامة. ومن ثم التعرف علي مفه�م االإ�ستدامة وخ�سائ�سها واأهدافها.
• املنهج ال��سفي التحليلي ويتم من خالله التعرف علي الركائز االأ�سا�سية للعملية التعليمية ، وحتليل تلك الركائز 
للعملية التعليمية ور�سد �سلبياتها وايجابيتها يف حماولة للت��سل ايل عملية تعليمية عمرانية تعتمد ركائزها 

علي تعزيز االإ�ستدامة ومبادئها.

1. العملية التعليمية العمرانية 
ملا كان تعريف التعليم ه� » امتالك فن�ن ت�سغيل املعل�مات«، »الطريقة االأ�سا�سية للتقدم واالإ�سالح االجتماعي« 
)13( فاإن العملية التعليمية العمرانية ما هي اإال عملية تعليمية عادية مع اختالف طبيعة مناهجها والتي تهتم باجل�انب 

العمرانية والبيئية واالجتماعية واالقت�سادية والتي تهدف ب�س�رة اأ�سا�سية اإيل:
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• ت�فري االإمكانات الإنتاج العق�ل اخلالقة القادرة علي التناف�ض والنقد البناء ممثلة يف م�سممني واإن�سائيني حمرتفني .
• اإنتاج م�اطنني �ساحلني ذو عق�ل نا�سجة وح�سا�سية يف التعامل مع امل�اطنني وقادرين علي حتمل م�س�ؤوليتهم 

االجتماعية جتاه جمتمعاتهم.
• تنمية املجتمع ثقافيا« واجتماعيا« واقت�ساديا« وت�ثيق عالقة التعليم باملجتمعات والثقافات االأخرى.

2. نبذة تاريخية عن العملية التعليمية املعمارية: 

2.1. التعليم العمراين واملعماري يف العامل 
ا�ستقر التعليم املعماري العمراين يف هيكله العام علي من�ذج مدر�سة الب�زار والتي اعتمد منهجها يف تعليمه علي 
MIT  �س�اء باجتاهاتها عام 1869 والذي كان معتمدا  ، مدر�سة  ال�اجبات (  – التن�ع يف  – التناف�ض  ) احلرية 
علي اختزال املنظ�مة التعليمية اأي جتزئتها وت�سريحها والنظر اإىل كل جزء علي حده دون النظر لالإطار العام الذي 
يجمع الكل. حيث يتم تقييم الطالب ح�سب قدرتهم علي  اإعادة عر�ض واإنتاج املعل�مات التي تلق�ها عن طريق ال�سمع 
وامل�ساهدة، وقدرتهم علي اإظهار وعر�ض املعل�مات التي مت عر�سها م�سبقا . وبعد عقد م�ؤمتر اك�سف�رد للتعليم املعماري 
1958 تط�رت اجتاهات مدر�سة MIT عام 1969 والتي عرفت بنظام التعليم املنظ�مي والذي كان م�ائم اإيل حد 
كبري للمتطلبات االجتماعية يف هذه الفرتة. بجانب من�ذج الباوهاو�ض والتي اإعتمد منهجه علي ) اأن الفن يرتفع ف�ق 
كل االأ�ساليب – التقرب من امل�ساكل اأهم من تلقي املعل�مات ( اأو اجلمع بني تلك النماذج وذلك لتميزهما مبجم�عة 
التعليم املعماري العمراين يف معظم دول  اإر�ساء ق�اعد  التعليمية ال�ا�سحة ، تلك املبادئ �ساعدت علي  من املبادئ 

العامل وتط�رت وتعدلت خالل الفرتة ال�سابقة.

2.2. التعليم املعماري والعمراين يف العامل العربي:
مر التعليم املعماري بالعامل العربي بالعديد من امل�سكالت والكب�ات والتي كان من اأ�سبابها و�سع العامل العربي 
ال�سيا�سي واالقت�سادي والثقايف ومروره بالعديد من االأزمات واحلروب والتي جعلت من عملية تط�ير التعليم عملية 
�سبه م�ستحيلة ، بجانب انعزاله عن التط�ر احلادث يف الغرب. اإال اأنه بعد اال�ستقرار ال�سيا�سي بدا وا�سحا تاأثري الغرب 
علي العمارة العربية متمثال« يف املحاكاة والتقليد الغري مدرو�ض للنماذج املعمارية العمرانية الغربية بدون مراجعة 
والعمران يف  بالعمارة  املحيطة  املختلفة  الع�امل  مع  اختالفها  اأو  ت�سابهها  ومدى  النماذج  تلك  اأفرزت  التي  الع�امل 

العامل العربي و التي من اأهمها الع�امل االجتماعية اأو الثقافية.
كان التعليم املعماري يف بالدنا قائم اأي�سا« علي املبادئ امل�ستقاة من مدر�سة الب�زار والباوهاو�ض اأو اجلمع بينهما 
، والتي جاءت مت�افقة مع احتياجات الكثري من الدول النامية من الن�احي النظرية اأو العملية .)5( اإال اأنه بالرغم 
من بداية ت�سكل برامج ومناهج تعليمية معمارية وعمرانية بالعامل العربي ما زالت تعاين من م�سكالت اجلم�د والتقليد 
وعدم التط�ر والذي اأدي اإيل عدم الربط بني العملية التعليمية املعمارية والعمرانية وبني امل�سكالت املتعلقة باملجتمع 

والبيئة املحيطة يف كثري من االأحيان.
اإعادة النظر يف املنظ�مة التعليمية العمرانية مبراحلها املختلفة والربط بني تلك العملية وامل�سكالت  وعليه فان 
باملجتمع ه� حماولة جلعل العملية التعليمية ركيزة اأ�سا�سية من ركائز عملية التنمية للمجتمع وا�ستدامتها يف جميع 
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اأبعادها . بجانب الرتكيز علي تط�ير التعليم العمراين ك��سيلة اأ�سا�سية لتحقيق التنمية امل�ستدامة
 وي�اجه العامل املعا�سر ي�اجه الكثري من التحديات امل�اكبة لعمليات التنمية العمرانية املت�سارعة  التي ي�ستخدم 
العمرانية  التنمية  هذه  اأن  اإال  واالإعمار،  البناء  يف  متجددة  طبيعية  وم���ارد  نعم  من  به  اهلل  حباه  ما  االإن�سان  فيها 
املت�سارعة والقائمة علي اإ�سباع حاجات االإن�سان مع ق�س�ر خمططات التنمية يف املحافظة علي امل�ارد املتاحة يك�ن 
�سحيتها االإن�سان والبيئة علي حد �س�اء . ومن هنا كانت احلاجة امللحة للبحث عن ت�جهات تنم�ية جديدة لي�ض لتلبية 
احتياجات االإن�سان يف احلا�سر فقط بل ت�سمن ا�ستمرارية هذه التنمية لالإن�سان يف امل�ستقبل . ويف هذا االإطار جاءت 
الدع�ة اإيل التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة والتي تهدف اإىل جعل املنتج العمراين مبجمله من�سجما مع املتطلبات البيئية 

واالجتماعية واالقت�سادية يف عملية تكاملية م�ستدامة. 

