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ملخ�ص
 لقد �سهد ال�اقع العمرانى– من خالل الدرا�سات امليدانية وروؤى املتخ�س�سني فى جمال العمران– تزايدًا ملح�ظًا فى الفج�ة الفكرية 
 والتطبيقية بني كل من مناهج وتقنيات التعليم العمرانى من جهة، واملتطلبات التطبيقية ل�س�ق العمل من جهة اأخرى، خا�سة مع
 تزايد االهتمام باحلفاظ على قيم العمران، وظه�ر مفاهيم معا�سرة كالتن�سيق احل�سارى، وم�سروعات حت�سني البيئة العمرانية،
والعمران ذى املقيا�ض العاملى الذى متيزت به دول اخلليج خالل ال�سن�ات ال�سابقة، ولعل هذه احلقائق تطرح عددًا من الت�ساوؤالت، منها:

اأواًل: هل تت�افق تقنيات التعلم املعا�سرة–  متمثلة فى املناهج واأ�ساليب التدري�ض–  مع مفاهيم اال�ستدامة؟
 ثاني���ًا: هل قدمت هذه التقني���ات اخلربات العمرانية امل�ؤهلة للمعم���ارى والعمرانى بالكم والكيف املنا�س���بني مل�اكبة التط�رات

التقنية العاملية املتالحقة ؟
 ثالثًا: هل ميكن ملفه�م " تعلم التقنية " اأن يحقق اال�ستدامة فى التعليم العمرانى كامتداد ملفاهيم تط�ير "تقنية التعلم ".

 ولالجابة عن هذه الت�س���اوؤالت تتتابع الدرا�سة من خالل مرحلتني تتناوالن الر�سد وعر�ض الروؤية والتطبيق امليدانى، ثم تقييم
 التجربة، وتط�ير املنهج، من خالل خربة الباحثني فى تدري�ض الت�سميم العمرانى ملدة عامني درا�سيني.

 1 . املرحلة االأوىل )ر�سد لل�اقع التعليمى وروؤية مقرتحة : تقنية التعلم (: وتناق�ض مفاهيم اال�ستدامة فى التعليم العمرانى وجتارب
 تطبيقها، ثم تعر�ض لروؤية الباحثني للربط بني مفه�مى اال�ستدامة وتقنية التعلم، من خالل الت�ا�سل مع البعد البيئى مب��س�عات
 وم�سروعات مرتبطة ببيئة الطالب وهى مدينة املن�س�رة، ثم حتلل هذه امل�سروعات ومدى تاأثريها على العمران امل�ستدام للبيئة ،
 وقدرتها على حتديث الل�ائح و املناهج التعليمية ، وتهدف هذه املرحلة اىل تفعيل مفه�م اال�ستدامة فى التعليم العمرانى بالربط
 املبا�سر بني تقنيات التعلم املعا�سرة واملتط�رة، وامل��س�عات ذات ال�سلة ببيئة الطالب وتعتمد هذه املرحلة على املنهجية التالية:

)1-1( طرح ومناق�سة املفاهيم االأ�سا�سية للبحث : اال�ستدامة، وبيئة التعلم العمرانى، والتقنية.
 )1-2( روؤية مقرتحة لتفعيل مفه�م اال�ستدامة من خالل تقنية التعلم

 )1-3( التطبيق االأكادميى امليدانى للروؤية املقرتحة
 )1-4( حتليل نتاج التطبيق االكادميى

 2 . املرحل���ة الثاني���ة )تقيي���م وتفعيل مت�ا�س���ل للروؤي���ة التطبيقية : تعلم التقني���ة (:    وتناق�ض نتائج املرحل���ة االأوىل، ثم تطرح
العمران لبيئة  املختلفة  العنا�سر  الت�ا�سل مع  تاأثري  التقننية" ومدى   مفه�ًما متط�رًا لتفعيل قيمة اال�ستدامة من خالل "تعلم 
 بج�انبه���ا الفكري���ة والتنفيذية والتقنية واالدارية، والتط�ر العاملى املتالحق فى جم���ال العمران فكرًا وتطبيقًا وذلك من خالل
 تط�ير الروؤية التطبيقية للم��س����عات الدرا�س���ية وامل�س���روعات التطبيقية ليت�ا�س���ل فيها الطالب مع عنا�سر التاأثري، وتهدف
 هذه املرحلة اىل تاأكيد دور تعلم التقنية- كمكمل للتعليم العمرانى- على حتقيق مفه�م اال�س���تدامة على امل�س���ت�يني االأكادميى

                                                      وامليدانى وتعتمد هذه املرحلة على املنهجية التالية:
  )2-1(   تط�ير الروؤية التطبيقية : تعلم التقنية، كامتداد لتقنية التعلم

  )2-2(   جتربة التطبيق االدارى امليدانى وتاأثري التقنية
)2-3(   حتليل مقارن بني تاأثري تطبيق مفه�مى " تقنية التعلم " و " تعلم التقنية "

 وتنتهى الدرا�س���ة بتقدمي ت��س���يات علمية ومقرتحات بتط�ير اأ�س���ل�ب التعليم  لتفعيل مفه�م اال�س���تدامة فى العمران وتفعيل
الت�ا�سل بني اجلهات املعنية بالعمران التعليمية منها والتطبيقية.
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1. ) املرحلة االأوىل (  ر�سد لل�اقع التعليمى وروؤية مقرتحة : تقنية التعلم 
لقد اأ�س���بح مفه�م اال�س���تدامة ب�س���كل عام ولدى الدول النامية ب�س���كل خا�ض ميثل اأول�ية بحثية وتطبيقية، خا�سة 
بعد اأن حت�ل العامل اىل جمتمع واحد مفت�ح بفعل ث�رة االت�س���االت، مبا �س���اعد على ك�س���ف الفج�ات ونقاط ال�س���عف 
فى امل�س���ارات املنطقية ملنظ�مات املجتمع، ويركز البحث على الفج�ة الفكرية والتطبيقية بني كل من مناهج وتقنيات 
التعليم العمرانى من جهة، واملتطلبات التطبيقية ل�س�ق العمل من جهة اأخرى. ويناق�ض البحث فى هذه املرحلة مفاهيم 
اال�س���تدامة فى التعليم العمرانى وجتارب تطبيقها، ثم يعر�ض لروؤية الباحثني للربط بني مفه�مى اال�س���تدامة وتقنية 
التعلم، من خالل البعد البيئى والت�ا�س���ل معه من خالل م��س����عات وم�س���روعات مرتبطة ببيئة الطالب وهى مدينة 
املن�س����رة، ث���م يحلل هذه امل�س���روعات ومدى تاأثريه���ا على العمران امل�س���تدام للبيئة من جه���ة، وقدرتها على حتديث 

الل�ائح التعليمية لتحقيق مفه�م اال�ستدامة من جهة اأخرى، وذلك فى حماولة لالإجابة عن الت�ساوؤلني التاليني: 
 اأواًل: هل تت�افق تقنيات التعلم املعا�سرة–  متمثلة فى املناهج واأ�ساليب التدري�ض–  مع مفاهيم اال�ستدامة؟

 ثاني���ًا: ه���ل قدمت هذه التقنيات اخلربات العمرانية امل�ؤهلة للمعمارى والعمرانى بالكم والكيف املنا�س���بني مل�اكبة 
التط�رات التقنية العاملية املتالحقة؟

 وتخل����ض ه���ذه املرحلة لروؤي���ة علمية وتطبيقية لتفعيل الربط بني مفه�مى اال�س���تدامة وتقنية التعلـــم، وفتح افاق 
تعلـــم التقنية، والذى  اأرح���ب لفكر اال�س���تدامة فى العمران – على م�س���ت�ى التعليم – لت�س���مل مفه�م���ًا جديدًا وه�: 

�ستتناوله املرحلة الثانية من الدرا�سة مب�سيئة اهلل تعاىل. 

1.1. طرح ومناق�سة املفاهيم الأ�سا�سية للبحث .
يحاول البحث من خالل هذه املرحلة الرتكيز على مدل�الت املفاهيم االأ�سا�سية املتعلقة بامل��س�ع، خا�سة مع ت�سعب 

املجاالت التى تتعامل معها، كاال�ستدامة وبيئة التعلم والتقنية، واختالف الروؤى العلمية ح�لها.

