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الخالصة

كما أن الهدؾ من البحث هو :تطوير دور التعليم
الجامعي في االقسام المعمارية في العراق لتحقيق
التنمية المستدامة في المجتمع من خالل طرح عدد
من المقترحات والرؤى المستقبلية التي تسهم في
تحقيق هذا الهدف.

ٌمثل التعلٌم الجامعً احد ابرز الركائز الحضارٌة
للمجتمعات فهو باالضافة لكونه ٌحمل راٌة العلوم
وتطوٌرهاٌ ،مارس دوراً اساسٌا ً فً خدمة للمجتمع.
بما ٌقدمه من اسس وابعاد تعلٌمٌة وتنموٌة اقتصادٌة
وسٌاسٌة وبشرٌة وحتى روحٌة وعاطفٌة للمجتمع،
وله دور رٌادي فً تخرٌج الكوادر البشرٌة المدربة
على العمل فً الواقع العملً فً ضوء حاجات
ومتطلبات مجتمعاتها.
وتعد االقسام الهندسٌة المعمارٌة من أبرز
المؤسسات الجامعٌة التً تؤثر وتتأثر بالجو
االجتماعً المحٌط بها ،فهً من صنع المجتمع من
ناحٌة ،ومن ناحٌة أخرى هً أداؤه فً صنع قٌادته
المهنٌة الفنٌة التً ترتبط بتنمٌة المجتمع بشكل مستدام.
ٌقدم هذا البحث دراسة عن دور التعلٌم الجامعً فً
االقسام الهندسٌة المعمارٌة فً العراق كونه ركٌزة
مهمة واساسٌة فً خدمة التنمٌة المستدامة للمجتمع،
من خالل استعراض للدراسات السابقة واالمثلة
العالمٌة لعالقة التعلٌم الجامعً فً االقسام الهندسٌة
المعمارٌة بتحقٌق التنمٌة المستدامة فً المجتمع .ومن
ثم عبر اجراء دراسة تطبٌقٌة لواقع االقسام الهندسٌة
المعمارٌة فً العراق وعالقتها بالمجتمع وانتهاء بتقدٌم
طروحات ورؤى مستقبلٌة لتعزٌز دور االقسام
الهندسٌة المعمارٌة نحو التنمٌة المستدامة فً المجتمع.

المحور االول  -:العالقة بين التعليم الجامعي
والتنمية المستدامة للمجتمع
 1-1الجامعة والمجتمع
الجامعة مؤسسة اجتماعٌة أنشأها المجتمع لخدمة
بعض أؼراضه باعتبارها مؤسسة اجتماعٌة تؤثر فً
المجتمع من خالل ما تقوم به من وظائؾ ومهمات،
كما أنها تتأثر بما ٌحٌط بها من مناخات تفوضها
أوضاع المجتمع أو حركته ،هذه الصلة الوثٌقة بٌن
الجامعة والمجتمع تفرض على الجامعة أن تحدث
دائما ً فً بنٌتها ووظائفها وبرامجها وبحوثها تؽٌرات
تتناسب مع التؽٌرات التً تحدث فً المجتمع المحٌط
به ،وكلما كانت الجامعة اكثر التحاما ً بمجتمعها ،كلما
كانت أكثر قدرة على تحقٌق وظائفها واالستجابة الى
مطالب المجتمع منها ،وهذه العالقة تفرض على
التعلٌم الجامعً أن ٌكون وثٌق الصلة بحٌاة الناس،
ومشكالتهم وحاجاتهم ،وآمالهم ،بحٌث ٌصبح الهدؾ
األول للتعلٌم الجامعً تطوٌر المجتمع والنهوض به
إلى أفضل المستوٌات التقنٌة واالقتصادٌة والصحٌة
واالجتماعٌة والثقافٌة ()1
أن العالقة بٌن الجامعة والمجتمع عالقة عضوٌة
لها أبعاد كثٌرة ،وهً عالقة تقوى وتشتد فً بعض
األحٌان ،وتضعؾ وتهون فً أحٌان أخرى  ،وهً فً
كلتا الحالتٌن تتأثر تأثٌراً مباشراً أو ؼٌر مباشراً بنظم
الحكم المختلفة والفلسفات التً تقوم علٌها هذه النظم،
حٌث أن كل تؽٌٌر ٌطرأ على المجتمع إنما ٌنعكس
على الجامعة ،كما أن كل تطور ٌصٌب الجامعة
ٌصاحبه تؽٌٌر فً المجتمع الذي نعٌش فٌه ،وٌرى
بعض الباحثٌن أن من أهم المسلمات التً تقوم علٌها
عالقة الجامعة بمجتمعها هً أن الجامعة ال تنفصل
عن المجتمع ،وأن عالقة الجامعة بالمجتمع هً عالقة
الجزء بالكل ،فال توجد الجامعة أبداً من فراغ  ،بل أن
لها إقلٌم خاص بها ،وبٌئة معٌنة تؤثر بطرٌقة مباشرة
وؼٌر مباشرة فً طبٌعتها ونوعٌة األنشطة

المقدمة
قارب عقد "التعلٌم مفتاح التنمٌة المستدامة"
( )2014 – 2005على االنتهاء  ،ولم تتخذ
إجراءات حقٌقٌة للنهوض بواقع التعلٌم الجامعً فً
االقسام الهندسٌة المعمارٌة لٌؤدي واجبه فً التنمٌة
المستدامة بشكل ٌعبر عن اإلمكانات الذاتٌة الكامنة فً
التعلٌم العالً والبحث العلمً فً العراق .ومن هذا
المنطلق ٌمكن صٌاؼة مشكلة البحث بالسؤال اآلتً:
هل للتعليم الجامعي في االقسام الهندسية المعمارية
في العراق دور في التنمية المستدامة للمجتمع؟
ولحل هذه المشكلة البحثٌة واالجابة على التسأول ،قدم
البحث فرضٌة بحثٌة اساسٌة هً :أن التعليم الجامعي
في االقسام الهندسية المعمارية في العراق يمثل
ركيزة اساسية في التنمية المستدامة في المجتمع.
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والمستقبل .ضمن مرتكزات اساسية تتمثل في
المبادىء البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

التً تقوم بها سواء أكانت أنشطة
المختلفة
تعلٌمٌة أو بحثٌة أو إرشادٌة ،ومن ثم فإن ؼاٌة
الجامعة الحقٌقٌة ومبرر وجودها هو خدمة المجتمع
الذي توجد فٌه .حٌث إنه لٌس أخطر على الجامعة من
أن تنفصل عن مجتمعها وتنحصر داخل جدرانها تنقل
المعرفة دون ارتباط وثٌق بالمجتمع (.)2
يتبين مما تقدم اهمية العالقة بين الجامعة
والمجتمع بأبعادها المتعددة الثقافية االجتماعية
واالقتصادية والعلمية .كون الجامعة جزء اساسي من
المجتمع مؤثر فيه بما تقدمه من نتاجات علمية
واجتماعية وبشرية .كما انها تتأثر بالمجتمع بصورة
مباشرة وغير مباشرة.