3.اال�ستدامة يف العمران والتعليم
باعتبار املهند�ض العمراين )دار�ض العمارة يف االأ�سا�ض( اأحد احللقات االأ�سا�سية يف حركة الن�ساط العمراين والذي 
يقع علي عاتقه الدور االأكرب لتفعيل دور التنمية امل�ستدامة ، ويت�سح ذلك من خالل الدور الكبري الذي يلعبه م�سمم 
العمران حلماية البيئة الطبيعية واالجتماعية، بجانب اأنه امل�سئ�ل عن اتخاذ القرارات الت�سميمية والتخطيطية يف 
مرحلة ت�سميم العمران والتي تتبني مبادئ العمارة امل�ستدامة حمققة بذلك بيئة عمرانية مالئمة لراحة االإن�سان دون 

تل�يث لبيئة االأر�ض واحلفاظ عليها �ساحلة للحياة يف احلا�سر وامل�ستقبل.
وال يتم ذلك اإال من خالل امل�سمم العمراين ودوره يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة مما يتطلب بناء فكر �سليم 
لهذا العمراين من خالل العملية التعليمية �س�اء كانت قبل اجلامعي اأو اجلامعي خا�سة اإذا كان تعليم عمراين والذي 
يهتم يف االأ�سا�ض بالتنمية العمرانية وت�سميم جمتمعات عمرانية �سليمة اجتماعيا« وبيئيا« واقت�ساديا« دون االإ�سرار 
بالبيئة املحيطة بل علي العك�ض تك�ن حمفزة لالهتمام بباقي املجتمعات وتك�ن هي املثال الذي يحتذي به. مما ير�سخ 

يف ذهنه التفكري التنم�ي امل�ستدام وجعله منهج اأخالقي و�سل�كي يعتمد عليه يف حياته املهنية وال�سخ�سية. 
ونظرا الأهمية اال�ستدامة العمرانية ودورها الفعال يف تنمية املجتمعات كانت احلاجة امللحة اإىل التاأكيد علي تاأ�سيل الفكر 
التنم�ي امل�ستدام يف العملية التعليمية العمرانية لتحقيق برامج تنمية م�ستدامة ب�س�رة ناجحة خا�سة يف بالدنا العربية.

مع االأخذ يف االعتبار اأن مفه�م اال�ستدامة يف هذا البحث ينظر اإليه من وجهتي نظر متكاملتني :
اأو  العمرانية  املهنية  املمار�سات  يف  اال�ستدامة  ملفه�م  اأو  امل�ستدامة  التنمية  لعملية  العمراين  التعليم  دعم   1 .

املعمارية مبا يتما�سى مع االجتاه القائم يف معظم الدول العربية والنامية كمحاولة لتح�سني املجتمعات.
لت�اكب  لها  اال�ستدامة  لتحقيق  والعمرانية  املعمارية  التعليمية  بالعملية  اخلا�سة  االإ�سرتاتيجيات  تط�ير  2 .
التط�رات واملتغريات امل�ستحدثة يف كل ع�سر، وتعتمد وجهة النظر تلك علي اعتبار الدار�ض  ه� )معماري 
وخمطط وم�سمم عمراين و.... ( م�سدر من م�سادر الطاقة الطبيعية الكامنة واملتجددة عرب مراحل العمر 

واالأجيال املتتابعة حيث يعي�ض احلا�سر ويبني امل�ستقبل.
بطريقة  جمتمعاتهم  تنمية  علي  قادرين  اأفراد  اإنتاج  ه�  والعمراين  املعماري  للتعليم  االأ�سا�سي  الهدف  كان  وملا 
�سليمة وجد اأن ال�اقع املرتبط بالبيئة العمرانية واملعمارية القائمة يعد من اأهم و�سائل التعليم حيث ميثل املجتمع ككل 
مناخ درا�سي وا�سع لطالب العمارة والعمران. وبالتايل االهتمام بالركائز االأ�سا�سية التي تق�م عليها العملية التعليمية 
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العمرانية لتحقيق مبادئ اال�ستدامة. والتي بدورها ت�ؤ�سل القيم واملعتقدات الق�مية جنبا« اإىل جنب مع تقبل الثقافات 
ت�فر  ت�ؤ�سل ذاتيتنا بحيث  ثقافة عاملية  والتاأثر وت�سنع منها  التاأثري  تتبادل معا« ع�امل  اإيجابي  اجلديدة يف تفاعل 

املناهج التعليمية ال�عي البيئي لدي املتعلم ويك�ن نتيجتها امل�ساركة الفعالة يف املحافظة علي البيئة ورعايتها.
العمارة  لدار�ض  والعمراين  املعماري  الفكر  بناء  علي  اأ�سا�سية  ب�س�رة  التعليمية  العملية  ا�ستدامة  يق�م حتقيق  و 
العلمي  املحت�ي  مع  الدار�ض  وربط  املطروحة،  التنمية  وم�سكالت  الع�سر  احتياجات  مع  مت�افقة  ب�س�رة  والعمران 

وال�اقعي ) االجتماعي، البيئي، االقت�سادي ( من خالل مناهج متط�رة وديناميكية ومرنة.

4.الركائز االأ�سا�سية للعملية التعليمية 
املتحدة  االأمم  لهيئة  التابعة  والثقافة  والعل�م  التعليم  منظمة  قامت  املعماري  التعليم  نظام  �سالحية  ل�سمان 
UNESCO باال�سرتاك مع االحتاد الدويل للمعماريني UIA )23(. بتحديد امليثاق العام املطل�ب للتعليم املعماري 
والع�سرون.  احلادي  القرن  جمتمعات  حتديات  م�اجهة  علي  قادرة  نا�سجة  معمارية  عقليات  ينتج  ان  يت�قع  والذي 
ويت�سح من خالل هذا امليثاق ان العملية التعليمية العمرانية هي منظ�مة من عدة اأطراف اأ�سا�سية تتفاعل داخل اإطار 

متكامل متمثل يف عدد من اال�سرتاتيجيات التي حتكم العالقة بني تلك االأطراف . واملتمثلة يف:
املعلم وه� امل�سئ�ل االأول عن تعريف الدار�سني باملحت�ي العلمي اخلا�ض بدرا�ستهم.

واإمداده  الدار�ض  بناء  اإيل  ي�سعى  الذي  االأ�سا�ض  اأنها  كما  والدار�ض  املحا�سر  بني  التعامل  اأ�سا�ض  وهي  املناهج 
باملعل�مات املختلفة.

الدار�ض والذي يعد طرف اأ�سا�سي ويف نف�ض ال�قت املنتج االأ�سا�سي للعملية التعليمية.
من خالل نتائج عدد من التقارير اخلا�سة بالتنمية والتعليم ومنها تقرير التنمية االإن�سانية االأول للبلدان العربية 
2002 ، وعدد من االأدبيات واالأبحاث املن�س�رة التي تناولت واقع التعليم العمراين يف البالد العربية ،)1( ،)2( ،)3( 
،)10(  ومن خالل طبيعة عمل الباحثني واحتكاكهم املبا�سر باأطراف العملية التعليمية اأمكن ر�سد ومالحظة واقع 
العملية التعليمية يف العامل العربي وما يعانيه من ق�س�ر �س�اء علي م�ست�ي االأداء اأو االإنفاق ، ووج�د فج�ة كبرية يف 
املعرفة ت�ؤدي اإىل ت�ساوؤل فر�ض التنمية وان مبداأ التعليم ما زال تقليدي وتلقيني اإىل حد كبري . بجانب اإهمال العديد 
من الدول العربية يف ت�فري البيئة املحفزة للبحث العلمي واالبتكار وغياب روح املبادرة واملناف�سة . من خالل ما �سبق 

ميكن التعرف علي ال��سع الراهن الأطراف العملية التعليمية العمرانية يف العامل العربي. 

1.4. الأطراف الأ�سا�سية للعملية التعليمية العمرانية:
1.1.4.املعلم

وتتمثل اأهم �سمات املعلم يف واقع التعليم املعماري والعمراين العربي يف: ) 23(
اإما ب�سبب الدرا�سة يف  - اجتاه عدد من املحا�سرين لالنقياد للفكر الغربي بدون التعر�ض للمحلية وينتج ذلك 

اخلارج اأو التاأثر الفكري بالغرب عامة.
النظرية عن  انف�سال مناهجهم  ويظهر ذلك يف  املحيطة  والبيئية  املجتمعية  للتغريات  املحا�سر  - عدم م�اكبة 

ال�اقع العملي مما ي�ؤثر �سلبا« علي امل�ست�ي الفكري للدار�سني وانف�سالهم عن جمتمعهم وم�ساكله العمرانية.
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- فردية التفكري والت�جه لعدد من املعلمني يف اإعداد املناهج ، وعدم تعاونهم مع باقي املعلمني واملتخ�س�سني يف 
و�سع مناهج متكاملة من خالل نظام �سامل للتعليم العمراين.