1.1.1. مفهوم ال�ستدامة:
 يع���رب املفه����م عن فكر الت����ازن، واحلفاظ على امل����ارد وتنميتها وزي���ادة القدرة املحلية عل���ى التخطيط واالإدارة 
وامل�س���اركة والدعم املحلى، وقد ظهرت عدة تف�سريات مل�سطلح مكمل وه� التنمية امل�ستدامة، فقد كان املفه�م القدمي 
يرك���ز على اأنها االحتياج اإىل تنمية اقت�س���ادية مت�افقة ومتجان�س���ة ومتفاعلة مع جمم�عة حم���ددات البيئة الطبيعية. 
ث���م عرفت اللجنة الدولية للبيئة 1987التنمية امل�س���تدامة بك�نها :  " التنمية التي تفي باالحتياجات االأ�سا�س���ية للجيل 
احلا�س���ر دون امل�س���ا�ض بق���درة االأجي���ال القادمة على حتقي���ق احتياجاته "  . وهن���اك تعريف اآخر تناول���ه م�ؤمتر قمة 
االأر�ض عام 1992، يق�م على اأن الت�ا�سل ه�: "  متكني املجتمع احلايل الأن يجهز اأو يهيئ البيئة املنا�سبة له ولالأجيال 
امل�س���تقبلية " . ولذل���ك فاإن اأي روؤية للت�ا�س���ل اأو اال�س���تدامة يجب اأن تتبن���ى حتقيق احتياجات احلا�س���ر دون التاأثري 
ال�س���لبي على احتياجات امل�س���تقبل. ولقد ميزت بع�ض الدرا�سات ثالثة مظاهر رئي�س���ية متثل حماور تطبيقية للت�ا�سل 

واال�ستدامة ت�سمل خمتلف ج�انب احلياة وهى:
- اأوًل:  ال�ستدامـــة القت�ساديـــة  Economic sustainability  : ويفه���م منه���ا اأنها هي احلاجة اإىل ت�ليد اأعلى 
اإنت���اج م���ن الرفاهية االقت�س���ادية مع احلف���اظ على خمزون املمتل���كات من امل�ارد مب���ا فيها املمتل���كات البيئية لتلبية 

احتياجات االأجيال القادمة.
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- ثانيًا :  ال�ستدامة الجتماعية  Social sustainability : وهى تت�س���من الت�زيع والعدالة واأثرهما يف ال�سيا�س���ة 
التنم�ية، وحالة املجتمع وحتقيقه لالأمان االجتماعي، والفر�ض املتاحة اأمام اجلميع.

- ثالثًا:  ال�ستدامة البيئية  Environmental sustainability : وي�سري اإىل ا�ستخدام وا�ستهالك امل�ارد الطبيعية 
على امل�س���ت�يات املحلية والعاملية على نح� يحقق عدم ن�س�ب االأ�س�ل البيئية باالإ�سافة اإىل حماية البيئة من التده�ر .

وال ميكن تناول هذه املفاهيم دون الرتكيز على مفه�م اال�س���تدامة العمرانية، والتى اأ�س���بحت حم�رًا هامًا للبحث 
العلمى منذ نهايات القرن الع�س���رين، بل وحت�ل الفكر امل�س���تدام فى العمارة والعمران اإىل معيار اقت�س���ادى )1( لتقييم 
جن���اح بع�ض امل�س���روعات، واأ�س���بحت العمارة اخل�س���راء والعمران املر�س���د للطاق���ة واملت�افق مع البيئة اأ�س�س���ًا للفكر 
التطبيق���ى لع���دد من املدار�ض املعمارية )2( ذات التاأثري فى ال�اقع املعم���ارى والعمرانى فى معظم بلدان ال�طن العربى. 

وميكن التعبري عن املحاور الثالثة ملفه�م اال�ستدامة من خالل ال�سكل رقم )1- 1( التاىل: 

�سكل ) 1-1 ( املحاور الثالثة ملفه�م اال�ستدامة
www. arch.hku.hk/research/ BEER/sustain .com By .Sam C M Hui. 2002 .

2.1.1. مفهوم بيئة التعليم:
ويدل على العنا�سر املك�نة وامل�ؤثرة على العملية التعليمية وما بينها من عالقات وتفاعالت تك�ن فى جمملها اطارًا 

عامًا للتعليم املعمارى والعمرانى وميكن اجمالها من خالل ال�سكل رقم )1- 2( التاىل:

�سكل )1- 2 ( االإطار العام لعنا�سر بيئة التعلم

3.1.1. مفهوم التقنية:
التقني���ة- كمفه����م مثل الهند�س���ة– مبنى على العلم واكت�س���افاته، ولذلك فهى ذات �س���لة وثيقة به، حيث ال ميكن 
تفعي���ل منج���زات العلم بدونه، لذلك ميكن الق�ل باأن التقني���ة تعرف على اأنها " التطبيق العملى للعلم " وبذلك فهى 

)1( فى هذا املجال ي�س���ري املعماري جيم�ض واينز )James Wines( يف كتابه »العمارة اخل�س���راء« اإىل اأن املباين ت�س���تهلك �ُس����د�ض اإمدادات املاء العذب يف العامل، وربع اإنتاج اخل�س���ب، 
وُخم�س���ني ال�ق�د وامل�اد امل�س���نعة. ويف نف�ض ال�قت تنتج ن�سف غازات البيت الزجاجي ال�سارة، وي�سيف باأن م�ساحة البيئة امل�سيدة )built environment( يف العامل �ستت�ساعف خالل 

فرتة وجيزة جدًا ترتاوح بني 20-40 �سنة قادمة .
)2( فى هذا املجال ي�س���يف املعمارى جيم�ض واينز فى نف�ض الكتاب: »...االإ�س���تدامة تتطلب ت�ظيف املهارات التي ي�س���تعملها املعماري ب�س���كل اأف�سل كالتحليل، املقارنة، التاأليف، واال�ستنتاج 

وهي تق�د اإىل اخليارات اجلمالية التي لها اأ�سا�ض يف احلقيقة بداًل من االأمناط الت�سكيلية.»...
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ال��س���يلة التطبيقي���ة التى حت�ل االكت�س���افات العلمية وال���روؤى االبداعية اىل واقع مادى ، ولذل���ك فان جماالت اهتمام 
التقنية ترتكز فى كيفية انتاج عمل ابداعى 

�س����اء كان �س���لعة او م�س���روع يخدم املجتمع، وبايجاز �س���ديد فان الفرق بني العلم والتقنية ه� ام العلم يهتم 
باالجابة عن ت�س���اوؤالت ت�س���بقها كلمة " ملاذا ؟ - why " بينما تهتم التقنية باالجابة عن ت�س���اوؤالت ت�س���بقها كلمة 

  )3(" how - كي���ف ؟ "
اجلدي���ر بالذكر اأن���ه قبل تقدمي روؤية الباحثني قد متت عدة درا�س���ات متهيدية منها ا�س���تبيان اراء الطالب وذوى 
ال�سلة بالتعليم العمرانى وكذلك درا�سة الل�ائح الدرا�سية فى درا�ستني م�ستقلتني )4(، و وجد البحث اأن التحليل ال�سامل 
لن�س��س���ها ي�ؤدى لنتيجة م�س���رتكة مفادها اأن الرتكيز فى املحت�ى العلمى يعتمد على اجل�انب النظرية والتى ي�س���تند 
معظمها لفكر ومراجع لرواد التخطيط والت�س���ميم العمرانى لفرتة ال�س���تينات، دون حماولة للتجديد اأو التط�ير الذى 
تفر�س���ه م�س���تجدات الع�س���ر من الناحية الفكرية والتطبيقية . ويرى البحث اأن هذه الل�ائح )5( تر�س���خ الفكر التلقينى 
وال���ذى يرك���ز على مهارات التذكر والفهم ولي�ض التحليل واالبتكار، وذل���ك باالعتماد على الرتكيز النظرى فى البداية 
)الفرقة الثانية( وتاأخري االأن�س���طة التطبيقية للمراحل النهائية من الربنامج الدرا�س���ى )الف�سل الدرا�سى الثانى من 
الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة(. كما ي�ؤخذ على ن�س��ض الالئحة عدم املرونة والت�ا�سل مع التقنيات املعا�سرة للتنفيذ 
والتطبيق للفكر العمرانى، وقد افتقرت الل�ائح لالإ�س���ارة لتاأثري الفكر امل�ستقبلى وتط�ر تقنيات التعلم على م��س�عات 
واأول�يات الت�س���ميم .  وبذلك فان نتائج اال�س���تبيان ،  والدرا�سة التحليلية لل�ائح متثالن م�ؤ�سرًا على اإجابة الت�ساوؤالت 
البحثية فى املقدمة ،  بعدم ت�افق تقنيات التعلم املعا�سرة مع مفاهيم اال�ستدامة ،  وبالتاىل فان هذه التقنيات ال ت�فر 
اخلربات العمرانية امل�ؤهلة للمعمارى والعمرانى بالكم والكيف املنا�س���بني مل�اكبة التط�رات التقنية العاملية املتالحقة.

