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ملخ�ص
التنمية  ملتطلبات  كا�ستجابة  التعليمية  براجمها  يف  دورية  تعديالت  اإجراء  اإىل  العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  من  العديد  ت�سعى 
ال�ثيق  والتط�ير يف بالدها، وبرامج التخطيط العمراين عر�سة لذلك كغريها من الربامج واخلطط االأكادميية الرتباطها 
بحياة النا�ض واالأماكن التي يعي�س�ن فيها. حيث ميكن للتخطيط العمراين تناول العديد من الق�سايا ذات االأهمية على امل�ست�ى 
االإن�ساين باالإ�سافة اإىل التعامل مع م�سكالت التنمية العمرانية و�سيا�ساتها املختلفة. ويحدث ذلك اإذا ت�فرت الك�ادر امل�ؤهلة يف 
هذا املجال ممن لديهم القدرة على و�سع احلل�ل املنا�سبة وا�ستيعاب الق�ى املحركة للتغيري يف املحيط العمراين. �ستقدم هذه 
ال�رقة ملحًة عن اأهمية اال�ستدامة ومكانتها االأ�سا�سية يف جمال التعليم، ودورها يف اإعداد خرجني ذوي كفاءة ميكنهم االإ�سهام 
يف تقّدم املعارف والعل�م ون�سرها واإمداد املجتمعات باخلربة املتخ�س�سة يف جماالت التنمية املختلفة. وكتمهيد ملناق�سة و�سائل 
تدري�ض التخطيط العمراين، فاإن ال�رقة �ستقدم خلفية عامة ح�ل التخ�س�ض وتاريخ تدري�سه. وبعد ذلك �ستعر�ُض و�سفًا عامًا 
خلطة ق�سم التخطيط العمراين بجامعة امللك �سع�د ومن ثّم مقارنته بالتجربة الربيطانية يف تدري�ض هذا التخ�س�ض ل�ج�د 
بع�ض العنا�سر امل�سرتكة بني التجربتني. وتهدف هذه املقارنة اإىل حتديد اأوجه الق�س�ر احلالية يف عملية تدري�ض التخطيط 
العمراين يف جامعة امللك �سع�د. كما اأنها �ستقدم اأخريًا عر�سًا جل�انب مهمة وت��سيات يجب اأخذها باالعتبار �سمن االإطار 

العام للعملية التعليمية للتمّكن من اإحراز تط�ر ن�عي يف كيفية تدري�ض هذا العلم.
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1- مقدمة
ت�س���عى العديد من م�ؤ�س�س���ات التعليم العايل اإىل اإجراء تعديالت دورية يف براجمها التعليمية كا�س���تجابة ملتطلبات 
التنمية والتط�ير يف بالدها. ولعل اأكرث التخ�س�س���ات قربًا للتاأثر مبثل هذه الدع�ات تلك التخ�س�س���ات املتفرعة من 
عل�م العمران والتخطيط العمراين على وجه اخل�س��ض الرتباطها املبا�سر بالتنمية العمرانية وخدمات االإ�سكان ومن� 
املدن ب�جه عام. لذا فاإنه من ال�س���روري اأن تظل خمرجات هذه التخ�س�س���ات على ارتباط وثيق باحتياجات املجتمع 

الذي تنتمي اإليه مبختلف م�ست�ياتها.
ال تزال احلاجة ملّحة يف ال�قت احلا�سر للبحث يف جميع ال�سبل املمكنة لل��س�ل اإىل التكامل مع متطلبات اال�ستدامة 
يف جميع اأوجه احلياة وبخا�سة التعليم العايل لبناء روابط بني النظرية والتطبيق لال�ستدامة. وتربز اأهمية اال�ستدامة 
يف التعليم لدورها يف ال�س���عي نح� اإعداد خرجني م�ؤهلني ميكنهم االإ�س���هام يف تقّدم املعارف والعل�م ون�س���رها واإمداد 
املجتمعات باخلربة املتخ�س�س���ة يف جمال التنمية االجتماعية واالقت�س���ادية والثقافية والعمرانية. ومن هذا املنظ�ر، 
فاإنه ميكن البدء بتط�ير التعليم وحتقيق معايري وا�س���حة للج�دة تخت�ض باأ�س���اليب التعليم والتقييم واال�س���تفادة من 
التجارب الناجحة عامليًا. �س���تتطرق هذه ال�رقة اإىل ال��س���ائل الرئي�س���ية املتبعة يف تدري�ض التخطيط العمراين، والتي 
تطّبق لتمكني الطالب من ال��س����ل للم�ست�ى الذي تطمح اإليه م�ؤ�س�س���ات التعليم ال�طنية وم�ساعدتهم ليتلق�ا املعرفة 

باأف�سل الطرق املتاحة.
تقدم هذه ال�رقة اأي�سًا مقارنة عامة فيما يتعلق مبحت�ى واأ�سل�ب التدري�ض والتقييم لتخ�س�ض التخطيط العمراين 
بني جتربة جامعة امللك �س���ع�د واجلامعات الربيطانية التي تقدم �س���من براجمها االأكادميية هذا التخ�س����ض ملرحلة 
البكال�ري��ض. ومن خالل هذه املقارنة  فاإن ال�رقة �ستقدم ملحًة ح�ل مكامن الق�س�ر احلالية يف عملية تدري�ض التخطيط 
العمراين باالإ�سافة اإىل ا�ستعرا�ض ج�انب مهمة يجب الرتكيز عليها لتحقيق تط�ر ن�عي يف كيفية تدري�ض هذا العلم. 
ومن اأمثلة تلك اجل�انب املهمة اإدراج مقررات تتفق وم�س���تجدات الع�س���ر، ومتطلبات جناح التعليم باال�ستدي�، وتبني 

من�ذج التعّلم القائم على التحّقق والبحث واإقامة اأ�سب�ع متهيدي بالق�سم ب�سكل �سن�ي.
ويع�د اختيار التجربة الربيطانية اأواًل، الأن اجلامعات الربيطانية متتلك تاريخًاً ط�ياًل يف تدري�ض هذا العلم. فعلى 
�سبيل املثال فاإن ق�سم التخطيط احل�سري بجامعة ليفرب�ل يعد من اأقدم املدار�ض يف هذا املجال. حيث بداأت اأول دفعة 
من الطالب بالدرا�سة يف العام 1909م، كما اأن الق�سم ي�سدر واحدة من اأهم املجالت العلمية التي تعنى بهذا املجال 
وهي )Town Planning Review(. ثانيًا، اإن جتربة جامعة امللك �سع�د اأ�سبحت م�ؤخرًا م�سابهة للحالة الربيطانية 
بعد ان�سمام كلية العمارة والتخطيط لربنامج ال�سنة التح�سريية باجلامعة. ويف �سياق مماثل فاإن املقب�لني يف برنامج 
البكال�ري��ض يف تخ�س�ض تخطيط املدن يف بع�ض من اجلامعات الربيطانية يجب اأن يك�ن�ا قد اجتازوا مقررات �سنة 

تاأ�سي�سية يف اإحدى كليات املجتمع تتالئم وتخ�س�سات العمران.

2- اأهمية اال�ستدامة كمح�ر اهتمام عاملي
تعّرف اال�س���تدامة بح�س���ب و�س���ف االأمم املتحدة باأنها منط التنمية التي تلبي �س���روريات احلا�س���ر دون امل�ساومة 
على قدرة االأجيال املقبلة يف تلبية حاجاتهم )برنامج االأمم املتحدة للبيئة، 1988م(. يربز دور التنمية امل�س���تدامة يف 
ك�نها اإطار ال�سيا�س���ة العامة جلميع اأوجه التط�ير وبها يتم تق���دمي احلل�ل الفّعالة لتكامل ذلك مع اأهداف القطاعات 
االقت�س���ادية والبيئية واالجتماعية. اإن تبني اال�س���تدامة يف التنمية ميكن اأن ي�س���اهم يف التعامل مع الق�س���ايا احلرجة 
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كا�س���تغالل امل�ارد، والنم� ال�س���كاين، ومعاجلة الفقر، وت�طني التقنية، والت�عية واحلماية البيئية، والنم� االقت�سادي 
والتجارة، والعدالة االجتماعية. وبطبيعة احلال، فاإن هناك مطالبات عديدة لالأفراد واحلك�مات وم�ؤ�س�سات االأعمال 
لتبحث يف جميع ال��سائل املتاحة الإحداث ن�ع من التكامل مع متطلبات اال�ستدامة يف جميع اأوجه احلياة وبناء �سالت 

وروابط بني النظرية والتطبيق لال�ستدامة.