- ت�سارب املهام التي يكلف املعلم بالقيام بها ما بني التدري�ض واالإدارة والبحث مما يجعله يركز علي اأحدهم ويهمل االأخرى.
- اجتاه عدد من املعلمني لفر�ض اجتاهاتهم الفكرية علي الدار�سني وتقييد اأفكارهم ال�سخ�سية مع عدم وج�د 

اأ�سل�ب وا�سح وحمدد لتقييم اأعمال الدار�سني.
2.1.4. املناهج التعليمية:

- انف�سال املناهج التعليمية احلالية عن ال�اقع املعا�سر وكذلك عدم الروؤية املحلية للعمارة والعمران بالرغم من 
حماولة كثري من املعماريني املحليني لل��س�ل اإيل عمارة ناجتة من املجتمع.

- عدم تكامل املناهج مع بع�سها البع�ض حيث وجدت بع�ض املناهج تهتم مب�ا�سيع بعيدة عن االأخرى بدون وج�د 
اأي ا�ستمرارية اأو ج�انب م�سرتكة مع بع�سها. وعدد منها يهتم بالناحية النظرية مع جتاهل للناحية التطبيقية.

- تعتمد املناهج كثريا« علي معل�مات واجتاهات فكرية غربية من خالل الكتب واملجالت والدوريات الغربية بدون 
االهتمام باملعل�مات املحلية وحماولة ربطها باملجتمع املحيط واأبعاده االجتماعية والبيئية واالقت�سادية.

3.1.4. الدار�ض:
• �سعف اخللفية الثقافية العامة والعمرانية لكثري من الدار�سني مما ي�ؤثر �سلبا علي م�ست�اهم الفكري. 

•  تع�د الدار�ض علي طرق التعليم القائمة علي التلقني واحلفظ دون االهتمام بتفكري الدار�ض ورد فعله علي تلك 
املناهج املدر�سة، مما ي�ؤدي اإىل عدم وعيهم لقدراتهم ال�سخ�سية.

) اخلجل من املناق�سات اجلماعية وعدم تع�دهم علي التفكري مب��س�عية مع غياب مترنهم علي النقد والتق�مي. )3• 
•  تف�سيل الدار�سني للعمل الفردي عن العمل اجلماعي يف ا�ستق�ساء املعل�مة وحتليلها وعر�سها. 

•  جهل الدار�س�ن بق�اعد جمع البيانات وطرق املالحظة وو�سائل التحليل والربجمة املعمارية.
•  حتفظ الكثري من املعلمني ذوي التاريخ واخلربة علي ا�ستخدام احلا�سب يف التعليم اأو ال�سماح للدار�سني با�ستخدامه 

لتخ�فهم من اأن ي�ؤثر بال�سلب علي الناحية االإبداعية واالإبتكارية .

2.4. ا�سرتاتيجيات العملية التعليمية العمرانية:
يق�سد بها الطرق واالأ�ساليب وال��سائل امل�ستخدمة يف العملية التعليمية والتي تعد هي االإطار احلاكم للعالقة بني 

املعلم والدار�ض واملناهج والتي ت�سعه امل�ؤ�س�سة التعليمية. وميكن ت�سنيفها اإىل: 
• ا�سرتاتيجيات خا�سة باالإدارة والتنظيم. 

• ا�سرتاتيجيات خا�سة بالتبادل العلمي والثقايف. 
• ا�سرتاتيجيات خا�سة بالعالقة باملجتمع.

ومن املالحظ اأن ا�سرتاتيجيات العملية التعليمة يف ال��سع الراهن تعاين من اأوجه ق�س�ر عديدة منها علي �سبيل 
املثال ولي�ض احل�سر:
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العلمي  ي�ؤثر �سلبا« علي م�ست�اها  التعليمية اجلامعية مما  امل�ؤ�س�سات  • عدم االهتمام مب�ست�ي االإدارة داخل 
واالإداري واالقت�سادي . 

• عدم وج�د ارتباط بني امل�ؤ�س�سات اجلامعية املختلفة اأو عالقات تبادلية معل�ماتية مما يحدث انف�سال معل�ماتي 
بني بع�سها البع�ض وي�ؤثر ذلك يف اختالف دار�ض عن االآخر وم�ست�اه التعليمي ح�سب امل�ؤ�س�سة التي تخرج منها.

ومن خالل ر�سد ال�سلبيات ال�سابقة مع �سرورة حتقيق النظام التعليمي العمراين ملجم�عة من االأهداف حتى يتم 
اعتماد �سالحيته متمثلة يف : ) 20(

• ت�افق الربامج التعليمية العمرانية مع ت�جهات املنظمات الدولية املعنية يف جمال التعليم العمراين.
• �سمان تقدمي تلك الربامج يف م�ست�ي عايل من اجل�دة.

• �سمان الت�ا�سل االأكادميي ملحت�ي الربامج الدرا�سية العمرانية على امل�ست�ي العربي والعاملي.
وبناءا عليه يق�م البحث يف هذا اجلزء باقرتاح عدد من النقاط اخلا�سة باأطراف العملية التعليمية واال�سرتاتيجيات 

احلاكمة للعالقة بينها يف حماولة لتط�ير التعليم العمراين ليحقق اأهداف اال�ستدامة.

5. العملية التعليمية العمرانية املقرتحة   
تعتمد العملية التعليمية املقرتحة هي االأخرى علي نف�ض الركائز االأ�سا�سية مع تط�ير وتعديل هذه الركائز لتالئم 

املفه�م امل�ستدام للعملية التعليمية عامة والعملية التعليمية العمرانية خا�سة.

1.5. الأطراف:
1.1.5. املعلم: 

اأن املعلم ه� حم�ر االرتكاز فيما ت�ؤديه اجلامعة من خدمات للمجتمع فه� م��سل املعل�مات للدار�سيني  باعتبار 
وامل�ؤثر يف �سخ�سياتهم ويف بنائهم العلمي واالجتماعي ك�نه م�جها للفكر وم�سرفا اكادمييا ورائدا« اجتماعيا« وباحثا« 

و�ساحبا« ملدر�سة علمية ذات ت�جه متميز علي امل�ست�يني النظري والتطبيقي. )8(       
على امل�ستوى الرتبوي:

العملية  احلل�ل  اإيجاد  من  اآرائهم مبا ميكنهم  عن  ال�سحيح  والتعبري  الدقيق  التفكري  علي  الدار�سني  ت�سجيع   -
ال�سليمة مع ال�سماح لهم بامل�ساركة يف اإبداء اآرائهم يف العملية التعليمية.

- ت�جيه املعلم للدار�سني للعمل باأ�ساليب البحث العلمي وعدم اعتمادهم علي املنهج امل��س�ع فقط مما ي�ساعد 
علي تط�ير خرباتهم اخلا�سة لربط م��س�عات تخ�س�سهم بال�اقع واملجتمع من ح�لهم.