 1-3امثلة عالمية لدور التعليم الجامعي في
تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع
لقد خطت بعض الدول خطوات كبٌرة لجعل
التعلٌم الجامعً فً خدمة التنمٌة المستدامة فً
المجتمع  ،ففً جمهورٌة الصٌن الشعبٌة قامت كلٌات
التربٌة بالتعاون مع دوائر التربٌة المحلٌة بتقدٌم
محاضرات عن كٌفٌة الحفاظ على الصحة العامة ،
وعن الجٌنات وعن األخالق وعلم نفس الطفل ،
وتقدم هذه الكلٌات تلك المحاضرات ألولٌاء األمور
الملحقٌن بمدارس األباء ()6
وفى التعلٌم العالً األمرٌكً تعتبر وظٌفة الخدمة
العامة إحدى الوظائؾ الثالثة الرئٌسٌة للتعلٌم العالً
بجانب كل من التدرٌس والبحث العلمً وكذلك
الوضع فً معظم الجامعات األجنبٌة  ،فجامعة
كوستارٌكا تحدد وظٌفتها األساسٌة فً تقدٌم المعرفة
واالستجابة لالحتٌاجات الفعالة واألساسٌة لتنمٌة
المجتمع من خالل التعلٌم والبحث والخدمة العامة
للمجتمع ونشر المعرفة والتنمٌة الروحٌة
والمهنٌة)7(.
كما قامت جامعة والٌة مٌتشجان بتقدٌم خدماتها
للمجتمع وخاصة فً المجال الزراعً ألنها تسمى
كلٌات منح األراضً وبدأت تقدٌم مقررات خاصة فً
الزراعة حتى تأسس اتحاد الخدمات الممتدة فً
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ،وفى العشرٌنات تم
إلحاق هذه المقررات بوحدة جدٌدة للتعلٌم المستمر،
ثم تطورت هذه الوحدة لتشمل مجاالت عدٌدة استجابة
للمشكالت التً تواجه األفراد والمجموعات والمجتمع
األكبر بصفة عامة (. )8
كما تقوم الجامعات الروسٌة بتقدٌم خدماتها للمجتمع
الخارجً واعتبارها عمل تطوعً،
وتشمل هذه الخدمات ما ٌلً  :الفصول المسائٌة
وتنظٌم مقررات مهنٌة للعامة تتضمن مهارات القٌادة
 ،ومهارات االتصال  ،ومهارات الخطاب العام ،
كذلك ٌتم تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس فً مختلؾ
المجاالت على إٌجاد عالقة طٌبة مع الهٌئات
والمؤسسات المحلٌة مثل المدارس المحلٌة والمكتبات
والمتاحؾ واألندٌة الرٌاضٌة والمؤسسات الصناعٌة.
ولقد عملت بعض الدول على إنشاء كلٌات خاصة ،
بخدمة المجتمع تسمى بكلٌات المجتمع كما فً
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ،أو الكلٌات المتوسطة
كما فً الٌابان  ،وتشكل تلك الكلٌات قوة رئٌسٌة فً
خدمة المجتمع (. )9

 1-2التنمية المستدامة للمجتمع
ظهر مصطلح التنمٌة المستدامة فً العقد الثامن
من القرن العشرٌن من عام  1987فً اجتماع لالمم
المتحدة ،وبشكل موازي له برز مفهوم التعلٌم والتنمٌة
المستدامة للمجتمع ( )ESDوتبلور عبر النقاشات من
عام  1992-1987وكتب عنه  40فصالً ضمن
االجندة  21وتحدٌداً فً الفصل " 36السماح بالتعلٌم
وتوعٌة الناس والتدرٌب" )3(.وتعرّؾ (اللجنة
The World
العـالمٌة للبٌئة والتنمٌة
Commission On Environment And
 )Developmentمفهوم التنمٌة المستدامة بأنه
ّ
ٌمثل " :التنمٌة التً تلبًّ حاجات الحاضر دون
المساومة على قدرة األجٌال المقبلة فً تلبٌة حاجاتهم
" ،وهً تحتوي على مفهومٌن أساسٌٌن:
 مفهوم (الحاجات) وخصوصا ً الحاجات األساسٌةللناس والتً ٌنبؽً أن تعطى األولوٌة المطلقة.
 فكرة (القٌود) التً تفرضها حالة التكنولوجٌاوالتنظٌم األجتماعً على قدرة البٌئة لألستجابة
لحاجات الحاضر والمستقبل.
لذلك فأنّ التنمٌة المستدامة ( Sustainable
 )Developmentتقضً بتلبٌة الحاجات األساسـٌة
للجمٌع ،وتوسٌع الفرص أمام الجمٌع ،ألرضاء
طموحاتهم إلى حٌاة أفضـل ،كما أنّ التنمٌة المستدامة
ّ
التمثل حالة إنسجام ثابتـة أو جامدة ،بل هً " :عملٌة
تؽٌّر ٌكون فٌها إستؽالل الموارد ،وتوجٌه
األستثمارت ،ومسٌرة التنمٌة التكنولوجٌة ،والتحوّ ل
المؤسّساتً فً إ ّتساق مع المستقبل ومع حاجات
الحاضر على حد سواء " ( )4كما ان مفهوم التنمٌة
المستدامة الٌعنً األنقطاع عن الماضً بل التواصل
معه عبر الزمن مع التطلّع إلى المستقبل والتخطٌط
المبرمج له ،وٌتحدّد من خالل مبـاديء (بٌئٌة/
إقتصادٌة /إجتماعٌة /وثقافٌة)(.)5
انسجاما ً مع ما تقدم ،يرى البحث بان التنمية
المستدامة تعني االستخدام األمثل لجميع الموارد
سواء البشرية أو المالية المادية والمعنوية،
المتاحة
ً
وغيرها للمستقبل البعيد مع التركيز على حياة أفضل
ذات قيمة عالية لألجيال القادمة في الحاضر