3. ا�ستدامة التعليم
التعلي���م ه���� عملية تلّقي املعرف���ة والقيم واملهارات م���ن خالل الدرا�س���ة اأو تنمية اخلربة م�ؤدي���ًا اإىل تغرّي دائم يف 
ال�س���ل�ك، بحيث يعيد ت�جيه الفرد ويعمل على ت�س���كيل تفكريه )العزة، 2007م(. يعترب التعليم ركيزة اأ�سا�س���ية ميكن 
اأن يق�م عليه جمتمع يتميز بالعدل واإمكانية التاأقلم والتكيف والقدرة على حتقيق االأهداف العامة للمنظمات الدولية 
واالأهداف ال�طنية اخلا�سة. وتكمن اأهمية اال�ستدامة يف التعليم يف الدور الذي تلعبه لتعزيز مبداأ التعلم كحق اأ�سا�سي 
لالإن�سان �سعيًا نح� اإعداد خرجني ذوي م�ؤهالت عالية، واالإ�سهام يف تقدم املعارف والعل�م ون�سرها لت�فر للمجتمعات 

اخلربة املتخ�س�سة مل�ساعدتها يف جمال التنمية االجتماعية واالقت�سادية والثقافية.
وميكن احلديث يف هذا ال�سياق عن ت�جه االأمم املتحدة حينما تبنت الفرتة الزمنية لالأع�ام من 2005 اإىل 2014م 
كعقٍد مكّر�ض للتعليم من اأجل اال�س���تدامة. تق�د منظمة االأمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة اأو ما يعرف اخت�س���ارًا 
بالي�ن�سك� )UNESCO( عملية تن�سيق اجله�د الهادفة اإىل اإحداث تكامل فيما بني مبادئ وقيم وممار�سات التنمية 
امل�س���تدامة يف جمي���ع مناحي التعليم والتعلم. والي�ن�س���ك� وكالة متخ�س�س���ة تتبع منظمة االأمم املتحدة تاأ�س�س���ت عام 
1945م.)1( اإن مثل هذه اجله�د �ست�س���اهم يف تغيري ال�س���ل�ك ال�س���ائد لتط�ير م�س���تقبل يتميز بخ�س���ائ�ض اال�ستدامة 
للمجتمع���ات احلالية وامل�س���تقبلية. وترى الي�ن�س���ك� اأنه ميكن الب���دء يف حتقيق ذلك من خالل اإج���راءات معينة تتعلق 
بتط�ي���ر الت�ا�س���ل واالرتباط وتب���ادل املعرفة مع جميع اجلهات املعني���ة، وتنمية ج�دة التعليم والت�س���جيع على حماولة 

اغتنام الفر�ض املتاحة لتحقيق معايري وا�سحة للج�دة.
وللحديث عن االآثار االيجابية ال�س���تدامة التعليم على املجتمع فاإن التعليم ينظر اإليه ك��س���يلة اأ�سا�س���ية للح�س����ل 
على فر�س���ة عمل، مما ي�س���اهم يف تنمية روح املناف�س���ة بني اأفراد املجتمع وبالتايل زيادة االإنتاجي���ة والكفاءة اإذا كان 
هناك ارتباط وثيق بني خمرجات برامج التعليم وبني متطلبات �س�ق العمل. والأن التعليم ه� راأ�ض املال احلقيقي الذي 
ت�ستثمر فيه الدول ل�سالح االإن�سان، ينبغي اأن يك�ن هذا اال�ستثمار م�ستدام ويتجاوب مع حاجات التنمية بكفاءة ويك�ن 
انعكا�ض ال�سرتاتيجيات التط�ير والتنمية. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن �سيا�سة التعليم يف اململكة تدع� اإىل بناء وتنمية الق�ى 
الب�س���رية املنتجة عن طريق تط�ير التعليم وبراجمه. حيث ميكن  للتعليم اأن ي�ؤدي وظيفته يف اال�س���تدامة با�س���هامه يف 

اكت�ساف وتنمية االأفراد وتهيئة �سبل التفكري امل��س�عي وبناء القدرات االإبداعية. 

4. التخطيط العمراين، خلفية عامة
بالرغم من اأن ممار�س���ة تخطيط العمران ن�س���اأت منذ االآف ال�س���نني، اإال اأن ت�س���ّكل هذا العلم بال�س����رة التي ه� 
عليه���ا يف ال�ق���ت احلا�س���ر مل يبداأ اإال مع مطلع القرن الع�س���رين. وق���د كانت البدايات االأوىل له���ذا العلم يف ال�اليات 
املتحدة يف العام 1893م، وبرتكيز من�س���ب نح� اإبراز العنا�س���ر اجلمالية واحلدائق وحت�سني ج�دة املناطق ال�سكنية. 

)1( تهدف املنظمة اإىل امل�ساهمة يف رفع م�ست�ى التعاون بني دول العامل يف جماالت الرتبية والتعليم والثقافة والعديد من االأهداف العامة االأخرى.
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يعد جمال التخطيط العمراين من احلق�ل العلمية التي ميكن اأن تتداخل فيه تخ�س�س���ات متن�عة. فعلى �سبيل املثال، 
ف���اإن اأول منظمة للمخططني يف ال�اليات املتحدة اأ�س�س���ت يف 1917م مل يكن �س���من م�ؤ�س�س���يها ال� 52 اأي متخ�س����ض 
يف تخطي���ط امل���دن. ومع مرور ال�قت، اأخذت اهتمامات علم التخطيط يف االت�س���اع وا�س���تقطاب تخ�س�س���ات جديدة 
كالعل�م االجتماعية وتخ�س�سات التحليل الكمي واحلا�سب االآيل. وقد �ساهم ذلك يف �سقل مهارات املخططني لتقدمي 

خدماتهم للمجتمع ب�سكل اأف�سل. 
ميكن تعريف التخطيط باأنه ذلك احلقل العلمي املكر�ض ملعاجلة الق�سايا املتعلقة ب�سيا�سات التنمية العامة وتقدمي احلل�ل 
املالئمة لت�سكيل بيئة مبنية ذات فراغات مالئمة و�سحية ومريحة ت�سهم يف حتقيق العدالة االجتماعية واأهداف التنمية 
امل�ستدامة ومب�ساركة اأفراد املجتمع وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة، وه� تعريف م�سابهة لتعريف جمعية التخطيط االأمريكية.
ي�ؤدي ممار�س���� التخطي���ط العمراين مهام متن�عة كالت�س���ميم واإعداد تطبيقات احلا�س���ب االآيل والتقارير الفنية 
اخلا�س���ة بالتنمية العمرانية، باالإ�سافة اإىل تط�ير و�سياغة الت�سريعات العمرانية وقيادة املفاو�سات املتعلقة بخيارات 
التنمي���ة. والأن التخطيط العمراين ي�س���عى لتحقيق ما ه� اأف�س���ل بنظرة ا�ست�س���رافية وتقييم �س���امل مل���ا ي�ؤيد ويعار�ض 
االإج���راءات الت���ي ميكن اتخاذها، فيمكن الق�ل اأن ذلك ه� اجلانب الذي جع���ل من التخطيط ذا قيمة كربى للمجتمع 

.)CPTP, 1986( س�اًء كان الذين ميار�س�نه من املتخ�س�سني يف الت�سميم اأو يف العل�م االجتماعية�

5. تاريخ تدري�ص التخطيط العمراين
ط����رت جامع���ة هارفرد اأول برنامج للدرا�س���ات العليا يف تخ�س����ض تخطيط املدن ملرحلة املاج�س���تري يف ال�اليات 
املتح���دة وكان ذل���ك يف العام 1929م، تلتها جامعة ك�رنيل ومعهد ما�سات�س��س���ت�ض للتقنية يف العام 1935م، ثم جامعة 
ك�ل�مبي���ا يف 1937م. ويف اأعق���اب احل���رب العاملية الثانية ظهرت العديد من الربام���ج يف جامعات عديدة مثل بريكلي 
وبن�س���لفانيا. ويف فرتة نهاية ال�ستينات ومطلع ال�سبعينات �سهد جمال تدري�ض التخطيط العمراين تط�رًا ملح�ظًا جنم 
عنه اإن�ساء العديد من الكليات املتخ�س�سة يف تدري�ض هذا املجال. ويف ال�قت احلا�سر، ت�سم جمعية املجل�ض التنفيذي 
لكلي���ات التخطي���ط )Association of Collegiate Schools of Planning( اأك���رث م���ن مئ���ة برنام���ج اأك�ادميي 
)CPTP, 1986(. جت���در االإ�س���ارة اإىل اأن العديد من برامج التخطيط العم���راين ملرحلة البكال�ري��ض التي تدّر�ض يف 
بع�ض جامعات ال�اليات املتحدة متتد على فرتة خم�ض �سن�ات من الدرا�سة، ويقدر عدد هذه الربامج بنح� من ثالثني 
برنام���ج يف ال�قت احلا�س���ر. وللح�س����ل على التاأهيل املهني ملمار�س���ة التخطيط العم���راين يف ال�اليات املتحدة يجب 

امتام متطلبات درا�سية على مدى �سنتني درا�سيتني ملا بعد البكال�ري��ض ونيل املاج�ستري ك�سرط اأ�سا�سي لذلك.
 

6. و�سائل ميكن اتباعها يف تدري�ص التخطيط العمراين
تختلف و�س���ائل التدري�ض بح�سب اختالف املقرر والهدف املن�س����د منه. وتعّرف و�سيلة التدري�ض على اأنها جمم�عة 
من اإجراءات خمتارة �سلفًا من قبل ع�س� هيئة التدري�ض، والتي يخطط ال�ستخدامها عند تنفيذ العملية التعليمية، مبا 

يحقق االأهداف املرج�ة، باأق�سى فاعلية ممكنة، ويف �س�ء االإمكانات املتاحة )اخلليفة،2005م(.
يّتبع تدري�ض التخطيط نف�ض من�ذج تعليم العمارة، حيث اأن الفكرة يف تدري�ض املقررات الرئي�سية تق�م اأ�سا�سًا على 
اأن يتعلم الطالب من حماولتهم اإيجاد حل�ل مبتكرة واأ�س���يلة مل�س���كالت حمددة. وبعد ذلك تعّر�ض هذه احلل�ل لعملية 
ممنهج���ه من اخلط�ات النقدية. ويف فرتات الحقة، اأخذت اخلطط الدرا�س���ية اخلا����ض بالتخطيط بالتح�ل تدريجيًا 
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لتت�سمن مقررات يف العل�م االجتماعية واالقت�سادية واالأ�ساليب الكمية. وبطبيعة احلال فاإن العملية التعليمية تت�سمن 
جمم�عة من اأ�س���اليب التدري�ض كاملحا�سرة وحلقة النقا�ض واال�س���تدي� الذي يتطلب قيام الطالب مبهام خارج احلرم 
اجلامع���ي جلمع املعل�مات املختلفة واإجراء املقابالت وتطبيق العديد من منهجيات البحث وما يلي ذلك من تطبيقات 

التحليل املنا�سبة ملا مت جمعه من بيانات.

6. 1 املحا�سرة
تعترب املحا�س���رة و�س���يلًة يعر�ض من خاللها ع�س���� هيئة التدري�ض م��س����عات معينة تندرج �س���من املحت�ى العام 
للمقرر. واأهم ما مييز هذه الطريقة اأنها متّكن املدر�ض من عر�ض اأكرب قدر ممكن من املعل�مات يف اأق�سر وقت وعلى 
اأكرب عدد من الطالب. وميكن للمحا�سرة اأن تك�ن و�سيلة فّعالة لنقل املعرفة اإذا حتقق ن�ع من الت�ازن فيما بني الكم 

النظري املقدم للطالب وبني االأمثلة ال�اقعية التي تعر�ض على �سكل حاالت درا�سية.
لقد كان ال�س���تخدام منهج )احلالة الدرا�س���ية( يف تخ�س�س���ات واأدبيات الدرا�س���ات العمراني���ة اإرث ط�يل وغني 
ومتنامي حتى ال�قت احلا�سر. حيث داأب االأكادميي�ن يف جمال الدرا�سات العمرانية على االهتمام بالق�سايا القريبة 
منهم للتمكن من ر�سم �س�رة اأكرث قربًا للعالقات العمرانية وحت�سني ج�دة ال�سيا�سة احل�سرية )ك�ري و م�ت، 2002(.

متثل امل�س���كلة امل�س���تقاة من »حالة درا�س���ية« التي يعر�سها املدر�س�ن على الطالب �سياقًا وا�س���حًا وملم��سًا للتعلم. 
يف امل�ست�س���فى، على �سبيل املثال، ي�سف املري�ض اأعرا�سًا متثل حتديات واقعية للت�سخي�ض بالن�سبة لطالب الطب. اأما 
طالب االإعالم فيتعلم�ن من خالل تقارير �س���حافية واقعية، يف حني اأن طالب اأق�س���ام اإدارة االأعمال تعتمد درا�ستهم 
على حماكاة من�ذجية من ال�اقع لت��سيح امل�سكالت االإدارية. ومن هذا املنطلق فاإنه ميكن لطالب الدرا�سات العمرانية 
وتخطيط املدن اأن ي�س���تفيدون كثريًا من طريقة التعلم ب�ا�سطة حاالت درا�سية واقعية من احلياة الي�مية للبيئة املبنية 
املحيطة بهم �س����اء مت تناول ذلك يف حما�س���رات اأو ا�س���ت�دي� للت�س���ميم. ويعتقد ك�ري و م�ت )2002( اأن دار�س���ي 
التخ�س�سات العمرانية ميكنهم التعرف والتعامل بكفاءة مع م�سكالت التغري العمراين وت�ساوؤالته الرئي�سية عن طريق 

االإطالع على حاالت درا�سية )م�سابهة( ملدن اأخرى وتطبيقها على املدن التي يعي�س�ن فيها.

6. 2 التعلم القائم على التحّقق والبحث
ال �سك اأن ت�جيه الدار�سني )من مرحلتي البكال�ري��ض واملاج�ستري على حد �س�اء( اإىل القراءة يف امل��س�ع بقدر كبري 
قبل اخل��ض يف م�ساألة التعامل مع امل�سكالت واقرتاح احلل�ل لها يعترب اأمرًا بالغ االأهمية. وي�ؤكد ك�ري و م�ت)2002( 
اأنه من خالل النظر اإىل ع�س���رة ف�س����ل درا�س���ية متتالية )خريف 1997 - ربيع 2002( اإذا مت اإعداد الطالب ب�س���كل 
جيد خالل فرتة االأ�س���ابيع االأوىل من املقرر بقراءات م�جهة بعناية، فاإن ذلك ي�س���اهم لي�ض فقط يف زيادة دافع التعلم 

والقدرة على طرح االأ�سئلة ال�سحيحة، بل اإن القدرة على البحث واال�ستك�ساف تتط�ر ب�سكل ملح�ظ.
اأعدت جلنة ب�ير املعنّية بالتعليم )1998( واملم�لة من قبل م�ؤ�س�سة كارنيغي )Carnegie Foundation( للنه��ض 
بالتعليم تقريرًا بعن�ان “اإعادة اكت�ساف االإبداع ملرحلة البكال�ري��ض”. وقد قدمت هذه اللجنة حجًة ق�يًة يف اأن طالب 
مرحلة البكال�ري��ض يبخ�س�ن حقهم اإذا و�سف�ا كمتعلمني �سلبيني. لقد ك�سف اال�ستق�ساء امل�سحي للكليات واجلامعات 
اإىل اأن الدرا�س���ني يف مرحل���ة البكال�ري��ض نادرًا ما تتاح لهم الفر�س���ة جلمع وتفح�ض البيان���ات االأولية اأو التعامل مع 
اأ�س���ئلة البحث باأنف�س���هم. لذا يجب اأن تتاح الفر�س���ة لطالب مرحلة البكال�ري��ض للتعلم القائم على التحّقق والبحث 
ولي�ض جمرد نقل املعرفة وتلقينها. كم يجب تدريبهم على املهارات ال�س���رورية اخلا�س���ة كمهارات االت�س���ال ال�س���ف�ي 
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والكتابي. وبالطبع فاإن خيارات االنتقال بني حق�ل الدرا�سة واال�ستفادة من اجتاهاتها املختلفة تعترب من امليزات التي 
يجب اأن تتاح ملن يرغب يف اال�س���تفادة منها. ي�س���اف اإىل ذلك اأي�س���ًا اإتاحة الفر�سة للتفاعل مع اأ�سخا�ض من خلفيات 

اجتماعية وثقافية متن�عة والتعرف على اخلربات والتجارب اجلديدة )1998: 13-12(.