اأ�ساليب التدري�ض  التقنية وتن�يع  التن�ع يف ا�ستخدام ال��سائل  التفاعل بني املعلم والدار�سني من خالل  - تعزيز 
بني التفكري والتلقني مع اإ�ستثارة اهتمام الدار�سني واإ�سباع حاجاتهم للتعلم وتن�سيط دافعيتهم ورغباتهم الذاتية يف 

اال�ستزادة من املعرفة، مما ي�سهل مهمة املعلم وي�ساعده يف تهيئة الفر�ض وامل�اقف لعملية التعلم.
- تط�ير م�ست�ي االإدراك والفهم والقدرة والتي يجب اأن يحققها الدار�ض قبل التخرج والتي ت�ساعد علي تط�ير 
اأنظمة القيم واملعايري االأخالقية التي ت�جه ال�سل�ك وتت�سمن هذه القيم )القيم االأخالقية واالآداب املهنية( املتعلقة 
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بالعمارة والعمران حمدثه بذلك تط�ر يف اإدراك مناذج التفكري وجماالت املعرفة واالأفكار التي �س�ف ت�ؤ�س�ض �سياق 
العمل يف العمارة والعمران. )19(

- تزويد املعلم يف مرحلة اإعداده بجرعات مكثفة من العل�م الرتب�ية امل�جه ل�سياغة معلم ي�سمح بالنقا�ض واحل�ار 
يف  تتبعه  الذي  اجل�دة  �سمان  نظام  يف  مطبقا  ذلك  املتخ�س�سة.ووجد  بالكليات  اال�ستعانة  خالل  من  واالختالف 
ال�سن�ات االأخرية اجلامعات امل�سرية من خالل م�سروع تنمية قدرات اأع�ساء هيئة التدري�ض والقيادات والذي ميثل 
اجتماعية  بدورات متعددة ذات اجتاهات  اإحلاقه  للمعلم من خالل  والتقني  الرتب�ي  امل�ست�ى  الرئي�سي تط�ر  هدفه 

وترب�ية واإدارية وتكن�ل�جية . 
واهتماماتهم  الدار�سني  من  وتقربه  والتقليدية  اجلم�د  عن  الإبعاده  الرتب�ي  بدوره  القيام  علي  املعلم  ت�سجيع   -

احلديثة يف م�سايرة التط�ر التكن�ل�جي.
على امل�ستوى الأكادميي:

- التح�سري اجليد للمناهج ومراعاة ا�ستيعاب الدرا�سيني لها.
- القدرة علي التعامل والتفاعل وامل�ساركة مع املعلمني االآخرين يف العملية التعليمية نظرا لن�عيه وطبيعة امل�اد 

واملناهج املعمارية والعمرانية التي ال يجب اعتبارها اأحادية الت�جه. 
- اإعفاء املعلم من االأعمال الروتينية مما مينحه الفر�سة للتفرغ مل�ساعدة الدار�سني علي تعلم التفكري وامل�ساهمة 

يف التخطيط لن�ساطاتهم واالأعمال االإ�سرافية املختلفة.
على م�ست�ى العالقة باملجتمع املحلي والدويل:

- ر�سد املعلمني للم�ساريع الق�مية والعربية اخلا�سة بالتنمية العمرانية امل�ستدامة مع �سرورة اإملامهم بالتفا�سيل الكاملة 
عنها مما يعطي للمعلم قدرة علي التعرف علي ال�اقع الق�مي والعربي والت�جهات العربية واملحلية حلل امل�ساكل العمرانية .

بالعمران  اخلا�سة  العلمية  والندوات  امل�ؤمترات  خالل  من  والعربي  الدويل  بالعامل  املبا�سر  االت�سال  �سرورة   -
والتنمية امل�ستدامة وكذلك ور�ض العمل املختلطة والتي ت�ساعد املعلم علي مل�ض التط�رات العلمية العمرانية وتطبيقاتها 

املختلفة املجاالت.
- حماولة اإدماج املعلمني بامل�ساريع العربية والق�مية العمرانية امل�ستدامة �س�اء كاإ�ست�ساريني اأو كممار�سني للعمل 
بها يف حماولة لربط املعلمني اأكرث باأر�ض ال�اقع واملجتمع املحيط بهم مما ينعك�ض علي عالقته بالدار�سني مبختلف 

خلفياتهم وكذلك جناحه يف ربطهم باملجتمع املحيط.
- التعرف علي اآخر امل�ستجدات العلمية اخلا�سة بالتنمية العمرانية واال�ستدامة �س�اء علي امل�ست�ي العاملي اأو امل�ست�ي 
العربي، بجانب االت�سال مبعلمني دول العامل املختلفة والتعرف علي اآخر االأبحاث التي اهتمت بالعل�م العمرانية وما 
يرتبط بها �س�اء عل�م اجتماعية اأو بيئية اأو اقت�سادية وحماولة املعلمني بالعامل العربي حتليل تلك االأبحاث والتجارب 
العاملية وت��سيح ال�سلبيات واالإيجابيات بالن�سبة ملجتمعاتهم وما ميكن اال�ستفادة منه من خالل تلك التحليالت. وظهر 
ذلك يف كثري من اجلامعات العربية مثل جامعة م�سر للعل�م والتكن�ل�جيا مب�سر حيث مت التعاون مع جامعة العمارة 
والعمران بب�خار�ست وجامعة �ست�جترت للتخطيط العمراين والت�سميم وقد متثل التعاون يف تبادل املعلمني وامل�ساركة 

يف االأن�سطة االأكادميية والن�سر.
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2.1.5.املناهج:
من املهم اأن تتط�ر املناهج ح�سب االأهداف املطل�بة منها �س�اء كانت اأهداف روتينية ترتبط بتنفيذ علمي معني تعتمد 
علي املعارف النظرية، اأو اأهداف م�قفية ترتبط بحل م�سكالت ي�سادفها املعلم اأو الدار�ض، اأو اأهداف اإبداعية ترتبط بدور 
املعلم املحفز لنف�سه ولدار�سيه على االبتكار واالأداء املتميز وتعتمد تلك االأهداف على املعارف النظرية والتطبيقية وغريها. 

على م�ستوى املحتوى العلمي للمناهج:
- التعرف علي االأهداف العامة للتعليم العمراين واأثر التداخل الثقايف يف حتديد املناهج .

- حماولة مراجعة و�سع االأدبيات املعمارية والعمرانية داخل املناهج مبا يحقق م�ائماتها الدائمة للظروف املحلية 
واإظهار وحتليل ودرا�سة املالمح املعمارية والعمرانية املحلية والعاملية.

بحيث  بال�اقع  النظرية  فيها  ترتبط  متكاملة  ب�س�رة  العمراين  الفكر  تدعم  تعليمية  مناهج  اعتماد  حماولة   -
واالقت�سادية  االجتماعية  للج�انب  ال�اقعي  الفهم  من  اإطار  يف  التطبيقية  العملية  عن  التعليمية  العملية  تنف�سل  ال 
واحل�سارية والبيئية التي ينتج فيها العمران املحلي. اأي حت�يل املعل�مات املح�سلة من العملية التعليمية وما بها من 

مناهج اإيل م�اقف وخط�ات مت�سلة باحلياة العملية حتى تخرج منتجني للعمل بدال من طالبني للعمل.
- االعتماد لي�ض علي االأ�س�ض واملبادئ للت�سميم والتخطيط العمراين واإمنا كيفية تطبيق تلك االأ�س�ض واملبادئ يف التفكري 
وا�ستخدام التكن�ل�جيا احلديثة واملعل�مات اخلا�سة بالبيئة املحيطة للت��سل اإيل عمران �سليم وناجح خلدمة املجتمع .

- االهتمام بالرتكيز علي اال�ستدامة كمنهج م�ستقل بجانب ت�اجدها �سمنيا ملناهج اأخرى من بداية �سن�ات الدرا�سة 
اجلامعية )علي االأخ�ض الدرا�سة املعمارية والعمرانية( وحتى نهايتها بحيث يتعرف عليها الدار�ض مبختلف ج�انبها. 
وميكن الت��سل اإىل ذلك من خالل التعاون بني خرباء التنمية امل�ستدامة وبني املعلمني وم�ؤلفي املناهج العمرانية يف 
تاأليف مناهج تخدم التخ�س�سات املختلفة وت�ستمل علي اال�ستدامة. تلك املناهج تهتم بالعديد من امل�ا�سيع من اأهمها:

- املنهج اخلا�ض بالت�سميم العمراين وهدفه االأ�سا�سي اأن يك�ن العمران امل�سمم �سديق للبيئة بدون التعدي علي 
ن�سيب االأجيال القادمة من م�اردها. وهذا يف حد ذاته هدف للم�سممني العمرانيني. 