2.1. الروؤية املقرتحة لتفعيل مفهوم ال�ستدامة من خالل تقنية التعلم 
 تعتمد الروؤية املقرتحة على التعامل مع تقنية التعلم من خالل ثالثة اأبعاد تت�سح من ال�سكل التاىل رقم )1- 3 (: 

�سكل ) 1- 3 (  الروؤية املقرتحة لتفعيل مفه�م اال�ستدامة من خالل تقنية التعلم

اأواًل: البعـــد الأدائـــى: ويركز على اال�س���تدامة من خالل التقنيات التعليمية وكيفية ت��س���يل امل���ادة العلمية للطالب 
واالأ�سل�ب التعليمى املتبع وما يتم ا�ستخدامه من تقنيات متط�رة لتحقيق الت�ا�سل ورفع الكفاءة التدري�سية.

ثانيًا: البعد الفكرى: ويركز على اال�ستدامة من خالل املادة العلمية ذاتها، بت�ا�سلها مع التط�رات العلمية وتقنيات 
العمران املعا�سر وامل�ستقبلى من جهة، والتقنيات املتط�رة لتنفيذ امل�سروعات العمرانية من جهة اأخرى.

)3( للمزيد عن مفاهيم العلم والهند�سة والتقنية والعالقات املتبادلة فيما بينهم ، والتط�ر الذى مر به كل منهم ، راجع م�ؤلفات الدكت�ر ماهر جابر حممد ، واأهمها فى هذا ال�سياق كتابه: 
» تط�ر الهند�سة والتكن�ل�جيا من الع�سر احلجرى اىل ع�سر املعل�مات » . 

)4(  مت اجراء الدرا�ستني خ�سي�سا لهذا البحث ولكن املجال ال يت�سع لعر�سهما بالتف�سيل التزاما بالق�اعد املحددة لالأوراق البحثية .
)5( جامعة املن�س�رة كلية الهند�سة – الالئحة التعليمية للفرق الدرا�سية لق�سم الهند�سة املعمارية
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ثالث���ًا: البعـــد التطبيقى: ويركز على اال�س���تدامة من خالل الت�ا�س���ل مع البيئة، وتطبيق املحت����ى العلمى والتقنى 
النظرى على مناذج من املحيط العمرانى ال�اقعى. 

1.2.1. ال�ستدامة من خالل التقنيات التعليمية 
ويرى البحث اإمكانية تفعيل هذا املفه�م من خالل تفعيل اأحدث التقنيات التعليمية وا�ستخدام ال��سائط وال��سائل 

التعليمية وبرامج العرو�ض املتط�رة، ومن اأهم التقنيات التى ميكن ا�ستخدامها لتفعيل هذه الروؤية ما يلى: 
• التعليم من خالل بيئات التعليم االإلكرتونية بقدرتها على اخت�سار املكان والزمان ويت�سع معها املجال املعرفى 

، كما حتقق الت�ا�سل بني الطالب  واأع�ساء هيئة التدري�ض)6(.
 )  •virtual reality( التعليم من خالل النماذج التخيلية والتى ت�فرها برامج املحاكاه الب�سرية

• الرتكيز على تقنية التعليم الذاتى من خالل املجم�عات ال�سغرية
اجلدير بالذكر اأنه اإذا كانت هذه التقنيات متثل مقرتحات الأن�اع وجماالت من التعليم– قد يرى البع�ض فيها رفاهية 
تعليمية– اإال اأنها بالن�سبة للتعليم املعمارى والعمرانى قد اأ�سبحت �سرورة )7(، وذلك ملا اخت�ض به الفكر املعمارى املعا�سر 
من تط�رات فكرية واإبداعات ت�س���كيلية، اىل جانب ت�س���عب جماالت التعاون مع تخ�س�س���ات اأخرى فى جماالت البيئة 
واالقت�ساد وعل�م امل�اد وغريها، مما يجعل افتقاد مثل هذه التقنيات ق�س�رًا يزيد من ات�ساع اله�ة بني التعليم والتطبيق.

2.2.1. ال�ستدامة من خالل املادة العلمية 
وذلك من خالل التحديث املت�ا�سل للمحت�ى العلمى للم��س�عات الدرا�سية بربطها مبا يت�افق مع م�ستجدات �س�ق العمل، 
وتط�ر الفكر العمرانى وت�جهاته املعا�سرة وامل�ستقبلية ، فى ظل ت�جهات غري م�سب�قة الفكر العمرانى ج�سدت الث�رة التقنية 
فى كافة مناحى احلياة، وظهرت تطبيقاتها فى م�سروعات �سخمة مثلت فى جمملها حتديًا جديدًا اأمام االإن�سان، واختبارًا 
لقدرته على التعامل مع البيئة الطبيعية باأ�ساليب غري تقليدية. وال�سكل التاىل رقم )1- 4( ي��سح بع�ض هذه النماذج .

تقنيات عنا�سر تن�سيق امل�قعتقنيات بنائية وتعديل خط ال�ساطىء

تقنيات تعامل غري تقليدى مع امل�سطحات املائية وتعديل البيئة
�سكل رقم ) 1- 4 ( مناذج من تاأثري التقنية املتط�رة على الفكر العمرانى املعا�سر.

)6( للباحثني جتربة �سخ�س���ية بعمل بريد الكرتونى م�س���رتك لكل مادة درا�س���ية يتم من خالله الت�ا�س���ل مع الطالب وتبادل االبحاث واملناق�س���ة فى امل�س���روعات وتبادل املعل�مات واقرتاح 
اجلداول الزمنية ملراحل امل�سروعات املختلفة ، وقد اثبت ذلك فاعلية كبرية فى العملية التعليمية .

)7( العرو�سى، على �سبحى و�سالح الدين، عادل: » املخزون الثقافى والرتاث احل�سارى ومكانته من م�ستقبل التعليم املعمارى:، بحث من�س�ر بامل�ؤمتر املعمارى الدوىل الرابع: العمارة 
والعمران على م�سارف االلفية الثالثة، كلية الهند�سة، جامعة اأ�سي�ط، 2000 
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3.2.1. ال�ستدامة من خالل التوا�سل مع البيئة 
 وتركز روؤية البحث على حتقيق ذلك من خالل تدريب الطالب على م�سروعات واقعية، ويتم اختيارها بالت�افق مع 
االأول�يات احلقيقية للتط�ير العمرانى للجهات االإدارية،  باالإ�س���افة لك�نها مناطق م�س���كالت عمرانية حقيقية، بحيث 
متثل درا�س���تها من قبل الطالب احتكاكًا حقيقيًا مب�س���كالت العمران، مبا يحقق الت�ا�س���ل مع البيئة، وتفعيل ال�س���ع�ر 
باالنتماء لها من قبل الطالب، باالإ�س���افة لك�ن هذه املرحلة مرحلة و�س���طى فى م�س���ار اال�س���تدامة، والتى تعترب اأوىل 
مراحلها هى خربات الطالب ال�سخ�س���ية من خالل املعاي�س���ته، كما تعترب مرحلته التالية هى متابعة الطالب لعمليات 
التط�ير الفعلية لتلك املناطق، مبا يفعل لديه فكرة الت�ا�س���ل ما بني مراحل التعليم، وما يليها من مراحل فى جماالت 

العمل امليدانى. كما يت�سح من خالل ال�سكل التاىل . 

�سكل ) 1- 5 (: مراحل الت�ا�سل مع البيئة ) تفعيل مفه�م اال�ستدامة (

اجلدير بالذكر اأن هذه الروؤية قد �سعى الباحثان لتط�يرها وحت�يلها اإىل منهج تطبيقى على مدار عامني درا�سيني 
مع القيام بعملية تقييم م�س���تمر من خالل ا�س���تطالع اآراء الطالب، وقيا�ض مدى تاأثري هذه التقنية للتعلم على اأدائهم 
الدرا�س���ى فى �س���ن�ات درا�س���تهم التالية، ويعر�ض البحث فيما يلى لتجربة الباحثني االأكادميية خالل العام الدرا�س���ى 
2007- 2008، والتى مت تط�يرها اإىل جتربة تطبيقية خالل العام اجلامعى 2008 – 2009، وذلك من خالل عملهما 
امليدانى �سمن منظ�مة جهاز التن�سيق احل�سارى، وجلان التط�ير العمرانى مبدينة املن�س�رة التى متثل بيئة الطالب)8(. 

3.1. التطبيق الأكادميى امليدانى للروؤية املقرتحة  
ق���ام الباحثان بتطبيق الروؤية املقرتحة من خالل تدري�ض مادة الت�س���ميم العمران���ى للفرقة الثانية للعام اجلامعة 
2007- 2008، باختي���ار م�س���روع تطبيقى واقعى مي�ض بيئ���ة الطالب)9(، وميثل اأول�ية للجه���ات االإدارية، ولتفعيل هذه 

الروؤية مت اقرتاح م�سروع: " االرتقاء العمرانى باملناطق ذات القيمة مبدينة املن�س�رة ".
 