 1-4التعليم الجامعي من اجل التنمية
المستدامة للمجتمع
إن الجامعة ما هً إال مؤسسة اجتماعٌة أنشأها
المجتمع تسهم فٌه بنتاجاتها المتنوعة .وتتاثر بما
ٌحٌط بالمجتمع من جوانب اقتصادٌة واجتماعٌة
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مقصورا فً المراسم وعلى نماذج ورقٌة التطبق فً
ارض الواقع)12( .
اظهر تقرٌر  Boyerفً عام  1996عن التعلٌم
المعماري فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً مؤتمر
عقد فً مدٌنة مٌنابولٌس لعدد من الوالٌات االمرٌكٌة
"وجود فجوة في العالقة ما بين العمارة والمجتمع"
وان سبب هذا ٌعود الى عدد من االسباب-:
فشل المعمارٌٌن فً تفهم حاجات المجتمع
االساسٌة ،على مستوى العائلة ،المدرسة ،وتطوٌرها.
التوجه لدى المدارس المعمارٌة بالتركٌز
على الجانب االكادٌمً على حساب الجانب العملً فً
التعلٌم.
الفشل العام للمدارس المعمارٌة االمرٌكٌة
والجامعات بجعل التعلٌم المعماري والتصمٌم جزء
من التعلٌم الحر لكل الطلبة .ونتٌجة لهذه االسباب قدم
المؤتمر توصٌات اكدت على ضرورة خدمة المجتمع
بان ٌكون توجٌه التعلٌم نحو خدمة التنمٌة المستدامة
للمجتمع من خالل وضع البرامج التعلٌمٌة النظرٌة
والعملٌة الموجهة نحو خدمة حاجات المجتمع لالقسام
الهندسٌة المعمارٌة)13( .
انسجاما معع معا تقعدم ،يعرى البحعث اهميعة العربط بعين
التعليم الجعامعي فعي االقسعام الهندسعية المعماريعة معع
المجتمععع .مععن خععالل توجيععه التعلععيم المعمععار نحععو
تطععوير المنععاها الدراسععية والبحععوث العلميععة وتعزيععز
المسؤولية البيئية والتمكين الثقافي واالجتمعاعي نحعو
التنمية المستدامة للمجتمع.
 2-2الدراسات السابقة لدور التعليم الجامعي لالقسعام
الهندسععععية المعماريععععة فععععي التنميععععة المسععععتدامة فععععي
المجتمع
 2-2-1جمعية اتحاد المعماريين UIA
اقترح "االعالن الرسمً لالعتماد على المستقبل
المستدام" بأن المهندس المعماري ٌجب ان ٌسعى من
اجل تقدٌم حلول تصمٌمٌة اٌكولوجٌة مستدامة .كما
اعلنت الٌونسكو وجمعٌة اتحاد
المعمارٌٌن العالمٌة "صفات التعلٌم المعماري" والذي
وضعت فٌه عدداً من االهداؾ منها التوازن
االٌكولوجً والتنمٌة المستدامة للبٌئة المبنٌة .وتعزٌز
التصامٌم
قدرة المصمم المعماري على إبداع واختراع
ِ
المعمارٌة والتً تستوفى المتطلبات الجمالٌة والتقنٌة،
والهادفة لِكً تكون مستدامة بٌئًٌا .مع االخذ بنظر
االعتبار فً هذه التصامٌم للجوانب االجتماعٌة للثقافة
والتارٌخ والحضارة والتنمٌة االقتصادٌة للمجتمعات.
وتفعٌل الجوانب التقنٌة لالنشاء ومواكبة التطورات
العلمٌة والهندسٌة االنشائٌة)14( .
 2-2-2دراسة 2007-Shimin Wu
“New Trend of Architectural Practice
and Education - Community-Based
Design/Build Programs
اظهرت هذه الدراسة الدور الذي تقدمه التنمٌة
المستدامة فً تطوٌر المجتمعات ،وخصوصا ً مع

وثقافٌة .وهً بهذا تسهم بشكل اساسً وفعال بالتنمٌة
المستدامة للمجتمع فً ضوء ما تمتلكه الجامعات من
قوى بشرٌة وكوادر أكادٌمٌة وفنٌة مدربة مؤهلة
إلحداث التؽٌٌر ودفع عجلة التنمٌة ،إضافة إلى
الحفاظ على التراث الثقافً والحضاري .لذا وفً
ضوء ما تقدم فأن التعلٌم الجامعً المستدام ٌتحقق
وفق عدد من المستوٌات هً:
 -1تطوٌر التعلٌم الجامعً ومناهجه .فً ضوء
مبادىء التنمٌة المستدامة للمجتمع (بٌئٌة/
إقتصادٌة /إجتماعٌة /وثقافٌة).
 -2تنمٌة البحث العلمً والتطبٌقً وان تربط
البحث بواقع العمل .بما ٌعزز من تطوٌر
الجوانب االقتصادٌة للمجتمع)10( .
 -3تشجٌع المشاركة المجتمعٌة .نحو قٌم العدالة
واالنصاؾ والمساواة المجتمعٌة.
 -4تعزٌز المسؤولٌة البٌئٌة .دراسة مشاكل
البٌئة والتؽٌرات المناخٌة وكٌفٌة الحفاظ على
موارد الطبٌعة .واستخدامها المستدام)11( .
 -5التمكٌن االجتماعً والثقافً .وتعزٌز التنوع
الثقافً واالرث التارٌخً للمجتمع.
والمخطط (ٌ )1وضح هذه المستوٌات

المخطط رقم  : 1مستوٌات التعلٌم الجامعً المستدام (المصدر
الباحثة)