6. 3 التعليم يف ال�ستديو
يح���دث التعليم يف اال�س���ت�دي� عندما يتلقى الطالب العلم بامل�س���اركة والتعاون الفّعال بني ط���ريف العملية التعليمية 
به���دف نقل اخلربة مبختلف م�س���ت�ياتها فيما يتعلق مب��س����ع اال�س���تدي� )كتحليل امل�قع وتط�ي���ر البدائل التخطيطية 
واأف���كار الت�س���ميم العمراين، اإلخ(، ل��س���ع ت�س����رات واإحداث تغيريات اإيجابية كاأب�س���ط اأه���داف تدري�ض التخطيط 
والت�س���ميم. ينبغي اأن ي�ست�عب ويحدد الطالب الق�س���ايا املتعلقة بالعنا�سر العمرانية للمدينة، وكيف ميكن حت�سينها 
من خالل و�س���ع الفر�س���يات املنا�سبة، وفهم كافة الق�سايا االأخرى لل��س����ل اإىل حل�ل منطقية مرتبطة بال�اقع. يجب 
اأن يغرّي اال�ست�دي� الطريقة التي ينظر بها الطالب اإىل البيئة العمرانية املحيطة بهم، وي�سجعهم على النظر يف كل ما 
جرت العادة اأن ال ينظر فيه. ومن جانب اأخر فاإن اأكرث املدر�سني كفاءة يف التعليم باال�ستدي� هم من يعي االأثر االيجابي 
الهتمامه على جناح وثقة الطالب الذين يعّلمهم وي�سعى اإىل تط�ير قدراتهم يف التعامل مع حتديات امل�سكالت املختلفة 

)املكانية وال�ظيفية والب�سرية اأي�سًا( مبنهجية قابلة للتطبيق.

6. 4 التعليم با�ستخدام احلا�سب الآيل
ميكن اأن يّتبع تطبيق هذه ال��سيلة نف�ض االأفكار اخلا�سة بتط�ير ال��سائل ال�سابقة كاال�ستفادة من منهجية احلاالت 
الدرا�س���ية واإج���راء التطبيقات ال�اقعي���ة من البيئة املبني���ة وتناول االأفكار اجلدي���دة لتط�ير حل�ل مبتك���رة. والتعليم 
با�س���تخدام احلا�س���ب االآيل يعترب من الطرق احلديثة يف تدري�ض التخطيط العمراين. ومن خالل هذه ال��سيلة يتمكن 
الطالب من اجناز متطلبات عديدة ومعقدة يف فرتة زمنية ق�س���رية ن�س���بيًا كاإعداد الر�س����مات التف�س���يلية اأو متثيل 
املعل�مات على اخلرائط با�س���تخدام تطبيقات نظام املعل�مات اجلغرافية اأو اال�س���تفادة من تقنيات االإظهار العمراين 

باحلا�سب اأو التدريب على تط�ير واإعداد النماذج الريا�سية اخلا�سة بالتنمية والنقل اأو النم� ال�سكاين.

7. جتربة ق�سم التخطيط العمراين يف جامعة امللك �سع�د
اإثر النم� الكبري الذي �س���هدته العديد من املدن يف اململكة العربية ال�س���ع�دية منذ منت�س���ف ال�س���بعينات امليالدية 
والذي كان م�س���ح�بًا بزيادة كربى يف معدالت النم� ال�س���كاين، مما اأدى اإىل ظه�ر م�س���كالت عمرانية معقدة تطلبت 
م�س���اهمة رئي�س���ية من خمت�سني يف تخطيط واإدارة التنمية. وللحاجة املا�سة لتخريج ك�ادر م�ؤهلة يف هذا املجال، فقد 
�س���در اأمر �سامي يف 1404/12/30ه� امل�افق 1984/9/26م لتاأ�سي�ض ق�س���م التخطيط العمراين بجامعة امللك �سع�د 
لين�س���م اإىل ق�سم الهند�سة املعمارية بكلية الهند�سة ويكّ�نا معًا كلية العمارة والتخطيط. وجتدر االإ�سارة اإىل اإن هناك 

ثالثة برامج اأكادميية لتدري�ض التخطيط العمراين حاليًا يف ثالث جامعات �سع�دية اأخرى. 
ويه���دف ق�س���م التخطيط العم���راين بجامعة امللك �س���ع�د اإىل تزويد الطالب باالأ�س����ض العلمية وامله���ارات التقنية 
ال�س���رورية ملمار�س���ة مهنة التخطيط والت�س���ميم العمراين بكفاءة عالية. باالإ�س���افة اإىل تدريب الطالب على و�س���ع 
الربامج التخطيطية الكفيلة باإنتاج بيئة عمرانية مالئمة خل�س��س���يات املنطقة ال�س���حراوية مع مراعاة قيم املجتمع 
العربي االإ�سالمي. مينح الق�سم درجة البكال�ري��ض يف التخطيط اأو الت�سميم العمراين بعد اجتياز الطالب بنجاح ما 
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جمم�عة 172وحدة درا�سية م�زعة على ع�سرة ف�س�ل درا�سية، باالإ�سافة اإىل تدريب �سيفي ملدة �ستني ي�مًا.
انطالقًا من روؤية اجلامعة يف اأن تك�ن “اأداة متكني الزدهار املجتمع” معتمدًة على االإبداع والتعليم امل�جه بالبحث 
وامل�س���اهمة يف اإعداد الك�ادر امل�ؤهلة يف �ستى التخ�س�سات، فقد قامت اجلامعة بطرح برامج جديدة وتط�ير الربامج 
االأكادميية احلالية �سعيًا نح� حتقيق م�ساركة  فّعالة مع املجتمع وتلبيًة ملتطلبات التنمية  االقت�سادية واالجتماعية للبالد.
ومن بني االأق�س���ام التي طالها التحديث ق�س���م التخطيط العمراين، حيث ُط�رت اخلطة الدرا�س���ية بالق�سم لتت�اءم 
اأواًل مع املتغريات التي �س���احبت ان�س���مام كلية العمارة والتخطيط لل�س���نة التح�سريية باجلامعة. وثانيًا املحافظة على 
قيم اجلامعة املتعلقة بااللتزام باأعلى املعايري  يف التدري�ض والبحث والن�ساطات املهنّية واإعداد الطالب ليك�ن لهم االأثر 
االإيجابي الفاعل على امل�ست�يني املحلي والعاملي. وقد ُعقدت عدة ور�ض عمل لتبادل الراأي واخلربات ب�ساأن تط�ير اخلطة 
مع مراعاة انتقاء اأف�سل املعطيات التي تنا�سب املجتمع املحلي. ي��سح ال�سكل )1( ت�زيع ال�حدات املقررة يف خطة ق�سم 
التخطيط العمراين بجامعة امللك �س���ع�د بدًء من متطلبات ال�سنة التح�س���ريية واأنتهاًء مبتطلبات التخ�س�ض الدقيق. 