)8( وه� ما �سيتم تناوله تف�سيليُا من خالل املرحلة الثانية من البحث .
)9( مت ذلك بالت�افق مع اول�يات خطط التط�ير العمرانى باملدينة من خالل جلان التط�ير العمرانى التى ي�سرف الباحثان بع�س�يتها .
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1.3.1. اأ�سلوب التطبيق وتقنية التعلم
مت االعتماد على تك�ين الطالب كفرق عمل فى امل�سروع كاأ�سل�ب لتحقيق الت�ا�سل بني الطالب اأنف�سهم، مع ا�ستخدام 
التقني���ة الرقمية بعمل بريد اإلكرتونى م�س���رتك بني اأف���راد كل جمم�عة لتحقيق تكامل املعل�مات والت�ا�س���ل املطل�ب، 
باالإ�سافة لت�سميم م�قع اإلكرتونى لكل املجم�عات لتبادل املعل�مات واخلرائط وال�س�ر وغريها من العنا�سر الالزمة 
للت�سميم العمرانى، كما مت طرح امل�سروع على الطالب على عدة مراحل متثل اأ�سل�ب التطبيق وتقنية التعلم كما يلى: 

2.3.1. املنهجية املتبعة فى امل�سروع  
 اعتمدت املنهجية املتبعة فى امل�س���روع على التدرج فى طرح الفكرة، واملناق�س���ات امل�ستمرة مع املجم�عات لل��س�ل 

اىل النتائج املطل�بة ، مبا ي�سعر الطالب باأنهم املحرك احلقيقى ملراحل امل�سروع، من خالل املراحل التالية : 
املرحلـــة الوىل: املناق�ســـة التمهيديـــة: وذلك ملفاهيم االرتقاء والعم���ران والقيمة )10(، ومت فى هذه املرحلة التعرف 

على وجهات نظر الطالب فى هذه املفاهيم. 
املرحلة الثانية: خريطة القيمة: مت تاأ�سي�ض منهج علمى لتحديد مناطق القيمة باملدينة )11(  من خالل عمل جميع 
الطالب كفريق عمل واحد، وتطبيق منهج الع�سف الذهنى وا�ستثارة اجل�انب املعرفية امل�سبقة لدى الطالب من خالل 
معاي�ستهم لبيئة املدينة ثم مرحلة الدرا�سة امليدانية. و�س�اًل خلريطة القيمة والتى خل�ست اإىل حتديد منطقتني ترتكز 

فيهما– ب�سكل ا�سا�سى– املبانى التى متثل امل�روث املعمارى للمدينة )12( وهما:
 - منطقة )1 ( :  و�سط املدينة وميثل نطاق القلب القدمي ، املدخل الرئي�سى للمدينة ، وواجهتها على نهر النيل .
 - منطقة ) 2( :  التفاعل احل�سارى   وميثلها نطاق حي املختلط ونطاق حى ت�ريل. وامل��سحتان بال�سكل التاىل :

�سكل ) 1- 6 ( خريطة املناطق ذات القيمة مبدينة املن�س�رة

)10( احمد، عبد احلليم عطية، النظرية العامة للقيمة: درا�سة للقيم فى الفكر املعا�سر، دار قباء للطباعة والن�سر، القاهرة، 2003
)11( ميثل هذا امل��س�ع خربة �سخ�سية �سابقة واهتمام خا�ض للباحثني ك�نه م��س�ع ر�سالة الدكت�راه التى اأ�سرف عليها الباحث االأول ، وقام بها الباحث الثانى .

)12( العي�سى، عالء حممد �سم�ض الدين، » قبم اجلمال فى عمارة الرتاث مب�سر، درا�سة حالة: مدينة املن�سورة «، ر�سالة دكت�راه، جامعة املن�س�رة، املن�س�رة، م�سر، 2007 
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املرحلـــة الثالثـــة: توجهات الرتقاء العمرانى :   وفيها مت تق�س���يم الطالب اإىل ثالثة جمم�عات )كل منها ح�اىل 
30 طالب( وفقًا الختيارهم نطاق القيمة  وبالتاىل اأ�س���ل�ب التعام���ل معه، وت�جهات االرتقاء العمرانى التى تت�افق مع 

طبيعته، اأمكن ح�سر ت�جهات واأول�يات الت�سميم العمرانى كما يلى : 
( : حميط مبنى املحافظة.  ت�جه واأول�ية ارتقاء ب�سرى للمنطقة )1( : مداخل املدينة واملنطقة)2• 

ميدان ال�سيخ ح�سانني(. ت�جه واأول�ية ارتقاء ثقافى للمنطقة)1( :  قلب املدينة )حديقة الهابى الند – • 
• ت�جه واأول�ية ارتقاء خدمى �سياحى ملناطق ك�رني�ض النيل )امل�ساية ال�سفلية(.

وال�سكل التاىل رقم )1- 7( ي��سح ال��سع الراهن لهذه املناطق

�سكل ) 1- 7 (:  ال��سع الراهن ملناطق االرتقاء العمرانى

املرحلة الرابعة: امل�سابقة الت�سميمية:  وفيها مت تنظيم االأداء فى امل�سروع على �س�رة م�سابقة داخلية بني املجم�عات 
املمثلة لكل ت�جه )خم�ض جمم�عات تتك�ن كل جمم�عة من �ستة طالب( )13(، وذلك للتعرف على اجل�انب االإبداعية لكل 
)13( مت االعتماد على هذا االأ�سل�ب الخراج الطالب من املناخ التعليمى التقليدى الذى يحجم امل�سروع كعمل اأدائى يقابله تقدير فى �س�رة درجات وحت�يل 

هذا املناخ لبيئة تناف�سية حت�ل االبداع فى امل�سروع اىل هدف �سخ�سى وداللة ذات مغزى لدى جمم�عات الطالب . 

مناطق قلب املدينة
) حديقة الهابى الند– ميدان ال�سيخ ح�سانني(

مناطق ك�رني�ض النيل ) امل�ساية ال�سفلية (

مناطق مداخل املدينة وحميط مبنى املحافظة
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جمم�عة باالإ�سافة اإىل القدرة على اإدارة العمل وقيا�ض املهارات املختلفة والالزمة لتنفيذ امل�سروع ب�سكل مت�ساعد وهى:
• جمع املعل�مات واخلرائط واخللفية التاريخية لكل منطقة 

• الدرا�سة امليدانية والرفع العمرانى من الطبيعة والت�ثيق الف�ت�غرافى واالإلكرتونى 
• حتليل البيانات وتفريغ نتائج الرفع العمرانى 

• التعبري عن القيم العمرانية فى كل منطقة وت�ثيقها 
• الفكر الت�سميمى فى حتقيق االرتقاء وحل امل�سكالت العمرانية بكل منطقة 

• التعبري عن الفكر العمرانى املقرتح من خالل الر�س�مات واملج�سمات واالأفالم كعمل متكامل.
 وقد مت قيا�ض وت�جيه كل من هذه املهارات من خالل مرحلة زمنية متثل اأ�س���ب�عًا )حما�س���رة باالإ�سافةاىل مترين 

بزمن اإجماىل 8 �ساعات(، وبانتهاء هذه املراحل مت االنتهاء من اأعمال امل�سروع وحتديد م�عد املناق�سة والتقييم. 

4.1.  حتليل نتاج التطبيق الأكادميى  
 وميث���ل هذا التحلي���ل التعرف على الروؤى ال�سخ�س���ية لدى الط���الب واملجم�عات لعملية االرتق���اء ومدى اإدراكهم 
ملفاهي���م االرتقاء والقيمة والعمران، باالإ�س���افة للتعرف على اأوجه الق�س����ر املحتملة. وفيم���ا يلى حتليل لبع�ض مناذج 

متثل نتاج التطبيق االأكادميى " التعليم العمرانى "  وفقًا لت�جهات واأول�يات االرتقاء العمرانى التى �سبق حتديدها.
اأوًل: م�سروعات توجه واأولوية الرتقاء الب�سرى : �سكل )8-1(

حميط مبنى املحافظةمناطق مداخل املدينة

 
وقد ركزت هذه الن�عية من امل�سروعات على اجل�انب اجلمالية والت�سكيلية لتحقيق اجلذب الب�سرى با�ستخدام اجلداريات والب�ابات ولكنها– طبقُا 
للخربات املحدودة للطالب– قد افتقدت بع�ض ال�سيء للت�افق مع تخ�س�سات اأخرى كحركة املرور وللتقييم االقت�سادى فتعاملت مع املناطق بطم�ح 

مادى قادر على حفر �ساحات وممرات حتت االأر�ض وات�سال ب�سرى وحركى بينها وبني ال�ساحات العل�ية واالعتماد على احلركة من خالل �سالمل 
كهربية وا�ستخدام االإ�ساءة وفق نظم تر�سيد للطاقة وفكر اال�ستدامة البيئية والعمارة اخل�سراء.
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ثانياً: توجه واأولوية الرتقاء ثقافى ملناطق قلب املدينة :  �سكل )9-1( 
ميدان ال�سيخ ح�ساننيحديقة الهابى الند

تباين���ت ت�جه���ات الفكر العمرانى لدى الطالب فى هذه الن�عية من امل�س���روعات بني التم�س���ك بالطاب���ع العمرانى للمنطقة وما ارتب���ط به من مفردات 
واأ�سل�ب للتفكري وتقنيات وخامات من جهة، وبني الفكر العمرانى املتحرر من هذه القي�د والذى راأى فى التقنيات املتط�رة اأ�سل�بًا لتحقيق االرتقاء العمرانى 
مع التعبري عن روح الع�س���ر وال�سخ�س���ية االإبداعية ملجم�عات الطالب واإن افتقد ذلك للقدرة على فهم االأ�سل�ب التطبيقى وما يلزمه من تقنيات وم�اد متثل 

خربات اأكرث عمقُا .  