- مناهج خا�سة مبجاالت اقت�ساديات البناء واإدارة االأعمال .
العمرانية:  والت�سميمية  التخطيطية  واملعايري  باالأك�اد  واالإملام  والت�سريعات  الق�انني  بدرا�سة  تخت�ض  مناهج   -
تربط الدار�ض مبا يتم علي اأر�ض ال�اقع ومدي مالئمة الت�سميم لتلك املحددات االإدارية احلك�مية ومدي مالئمتها 

لربامج التنمية العمرانية.
االجتماعي  ال�اقع  قراءة  يف  الدار�ض  تفيد  وهي   : النف�ض  وعلم  واالجتماع  االإن�سانية  بالدرا�سات  تهتم  مناهج   -
ور�سده بطريقة �سليمة وناجحة ومن خاللها يتم التعرف علي امل�سكالت االجتماعية امل�ج�دة باملجتمع املحيط وكيفية 

ت�سميمه عمرانيا« بحيث تقلل من تلك امل�سكالت اأو تق�سي عليها متاما«. 
- مناهج جديدة تعتمد علي احلا�سب وتقنية املعل�مات: ويتم فيها ا�ستخدام الربامج التكن�ل�جية احلديثة التي 
ت�ساعد امل�سمم العمراين علي الت�سميم واالبتكار واالإبداع كما ت�سهل عليه مراحل امل�سح والتحليل والتطبيق كالربامج 

الثالثية االأبعاد والربامج البيئية االفرتا�سية.
مالئمتها  مدي  ور�سد  عامة  العمراين  والت�سميم  والتخطيط  االإ�سكان  ونظريات  اأ�س�ض  بدرا�سة  تهتم  مناهج   -
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وتطبيقها باملجتمع العربي والق�مي ب�س�رة دقيقة ووا�سحة. 
- ال بد اأن ت�سمل املناهج علي الدرا�سة اخلا�سة باال�ستخدام الفعال للم�ارد )املتجددة وامل�ستنفذة( واأن تك�ن درا�سة 
الآثار �سيا�سات الطاقة علي البيئة جزء من درا�سات الطاقة والتي تعد من االأ�سا�سيات يف الدرا�سات العمرانية. )16(

      على م�ستوى اآلية التعامل مع املناهج: 
- تنظيم اخلربات التعليمية وترتيب تتابع درا�ستها وفاعليتها يف ربط اجل�انب العلمية والنظرية واملتطلبات التعليمية 
بالنظم املهنية للممار�سة يف �س�ء: االأهداف التعليمية للربنامج، تكامل املناهج الدرا�سية، قدرات الطالب ومي�لهم.

- من املهم ان ال ت�ؤخذ املناهج العلمية منف�سلة بحيث ينتهي الدار�ض من ا�ستيعاب كل مادة م�ستقلة ولكنها ت�سب 
روافدها معا يف بناء الفكر املعماري املتكامل نظريا« وفنيا« واإن�سائيا« وح�ساريا«، يتم ذلك من خالل درا�سة تف�سيلية 
ت��سح حجم ون�عية اجلرعات العلمية لكل مادة وال�قت املنا�سب لتدري�سها مع باقي امل�اد تبعا لقدرة الدار�سني علي 
اال�ستيعاب. مع مراعاة حتقيق الرتابط بني املناهج علي امل�ست�ي االأفقي ) يف نف�ض الف�سل الدرا�سي ( وعلي امل�ست�ي 
الراأ�سي ) الف�س�ل الدرا�سية املتتالية ( مبا ي�سمن تتابع املناهج وعدم حدوث تداخل اأو تكرار للمحت�ي العلمي. )12( 
- اإن تخطيط وت�سميم وتنفيذ املناهج م�سئ�لية م�سرتكة جلميع املعلمني، يف اإطار منظم ووا�سح  بحيث اأنه كلما 

تعدد املعلمني تتعدد االآراء وتنف�سل امل�اد وتك�ن ح�سب فكر املعلم واجتاهاته.
- ال بد اأن تتط�ر املناهج التعليمية العمرانية من خالل منظ�ر ي�سع يف اعتباره اأن الدار�سني يتم اإعدادهم مل�ستقبل 

غري معل�م ب�س�رة م�ؤكدة.
- االهتمام بتفا�سيل املنهج من خالل حتديد االأهداف منه وكل االأن�سطة التعليمية املرتبطة به . وحماولة جت�يده 

وتنقيحه للتاأكد من �سالحيته مبرور ال�قت وتغيري الع�امل املحيطة به وتغيري الرتكيبة للدار�سني وخلفياتهم .
- اإيجاد اآلية لربط املناهج باملجتمع عن طريق تاأ�سيل املحت�ي العلمي وربطه باملجتمع من خالل التعامل مع العمران 
الرتاثي كنتاج لنظريات عمرانية ولي�ض تاريخ ، مع اإحياء لطرق التخطيط والت�سميم والبناء التقليدية، التعامل مع 
امل�ساريع الت�سميمية كاأداة للرد علي م�سكالت املجتمع. وقد طبق ذلك يف ق�سم عمارة البيئة بجامعة امللك في�سل حيث 
و�سع منهج وبرنامج هدفه م�ساهمة كليات العمارة يف عمليات احلفاظ علي الرتاث العمراين من خالل اختيار م�سروعات 
للطالب حقيقة كم�سروعات اإعادة تاأهيل واخلروج باقرتاحات وحل�ل منطقية تك�ن لها فائدة كبرية ملتخذي القرار. )3(
- رفع درجة ال�عي للدار�سني بتكليفهم مب�ساريع يف بيئات خمتلفة عن البيئة التي يعي�س�ن بها اأو بيئات تختلف يف 

الن�احي االقت�سادية والثقافية واالجتماعية مما يفيد يف ت��سيع املدارك اخلا�سة بعملية االإبداع واالبتكار. )3(
ووزارة  اجلامعات  مثل  معها  واملتفاعلة  للمهنة  املنظمة  اجلهات  كل  فيها  ي�سرتك  م�ؤمترات  عقد  اإىل  الدع�ة   -

اال�سكان واملحليات بهدف �سياغة ال�سيا�سة العامة للمناهج. 
التعليمية  للعملية  كمح�ر  الدار�ض  علي  الرتكيز  اأ�سل�ب  اإىل  التلقيني  االأ�سل�ب  من  التعليم  يف  االأ�سل�ب  حت�ل   -
متخذا« من اأ�سل�ب التعلم الذاتي والعمل اجلماعي ومهارات التحليل والنقد ومهارات التعليم امل�ستدام كاأ�س�ض تق�م 

عليها العملية التعليمية. )9(
مع  التعامل  الدار�سني يف  اإيجابية  زيادة  اإيل  ي�ؤدي  ال��سائل احلديثة مما  ال�ستخدام  الدار�سني  وت�جيه  تعليم   -
م�ادهم الدرا�سية. بجانب تنمية البعد العقلي االأكادميي للدار�ض من خالل اخلربات التعليمية املختلفة منها القدرة 



د. نريمني علي عمر              د. اجني ح�سن �سعيد

م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
719

علي االإبداع ، االبتكار ، التفاهم ، الت�ا�سل ، اال�ستنتاج وا�ستخال�ض االأفكار ، املرونة يف التفكري، القدرة علي طرح 
االأ�سئلة للح�س�ل علي املعل�مات املطل�بة. )12(

- ا�ستخدام النقد كاأداة تعليمية فعالة من خالل طرح متارين حمفزة علي االإبداع ذات اأبعاد واقعية يف حماولة 
العتماد تقييم احلل�ل املقدمة من الدار�سني )علي اأ�سا�ض مدي تطبيقها للمعرفة النظرية املقدمة ومدى حتقيقها علي 

احتياجات املجتمع(.
- تط�ير املناهج وذلك لال�ستفادة من التقنيات احلديثة وامل�سي نح� تط�ير وا�سعي املناهج الأنف�سهم ومناهجهم 
لال�ستفادة الدائمة من تلك اخلدمات علي م�ست�ى الدار�سني من جميع اأنحاء العامل، واحل�س�ل علي برامج تعليمية 

معمارية وعمرانية تتميز بالت�ا�سل والتداخل الثقايف .
- حماولة اإدخال نظام ال�اقع االفرتا�سي وه� حماولة املحاكاة الطبيعية لل�اقع يف التعامل بفاعلية كربي من خالل 

البيئة االفرتا�سية الثالثية االأبعاد من خالل ت�فري: )21(
• �سا�سة عر�ض حمم�لة علي الراأ�ض.