ال�سكل 1: ت�زيع ال�حدات املقررة يف خطة ق�سم التخطيط العمراين بجامعة امللك �سع�د

7. 1 و�سف عام للخطة
ال�س���نة االأوىل )التح�سريية(: وهي �سنة م�سرتكة مع كليات الهند�س���ة، عل�م احلا�سب والعل�م االإدارية. يتعني على 
الطالب اجتياز 31 وحدة مقررة مق�س���مة على ف�س���لني درا�س���يني، يدر�ض فيها الطالب م�اد مكثفة يف اللغة االجنليزية 
والريا�سيات ومهارات االت�سال لت�ساهم يف تعزيز اأ�س�ض امل�ساركة والتعليم باأ�سل�ب اأكرث فاعلية باالإ�سافة اإىل تطبيقات 

ا�ستخدام احلا�سب يف امل�سرية التعليمية.
ال�س���نة الثانية: تعترب ال�س���نة امل�س���رتكة االأوىل بني ق�س���م التخطيط العمراين وق�س���م العمارة وعل�م البناء ويتعني 
على الطالب اأن يجتاز 38 وحدة درا�س���ية على ف�س���لني درا�س���يني يتعلم خاللها مهارات الر�سم املعماري والر�سم احلر 
واأ�سا�س���يات الت�س���ميم باالإ�س���افة اإىل م�اد يف اللغة العربية والثقافة االإ�س���المية، وم�اد اأخرى يف امل�س���احة والفيزياء 
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والريا�سيات وتاريخ العمارة لت�سكل جمتمعه قاعدة علمية تر�ّسخ من خاللها مفاهيم الدرا�سات العمرانية.
ال�س���نة الثالثة: تعترب ال�س���نة امل�س���رتكة الثانية الأق�س���ام الكلية، ويتم فيها ت�زيع 36وحدة درا�سية من املقررات على 
ف�سلني درا�سيني. يدر�ض الطالب يف هذه ال�سنة م�اد يف نظريات املران وتاريخ العمران من الع�س�ر االأوىل اإىل الع�سر 

احلايل، باالإ�سافة اإىل اأنظمة البناء والعمران ومبادئ االإح�ساء واالإ�سكان وت�سميم املجم�عات ال�سكنية.
بعد اإمتام ال�س���نة الثالثة يتعني على الطالب يف ال�س���نة الرابعة واخلام�س���ة اختيار م�س���ار التخ�س�ض اأما التخطيط 

العمراين اأو الت�سميم العمراين.
ال�س���نة الرابعة: وهي ال�س���نة االأوىل يف م�سار التخ�س����ض. ويتعني على الطالب من كال امل�س���ارين درا�سة مقررات 
اإجبارية كا�ستعماالت االأرا�سي ونظريات التخطيط ونظريات يف اأ�س�ض الت�سميم العمراين، وتخطيط البني التحتية وعلم 
االجتماع احل�س���ري واالإ�سكان وت�سميم وتن�سيق امل�اقع على م�ست�يات خمتلفة. كما اأن مقررات »امل�سروع« مب�ست�ياتها 
املختلفة متثل املح�ر الرئي�س���ي للعملية التعليمية لطالب التخطيط والت�سميم العمراين والتي تتم غالبًا يف االأ�ست�دي�.
ال�سنة اخلام�سة: وهي ال�سنة االأخرية بعدها يح�سل الطالب عند اإمتام جميع املقررات على وثيقة تخرج يف جمال 
التخطي���ط والت�س���ميم العمراين ت�ؤهله عل���ى العمل يف القطاعني العام واخلا�ض. يرتتب عل���ى الطالب اإنهاء 27 وحدة 
درا�سية على ف�سلني درا�سيني. يتعرف من خاللها الطالب على امل�ساركة يف التخطيط والتخطيط بالتفاو�ض باالإ�سافة 
اإىل التحليل الفراغي والب�س���ري، ومقرر ال�س����ارع وامليادين، باالإ�س���افة اإىل م�س���روع التخرج يف واحد من م��س�عات 

التخطيط العمراين اأو الت�سميم العمراين االختيارية.

8. التجربة الربيطانية يف تدري�ص التخطيط العمراين
اأ�س���ار تقري���ر هيئة تقيي���م االأبحاث يف اجلامعات الربيطاني���ة بالتعاون مع جمال�ض دعم التعلي���م العايل يف كل من 
اجنلرتا، ا�سكتلندا، ويلز، واإدارة الت�ظيف والتعليم يف اأيرلندا ال�سمالية اأن هناك ما يزيد عن خم�سة وع�سرون جامعة 
تقريبًا تقدم برامج لتخطيط املدن وتن�س���يق وت�س���ميم امل�اقع يف اململكة املتحدة. مع مالحظة اأن معظم هذه الربامج 
االأكادميية تدّر�ض يف اأق�س���ام وكليات تندرج حتت تخ�س�س���ات العل�م االإن�س���انية وملرحلتي البكال�ري��ض واملاج�س���تري. 
بينما ي�س���ري تقرير للمعهد امللكي لتخطيط املدن )RTPI( اإىل 12جامعة فقط تقدم درجة البكال�ري��ض يف تخ�س����ض 
تخطي���ط امل���دن وبراجمها االأكادميية معتمدة من قبل املعهد.)2( وبالرغم من اأنه ورد ذكر ثمانية وع�س���رون جامعة يف 
تقري���ر املعه���د امللكي لتخيط املدن العتم���اد الربام���ج )2008-2009م( اإال اأن بع�ض هذه اجلامعات تقدم تخ�س����ض 
تخطيط املدن يف مرحلة املاج�س���تري فق���ط. متنح درجة البكال�ري��ض يف التخطيط العمراين بعد الدرا�س���ة ملدة ثالث 
�سن�ات يف برامج م�ستقلة اأو اأحيانًا باالإ�سراك مع برامج اأكادميية اأخرى كالت�سميم العمراين، واجلغرافيا، وال�سيا�سة 

املحلية والتط�ير العقاري والتخطيط واالإدارة البيئية اأو درا�سات و�سيا�سات االإ�سكان.

8. 1 الإطار العام لربامج التخطيط يف التجربة الربيطانية 
ال�سنة االأوىل: تقدم هذه ال�سنة متهيدًا لالإطار العام للتخطيط وتاأ�سي�سًا للمهارات ال�سرورية ملمار�سة املهنة. ومن 
املقررات املتاحة للطالب يف هذه املرحلة مقدمة يف التخطيط املكاين، تاريخ التخطيط وق�س���ايا التخطيط املعا�س���رة 

)2( اجلامعات امل�سار اإليها هنا هي: جامعة برمنجهام �سيتي، جامعة كاردف، جامعة هريي�ت وات، جامعة ليفرب�ل ج�ن م�ر، جامعة ني�كا�سل، جامعة لندن �ساوث بانك، جامعة اأك�سف�رد بروك�ض، جامعة ك�ينز بلفا�ست، جامعة �سيفيلد هاالم، جامعة ك�ليدج لندن، 

جامعة برمنجهام، جامعة مان�س�سرت وجامعة و�ست اجنالند.
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كالتنمية امل�ستدامة، الدرا�سات ال�سكانية، االقت�ساد والتخطيط الريفي، مهارات جمع وحتليل املعل�مات باالإ�سافة اإىل 
مقررات يف تقنيات واأ�ساليب البحث.