ثالثاً: توجه واأولوية الرتقاء خدمى �سياحى ملناطق كورني�ض النيل )امل�ساية ال�سفلية(  :  �سكل )10-1(

تاأثرت هذه الن�عية من امل�سروعات باالإبهار التقنى امل�ؤثر على الفكر العمرانى لتط�ير املناطق ال�ساطئية ببع�ض مدن اخلليج والتى تعتمد على تقنيات 
التعامل مع خط ال�س���اطىء بالردم واالإ�س���افة وما ي�فره ذلك من حرية اإبداعية للم�سمم العمرانى ولكن مع فارق القدرات االقت�سادية واالإدارية واجلراأة 

فى اتخاذ القرار.

 وبذلك فقد خل�ست املرحلة االوىل من البحث اىل ان التط�ير فى تقنية التعلم وتفعيل مفه�م اال�ستدامة من خالل 
الروؤي���ة املقرتحة قد �س���اهم فى رفع م�س���ت�ى التطبي���ق االكادميى الذى ميثل ج�هر التعليم العمرانى ، كما �س���اهم فى 
زيادة احل�ض االدراكى للبيئة لدى الطالب ، اال اأن م�س���روعات الطالب – وان ركزت على اجل�انب الت�سكيلية واالأفكار 
امل�ستقبلية – ااًل انها افتقدت فى الكثري منها للح�ض ال�اقعى واملتمثل فى اجلانب التقنى وغريه كاجل�انب االقت�سادية 

وخربات التنفيذ وامل�ؤثرات ال�سيا�سية واالدارية ، مبا دعا الباحثني اىل تط�ير الروؤية املقرتحة .
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2. ) املرحلة الثانية( : تقييم وتفعيل مت�ا�سل للروؤية التطبيقية " تعلم التقنية " :
يق�م البحث من خالل هذه املرحلة بتقييم نتائج املرحلة االأوىل، ثم يطرح مفه�مًا متط�رًا لتفعيل قيمة اال�ستدامة 
والتنفيذية  الفكرية  بج�انبها  العمران  لبيئة  املختلفة  العنا�سر  الت�ا�سل مع  تاأثري  من خالل " تعلم التقنية " ومدى 
والتقني���ة واالإدارية والراأى الع���ام، والتط�ر العاملى املتالحق فى جمال العمران فك���رًا وتطبيقًا وذلك من خالل تط�ير 
الروؤية التطبيقية للم��س�عات الدرا�سية وامل�سروعات التطبيقية ليت�ا�سل فيها الطالب مع عنا�سر التاأثري. خا�سة مع 
تزامن عمليات التط�ير العمرانى ال�س���امل التى تالحقت فى حميط البيئة التعليمية للطالب– مدينة املن�س�رة-  من 
خالل عدد من م�س���روعات االرتقاء العمرانى ببع�ض مناطق املدينة، والتى �س���بق واأن تناولتها املرحلة االوىل بالدرا�سة 
وتطبيق روؤية البحث )تط�ير تقنية التعلم( على امل�ست�ى االأكادميى. ويجدها البحث فر�سة م�اتية لقيا�ض مدى ت�افق 
الروؤية التى طرحها مع مفه�م اال�س���تدامة  وذلك من خالل حتليل امل�س���روعات امليدانية ، ومناق�س���ة ج�انبها الفكرية 
والتطبيقي���ة، لل�ق����ف على بع�ض نقاط الق�س����ر التعليمى  مثل اهمال اجل�انب التقنية فى الت�س���ميم العمرانى والتى 
تعنى بامل�اد وا�ساليب التنفيذ وبرامج العمل امليدانى والتى يفتقدها الطالب، مما حدا بالباحثني لتط�ير الروؤية اىل: 
تعلـــم التقنيـــة، كامتـــداد لتقنية التعلم. والربط بينهما من خالل ما در�س���ه البحث من م�س���روعات اكادميية، وكيفية 

التعامل معها تطبيقيًا فى ظل وج�د معايري اأخرى للتعامل مع العمران)14( .  
       وتركز هذه املرحلة على الربط بني مفه�مى اال�س���تدامة وتعلم التقنية، وفتح افاق اأرحب لفكر اال�س���تدامة فى 
العمران – على م�س���ت�ى التعليم والتطبيق – من خالل الربط بني امل�ؤ�س�سات االأكادميية والهيئات االدارية والتنفيذية 
والفني���ة ذات ال�س���لة بالت�س���ميم العمرانى، مبا يحقق الت�ا�س���ل مع ال�اقع التطبيق���ى وتقنياته، قب���ل اأن يتعامل معه 

الطالب ب�سكل مبا�سروذلك من خالل التخطيط امل�سبق لتحقيق اال�ستدامة فى التعليم العمرانى. 

1.2. تطوير الروؤية التطبيقية 
تعتمد الروؤية املقرتحة فى اجلزء االأول من الدرا�سة على التعامل مع تقنية التعلم من خالل ثالثة اأبعاد هى: البعد 
االأدائ���ى والبع���د الفكرى والبعد التطبيقى. وق���د راأى البحث تط�ير هذه الروؤية لتالفى �س���لبيات التجربة فى مرحلتها 
االأوىل، وه���� بذل���ك يطرح مفه�م تعلم التقنية، كامتداد لتقنية التعلم، ويرى البحث اأنه من خالل هذا الطرح ميكن 
الرتكيز على اجل�انب التقنية فى العمران كعن�سر رئي�سى فى املحت�ى العلمى للم�اد الدرا�سية )15(، ويقرتح البحث اأن 
يت�سع مفه�م التقنية لي�سمل اأفقًا اأرحب لعملية التطبيق ب�سكل عام وذلك باأن تعرب التقنية عن اجل�انب امل�ؤثرة والفاعلة 

لعملية العمران وهى: 
اأوًل: التقنيـــات الفنيـــة: وت�س���مل اجل�انب املتعلقة باخلامات وامل�اد واأ�س���ل�ب التنفيذ وخط�ات���ه وما يتعلق به من 
خ���ربات ميداني���ة ومعدات واأجهزة وخربات ذات �س���لة بالت�س���ميم العمرانى مثل الطرق، عل�م النب���ات، الهيدروليكا 
والتعامل مع امل�سطحات املائية باأن�اعها، الت�قيع والرفع امل�ساحى، عل�م وخ�سائ�ض امل�اد، اإدارة امل�سروعات العمرانية، 

النقل واملرور، وغريها من املجاالت التى تك�ن منظ�مة متكاملة الإجناح م�سروعات الت�سميم العمرانى.  
ثانياً: التقنيات الإدارية: وت�سمل اجل�انب املتعلقة باالإدارة وحتديد االأول�يات واإدارة العالقات املتبادلة بني جهات 

العمل املختلفة والعمل فى ظل م�ؤثرات اجتماعية و�سيا�سية )16(م�ؤثرة على م�سروعات العمران.  
)14(  املق�س�د امل�ؤثرات غري العمرانية  كاجل�انب االدارية وال�سيا�سية واالمكانيات االقت�سادية ، ومدى الت�افق مع الراأى العام .

)15( يقرتح البحث ان يتم ذلك من خالل التدريب ال�سيفى للطالب حتت ا�سراف جلنة اأكادميية وميدانية متخ�س�سة مبا ال ي�ؤثر على ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة للمقررات ، وال ي�سبب 
عبئا ا�سافيا على الطالب خالل ال�سنة الدرا�سية .