• منظار م�جه االإ�ساءة .
• كهف البيئة االفرتا�سية .

اأدوات اإدخال وجم�سمات تكن�ل�جيه مثل القفازات لنقل املعل�مات والبيانات اأو ع�سا التحكم وكلها اأدوات للتعامل 
داخل البيئة االفرتا�سية املبنية .

وظهر ذلك يف جامعة االإمارات من خالل اإن�ساء وحدة cave التفاعل الثالثي االأبعاد يف املباين التاريخية كمرحلة 
متط�رة للتعليم العمراين )9(، بجانب اإن�ساء نف�ض ال�حدة يف جامعة قناة ال�س�ي�ض مب�سر.

 3.1.5. الدار�ض:
- اإدخال بع�ض املفاهيم االأ�سا�سية املتعلقة بالعمارة والعمران وكيفية �سياغة البيئة املبنية يف املناهج الدرا�سية 
قبل اجلامعية باملراحل املختلفة، بجانب اإدخال الرتبية اجلمالية كجزء من تلك املناهج لتحقيق الت�ازن بني اجل�انب 

العقلية وال�جدانية للدار�ض كاأ�سا�ض للتفكري .
- اأن يك�ن اختيار الدار�ض للتعليم املعماري والعمراين خا�سعا الختبارات حتديد القدرات االإبداعية دون اعتبار 
امل�ستجدة  االأو�ساع  مع  الت�افق  علي  املتقدم  الدار�ض  قدرة  تقي�ض  االختبارات  تلك  الثان�ية.  باملرحلة  الرقمي  ملعدله 
والتعامل مع املتغريات وقدرته علي التجديد واالبتكار وقدرته علي �سياغة االأهداف وحتقيقها ، وقدرته علي التذوق 

الفني وم�ست�ي ثقافته العامة بجانب قدرته علي التخيل واالإدراك.
- االهتمام بالثقافة العامة واخلا�سة بالعمران لدي الدار�ض خالل فرتات تعلمه املختلفة و�س�ال للتعليم العمراين وذلك 
بت�فري الكتب وامل�ؤلفات �س�اء العربية اأو االأجنبية بحيث تك�ن متاحة للجميع من خالل املكتبات والت�سفح علي �سبكة االنرتنت.

2.5. ال�سرتاتيجيات:
1.2.5. الإ�سرتاتيجيات اخلا�سة بالإدارة والتنظيم

�سيا�سات التعليم:



اال�ستدامة : روؤية م�ستقبلية لتط�ير التعليم العمراين يف الدول العربية

كلية العمارة والتخطيط - جامعة امللك �سع�د
720

- البد ان تتمتع ال�سيا�سة التعليمية بدرجة من املرونة بحيث ت�سمح اأن تتغري بناءا« علي احتياجات الدار�سني والبيئة 
املحيطة واملناهج التي مت تدري�سها واملفرت�ض تدري�سها الحقا، �س�اء كان بنظام الف�س�ل الدرا�سية اأو نظام ال�ساعات املعتمدة.
- اإدخال نظام العل�م االختيارية واإمكانية اال�ستحداث على م�ست�ى االأق�سام وامل�اد ومن ثم يك�ن الدار�ض قادر على 
م�اكبة اأحدث ما و�سل اليه العامل يف املجال املعماري والعمراين. وظهر ذلك يف جتربة اململكة العربية ال�سع�دية والتي 
كانت جلامعاتها ال�سبق يف اإن�ساء اأول ق�سم لتدري�ض عمارة البيئة بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ثم افتتحت جامعة 

امللك في�سل بالدمام ق�سم تن�سيق امل�اقع 1992 وحت�ل امل�سمي عام 2000 اإىل عمارة البيئة. )3(
- وج�د قاعدة بيانات خا�سة باملعلمني والدار�سني حتت�ي علي كافة التعليمات واال�سرتاطات اخلا�سة بااللتحاق 
تت�سمن  ، كما  املناهج  بتلك  يلتحق�ن  �س�ف  الذين  الدرا�سني  املطل�بة من  وال�اجبات  بتدري�سها  يق�م  التي  باملناهج 

جميع املعل�مات التي ت�ستخدم لت�جيه الدار�ض وتعديل م�سارات تعليمه. 
- تتحمل امل�ؤ�س�سات التعليمية املعمارية والعمرانية م�سئ�ليتها جتاه التط�ر الدائم للربامج التعليمية اخلا�سة بها مبا 
ي�سمل من تط�ير للمناهج وحت�سني لالإمكانيات االقت�سادية للتعليم وتدريب الدار�سني. ومراجعة متطلبات وتخ�س�سات 
برامج التعليم املعماري علي جميع امل�ست�يات التعليمية ل�سمان التن�ع املطل�ب يف تخ�س�سات وم�ست�يات املعماريني.

- اإ�سراك الدار�سني مبختلف مراحلهم الدرا�سية داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية العمرانية يف م�سروع واحد كال ح�سب 
االآراء  وتبادل  الدرا�سية  ال�سن�ات  خمتلف  يف  الدار�سني  بني  االت�سال  يحقق  بحيث  منه  واملطل�ب  الدرا�سي  م�ست�اه 

واخلربات فيما بينهم . )3(  
التقييم:

- التقييم الدوري للمناهج واملعلمني والدار�سني الإعطاء روؤية وا�سحة و�سليمة عن مدي جناح نظام العملية التعليمية 
اأو �سعفه يف اأحد الركائز اأو تط�يره يف اإحداها ليت�اءم مع البيئة املحيطة واملجتمع. وظهر ذلك متمثال يف نظام تاأكيد 
اجل�دة الذي مت اإتباعه يف ال�سن�ات االأخرية بكافة اجلامعات امل�سرية ويتم من خالله تقييم اجلامعة �سمن معايري 

حمددة ت�سمن حتقيق ج�دة االأداء للعملية التعليمية.
التقنيات احلديثة:

- ت�فري و�سائل وو�سائط اإي�ساح ذات خ�سائ�ض ب�سرية متط�رة وباهرة من حيث ال�س�ت وال�س�رة واإمكانيات 
الر�سم واالأل�ان والطباعة، وتفتح املجال  للدار�سني بالتعرف علي كل ما ه� جديد وتتيح لهم الفر�سة للتط�ير واالإبداع. 
وظهر ذلك ب��س�ح يف عدد من اجلامعات العربية ومنها جامعة االإمارات العربية املتحدة يف الفرتة 1998 حثي 2004 
�سبكة من  وج�د  علي ذلك  �ساعد  وقد  واملعل�ماتي  التقني  والتط�ير  لالإمكانيات  وفقا  علي مراحل  فعلي مت  كتط�ير 
التجهيزات التقنية الق�ية للطالب يف اجلامعة ك�ج�د مكتبات رقمية �سخمة مع ت�فر �سبكة االنرتنت لكل طالب .)9( 

وبداأ هذا النظام يف الظه�ر يف بع�ض اجلامعات امل�سرية وخا�سة اجلامعات اخلا�سة .
والقدرات  اخل�سائ�ض  ح�سب  التعليمي  برناجمه  تخطيط  يف  امل�ساركة  من  الدار�ض  ومتكني  بعد  عن  التعليم   -
الفردية اخلا�سة بكل دار�ض خالل اختياره مل��س�عات الدرا�سة ومراعاة الفروق بني الدار�سني يف املهارات والكفاءات 
واالهتمامات لت�فري ن�ساط التعليم والتعلم االأكرث مالئمة لهم واتخاذ القرارات املنا�سبة لتط�ير هذه املهارات بجانب 

ت�سجيع الدار�سني علي امل�ساركة يف الندوات واللقاءات احلية علي �سبكة املعل�مات الدولية.
2.2.5. ا�سرتاتيجيات خا�سة بالتبادل العلمي والثقايف
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من  العديد  ت�فري  اإمكانية  مع  الدويل  اأو  املحلي  امل�ست�ي  علي  �س�اء  املختلفة  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  بني  الربط   -
امل�سادر للمعل�مات بجانب الربامج وامل�اقع التعليمية، مبا يحقق بناء بيئات تعليمية كبرية ومتكاملة تتمتع باملرونة 