ال�سنة الثانية: يح�سل الطالب يف هذه املرحلة على جرعة اأكرب من املقررات التخ�س�سية يف جمال تخطيط املدن 
بهدف بناء اجلانب النظري والعلمي لدى الطالب وتط�ير اأثر ذلك يف الق�سايا الرئي�سية يف اإطار �سامل للتخ�س�سات 
ذات العالقة. ومن املقررات الدرا�س���ية لهذه ال�س���نة �سيا�س���ات ونظري���ات التخطيط، الت�س���ميم والتجديد العمراين، 
التخطيط والتنمية امل�س���تدامة، النظرية والتطبيق يف اأنظمة وت�س���ريعات التخطي���ط. يف بع�ض الربامج ميكن اأن يعمل 

طالب التخطيط على م�سروع حي �سكني بالتعاون مع االإدارة املحلية للمدينة اأو منظمات العمل املدين ذات العالقة.
ال�س���نة الثالثة: تعترب هذه املرحلة اأكرث املراحل تركيزًا على امل�اد التخ�س�س���ية والتي من خاللها ي�ستطيع الطالب 
االختي���ار م���ن جمم�عة كبرية م���ن املقررات االختيارية. ي�س���تطيع طالب ه���ذه املرحلة اال�س���رتاك يف برنامج التبادل 
الطالب���ي، بحي���ث مُي�س���ي الطالب مدة ثالثة اأ�س���هر يف اإح���دى اجلامعات االأوربي���ة التي تدّر�ض تخ�س����ض التخطيط 
العمراين. وكبديل لربنامج التبادل الطالبي، ميكن للطالب القيام ببحث مط�ل مل��س����ع من اختياره وتقدمي اأطروحة 
يف ه���ذا ال�س���اأن، يتعلم من خاللها الطالب اأ�سا�س���يات كتابة البح���ث العلمي وتطبيقاته املختلف���ة، ويك�ن احلد االأعلى 
حلجم التقرير ما ي�ازي 10.000كلمة. بينما طالب الت�س���ميم العمراين فيمكنهم تقدمي درا�سة ت�سميمية على هيئة 
م�س���روع كبدي���ل لالأطروحة. من املقررات التي يتناولها الطالب يف هذه املرحل���ة تخطيط النقل واملرافق العامة، املدن 
والتقنيات اجلديدة، احلفاظ العمراين، التقييم البيئي، تط�ير االإ�سكان. باالإ�سافة اإىل خمتارات وا�سعة من املقررات 
االختياري���ة التي تتاح لطالب ال�س���نة الثانية والثالثة مثل ت�س���ميم امل���دن، الثقافة واملجتمع، النم���� العمراين، التنمية 

الريفية، جغرافية املجتمع، الع�ملة والتنمية.

8 .2 اخل�سائ�ض العامة للربامج
ميثل الرتكيز على تناول الق�س���ايا ال�اقعية يف امل�س���اريع واالأبحاث خا�س���ية ثابتة يف معظ���م برامج التخطيط مما 
له اأثر يف اإك�س���اب الطالب املهارات ال�سرورية التي تف�س���لها اجلهات التي �ست�ظف اخلريجني بعد ذلك. وفيما يخ�ض 
اأ�ساليب التدري�ض التي تطبق خالل العملية التعليمية، فاإن معظم الربامج تّتبع العديد من االأ�ساليب املتعارف عليها يف 
التدري�ض كاملحا�س���رات والتقارير البحثية املكت�بة، العمل اجلماعي والفردي يف امل�ساريع، مهارات احلا�سب،. تت�سمن 

هذه العملية التعليمية اأي�سًا متابعة دورية من فريق اأكادميي لغر�ض االإر�ساد.
بالنظ���ر اإىل اأن كث���ري من الربامج حتت�ي على متطلب لتقدمي م�س���روع، اإال اأنه يف حال وج�د متطلب لتقدمي تقرير 
بحث���ي فاأن���ه يعتمد غالبًا على اإبراز القدرات التحليلية للطالب مع جتنب االإغراق يف اجل�انب ال��س���فية، ويك�ن حجم 
التقرير ما ي�ازي 2500كلمة. التقييم ب�س���كل عام يعتمد على ال��س���ائل التقليدية كاالمتحانات التحريرية اأو باأ�س���ل�ب 
اأخ���ر يعتمد على تقدمي تقارير مكت�بة مطّ�لة اأو منا�س���فة بني االأ�س���ل�بني )اجلدول رق���م 1(. وقد يتطلب االأمر اأحيانًا 
تقدمي عر�ض لنتائج البحث على �س���كل حلقة نقا�ض ب�س���كل فردي اأو جماعي وخا�سة فيما يتعلق بامل�ساريع وقد يت�سمن 
التقييم بهذا اخل�س�����ض م�ساركة من اأع�س���اء هيئة تدري�ض اآخرين ميثل�ن جلنة للمراجعة اأو من جهات حك�مية ذات 

عالقة مب��س�ع امل�سروع. 
وللح�س����ل عل���ى التاأهيل املهني الكامل يجب على خريج تخ�س����ض تخطي���ط املدن اأن يدر�ض ملدة �س���نة اأكادميية 
اأخرى يح�س���ل بعدها على دبل�م ي�ؤهله للعمل املهني يف هذا املجال. اأما اإذا قرن هذه ال�س���نة باإجناز م�سروع تخطيطي 
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اأو اأطروحة بحث مطّ�ل فاإن ميكنه اأن يح�سل على ماج�ستري يف التخ�س�ض ويك�ن املجال بح�سب ما تقدمة الكلية من 
تخ�س�سات دقيقة، يتم مناق�سته من خالل جلنة مناق�سة ت�سكل لهذا الغر�ض.

جدول )1(: مقارنة بني اإجراءات التقييم بق�سم التخطيط العمراين بجامعة امللك �سع�د والتجربة الربيطانية

التجربة الربيطانيةجامعة امللك �سع�داجلامعةاملقررات طريقة التقييم

امل�ساريع العملية

O    Oاختبارات حتريرية
PP عر�ض جتارب العاملية واملحلية

O Pزيارة ميدانية مل�اقع خمتارة
P Pحلقة نقا�ض ) التحكيم(

O P   تقرير

امل�اد النظرية
O Pاختبارات �سف�ية

P Pاختبارات حتريرية
P  Pتقرير بحثي

9. اأين يكمن الق�س�ر يف عملية تدري�ص التخطيط العمراين؟
ب�س���كل عام هناك ت�س���ابه يف حمت�ى املقررات التي تدر�ض يف كال التجربتني وم�سمياتها اأي�سًا. ولكن �سيتم الرتكيز 
يف هذا اجلزء من ال�رقة على نقاط االختالف الرئي�س���ية بهدف تك�ين اإطار وا�س���ح للمقارنة بني التجربتني. يالحظ 
اأواًل، اأن معظم الربامج الربيطانية مق�س���مة على ثالث �س���ن�ات بحيث تت�سمن ال�س���نة االأوىل مرحلة اكت�ساب املهارات 
االأ�سا�س���ية وتط�ير قدرات ت�س���ميم واإجناز البحث االأكادميي. يف حني اأن خطة ق�س���م التخطيط بجامعة امللك �س���ع�د 
تركز بدرجة اأكرب على مهارات الر�سم والت�سميم ومقررات اأخرى ت�ساند هذا اجلانب. ويف الربامج الربيطانية تتدّرج 
ال�س���نتان االأخريان كمرحلتني منف�س���لتني يف تقدمي اجلرعة التخ�س�س���ية لتك�ين القاعدة العلمية ال�سرورية للطالب 
والتي من خاللها ي�س���تطيع اإظهار قدرات متقدمة يف التحليل املنطقي وقبل ذلك يف ر�س���م ت�س����ر و�س���في وا�س���ح عن 
امل�س���كالت التي يتم تناولها. وميكن الق�ل اأن خطة ق�س���م التخطيط بجامعة امللك �س���ع�د ت�س���ري على نح� مماثل لهذا 
املنهج ولكن االختالف يت�س���ح يف اأن اال�س���تدي�هات التخطيطية والت�سميمية متثل املح�ر الرئي�سي لتخ�س�ض الطالب 

وبناًء على ذلك اأ�سبحت مقررات اخلطة الدرا�سية م�ساندة ب�سكل عام مل��س�ع اال�ستدي�.
ترك���ز كثري من الربامج الربيطانية على كتابة التقاري���ر البحثية كجزء من متطلبات اجتياز العديد من املقررات. 
ب���ل يتعدى االأمر اأحيانًا اأن يك�ن تقدمي التقرير البحثي )املطّ�ل( ه� املعيار الرئي�س���ي للتقييم الجتياز املقرر، بالرغم 
م���ن اأن بع����ض املقررات تعتمد على التقييم باالمتحانات التحريرية اأو بهما مع���ًا. يف حني اأن ذلك يعترب من املتطلبات 
اجلزئية اأو التكميلية يف برنامج ق�س���م التخطيط بجامعة امللك �س���ع�د، ورمبا يع�د االأمر يف ذلك اإىل قلة املقررات التي 