)16( قد تتحكم فى هذه التقنيات م�ؤثرات غري مدرو�س���ة مثل روؤية من يت�ىل امل�س���ئ�لية االدارية ، وما قد يتمتع به من ح�ض فنى وعمرانى من عدمه ، وقد ال ميثل ذلك م��س����عُا م�ؤثرُا فى 
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ثالثـــاً: التقنيـــات القت�سادية: وت�س���مل اجل�انب املتعلقة بدرا�س���ات اجلدوى االقت�س���ادية وامل���ردود املادى وطرح 
امل�س���روعات للتنفيذ وتقييم العرو�ض واجلداول الزمنية للتنفيذ، وكذلك تكاليف امل�سروعات واأ�سعار البن�د واخلامات 
وبدائلها املتاحة طبقًا للميزانيات املقررة.  وميكن التعبري عن تط�ر �سياغة الروؤية من خالل ال�سكل التاىل رقم )1-2(

�سكل )2- 1(  تط�ير  الروؤية املقرتحة لتفعيل مفه�م اال�ستدامة من خالل تقنية التعلم وتعلم التقنية

2.2. جتربة التطبيق الدارى امليدانى وتاأثري التقنية   
لقد كانت للباحثني جتربة تطبيقية من خالل م�سروعات االرتقاء العمرانى للمدينة ، تعرفا من خاللها على اأ�سل�ب 
التعام���ل مع م�س���روعات التط�ير العمرانى من وجهة نظر امل�س���ئ�لية االإدارية، ووجدا اأن الفك���ر االأكادميى يتمتع بقدر 
اأكرب من احلرية االإبداعية عن نظريه االدارى، وذلك ملا تفر�س���ه القي�د االدارية واالقت�س���ادية وتداخل امل�سكالت على 
متخذ القرار، ولذلك فان االأول�يات التى يرى فيها الفكر االكادميى �س���رورة، قد يتعامل معها الفكر االدارى على انها 
رفاهية مثل م�س���روعات التجميل واالرتقاء الب�سرى، وبينما يرى الفكر االدارى فى مناطق امل�سكالت املرورية وتكد�ض 
احلركة اول�ية ق�س����ى، قد يتعامل الفكر االأكادميى معها على انها جمرد م�سكلة تنظيمية، ولكل اجتاه منهما مربراته 
واأ�س���بابه ف���ى ترتيب االأول�يات . وفيما يلى يعر����ض البحث للتجربة التطبيقية من خالل ابع���اد ثالثة : البعد االدارى، 

البعد التنفيذى، البعد التقنى. 
1.2.2.  ادارة التطوير العمرانى )البعد الدارى( 

مت���ت عملية ادارة التط�ير العمرانى وفق منهجية علمية، بداأت با�س���تطالع اراء �س���رائح خمتلفة من املجتمع، من 
املتخ�س�سني وغريهم ، تك�نت من خاللها قناعة �سخ�سية لدى م�سئ�ىل اجلهات االدارية اأن هناك م�سكالت عمرانية متثل 
اأول�ية ملحة، تاأتى بعدها فى االأهمية م�سروعت متثل طم�حًا م�ستقبليًا ملجتمع املدينة، ثم تط�رت منهجية التعامل للدرا�سة 
العلمية واال�ستعانة بالفكر االكادميى)17(، مما اأك�سب الدرا�سات التمهيدية بعدًا علميًا، ومن خالل االجتماعات الدورية 
للجان املنبثقة عن بروت�ك�ل التعاون بني املحافظة وجامعة املن�س�رة مت الت��سل اىل ال�سياغة التالية مل�سروعات التط�ير 
وق���د تتابع���ت بعد حتدي���د االأول�يات عدد من اخلط����ات االإدارية بداأت بت�س���كيل جلنة من اأع�س���اء هيئة التدري�ض 

الدرا�سة االأكادميية االانه ميثل خربة حياتية يجب على الطالب االملام بها واالح�سا�ض بتاأثريها .
)17( مت ت�قيع بروت�ك�ل للتعاون امل�س���رتك بني حمافظة الدقهلية كجهة مالكة للم�س���روعات وجامعة املن�س����رة متمثلة فى مركز الدرا�سات والبح�ث واال�ست�سارات الهند�سية بكلية الهند�سة 

واملرفق كملحق للبحث .
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من خمتلف التخ�س�س���ات اإاعداد مقرتحاتهم للتط�ير العمرانى وفقًا لالأول�يات ال�س���ابقة، كما مت ت�س���كيل عدة جلان 
متخ�س�س���ة فى جماالت العمران والطرق واملرور والبنية االأ�سا�س���ية بحيث جتمع فى ت�سكيلها بني اخلربات االأكادميية 
واخلربات امليدانية واالإدارية، كما مت حتديد م�اعيد دورية الجتماعات اللجان ومناق�سة املقرتحات املقدمة–  ب�س�رة 

مب�سطة ودون قي�د �سكلية . 
اجلدير بالذكر اأنه بعد االنتهاء من املناق�س���ات ودرا�س���ة مراحل التنفيذ فقد مت عر�سها على الراأى العام مبختلف 
ت�جهاته  و مت و�س���ع ا�س���رتاتيجية مرحلية للتط�ير العمرانى ميكن التعبري عنها بخريطة امل�سروعات العاجلة للتط�ير 

العمرانى

�سكل ) 2- 2( خريطة امل�سروعات العاجلة للتط�ير العمرانى مبدينة املن�س�رة

2.2.2. حتليل املنتج العمرانى )البعد التنفيذى( 
ويتناول البحث فى هذه املرحلة مناذج لبع�ض امل�سروعات التى مت اإعدادها من قبل اللجان اال�ست�سارية املتخ�س�سة 
كم�س���روعات املرحل���ة العاجلة )18(، ومناق�س���ة ت�جهاتها، ومدى ت�افقها م���ع الفكر التطبيقى، ومدى منا�س���بة التقنيات 
املتاح���ة لتنفيذها، ثم يتعر�ض البحث من خالل درا�س���تها ملا اأ�س���يف لهذه امل�س���روعات من تعدي���الت وتط�ير ليحقق 

الت�افق مع املجاالت االأخرى امل�ؤثرة على العمران، وكذلك ما اأثري ح�لها من نقد ووجهات النظر املختلفة ح�لها. 
- اأوًل :  م�سروع التطوير العمرانى ملنطقة حميط احلرم اجلامعى:  �سكل ) 3-2(

)18( حمافظة الدقهلية – حما�سر اجتماعات اللجنة ال�ست�سارية الهند�سية للتطوير العمرانى ملدينة املن�سورة 
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اعتمد امل�سروع على اال�ستغالل االأمثل الإمكانيات �سرايني احلركة احلالية، ورفع كفاءتها ال�ظيفية باإزالة ما عليها 
م���ن اإ�س���غاالت ورفع كفاءة الرقابة املرورية وتكثيف الت�اجد التنظيمى، باالإ�س���افة لتغي���ري اجتاهات احلركة فى بع�ض 
امل�سارات وحت�يل البع�ض االآخر الأ�سل�ب االجتاه ال�احد مبا يحقق املرونة ويقلل من التقاطعات، وتط�ير مداخل احلرم 
اجلامع���ى، ثم االهتمام بعنا�س���ر تن�س���يق امل�قع كالتبليطات وال���ربدورات واأعمدة االإنارة  وعالم���ات املرور والالفتات 
االإر�س���ادية  وغريها ، وبذلك فقد ركز الفكر امل�س���تدام فى امل�س���روع على ح�س���ن ا�س���تغالل االمكانيات املتاحة وتعظيم 

اال�ستفادة منها وفق نظرة م��س�عية .

- ثانياً :  م�سروع التطوير العمرانى ملنطقة مدخل كوبرى طلخا :  �سكل ) 4-2(

اعتمد التط�ير على التكامل العمرانى لعنا�سر امل�قع من خالل عدة مراحل للتط�ير وهى : 
املرحلة االأوىل :  م�ستلزمات تعديل احلركة املرورية من جزر و�سطى وعالمات ار�سادية وعنا�سر تن�سيق امل�قع كاال�ساءة 

وامل�سطحلت اخل�سراء والن�سب التذكارى وتخطيط االجتاهات .
املرحلة الثانية :  اأر�سفة امل�ساه الطائرة ف�ق امل�ساية وال�سلمني الرابطني للحركة الراأ�سية عند مدخل الك�برى .

املرحل���ة الثالث���ة : التعديل املعمارى لب�ابتى الك�برى فى املن�س����رة وطلخا مع ال�س���يانة الالزمة للك�برى والطالء مبا 
يتنا�سب مع الطابع الرتاثى للت�سميم العمرانى املقرتح .