المحور الثاني -:دور التعليم الجامعي لالقسام
الهندسية المعمارية في التنمية المستدامة في
المجتمع
 2-1االقسام الهندسية المعمارية والمجتمع
لقد كانت طرٌقة تدرٌب المعمارٌٌن وتعلٌمهم
المهنة تتم ومنذ اقدم العصور عن طرٌق ارسال الطلبة
الى مواقع البناء .لكً ٌتم تعلٌمهم بالمشاهدة
والمالحظة والتجربة والخطا حتى اتقان المهنة .اال ان
التؽٌٌرات فً نظام التعلٌم منذ عصر النهضة فً
ارسال الطلبة الى مكاتب المعمارٌٌن للتعلٌم وظهور
نماذج اكادٌمٌات ومؤسسات تعلٌمٌة مثل مدرسة
البوزار ومدرسة الباوهاوس وكلٌات العمارة ابعد
الطلبة عن االجواء االجتماعٌة والعملٌة لٌكون التعلٌم
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وجود دعوات للتوجه نحو اشكاالت البٌئة واالقتصاد
والمجتمع فً التعلٌم ،ومنه التعلٌم فً المدارس
المعمارٌة التً تبنت توجهات اعتمدت على برامج
التصمٌم  /البناء لمجابهه المشاكل العالمٌة فً
المجتمعات ،وذلك بتطوٌر البرامج الدراسٌة وتركٌزها
على االستدامة البٌئٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة .مع
التاكٌد على برامج التدرٌب العملً فً مواقع البناء
لٌكون الطالب على دراٌة باسالٌب البناء المعتمدة فً
كل منطقة من العالم ،والمشاركة مع قطاعات المجتمع
فً اتخاذ القرارات التصمٌمٌة والتفاعل مع البنائٌٌن
والحرفٌٌن .كما بٌنت هذه الدراسة ازدٌاد عدد
المدارس الذي تبنت هذا التوجه من  9مدارس فً عام
 1992الى ما ٌقارب  40-30مدرسة فً سنة
الدراسة)15( .

American Institute of
2-3-1
Architects
(Regional/Urban
)Design Assistance Teams
اسهههمت هههذه المؤسسههة فههً فتههرة السههبعٌنٌات مههن
القهههرن العشهههرٌن  .بتعزٌهههز العالقهههة مههها بهههٌن التصهههمٌم
المعماري وخدمة المجتمع ،مهن خهالل اعتمادهها علهى
حاجههههات المجتمههههع فههههً وضههههع االفكههههار التصههههمٌمٌة
للمشهههارٌع .ان ههههذا الهههنمط مهههن التصهههمٌم اطلهههق علٌهههه
مصههههههطلح ” “charretteوهههههههو كمصههههههطلح تمههههههت
استعارته من مدرسة البوزار الفرنسٌة للعمهارة وٌشهٌر
الهههى عمهههل الطهههالب علهههى اللوحهههات المحمولهههة فهههً
التصامٌم المعمارٌة الى اخهر لحظهة قبهل عرضهه علهى
لجنة التحكٌم .اما فً التعبٌر الحدٌث فٌعبهر عهن العمهل
الجماعً
فً المراسم بمشاركة االشخاص مع المصممٌن
معا ً فً فترة زمنٌة محددة .وفً الحٌاة العملٌة ٌكون
التصمٌم بمشاركة افراد من المجتمع ومسؤولٌن
وادارٌٌن فً فترة تحدد بٌومٌن او ثالث اٌام لتحدٌد
الرؤى العامة حول البرامج التصمٌمٌة للمبانً
وتخطٌط المواقع والمركز المهمة فً المدٌنة ووحدات
الجٌرة وؼٌرها .فً
المشارٌع التً لها تاثٌر فً التنمٌة المستدامة
للمجتمع فً الجوانب االقتصادٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة.
( )17ابرز المشارٌع التصمٌمٌة لهذه المؤسسة تمثلت
بتصمٌم المركز المدنً فً الفترة ما بٌن -1970
 .1980وقد تمت العملٌة التصمٌمٌة عبر عدد من
المراحل االولى تمثلت بانشاء مكتب الستقبال اراء
المشاركٌن من المجتمع فً مركز المدٌنة باالضافة
الى اجراء المقابالت تم فٌها استقبال اراء عدٌد من
المواطنٌن حول الموقع االمثل للتصمٌم من مختلؾ
شرائح المجتمع لتحدٌد ابرز الرؤى والمقترحات التً
وضعت كافكار اولٌة حول التصمٌم كما تم االستعانة
بالبرامج التلفزٌونٌة فً استقبال اراء المشاركٌن
والبرٌد العادي .اما المرحلة الثانٌة فتمثلت بوضع
االفكار االولٌة على الورق وبمستوى االبعاد الثنائٌة
وتم وضع المقترحات للتصمٌم وابراز االفكار
باستخدام االلوان والتوضٌح البرز فعالٌات المشروع
ومن ثم مناقشة التصمٌم مع شرائح المجتمع المختلفة
باستخدام نفس الوسائل االعالمٌة وقدمت المرحلة
الثالثة تصمٌما بابعاد ثالثٌة باستخدام المودٌالت
المجسمة وقدمت المرحلة االخٌرة وضع التفاصٌل
النهائٌة للمشروع وكان التصمٌم فً كل مرحلة من
المراحل بمشاركة المجتمع واراءه كما اخذ
االعتبارات االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة كجانب
رئٌسً فً تطوٌر المشروع)18( .