وميكن تط�يعها لتالئم احتياجات التعليم املتعدد الثقافات.
- ربط امل�ؤ�س�سات التعليمية العمرانية بامل�ؤ�س�سات التعليمة االأخرى التي تهتم بالعل�م االإدارية واالجتماعية ملا لذلك 

االرتباط من تاأثري اإيجابي يفيد املعلم والدار�ض.
- عمل تبادل م�سرتك بني امل�ؤ�س�سات التعليمية العمرانية ومراكز البح�ث العربية والدولية مما ي�ساهم يف تعزيز 

االبتكار واالإبداع واالحتكاك العلمي الناجح .
اأو  - اال�ستعانة باملعلمني من االأق�سام الهند�سية االأخرى واملتخ�س�سني واملمار�سني يف تخ�س�سات غري عمرانية 

هند�سية تك�ن ذات �سلة بالتنمية امل�ستدامة .
- عقد ندوات ب�س�رة م�ستمرة للدار�سني واملعلمني ملناق�سة م��س�عات تهم املجتمع قد تت�سل بالعملية التعليمية اأو 

غريها من امل��س�عات وما يتم الت��سل فيها من نقاط ت�سعى امل�ؤ�س�سات لتطبيقها بقدر االإمكان.
- حماولة اإدماج امل�ست�يات املختلفة من االأفراد املتعاملني يف املجال املعماري والعمراين �س�اء حرفيني ومتعددي 
املهارات ومتخ�س�سني يف برامج تابعة للم�ؤ�س�سات التعليمية واإيجاد �سلة بينهم وبني الدار�سني بامل�ؤ�س�سة ل�سمان ن�ع 

من الت�ا�سل واال�ستمرارية خالل الدرا�سة والعمل بعد الدرا�سة .
3.2.5. ا�سرتاتيجيات خا�سة بالعالقة باملجتمع

التعامل مع اجلهات الإدارية:
- اعتبار امل�ؤ�س�سة التعليمية العمرانية م�سدر من م�سادر املعل�مات وقاعدة بيانات م�ثقة  لدي ال�زارات والهيئات 
من خالل اال�ستعانة بامل�سح والتحليل والنتائج العمرانية باملناطق املحلية املختلفة ، وبالتايل ت�فري اإنتاج مكثف بكلفة 

اقت�سادية منخف�سة .
- التعاون بني امل�ؤ�س�سات التعليمية العمرانية واجلهات االإدارية ) املحافظة – املجل�ض املحلي – وغريها ( ملراجعة 
الت�سريعات والق�انني وال�س�ابط واملعدالت القائم علي اأ�سا�سها الت�سميم والتخطيط العمراين نظرا للتط�ر احلادث 

وعدم م�اكبتها بالتغيري مبا ي�سمح بتحقيق التنمية العمرانية امل�ستدامة .
التعامل مع املجتمع:

النظرية  امل�اد  الدار�سني بتطبيق  التدريب وال�ر�ض ال�سغرية يق�م بها  اإن�ساء جمم�عه من مراكز  العمل على   -
التي يتم تدري�سها مب�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي علي ال�اقع املحيط واإمكانية ا�ستخدامها حلل م�ساكل املجتمع، بجانب 

اال�ستفادة من خربة اأفراد هذا املجتمع  يف تط�ير ودعم تلك املراكز وال�ر�ض .
- و�سع برامج وزيارات ميدانية اأ�سا�سية للدار�سني خالل �سن�ات الدرا�سة �سمن معظم املناهج التعليمية العمرانية 

مما يعطي روؤية واقعية بامل�ساكل اخلا�سة باملجتمع املحيط.
- جعل الدار�ض واملجتمع املحيط به جزء من العملية التعليمية، من خالل العمل علي ت�سكيل عقلية الدار�ض ت�سبح قادرة 
علي فهم التاأثري املتبادل بني ال�س�رة التي عليها البيئة العمرانية وبني االإطار الثقايف العام للمجتمع، واعتبار تاأ�سيل القيم 
والعادات الق�مية من اأهم اأدوار العملية التعليمية مع تقبل الثقافات اجلديدة يف تفاعل اإيجابي ملحاولة �سنع ثقافة ذاتية عاملية .
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واالقت�سادية  واالجتماعية  نقا�ض(  حلقات   – ن��دوات   ( الثقافية  والفعاليات  االأن�سطة  من  جمم�عة  اإقامة   -
)معار�ض( خلدمة املجتمع .

التي  املختلفة  الثقافية  والظروف  الطبيعية  البيئات  يف  العربية  املجتمعات  بخ�سائ�ض  الدار�سني  وعي  تنمية   -
للحل�ل  الثقافية  املدل�الت  وفهم  املجتمعات  لهذه  والنف�سية  واالجتماعية  املادية  االحتياجات  ومعرفة  فيها  تعي�ض 
التاأمل يف  التدريب علي  التي تف�سلها هذه املجتمعات يف �سد تلك االحتياجات وذلك من خالل  واالأ�ساليب وال�سيغ 
التعبري عنها خالل حل�ل  احلياة االإن�سانية يف مناطق عربية خمتلفة وما حتت�يه من قيم ثقافية ومعاين عميقة مت 
. واجلماعة  للفرد  وال�جدانية  النف�سية  االحتياجات  اإ�سباع  علي  تعمل  واأ�سكال  ورم�ز  ودالالت  وعمرانية  معمارية 

نظرا«  واملعماري  العمراين  باجلانب  مهتم  كل  تخدم  بعد اجلامعي  والعمراين  املعماري  للتدريب  برامج  و�سع   -
لالرتباط ال�ثيق باملجتمع املحيط وذلك من اأجل رفع ال�عي املعماري والعمراين العام .

دعم التنمية امل�ستدامة:
- �سرورة ت�سجيع امل�ؤ�س�سات التعليمية العمرانية علي اإقامة برامج تدريبية يف جماالت التنمية العمرانية امل�ستدامة. 
- �سرورة ارتباط الربامج واملناهج التعليمية العمرانية بربامج التنمية والتط�ير االجتماعي والبيئي واالقت�سادي 
للمجتمع مبا ي�ساعد ويعزز تعريف الدار�سني مب�سكالت جمتمعاتهم واالندماج فيها. وظهر ذلك من خالل االإدارات اخلا�سة 
التي مت اإن�سائها يف اجلامعات امل�سرية لالت�سال باملجتمع متمثلة يف وكالة الكليات ل�س�ؤون خدمة املجتمع والبيئة والتي يك�ن 
لها ن�ساطات متعددة لربط اجلامعة باملجتمع وعمل م�سروعات هدفها االأ�سا�سي امل�ساركة يف عمليات تنمية املجتمعات.

لت�سحيح  وحم���اوالت���ه���ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ؤ���س�����س��ة  دور  ل��ت������س��ي��ح  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االإع������الم  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام   -
امل��ف��اه��ي��م ال�����س��ل��ب��ي��ة ال�������س���ائ���دة يف امل��ج��ت��م��ع وال���ت���ي ت��ف��ي��د يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��م��ران��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة.