املرحلة الرابعة : عملية اعادة ت�سميم مبنى املكتبة القدمي كمتحف للخالدين مع امل�سرح املك�س�ف وال�ساحة اجلديدة 
املعلقة ف�ق ك�رني�ض النيل 

املرحلة اخلام�سة : ك�رني�ض امل�ساه املعلق بني ال�ساحة الثقافية ومدخل الك�برى 
املرحلة ال�ساد�سة : عملية تط�ير احلركة و تن�سيق عنا�سر القطاع العر�سى ل�سارع ب�ر�سعيد 

وبذلك فقد ركز الفكر امل�س���تدام فى امل�س���روع على الربط الرمزى بني املفردات التاريخية امل�ست�حاه من تاريخ املدينة 
و عمل عمرانى معا�س���ر ميثل ب�ابة العمران الرئي�س���ية لها ، اىل جانب احرتام اخل�سائ�ض الطبيعية للم�قع والتكامل 

معها وابرازها ب�سكل مت�افق مع العنا�سر العمرانية للم�سروع .
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- ثالثاً:   م�سروع التطوير العمرانى ملنطقة املدخل اجلنوبى للمدينة :  �سكل ) 5-2 (

اعتمد امل�س���روع على التط�ير الب�س���رى مل�س���ار املدخل اجلن�بى با�س���تخدام اجلداري���ات املعربة عن تاريخ املدين���ة القدمي وواقعها املعا�س���ر، واأهم املنجزات 
احل�سارية املميزة لها،  باالإ�سافة القرتاح عدد من الب�ابات التذكارية على امل�سار الرئي�سى امل�ؤدى ملبنى املحافظة، مع تط�ير عنا�سر تن�سيق امل�قع على امل�سار 

، وبذلك فقد ركز الفكر امل�ستدام فى امل�سروع على احياء قيم ت�سكيلية وتعبريية مرتبطة بتاريخ املدينة واجنازاتها املعا�سرة .

- رابعاً :  م�سروع التطوير العمرانى ملنطقة نهاية امل�ساية )كورني�ض النيل()19( :  �سكل ) 6-2 (

اعتم���د التط�ي���ر على ا�س���تغالل االمتداد الطبيعى لك�رني�ض النيل فى اجتاه غ���رب املدينة ومت التط�ير وفق بعدين، االأول: تط�ي���ر منظ�مة احلركة ، والثانى: 
تط�ير ا�س���تعماالت االأرا�س���ى وا�س���تغالل طبيعة امل�قع املتميزة كم�قع �سياحى وترفيهى ومر�سى للمن�سات ال�س���ياحية العائمة ومناطق للت�س�ق والرتفيه. ولكن 
امل�س���روع واجهته �س���ع�بات ادارية متثلت فى ملكيات خا�سة لبع�ض االأرا�سى مما �ستلزم ميزانيات اإ�سافية لتع�يي�ض املالك. وبذلك فقد ركز الفكر امل�ستدام 

فى هذا امل�سروع على فتح افاق جديد لالمتداد العمرانى للمدينة ، والرتكيز على تعظيم اال�ستفادة من االمكانيات املتاحة

3.2.2.  تاأثري التقنية على املنتج العمرانى امليدانى )البعد التقنى(
و من خالل متابعة عمليات التنفيذ لبع�ض امل�س���روعات املقرتحة، والتى مت اإ�سنادها الإحدى اأكرب �سركات املقاوالت 
فى م�س���ر)20(، فقد ظهر تاأثري التقنيات امل�س���تخدمة ب�سكل �سلبى على عمليات التطبيق امليدانى، فقد اأثرث االإمكانيات 

)19( اعتمد امل�س���روع على ردم جزء جانبى من جمرى النهر ، ميثل منطقة تل�ث ب�س���بب رك�د للمياه ، وفق درا�س���ة علمية اعتمدتها هيئة امل�س���طحات املائية 
ب�زارة الرى لتقليل امل�ساحة املعر�سة من املياه للتبخر ، واحلد من عدم انتظام القطاع الهند�سى ملجرى النهر.  

)20(  ال�سركة هى : املقاول�ن العرب ، وقد مت ا�سناد اعمال م�سروعات التط�ير العمرانى ملدينة املن�س�رة لها ل�سابقة خربتها فى م�سروعات مماثلة مثل : التط�ير العمرانى ملدن اال�سكندرية 
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املح���دودة )مادي���ة وتقنية( على املنتج العمرانى ب�س���كل وا�س���ح ظهر فى �س����رة االعتماد على املع���دات التفليدية فى 
عمليات الر�سف لل�س�ارع وم�سارات احلركة، واالعتماد ب�سكل كبري على العامل الب�سرى، واختزال الكثري من العنا�سر 

العمرانية امل�اكبة للع�سر واملقرتحة فى امل�سروعات الت�سميمية  لعدة اأ�سباب ، منها :  
 - اأواًل: عدم ت�فر االعتمادات املالية الكفيلة بتنفيذها طبقًا للم�ا�سفات الفنية وروؤية امل�سمم العمرانى

 - ثانيًا: �سغط ال�قت املتاح للعمل التنفيذى واالرتباط مبحددات اأخرى 
 - ثالثًا: عدم ت�فر الك�ادر الفنية القادرة على تفهم وتنفيذ الفكر العمرانى 

 - رابع���ًا: البريوقراطي���ة االداري���ة الت���ى حت���د من املرون���ة فى العمل واال�س���تعانة ب���ذوى اخل���ربات املطل�بة من 
التخ�س�سات االأخرى دون الرج�ع للجان التى تتطلب اجتماعات واإجراءات اإدارية.

  - خام�س���ًا: العمل حتت عدد من ال�س���غ�ط االدارية وال�س���عبية ب�س���بب امل�س���كالت املرورية التى نتجت عن ت�قف 
احلركة فى عدد من �سرايني احلركة الرئي�سية باملدينة والرغبة فى �سرعة اإجناز العمل فى اأقل وقت ممكن.

 وال�سكل التاىل رقم )2- 7 ( ي��سح بع�ض التقنيات امل�ستخدمة فى عمليات التط�ير العمرانى

�سكل رقم ) 2-  7 ( بع�ض التقنيات امل�ستخدمة فى عمليات التط�ير العمرانى

 وبرغم وج�د عدد من اأوجه الق�س�ر اإال اأن الدرا�سة ترى اأن جتربة التط�ير العمرانى ملدينة املن�س�رة قد اأ�سفرت 
ع���ن اإيجابي���ات متعددة منها ا�س���تغالل العديد من اإمكانيات املدين���ة الطبيعية والعمرانية والت���ى كانت مهملة لفرتات 
ط�يلة باالإ�سافة اإىل فكر امل�سئ�لني الذى ا�ستعان بالفكر االإكادميى لتك�ين فكر منظ�مة عمل عمرانى م�سرتك )21(، كما 
اأ�س���ارت عمليات التط�ير ب��س����ح اىل ق�ة تاأثري اجلهة االدارية امل�سئ�لة  عن ر�س���م ال�سيا�سات  وو�سع اال�سرتاتيجيات 

م��سع التنفيذ وتفعيل الروؤى املختلفة، وخلق مناخ م�سجع على امل�ساهمة فى عمليات التط�ير.               
3.2. حتليل مقارن بني تاأثري تطبيق مفهومى " تقنية التعلم " و " تعلم التقنية " 

من خالل التحليل ال�س���ابق لروؤية الدرا�س���ة ميكن حتليل ما تعر�ست له  فى مناق�س���ة مفه�م اال�ستدامة فى التعليم 
العمرانى و تاأثري تطبيق مفه�مى " تقنية التعلم " و " تعلم التقنية "   كما يلى : 

ودمياط وراأ�ض الرب .
)21( حمافظة الدقهلية – حما�سر اجتماعات اللجنة ال�ست�سارية الهند�سية للتطوير العمرانى ملدينة املن�سورة 
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1.3.2. تاأثريتطبيق مفهوم تقنية التعلم: 
ويرك���ز ه���ذا التاأثري على عملية التعلي���م ذاتها ،  ودور التقنية فى حتقيق اال�س���تدامة التعليمية ، مبا ت�فره من بيئة 
تعليمية تفاعلية واأ�س���اليب عر�ض فعال وات�س���اع لالأفق التعليمى ليتخطى حاجزى الزمان واملكان ،  بل واالأفق الفكرى 
املحدود داخل كل م�ؤ�س�س���ة تعليمية، وبذلك : فان حتقيق اال�س���تدامة من خالل هذا املفه�م يخت�ض بالتعامل مع املادة 

العلمية للتعليم العمرانى ويتم تفعيله بتحديث م�ستمر الأ�سل�ب االأداء التعليمى واملحت�ى الدرا�سى. 

2.3.2. تاأثري تطبيق مفهوم تعلم التقنية: 
ويركز هذا التاأثريعلى التقنيات التطبيقية املتعلقة بالت�س���ميم العمرانى كجزء رئي�س���ى من املحت�ى العلمى للم�اد 
العمرانية، واأن يتم ذلك بالت�ا�سل مع اجلهات والهيئات االإدارية والتنفيذية من خالل ور�ض العمل والتدريب امليدانى امل�ستمر 
للطالب، وبذلك : فاإن حتقيق اال�ستدامة من خالل هذا املفه�م يخت�ض بالتعامل مع التقنيات التطبيقية فى جمال العمران 
ويتم تفعيله بت�ا�سل م�ستمر مع م�ستجدات �س�ق العمل والتط�رات التقنية التى تتالحق لت�اكب االإبداع الفكرى فى العمران.