ت�ساعد الطالب يف تط�ير قدراته البحثية والتحليلية والكتابة االأكادميية.
وم���ن جان���ب اأخر فاإن الربام���ج الربيطانية حتظى ب�ج�د منظم���ة مهمة تعنى بتخطيط امل���دن كمهنة وعلم ومتنح 
االعتماد االأكادميي لهذه الربامج. فكما اأُ�س���ري اإليه �س���ابقًا، فاإن املعهد امللكي لتخطيط املدن الذي يق�م على ذلك ُيعد 
تقريرًا �س���ن�يًا للربامج املعتمدة اأو التي يف طريقها لالعتماد. اأما ق�س���م التخطيط بجامعة امللك �سع�د فاأنه �سي�ستفيد 
من الهيئة ال�طنية للتق�مي واالعتماد االأكادميي والتي ت�س���عى لل�ف���اء مبتطلباتها وحدة االعتماد االأكادميي باجلامعة. 
تعنى ال�حدة ب��سع اخلطة الالزمة لالعتماد االأكادميي على م�ست�ى اجلامعة ومتابعة تنفيذها وم�ساندة جميع الكليات 

الإجناز ذلك، باالإ�سافة اإىل تر�سيخ ثقافة االعتماد ون�سرها يف جمتمع اجلامعة.
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تتمي���ز الربام���ج واخلطط االأكادميي���ة يف اململكة املتحدة برتكيزها على تناول م��س����عات من واق���ع البيئة املبنية 
يف امل���دن الربيطانية اأو االأوروبية. ويت�س���ح ذلك يف احلر�ض على م�س���اركة اجلهات ذات العالق���ة )كاالإدارات املحلية 
ومنظم���ات العمل املدين( يف امل�س���اركة يف العملي���ة التعليمية وتقييم املنت���ج مما يزيد يف من م�س���ت�ى ال�اقعية لنتائج 
الدرا�س���ات وارتباطها بالنظام امل�ؤ�س�س���ي. وبالن�سبة لربنامج ق�س���م التخطيط بجامعة امللك �سع�د فاإنه تت�فر فيه مثل 
هذه امليزة فقط يف ا�ستدي�هات التخطيط والت�سميم العمراين، ولكن تقت�سر احلاالت الدرا�سية التي يتم تناولها من 
البيئ���ة املبنية على املحيط املحلي وال�طني. اأما املقررات االأخرى فاأنه ي�ستح�س���ن ربطه���ا باأمثلة من  ال�اقع املعا�ض ملا 

لذلك من اأثر يف تط�ير قدرات الطالب وا�ستيعابهم لكثري من الق�سايا التي تتداخل فيها تخ�س�سات خمتلفة.
اأم���ا اأب���رز ج�انب االختالف بني جتربتي جامعة امللك �س���ع�د واجلامعات الربيطانية فاأن���ه يتمثل يف اأن املتخرج يف 
برنامج لتخطيط املدن من جامعة بريطانية بحاجة اإىل اإمتام �سنة اأخرى للح�س�ل على �سهادة دبل�م يف تخطيط املدن 
بتخ�س�ض دقيق مينح بح�سب كل جامعة. وهذه ال�سهادة متنح اخلريج التاأهيل املهني املطل�ب للعمل يف ال�س�ق، بعك�ض 
خريج ق�س���م التخطيط يف جامعة امللك �س���ع�د الذي ي�س���تطيع ممار�سة املهنة مبا�س���رة بعد التخرج كمهند�ض تخطيط 

م�ساعد بح�سب ت�سنيف وزارة اخلدمة املدنية.

10. ج�انب مهمة يجب الرتكيز عليها
اأ�س���اليب التنمي���ة يف ال�قت احلا�س���ر تتطل���ب اأن ي�س���بح املخطط�ن قيادي���ني، وميكنهم العمل يف بيئ���ات متعددة 
التخ�س�س���ات لت�سجيع اأمناط احلياة احل�س���رية املتميزة التي حت�ل دون تده�ر البيئة وحت�سني ج�دة احلياة لل�سكان. 
ويك�ن ذلك من خالل تط�ير بدائل الأمناط امل�س���ت�طنات امل�س���تدامة بعد ح�س����ل املخططني على مهارات حمددة مثل 
القدرة على الت�قع وا�ست�سراف امل�ستقبل، وتك�ين �سبكة من العالقة للتعاون مع املخت�سني ف�ساًل عن ال�سعي نح� االإبداع.
اإن حتديث اخلطط الدرا�س���ية وتط�يرها، واإدراج مقررات جديدة تتفق وم�س���تجدات الع�س���ر، والت��سع يف برامج 
الدرا�سات العليا وتبني م�ساريع بحثية م�ستقلة واالإ�سراف عليها وحت�سني خمرجاتها ميكن اأن ي�ساهم يف حت�سني العملية 
التعليمية واإك�س���اب الطالب اخلربة املطل�بة. ومن ال�س���روري اأن تك�ن ا�س���تدي�هات التخطيط والت�س���ميم العمراين 
م�س���تملًة على تعاون مع خمت�س���ني يف املجال. وميتاز ه�ؤالء املخت�س����ن بدراية �س���املة باملتغريات ذات العالقة بكافة 

ج�انب التنمية والتنظيم امل�ؤ�س�سي للحراك العمراين، ليك�ن ذلك اأ�سا�سًا يف عملية التط�ير ككل.
وجتدر االإ�س���ارة اإىل اأن من متطلبات جناح التعليم باال�س���تدي� )1( ت�سجيع الطالب على االإميان باأنهم ي�ستطيع�ن 
اإح���داث تغي���ريات يف املجتمع من خالل و�س���ع حل�ل فّعالة للبيئة املبنية، )2( حت�س���ني قدرتهم لتق���دمي اأفكار متن�عة 
مل�سكالت معقدة، )3( تدريبهم على التعامل مع م�ست�يات واأحجام خمتلفة من املتطلبات، )4( منحهم الفر�سة ملمار�سة 
التخطيط �س���من فريق ميتلك م�س���ئ�ليات وا�س���عة تتعلق بطرح احلل�ل مع متطلبات وا�س���حة لتحليالت تف�سيلية ولكل 

منها خمرجات حمددة و )5( عر�ض النتائج على نح� مياثل ما يقدمه املهنيني يف املكاتب اال�ست�سارية لعمالئهم.
يجب اأن يزداد الرتكيز على من�ذج التعلم القائم على التحّقق والبحث ملا له من اآثار ايجابية على التح�سيل العلمي 
للطالب واكت�ساف املعرفة و ت�سافر اجلهد بني جمم�عات من الطالب، وك�سر ق�الب التخ�س�سات بحيث ميكن للطالب 
التعامل مع اأ�س���ئلة البحث من وجهة نظر التخ�س�س���ات امل�س���رتكة، وربط ذلك مبهارات االت�س���االت مع جميع ج�انب 
متطلبات املقرر. كما اأن تنمية االإح�سا�ض باالنتماء للمجتمع يف اجلامعات اأمٌر �سروري لكي ي�سعر الطالب باأنهم جزء 
مهم ي�ساهم بفعالية يف مك�نات بيئة التعلم. واأهمية هذا النم�ذج نابعة من الفر�سة القائمة لبث احلي�ية يف مقررات 
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نظري���ة غالب���ًا م���ا تك�ن بعيدة ع���ن واقع احلياة الي�مية يف املناطق احل�س���رية وي�س���عب اإيجاد راب���ط بينها وبني كتب 
املراجع النظرية خ�س��س���ًا يف تخ�س����ض التخطيط وال�سيا�س���ة العمرانية. ومن اأدوات هذا النم�ذج البحث يف اأدبيات 
امل�س���كلة، وجمع البيانات االأولية، وت�سنيف وحتليل وعر�ض هذه البيانات من خالل احل�س�ل على اخلربة الالزمة من 
مقررات حمددة اأو دورات تدريبية تخ�س����ض لهذا الغر�ض. ي�س���اف اإىل ذلك اأي�س���ًا الدرا�س���ات اال�ست�سارية للجدوى 
االقت�س���ادية، واخلطط التنم�ية، واملقابالت مع امل�س���ئ�لني عن و�سع ال�سيا�سات ذات العالقة ور�سد ما تناولته و�سائل 
االإع���الم املختلفة. ومن املهم اأن يتناول الطالب من خالل هذا النم�ذج �س���بل اال�س���تفادة من االت�س���ال مبجتمعاتهم 
املحلية: كاملقابالت مع االأقران، والنا�سطني يف جمال خدمة املجتمع لتحديد امل�ست�يات املطل�بة من امل�ساركة ال�سعبية 