 2-2-3دراسة د.اشرف سالمة ،د.عبد القادر
عمر 2005-
“Paadigmatic Trends in Arab
Architectural Education: Impact and
”Challenges
قدم الباحثٌن دراسة عن ابرز التوجهات فً عدد
من النماذج للتعلٌم المعماري فً الوطن العربً من
حٌث التحدٌات والتاثٌرات التً نتجت من تاثر هذه
النماذج ،بمسٌر التطورات العالمٌة ومدى حقٌقة
التفاعل مع حاجات المجتمع من خالل ثالث محاور
اساسٌة تمثلت بالدراسات البٌئٌة والسلوكٌة لالنسان
ومحور االستدامة البٌئٌة ومحور التطورات التقنٌة
االفتراضٌة .وقد تم متابعة  14من البرامج التعلٌمٌة
فً  8دول عربٌة ،وقد اظهرت هذه الدراسة وجود
عدم التوازن والتكامل ما بٌن هذه المحاور الثالث فً
الطرح مما اشر الى عدم وجود نظرة شمولٌة فً
التعلٌم مما ٌستدعً اعادة النظر فً اعداد هذه البرامج
بما ٌتالئم مع الحاجات المحلٌة فً المجتمع وتراثه
وتارٌخه مع مواكبة التطورات العالمٌة(16(.
ويرى البحث ان مجمل الدراسات السابقة قد ركزت
على تطوير دور التعليم الجامعي في االقسام
الهندسية المعمارية في التنمية المستدامة للمجتمع
من خالل عدد من المحاور والمرتكزات .تمثلت
بتطوير التعليم والمناها الدراسية والتصاميم
المعمارية باتجاه االستدامة البيئية واالقتصادية
واالجتماعية .مع تفعيل دور الجوانب التقنية
والتدريب العملي والدراسات السلوكية والنفسية
لالنسان والتفاعل مع المجتمع بشكل عام وجهات
التنفيذ بشكل محدد.
 2-3االمثلة العالمية حول توجيه التعليم الجامعي في
االقسام الهندسية المعمارية نحو التنمية المستدامة
للمجتمع
ان طرح مفهوم التعلٌم من اجل التنمٌة المستدامة
فً االقسام المعمارٌة برز له العدٌد من التطبٌقات فً
دول العالم نذكر منها على سبٌل المثال.
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والتجربة تقوم على أن المجتمع ٌستطٌع االعتماد على
نفسه لتطوٌر نفسه ،وسرعان جذب المشروع المعلمٌن
المحلٌٌن الذى وجدوا التقدٌر منه لمهاراتهم وكذلك
مسؤولً الرعاٌة الصحٌة ومهندسً الطاقة الشمسٌة
ومٌكانٌكً المضخات اآللٌة ،وأدت هذه المشاركة بٌن
تخصصات مختلفة إلى ظهور خطة إنمائٌة ،وبرامج
بحثٌة قام بها "المعمارٌون الحفاة" من أبناء المنطقة.
وهو االسم الذى أطلق على بناة مهرة لٌست لدٌهم
شهادات أو تعلٌم جامعً ،ولكنهم قادرون على البناء
وحل مشاكل المجتمع الذى ٌعٌشون فٌه .وهذه التسمٌة
مأخوذة من اسم "األطباء الحفاة" هم أٌضا ً أعضاء
هٌئة التدرٌس فى الكلٌة ،والتى بها برامج بحثٌة
استحدثت تعدٌالت فى األبنٌة التقلٌدٌة وأدخلت لها
تقنٌات حدٌثة وبسٌطة ٌسهل تطبٌقها مثل القبات
الجٌولوجٌة التى اخترعها بكمنستر فولر .ووفرت
الكلٌة أكثر من مائتى مسكن فى القرى المجاورة
لتٌلونٌا .وابتكرت نظاما ً لحصد مٌاه األمطار بدالً من
االعتماد على المٌاه الجوفٌة فقط ،واستطاعت زراعة
مناطق جدٌدة ،كل هذا أدى إلى انتشال سكان القرٌة
ومحٌطها العمرانى من الفقر المدقع إلى حٌاة آدمٌة
إنسانٌة .ومن الجدٌر بالذكر أن الكلٌة دربت مئات من
المعمارٌٌن الحفاة ٌعملون فى عشرات القرى
براجستان.
ونجد أن الخٌط المشترك بٌن هذه المشروعات هو
أهمٌة المشاركة معاً ،واالعتماد على الذات ،واستعمال
التقنٌات المناسبة .وأبرز مشروع (المعمارٌون الحفاة)
عالقة المهنة المعمارٌة بالمجتمع الفقٌر حٌث جاء
التأكٌد على توظٌؾ
خبرة المعمارٌٌن مع المجتمع ،دون االهتمام
بشهادة المعماري الجامعٌة ،ولكن بالتركٌز على مدى
تمكنه من التعامل مع الواقع)20( .
لقد اظهرت االمثلة السابقة في االمثلة العالمية حول
توجيه التعليم الجامعي في االقسام الهندسية
المعمارية نحو التنمية المستدامة للمجتمع وجود
توجه عالمي في تعزيز المشاركة المجتمعية في
عملية وضع الخطط والبراما الدراسية بما يعزز من
عالقة الطالبة واالستاذ مع المجتمع والتاكيد على
دراسة المشاكل البيئية واالقتصادية واالجتماعية
ووضع الحلول النابعة من صميم المجتمع وافكاره
وثقافته المجتمعية بما يعزز من التنمية المستدامة
للمجتمع.
كما افرزت الدراسات واالمثلة السابقة فً التعلٌم
الجامعً لالقسام الهندسٌة المعمارٌة فً المحور الثانً
من البحث .مع ماتم تقدٌمه فً المحور االول للبحث
حول التعلٌم الجامعً المستدام .عدداً من المرتكزات
الرئٌسٌة والتفصٌلٌة التً ٌمكن االعتماد علٌها فً
تطوٌر التعلٌم الجامعً فً االقسام الهندسٌة المعمارٌة
فً العراق لتحقٌق التنمٌة المستدامة فً المجتمع.
والبحث هنا سٌنتقً عدد من هذه المرتكزات التً
تتناسب مع فرضٌة وهدؾ البحث .كما ان الباحثة قد

Samuel Mockbee and the 2-3-2
Rural
Studio
at
Auburn
University
برزت احد االنظمة التعلٌمٌة فهً عهام  1992فهً
جامعههة  Auburn Universityفههً الوالٌههات
المتحدة االمرٌكٌهة ،لتحوٌهل توجٌهه الدراسهة المعمارٌهة
نحههو التفاعههل مههع حاجههات المجتمههع وتطوٌرههها بشههكل
ٌعههههزز الجانههههب االخالقههههً لههههدى الخههههرٌج .ان النظههههام
التعلٌمهههً الهههذي اعتمهههده  Mockbeeاعتمهههد علهههى
تحوٌههههل التعلههههٌم المعمههههاري مههههن "العمههههارة الورقٌههههة"
باعتبارههها بعٌههدة عههن التطبٌههق الفعلههً وعههن حاجههات
المجتمع وان التعلٌم المعماري ٌجب ان ٌمتلك الجوانب
االخالقٌة من خالل خدمة المجتمع ،وباتجاه تحقٌق هذا
الهدؾ تم تاسهٌس مراسهم معمارٌهة design/build
(تصههمٌم/بناء) فههً rural AlabamaCounty
 ، Haleوقد القى ههذا النمهوذج الترحٌهب الواسهع مهن
قبهههل االوسهههاط المعمارٌهههة المختلفهههة .ان دراسهههة نمهههط
التعلههٌم المعتمههد فههً المراسههم المجتمعٌههة مختلههؾ عههن
التعلٌم النمطً مع وجود التنوع فهً التعلهٌم لكهل فصهل
دراسً .لهذا فهان طهرح ههذا النمهوذج التعلٌمهً سهٌكون
وفههق النمههاذج التصههمٌمٌة التههً بههرزت مههن هههذا الههنمط
التعلٌمهههً والتهههً قهههدمت فهههً مهههؤتمر البنهههاء مهههن اجهههل
التضههمٌن المسههتدام Dallas, Texas from
 . March 20-22, 2009.كمهها بههرزت نمههاذج
تصههههمٌمٌة متمٌههههزة وموثقههههة فههههً كافههههة المنشههههورات
المعمارٌههة .ومههن امثلتههها نم هوذج مرسههم  804لجامعههة
كنساس .شكل رقم ( )1تهم تصهمٌم ههذا المبنهى وتنفٌهذه
مهن قبهل طلبهة مركهز الفنهون المعمارٌهة لهنفس الجامعههة
وههههههو احهههههد االبنٌهههههة التهههههً اقٌمهههههت بعهههههد سهههههنة مهههههن
االعصارالذي اجتاح المنطقة  .كمها تهم تصهنٌع اجهزاءه
خهارج الموقههع وتجمٌعهها فٌههه فههً ؼضهون سههتة اسههابٌع
وٌعد من المبانً المستدامة التً حصلت على شههادات
مههههن قبههههل منظمههههة االسههههتدامة الخضههههراء االمرٌكٌههههة
 .LEEDمههها تمٌزبهههه المشهههروع ههههو التعلهههٌم العملهههً
للطلبة فهً فتهرة التهدرٌب علهى نمهط البنهاء الجهاهز مهع
تركٌبه فً الموقع باالضهافة الهى تماشهٌه مهع الظهروؾ
البٌئٌة للموقع)19( .