 وترى الدرا�س���ة اأن حتقيق اال�س���تدامة من خالل اأى من املفه�مني يظل قا�سرًا، لذا تقرتح الدرا�سة دمج املفه�مني 
فى اإطار متكامل لتحقيق اال�ستدامة فى التعليم العمرانى، كما يت�سح من ال�سكل التاىل رقم )2-  8 (. 

 
�سكل ) 2-  8 ( : حتليل مفه�مى تقنية التعلم و تعلم التقنية

اخلال�سة والت��سيات 
-   ناق����ض البح���ث فى املرحلة االأوىل مفاهيم اال�س���تدامة ف���ى التعليم العمرانى وجتارب تطبيقه���ا، وعر�ض لروؤية 
الباحثني للربط بني مفه�مى اال�ستدامة وتقنية التعلم،  فى حماولة لالجابة عن الت�ساوؤالت البحثية املطروحة .  وقد 
جاءت االإجابة عن الت�س���اوؤالت البحثية بعدم ت�افق تقنيات التعلم املعا�س���رة– متمثلة فى املناهج واأ�ساليب التدري�ض– 
مع مفاهيم اال�س���تدامة، وبالت���اىل فاإن هذه التقنيات ال ت�فر اخل���ربات العمرانية امل�ؤهلة للمعم���ارى والعمرانى بالكم 

والكيف املنا�سبني مل�اكبة التط�رات التقنية العاملية املتالحقة.
-  ث���م اأ�س����ض البحث روؤيته لتفعيل فكراال�س���تدامة من خالل تط�ي���ر تقنية التعلم واعتم���دت الروؤية املقرتحة على 



اال�ستدامة فى التعليم العمرانى بني تقنية التعلم وتعلم التقنية 

كلية العمارة والتخطيط - جامعة امللك �سع�د
774

التعام���ل م���ع تقنية التعلم من خالل ثالث���ة اأبعاد هى: البعداالأدائى والبعد الفكرى والبع���د التطبيقى، مع الرتكيز على 
البعد البيئى والت�ا�س���ل معه من خالل م�س���روعات مرتبطة ببيئة الطالب وهى مدينة املن�س����رة، ثم قام بتحليل هذه 
امل�س���روعات وم���دى تاأثريها عل���ى العمران امل�س���تدام للبيئة ، وقد عربت هذه امل�س���روعات عن ج�ان���ب اإيجابية متثلت 
ف���ى فاعلي���ة تط�ير تقنية التعلم بالت�ا�س���ل وتط�ير امل���ادة العلمية والتطبيق عل���ى البيئة امل�س���غرة للمجتمع التعليمى 
ولك���ن ظه���رت اأوجه ق�س����ر ترتكز فى اجلانب التقنى مب���ا دعا الباحثني مل�ا�س���لة التجربة مع تط�ير الروؤية لت�س���مل: 
تعلم التقنية، وال تقت�س���ر على تط�ير تقنية التعلم فح�س���ب، خا�سة مع وج�د مناخ ادارى ايجابى اأوجد تطبيقًا عمليًا 
مل�س���روعات تط�ير عمرانى �ساملة فى املدينة ، ت�افق بع�س���ها مع التجربة االأكادميية واختلف البع�ض االآخر وه� ما مت 

التعر�ض له بالدرا�سة والتحليل واملقارنة من خالل املرحلة الثانية من الدرا�سة. 
-   قدم البحث فى املرحلة الثانية  تط�يرًا لروؤية الباحثني ال�سابقة لتالفى �سلبيات التجربة التطبيقية االأكادميية فى 
مرحلتها االأوىل، وه� بذلك يطرح مفه�م  تعلم التقنية، كامتداد لتقنية التعلم، ويرى البحث اأنه من خالل هذا الطرح ميكن 
تفعيل الرتكيز على اجل�انب التقنية فى العمران كعن�سر رئي�سى فى املحت�ى العلمى للم�اد الدرا�سية ك�سق تطبيقى م�ازي  . 
-    وقد قام البحث بتفعيل روؤيته فقدم حتلياًل لتجربة تطبيقية �سخ�س���ية للباحثني من خالل م�س���روعات االرتقاء 
العمرانى، تعرفا من خاللها على اأ�س���ل�ب التعامل مع م�س���روعات التط�ير العمرانى من وجهة نظر امل�سئ�لية االإدارية، 
وخل�س���ا  الأن الفك���ر االأكادمي���ى يتمتع بقدر اأكرب م���ن احلرية االإبداعية ع���ن نظريه االإدارى. ثم تناول���ت هذه املرحلة 
بالعر�ض والتحليل للم�سروعات التى مت اإعدادها من قبل اللجان اال�ست�سارية املتخ�س�سة كم�سروعات املرحلة العاجلة، 
ومناق�سة ت�جهاتها ومدى ت�افقها مع الفكر التطبيقى ومدى منا�سبة التقنيات املتاحة لتنفيذها. وبرغم وج�د عدد من 
اأوجه الق�س�ر من الناحية التقنية فى هذه التجربة، اإال اأن الدرا�سة ترى اأن جتربة التط�ير العمرانى ملدينة املن�س�رة 

قد اأ�سفرت عن اإيجابيات متعددة منها ا�ستغالل العديد من امكانيات املدينة الطبيعية والعمرانية .  
-  وبذلك فقد خل�س���ت الدرا�س���ة اىل اأن حتقيق اال�س���تدامة من خ���الل اأى من املفه�مني: )تطويـــر تقنية التعلم 
اأو تفعيل تعلم التقنية( يظل قا�س���رًا، لذا ت��س���ى الدرا�س���ة بدمج املفه�مني فى اإطار متكامل لتحقيق اال�س���تدامة فى 
التعليم العمرانى، وذلك من خالل تفعيل دور التدريب العملى امليدانى خالل فرتات االإجازات ال�سيفية والعطالت من 
خالل بروت�ك�الت للتعاون فى املجال العمرانى بني امل�ؤ�س�سات التعليمية )مبا متلكه من ك�ادر متخ�س�سة( وامل�ؤ�س�سات 
االإدارية )مبا لديها من م�س���روعات تطبيقية( على اأن يتم ذلك باإ�س���راف جلنة متخ�س�س���ة م�س���رتكة من الطرفني ، 
واعتبار هذا التدريب جزءًا رئي�س���يا من املنهج الدرا�سى . كما ت��سى الدرا�سة ب�سرورة تفعيل دور اخلربات اخلارجية 
من خالل منتجى وم�س���تخدمى اأحدث امل�اد والتقنيات فى جمال العمران ودع�تهم لعقد ور�ض عمل لعر�ض ومناق�س���ة 
منتجاتهم ومبتكراتهم لربط الطالب ب�س�ق العمل وحثهم على ا�ستخدام هذه التقنيات فى م�سروعاتهم االأكادميية. 
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Abstract
Abstract: Urban planning suffering from the increasing gap between learning strategies of urban 
planning education and the real factual needs of applied work, especially with the increasing trends 
for urban preservation and the development of new concepts. This includes urban harmony projects for 
improving urban environment and the global scale for urbanization especially in gulf area. This put us 
in confrontation with the following:
- If there is compatibility between modern educational techniques and the principles of urban 
sustainability?
- Do these modern educational techniques offer the qualified urban experience for architects and urban 
planners to cope with rapidly developing international technology?
- If it is possible for the concept of “learning the techniques” to achieve the sustainability in urban 
education as a continuity for the concept of “technique of learning”?
In order to find answers for these questions this study comes in two parts as follows:
Part 1: Sustainability in urban planning education “New vision for developing the technique of 
learning”:
This part deals with sustainability concepts in urban planning education and experience for application. 
It discusses the proposed vision for connecting the concepts of sustainability and the learning 
techniques, putting into consideration the environmental approach for the students projects related to 
their community “ElMansoura City”. Then analyzing these projects and their effects on the sustainable 
and environmental urbanization. Also with its capability for developing the educational syllabuses to 
achieve the concept of sustainability. This stage depends on the following points:
- Discuss the basic concepts like sustainability and urban learning and its techniques.
- Proposing a developed vision for applying sustainability through learning techniques.
- Applying the vision and analyzing the learning outcome.
Part 2: Continuous interactive evaluation and application:
This stage discusses the results of the first stage and proposes a new concept for applying sustainability 
through learning the technique. Also discussing to what extent did the interaction with different factors- 
environment, the acceleration development in urbanization, and the administration departments- in both 
academic and applicable approaches to achieve the link between what students learn and their capability 
for applying this in real life. This stage is achieved through the following strategy:
- Developing the vision: technique of learning and learning the technique.
- The administrative application in reality
- Comparing between the effects of applying the two main concepts “technique of learning” and 
“learning technique”.
The study on the whole ends with offering recommendations for developing some educational syllabuses 
and their application for achieving the concept of sustainability in urban planning education