�سعيًا نح� حتقيق الر�سا ال�سعبي.
وم���ن االأم�ر التي يجب العمل على اإجنازها لتحقيق بيئة تعليمية ناجحة لتدري�ض التخطيط العمراين عملية اإعداد 
وجتهيز وحدة داخلية متخ�س�سة للم�ساريع ذات م�سادر حمددة. ويجب اأن ت�ستمل مثل هذه ال�حدة على كل املعل�مات 
قبل بداية كل ف�سل درا�سي، ومن ال�سروري ا�ستكمال وحتديث مثل هذه املعل�مات مب�سادر اأخرى ت�ّفر لنف�ض الغر�ض 
كالتقارير ال�س���حفية ودرا�سات اجلدوى االقت�س���ادية والتقارير الفنية التخطيطية، ودرا�سات التاأثري البيئي وخرائط 

ا�ستعماالت االأرا�سي املحدثة.
ومن اجل�انب التي ميكن اأن ت�ساهم يف حتفيز االإبداع لدى الطالب اإقامة اأ�سب�ع متهيدي يف الي�م االأول من ال�سنة 
االأكادميي���ة. وه���ذه جتربة قائمة يف معظم اجلامعات الربيطانية. وبالن�س���بة للدار�س���ني يف جم���ال تخطيط املدن فاإن 
االأ�سب�ع التمهيدي يت�سمن ا�سرتاك طالب ال�سنة االأوىل يف مناق�سات يق�دها طالب من ال�سن�ات العليا ح�ل م�ستقبل 
التخطي���ط، واحتياج���ات االأطراف ذات العالقة، وكيفية انعكا�ض ذلك  يف جماالت االهتمام اخلا�س���ة بالطالب. وبعد 
ذلك، يق�م الطالب بت�س���كيل فرق عمل واإعداد اأ�س���ئلة الأع�ساء هيئة التدري�ض تتناول على وجه التحديد م�ستقبل املهنة 
واهتمامات الطالب، ودع�ة متحدثني من اإدارات حك�مية لي�سارك� يف االأ�سب�ع التعريفي بتقدمي عرو�ض عن امل�سكالت 
العمرانية املعا�سرة. ويف ختام االأ�سب�ع التمهيدي، يجب اأن تعد فرق الطالب املك�نة من امل�ستجدين والقدامى عر�سًا 
لهيئ���ة التدري����ض ليبين�ا روؤيتهم ح�ل م�س���تقبل التخطيط وخطتهم لتط�ير املهنة يف ال�س���ن�ات املقبلة. وميكن للطالب 
امل�س���تجدين حتديد وتعريف جماالت اهتمامهم وبالتايل ت�س���جيعهم ليط�را تخ�س�ساتهم الدقيقة من خالل مراجعة 
دورية مع مر�سد اأكادميي. اإن مبداأ التعلم من االأقران والنظراء وامل�ساركة يف اأن�سطة متن�عة لالأ�سب�ع التمهيدي ميكن 
اأن ي�س���اهما يف تنمية روح العمل �س���من فريق ويع���ززا القدرة على نقد االأفكار وبناء طاق���ات متقدمة للتفكري املنطقي 

والتحليل ومثال ذلك م�ساركة الطالب من ال�سن�ات العليا مع الطالب امل�ستجدين يف ت�سكيل فريق واحد.

11. اخلال�سة
اإن االأخذ مببادئ اال�ستدامة يف جميع اأوجه احلياة وبخا�سة يف التعليم العايل �سيك�ن له اأثر مهم يف ت�فري قدرات 
وطاقات متن�عة من خريجي اجلامعات الذين ميلك�ن مهارات متعددة لت�ظيفها يف خدمة جمتمعاتهم بكفاءة ب�س���كل 
اأ�سا�سي، وامل�ساهمة الفاعلة يف تط�ير العل�م ون�سرها واالإ�سافة اإىل املعرفة االإن�سانية. وميكن الق�ل اأن البدء من حيث 
انته���ى االآخرين ميثل حج���ر الزاوية يف عملية تط�ير التعلي���م وحتقيق اأهداف التنمية ال�طنية وال�س���ري باجتاه مبادئ 
املنظمات الدولية. لقد قدمت هذه ال�رقة ا�ستعرا�سًا الأهم ال��سائل التي ميكن اإتباعها يف تدري�ض التخطيط العمراين. 
ومن خالل مقارنة مع جتربة عاملية، قدمت ال�رقة مبادئ رئي�س���ية اأولية ميكن تبّنيها مل�ساعدة الطالب يف �سعيهم نح� 
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تلقي املعرفة ال�سرورية وتط�ير �سبل التفكري امل��س�عي وبناء القدرات االإبداعية لديهم بكفاءة. باالإ�سافة اإىل حتقيق 
تط����ر ن�ع���ي يف كيفية تدري�ض عل�م التخطيط العمراين. اإن حتّقق مثل تلك الظروف التعليمية لدار�س���ي تخ�س�س���ات 
العمران قد ت�ؤدي بهم اإىل القدرة على القيام بالبح�ث التطبيقية مب�س���ت�ى مماثل ملا يق�م به املتخ�س�س����ن املهني�ن 
كمخططي املناطق احل�سرية واملتخ�س�س�ن يف التحليل البيئي، بل رمبا الباحث�ن االأكادميي�ن يف تخ�س�سات متن�عة 

كاجلغرافيا والعل�م ال�سيا�سية، واالإدارة العامة، والتاريخ العمراين.
اإن حماول���ة تطبيق متطلبات جناح التعليم باال�س���تدي� وتبن���ي من�ذج التعّلم القائم عل���ى التحّقق والبحث، وتفعيل 
ا�س���تخدام منهجية احلالة الدرا�س���ية يف جممل مقررات اخلطة الدرا�س���ية للتخطيط العمراين �سيحّ�ل حميط البيئة 
املبني���ة التي يعاي�س���ها الطالب اإىل حاالت درا�س���ية واقعية. وبا�س���تمرار تط�ير خمرجات العملي���ة التعليمية فاإن ذلك 
�سي�س���اهم يف تط�ير االإدراك، وتنمية مهارات التفكري النقدي، واقرتاح احلل�ل لل�سيا�س���ات ال�س���ائدة يف املناطق التي 
ت�ؤثر على احلياة الي�مية. باالإ�س���افة اإىل حت�س���ني مهارات اإج���راء البح�ث وكتابة التقارير وتقدمي العرو�ض ال�س���ف�ية 

وغريها من املهارات املهنية ال�سرورية للطالب واخلريجني على حٍد �س�اء.
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Abstract
Many institutions of the higher education tend to introduce periodic amendments in 
their academic programmes in response to the requirements of national development 
objectives. Urban planning programmes like others receive such revisions, because 
this subject is greatly associated with people life and the places in which they live. 
Urban planning can address many issues of significance to people as well as to deal 
with the problems of urban development and policies, when qualified graduate plan-
ners are available. They can demonstrate capability in developing appropriate solu-
tions and understanding of the driving forces of urban change. This paper will pro-
vide an overview of the importance and value of sustainability in education, and its 
fundamental role in the preparation of qualified graduates who can contribute to the 
progress and publicity of knowledge. Qualified planning graduates can also provide 
communities with specialised expertise with respect to development issues. For the 
purpose of exploreing the methods of urban planning teaching, the paper will present 
a background on the history of teaching planning. It will then provide a description 
of the curriculum of the Urban Planning Department in King Saud University in 
order to compare it with the British model in this regard. The existence of some com-
mon elements between the two experiences has helped to identify the current defi-
ciencies in the process of teaching urban planning at King Saud University. Finally, 
this paper will put forward some important recommendations that can be taken into 
account within the framework of the educational process, in order to achieve quality 
improvement regarding how to teach this subject.