 2-3-3جائزة أغاخان للعمارة :2001
عمارة المجتمع والتراث والبيئة (المعماريون
الحفاة بالهند)
قدمت هذه الجائزة فً عام  2001لعدد من المبانً
فً ضوء العالقة التً تربط ما بٌن التصمٌم والمجتمع
والبٌئة ومن ضمن المشارٌع الفائزة فى والٌة
راجستان فى الهند بدأت تجربة رائدة فى عام ،1972
تقوم على إحٌاء المعارؾ المخزونة على مدار الزمن
لتنمٌة المجتمع ،فأسست كلٌة "المعمارٌون الحفاة" فى
تٌلونٌا وهى مجتمع رٌفى فى راجستان .شكل رقم ()2
لقد جذبت الكلٌة الحرفٌٌن البنائٌن من خالل رؤٌة
خاصة للمعماري (بنكم روى) الذى تبنى المشروع.
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فً العراق الجدول (.)1

اضافت عددا من المرتكزات اعتمادا على الخبرة
العملٌة فً مجال التعلٌم فً االقسام الهندسٌة المعمارٌة

الجدول :1مرتكزات تطوٌر التعلٌم الجامعً فً االقسام الهندسٌة المعمارٌة فً العراق لتحقٌق التنمٌة المستدامة فً المجتمع

1

المرتكزات الرئيسية
المناهج الدراسٌة

2

الجوانب المجتمعٌة

3

دفع التصامٌم المعمارٌة
نحو الحلول البٌئٌة
المستدامة

4

مشارٌع التخرج

5

االستشارات العلمٌة

6

الكتب والمؤلفات العلمٌة
الموجهة إلى خدمة المجتمع

7

البحث العلمً

8

الندوات والمؤتمرات

المرتكزات التفصيلية
دراسة حاجات المجتمع التنموٌة الفعلٌة
التدرٌب العملً للمشارٌع التصمٌمٌة
المشاركة بٌن الطالب واالستاذ فً التدرٌب العملً
دراسة القٌم االجتماعٌة
مساهمة المجتمع فً مراحل التصمٌم االولٌة والمتقدمة
التفاعل مع الخصوصٌة الثقافٌة والتارٌخٌة للمجتمع
تقهههدم المشهههارٌع المعمارٌهههة للمراحهههل االولٌهههة حلهههوال مسهههتدامة بٌئٌههها واقتصهههادٌا
واجتماعٌا
تكون الحلول المستدامة من المتطلبات االساسٌة فً برامج المشارٌع التصمٌمٌة
االعتماد على نجاح المشارٌع بنجاح حلولها البٌئٌة المستدامة
ان تسهم مشارٌع التخرج فً وضع حلول (بٌئٌة،اقتصادٌة،اجتماعٌة) للمجتمع
ان توضع مشارٌع التخرج بناء على المشاركة المجتمعٌة فً وضع القرار
االعتماد على المساهمة المجتمعٌة فً مراحل التصمٌم المختلفة
ان تكون االستشارات العلمٌة نابعة من الحاجات الفعلٌة للمجتمع
تفعٌل االستشارت العلمٌة التطبٌقٌة لمعالجة مشاكل المجتمع
تسهم الوسائل االعالمٌة المعتمدة بتوضٌح نمط االستشهارات العملٌهة المتخهذة فهً
صالح المجتمع
ان تسهم الكتب والمؤلفات حالٌا فً وضع اسس لحلول تنموٌة مستدامة للمجتمع
ان تنتاسب نمط واعداد الكتب والمؤلفات العلمٌة مع التطهورات الحالٌهة فهً حقهل
الهندسة المعمارٌة
تقدم البحوث العلمٌة لالقسام المعمارٌة معالجات لمشاكل المجتمع.
تشههجٌع إشههراك المعنٌههٌن مههن مؤسسههات المجتمههع المختلفههة فههً انجههاز البحههوث
التطبٌقٌة ذات األهداؾ المشتركة.
تشههجٌع العقههود البحثٌههة مههع مؤسسههات المجتمههع لتحقٌههق األهههداؾ ذات المصههلحة
العامة.
وضهههع خطهههة واضهههحة ومعلومهههة للنهههدوات والمهههؤتمرات ذات العالقهههة بتطهههوٌر
المجتمع.
المشاركة مع مختلؾ المساهمٌن فً المجال البنائً فً المجتمع
متابعة المتؽٌرات المختلفة فً المجال البنائً وتصمٌم البرامج المناسبة لها.
التعلٌم ؼٌر منفصل عنه .اذ ٌتم االعتماد حالٌا فً
االقسام المعمارٌة على وجود فترة للتدرٌب الصٌفً
تتراوح مدتها من ٌ 60- 30وما ً ضمن دوائر حكومٌة
 .وبشكل ؼٌر مخطط وال ٌكامل ما بٌن المعلومات
التً ٌتعلمها الطالب وما بٌن العمل فً المواقع الفعلٌة
مما ٌستلزم اعادة النظر فً جعل التدرٌب العملً
جزءا من مشارٌع الطلبة ٌكون مكمال لتصامٌمهم
وتحت اشراؾ االساتذة المسؤولٌن عن المراحل
الدراسٌة وهو ما ٌضمن التكامل ما بٌن الدراسة
النظرٌة والعملٌة.