تهتم  وال��ت��ي  املختلفة  التعليمية  امل�����س��ت���ي��ات  م��ع  يتنا�سب  تثقيفي  ط��اب��ع  ذات  ودورات  ور�����ض  اإق���ام���ة   -
امل��ج��ت��م��ع مبختلف  ب���اأف���راد  ال��دار���س��ني  ل��رب��ط  امل��ج��ت��م��ع وذل���ك يف حم��اول��ة  ال��ع��م��ران يف تنمية  ب���دور  ب��ال��ت���ع��ي��ة 
ي��ك���ن م��ه��ي��ئ��ا« علميا«  ي��ف��رت���ض ان  ال����ذي  ت������اءم ب���ني اخل���ري���ج اجل���دي���د )  ب����ج����د  ت�����س��م��ح  ال��ط��ب��ق��ات. ك��م��ا 
التعليم. م��ن  ولي�ست  امل��م��ار���س��ة  م��ن  نتجت  ال��ت��ي  اخل����ربات  اأ���س��ح��اب  ال�����س��اب��ق��ني  اخل��ري��ج��ني  وب���ني  وع��م��ل��ي��ا«( 
- ت��ط���ي��ر ب���رام���ج ال��ب��ل��دي��ات وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت�����س��م��ي��م ال���ع���م���راين مب���ا ي��ت���اف��ق م���ع برامج 
فعالة. طاقة  باعتبارهم  والتطبيق  املهنة  مبمار�سة  التخرج  قبل  الدار�سني  باإ�سراك  ي�سمح  ومب��ا  اال�ستدامة، 

- االعتماد علي مناهج مدرو�سة وم�ثقه مل�سروعات التنمية العمرانية امل�ستدامة بامل�ؤ�س�سة التعليمية بحيث تك�ن 
مدع�مة من احلك�مة ومت�سلة باأر�ض ال�اقع مع اإمكانية تطبيق امل�ساريع املتميزة من الدار�سني علي اأر�ض ال�اقع ودعم 
امل�ؤ�س�سة له بالتعاون مع ال�زارات واحلك�مات والهيئات مما يخلق ن�ع اأخري من التحفيز للدار�سني للعمل باإتقان ودقة .
- م�ساركة امل�ؤ�س�سات التعليمية العمرانية جلهات حك�مية اأو اأهلية يف جه�دها جتاه ق�سايا العمران واال�ستدامة واأال 
يقت�سر دورها علي التعليم فقط ويتم ذلك من خالل امل�ساركة يف امل�ؤمترات والندوات واملن�س�رات االإر�سادية االإعالمية.

6. النتائج والت��سيات:
نتائج وتو�سيات خا�سة باجلانب الأكادميي:
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- اإن عدم انف�سال اأق�سام العمران والعمارة مبا ت�سمله من درا�سات خمتلفة يف طبيعتها عن كليات الهند�سة يع�ق 
تط�ير العملية التعليمية بركائزها املختلفة ملتابعة التط�ير احلادث يف احتياجات املجتمع وا�ستحداث عل�م جديدة 

وا�ستخدام تقنيات حديثة تبعا للحاجة اإليها ومتا�سيا مع ما ه� جديد بالعمارة والعمران.

- ت�سجيع فكرة املعلم الزائر وتط�يرها لتالئم كل بلد عربي �س�اء كان من نف�ض البلد اأو اأجنبي مما ي�ساعد علي 
حتريك اجلم�د والتكرار 

- الدع�ة اإيل ن�سر وتاأليف مراجع وكتب تبحث يف النظرية املعمارية والعمرانية املحلية والعربية حتى يعتمد عليها 
الفكر املعماري والعمراين الذي ظل اإيل فرتة ط�يلة من الزمن مرتبط بالفكر الغربي يف م�سامينه ونظرياته.

بهدف  العلمية  االأبحاث  م�ست�ي  وعلي  الدرا�سية  املناهج  م�ست�ي  باال�ستدامة علي  العلمي  االهتمام  الت��سع يف   -
افراز جيل من العمرانيني علي دراية باأهمية اال�ستدامة ومدي تطبيقها.

- التاأكيد علي مبداأ امل�ساركة والتعاون علي جميع م�ست�يات العملية التعليمية العمرانية واملعمارية �س�اء امل�ساركة 
ي�سبح  قد  والذي  البع�ض،  وبع�سهم  الدار�سني  بني  والدار�سني،  املحا�سرين  بني   ، البع�ض  بع�سهم  املحا�سرين  بني 
كاأ�سل�ب للعمل بعد التخرج ي�سمن له القدرة علي الت�ا�سل مع املجتمع من خالل م�ساريع التنمية العمرانية امل�ستدامة 

والتي ت�سم اأطراف متعددة بحاجة اإىل التن�سيق بينها بحكمة وقدرة.
نتائج وتو�سيات خا�سة باجلانب الإداري:

- حتديث النظام االإداري للم�ؤ�س�سات التعليمية العربية ل�سمان ا�ستدامة العملية التعليمية والرتب�ية.
- اأهمية الدعم املادي حيث اإن اجلامعات العربية مبا حتت�يه من عق�ل مفكرة ومتط�رة ومبدعة غري قادرة علي 
م�اكبة التط�رات املحيطة نظرا ل�سعف االإمكانيات املادية مما يع�ق وي�ؤخر امل�اكبة ملا يحدث يف اخلارج ، كما ي�ؤثر 

علي درجة التعاون مع املجتمع يف حل امل�ساكل املحيطة .
- العمل علي ات�سال امل�ؤ�س�سات التعليمية العمرانية واملعمارية مع بع�سها البع�ض �س�اء علي م�ست�ي الدولة ال�احدة 
واالأ�س�ض  واالأفكار  تبادل اخلربات  ي�سهل من عملية  العاملي مما  امل�ست�ي  اإىل  وو�س�ال  العربية  الدول  م�ست�ي  اأو علي 

واملعايري مع االنتباه اإىل ما يالءم جمتمعاتنا العربية. 
لتط�ير  واالقرتاحات  االآراء  لتبادل  العمرانية  التعليمية  بامل�ؤ�س�سة  املحا�سرين  دورية جلميع  اجتماعات  اإقامة   -

العملية التعليمية والرتب�ية .
نتائج وتو�سيات خا�سة باجلانب املهني:

- �سرورة ا�سرتاك الدار�سني يف م�ساريع التنمية امل�ستدامة حيث اإن عدم اإ�سراك الدار�سني يف العديد من اجلامعات 
العربية يف مثل هذه امل�ساريع ي�ؤثر يف امل�ست�ي الفكري لهم ومدي روؤيتهم للمجتمع املحيط وبالتايل ي�ؤثر يف قدرتهم يف 

التعامل مع تلك امل�ساكل واالحتياجات بعد التخرج.
البنية  اإقامة  �سرورة  مع  عالية  وبدقة  اآمنة  للمعل�مات  �سبكات  بناء  واخلا�ض  العام  القطاع  م�ؤ�س�سات  علي   -
االجتماعية علي اأ�سا�ض تقنية املعل�مات وذلك ي�سهل عملية االت�سال وتبادل املعل�مات مع امل�ؤ�س�سات التعليمية وخا�سة 

العمرانية والتي تق�م يف اأ�سا�سها علي معدالت وخرائط ومعل�مات اإح�سائية دقيقة ال حتتمل اخلطاأ.   
- من ال�سروري ربط اجل�انب العلمية باملتطلبات العملية واملهنية وتاأثري ذلك علي املناهج وتن�عها يف حماولة 

للتنظيم املهني للممار�سة املعمارية والعمرانية.
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The Sustainability: A future perspective for 
developing the Architecture Education in Arab 

Countries

Abstract
Despite the great attention of planners with the urban, the importance of sustainability 
as a crucial element of the architecture and planning system has been neglected either 
in the academic or empirical field.
So, it`s important to take this into consideration and rethink of the all stages of Arabic 
educational system in general and urban education specifically. This can be done by 
incorporating the concept of urban and environmental sustainability within the colleges 
and universities urban education. There is no doubt that the most important obstacles 
that face the graduates of urban educational institutions is the gap between the academic 
and empirical field which negatively affects the efficiency of these graduates.
So, this paper aims at achieving a healthy relationship between the theoretical and 
empirical field of sustainability to prepare a new generation of planners and engineering, 
oriented with the importance of sustainability that ensure a future which will serve 
these graduates and fulfill the requirements of 21th  century.
This paper depends on theoretical, deducting and analytical methodology to demonstrate 
the definition of sustainability.
Its process and its importance for the development, also monitoring existence fact 
of educational process in Arab countries and analysis this to answer many questions 
related to how to develop the urban education which help in forcing the concept of   
with our society.
The study will try to create a model for developing the urban education process in 
Arab universities, which can enhance the sustainability, its definition, its process in 
consistent with the requirements of our society, our era.
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