 2-4مرتكزات تطوير التعليم الجامعي في
االقسام الهندسية المعمارية في العراق
لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع
بعد االستعراض الموجز ألبرز المرتكزات
الرئٌسٌة والتفصٌلٌة من اجل تطوٌر التعلٌم الجامعً
فً االقسام الهندسٌة المعمارٌة فً العراق لتحقٌق
التنمٌة المستدامة فً المجتمع .سٌقدم البحث توضٌحا ً
لهذه المرتكزات الرئٌسٌة والتفصٌلٌة.

 2-4-1تطوير المناها الدراسية
وٌتمثل فً دفع المناهج الدراسٌة نحو التكامل ما
بٌن الدراسة النظرٌة وما بٌن التطبٌق العملً لتعزٌز
الدور الذي تؤدٌه االقسام المعمارٌة فً تنمٌة المجتمع
وٌكون ذلك من خالل جعل التدرٌب العملً جزءا من
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تعههههد االستشههههارات العلمٌههههة أحههههد أهههههم الخههههدمات
االجتماعٌهة التههً تقههوم بهها االقسههام المعمارٌههة الكفوئههة،
وهههً بههذات الوقههت مقٌاسهها مهمهها مههن مقههاٌٌس جودتههها
وضهههرورة مهههن ضهههروراتها ،وتتنهههوع صهههور وآلٌهههات
االستشارات العلمٌة تبعا لنوعها وطبٌعة بٌئتهها ،ومهمها
اختلفت فإنها تجسد نافذة علمٌهة مفتوحهة تجهاه المجتمهع
ومؤسسات سهوق العمهل لتقهدم لههم الهدعم والمسهاعدات
المعرفٌهههة واإلرشهههاد والدراسهههات النظرٌهههة والتطبٌقٌهههة
وؼٌرها ،وفضالً عن القهدرات العلمٌهة التهً تتمٌهز بهها
النوافههذ االستشههارٌة فههإن نجاحههها ٌعتمههد علههى مسههتوى
وعً وثقافة المجتمع ومؤسساته المختلفة.

 2-4-2جعل المجتمع من اولويات التصميم
المعمار
ان تاسٌس عالقة ما بٌن االقسام المعمارٌة
والمجتمع ٌتداخل فٌها الطرق وااللٌات التً ٌمكن من
خاللها للطالب من معرفة احتٌاجات الزبون/المجتمع
فً التصامٌم ،سواء كانت على مستوى تصامٌم المدن
وتخطٌط قطاعاتها العامة ام على مستوى المبنى
المنفرد ،فمن خالل معرفة اراء المستفٌدٌن من
التصمٌم ٌمكن ضمان تحقٌق المتطلبات االساسٌة فً
التصمٌم .كما ان مساهمة المستفٌدٌن فً وضع
الخطوط العامة للتصمٌم ٌجعل االشخاص اكثر تفاعالً
وحرصا ً على صٌانة المبانً والحفاظ على وضعها
المناسب.
ً
كما ٌشمل ذلك اٌضا تشجٌع دراسة الجوانب
الحضارٌة والثقافٌة التارٌخٌة للمجتمع لٌكون التصمٌم
متكامالً مع البٌئة االجتماعٌة المحٌطة ولٌس منفصالً
عنها وهو ما ٌساهم فً تعزٌز االحساس باالنتماء لدى
مستخدمً المبانً لكونها معبرة عن حٌاتهم تقالٌدهم
واعرافهم .وتعزز دراسة المستوى المعٌشً واعتمادٌة
االقتصاد المحلً من نجاح التصمٌم فٌكون نابعا من
المجتمع المحلً بامكانٌاته قادرة على تطوٌره ولٌست
عبئا علٌه.

 2-4-6مشاريع التخرج
تعد مشهارٌع التخهرج مهن أههم الثمهار العلمٌهة التهً
تنتجهههههه االقسههههام الهندسههههٌة المعمارٌههههة ،حٌههههث ٌلعههههب
االساتذة المختصٌة الدور الرٌادي فً اختٌار المشارٌع
البنائٌة التً تعكس الحاجات االجتماعٌة ودراسة
جوانبهههها المختلفهههة البٌئٌهههة واالقتصهههادٌة واالجتماعٌهههة
واالقتصادٌة .وتعكس هذه المشارٌع عمهق العالقهة بهٌن
الدراسة فً االقسام المعمارٌة والمجتمع وقهدرتها علهى
متابعتها لمعطٌات البٌئة المحٌطة بكافة مكوناتها.

 2-4-7الكتعععب والمؤلفعععات العلميعععة الموجهعععة
إلى خدمة المجتمع

 2-4-3دفع التصاميم المعمارية نحو الحلول
البيئية المستدامة

ٌتمثل هذا المرتكز بالنتاجات العلمٌة والمعرفٌة
التً تتمٌز بها االقسام الهندسٌة المعمارٌة على ؼٌرها
من المؤسسات المنتجة للمعرفة بما ٌمّكن من تطوٌر
وأدراك المستوٌات العلمٌة والثقافٌة التً ٌحتاجها أفراد
المجتمع  ،وٌجب ان ٌمٌز المؤلفٌن والباحثٌن بٌن
الكتب والمؤلفات الموجهة إلى خدمة التنمٌة المستدامة
فً المجتمع عن تلك الموجهة الى المستفٌدٌن من
داخل االقسام الهندسٌة المعمارٌة ،إذ إن المجتمع عادة
ما ٌتمٌز بتنوعه الفكري وتفاوت المستوٌات اإلدراكٌة
ألفراده فً حٌن ان المستفٌدٌن من داخل االقسام
الهندسٌة المعمارٌة عادة ماٌكونوا من المتعلمٌن
والمهتمٌن ،وعموما فإن ما ٌوجه إلى المجتمع من
كتب ومؤلفات ٌجب ان ٌضمن تحقٌق األبعاد اآلتٌة
لكً ٌضمن تحقٌق خدمة المجتمع:
 اإلبداع واالبتكار ،فالمجتمع ٌبحث دائما عن التجدٌد
والٌنجذب الى المنتج التقلٌدي.
 المرونة العقلٌة والذهنٌة التً تمكن من جذب أكبر
قدر ممكن من المستوٌات الفكرٌة الى المنتج.
 االهتمام المتوازن بتعلم الثقافات والعادات،
فاالستجابة المطلوبة من المجتمع الى المنتج الفكري
تتطلب القدرة على تكٌٌؾ المنتج بحسب رؼبات
وطموحات أفراد المجتمع.
 المعرفة الذاتٌة بالحاجة الفعلٌة الدقٌقة لمواصفات
المنتج الفكري.

تمثل المعالجات المستدامة فً تصامٌم المدن
واالبنٌة حاجة البد منها فً التعلٌم الهندسً المعماري
لمواجهة اخطار التؽٌٌرات البٌئٌة فً االرض وٌكون
ذلك عبر الدراسة والتحلٌل للظروؾ البٌئٌة المحٌطة
بالتصمٌم ومحاولة االستفادة من الموارد الطبٌعٌة
المتجددة وتقٌل االعتماد على الموارد الطبٌعٌة
الناضبة مع تقلٌل االستهالك العام لها قدر االمكان
ونشر ثقافة التصمٌم المستدام ما بٌن الطلبة من
المراحل االولٌة فً التصمٌم ولكافة المراحل
الدراسٌة .كما ان دراسة مفهوم االستدامة على كافة
اصعدتها البٌئٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة.

 2-4-4البراما التدريبية لمؤسسات المجتمع
تعهههد البههههرامج التدرٌبٌههههة التهههً تقههههدمها المؤسسههههة
التعلٌمٌهههة مهههن األولوٌهههات المهمهههة لتحسهههٌن وتطهههوٌر
مهارات العاملٌن من الكوادر الهندسٌة والفنٌة فً حقهل
الهندسة المعمارٌة .وهو ماٌسهاهم فهً تعزٌهز دور ههذه
االقسام كمركهز للتنمٌهة المسهتدامة للمجتمهع .والمالحهظ
لطبٌعههة عمههل االقسههام الهندسههٌة المعمارٌههة فههً العههراق
عدم وجود اسس لعمهل البهرامج التدرٌبٌهة المتخصصهة
فً هذا المجال بهل تنقصهر ههذه الهدورات علهى مراكهز
التعلٌم المسهتمر ضهمن الكلٌهات والجامعهة وبههذا تكهون
هههذه الههدورات ارتجالٌههة وبههدون تخطههٌط مسههبق لحاجههة
المجتمع الفعلٌة من التعلٌم المهنً والفنً المعماري.

 2-4-8البحث العلمي
تأتً عالقة البحث العلمً بمؤسسات سوق العمل من
ارتكازه على الدراسات النظرٌة والتطبٌقٌة ذات

 2-4-5االستشارات العلمية
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لتطوٌر دور االقسام المعمارٌة فً التنمٌة المستدامة
للمجتمع .ثم معالجة البٌانات وتحلٌلها للوصول الى
النتائج.

العالقة بمشكالت المجتمع وحاجاته الفعلٌة ،وبما إن
البحث العلمً ٌسهم بشكل فاعل فً تقدٌم الحلول
الفاعلة فً تنمٌة المجتمع فان ذلك ٌستلزم توفٌر عدد
من المستلزمات هً:
 توفر أجواء البحث العلمً وتشجٌع هٌئة التدرٌس
على تنفٌذ البحوث العلمٌة المتصلة بحاجات
المجتمع وسوق العمل.
 وجود أولوٌة لألبحاث العلمٌة المٌدانٌة ذات
المردود المادي واالقتصادي لمؤسسات المجتمع.
 إسهام فرق العمل البحثٌة فً خدمة قطاعات
اإلنتاج المختلفة بالمجتمع.
 توفر موازنة مالٌة خاصة لدعم البحث العلمً
ونشره.
 توسٌع دائرة العالقات مع مؤسسات البحث العلمً
المختلفة أٌنما وجدت.

 3-3تحليل النتائا
ظهرت نتائج التحلٌل لالستمارة الموزعة ،عدد
من النتائج متمثلة فً المحاور االساسٌة التً شملتها
استمارة االستبانة وكما موضح فً الملحق رقم ()2

 3-3-1المناها الدراسية
اظهرت النتائج فً ضعؾ المناهج الدراسٌة اتفاق
المستبٌنون بشكل كلً ،بٌنما تباٌنت النتائج حول كون
التدرٌب العملً من متطلبات المشارٌع التصمٌمٌة
ومتؽٌر المشاركة ما بٌن الطلبة واالساتذة.
وتعتقد الباحثة بان هذا التباٌن فً المتؽٌر الثانً
والثالث ٌعود الى صعوبة التطبٌق فً الحٌاة العملٌة
بسبب الظروؾ االمنٌة التً ٌمر بها العراق فً الوقت
الحالً.

 2-4-9المؤتمرات والندوات

تلعهههب المهههؤتمرات والنهههدوات دوراً مهمههها ً فهههً تبهههادل
المعرفة وتحدٌث المعلومهات وتالقهح األفكهار وتوضهٌح
الرؤى فً كافة التخصصات ،وهً مقٌهاس مههم تؤشهر
مههههدى ارتبههههاط التعلههههٌم الجههههامعً بمشههههاكل وحاجههههات
المجتمهههع .ان التفاعهههل مهههع مبهههادىء التنمٌهههة المسهههتدامة
للمجتمع والتخطٌط الجٌهد القامهة المهؤتمرات والنهدوات
ٌسهههم فههً نجاحههها وبالتههالً تعزٌههز الههدور الههذي تقدمههه
االقسام المعمارٌة بالعراق فً خدمهة التنمٌهة المسهتدامة
للمجتمع.

 3-3-2جعل المجتمع من اولويات التصميم
المعمار
اظهرت النتائج لضعؾ القٌم االجتماعٌة فً
التصامٌم تاٌٌد عدد كبٌر من االراء لهذا المتؽٌر .مما
ٌبٌن الضعؾ فً الجوانب االجتماعٌة للتصامٌم
المعمارٌة ،بٌنما ظهر عدم االتفاق فً مساهمة
المجتمع فً التصامٌم مع المتؽٌر بنسبة كبٌرة ،وترى
الباحثة بان هذا ٌعود الى نمط التعلٌم المعماري
المعتمد فً االقسام المعمارٌة والذي ٌقترب من نظام
مدرسة البوزار ارت الفرنسٌة .واتفق كل االراء مع
التفاعل مع الخصوصٌة.

المحور الثالث -:االجراءات التطبيقية وطرق
جمع المعلومات وتحليلها

 3-3-3دفع التصاميم المعمارية نحو الحلول
البيئية المستدامة

تناقش هذه الفقرة االجراءات والخطوات المعتمدة
وصوالً الى تحقٌق هدؾ البحث بدأ بانتقاء العٌنة
البحثٌة ووصفها ثم طرٌقة جمع المعلومات وتحلٌلها.

بٌنت النتائج للمتؽٌر االول ان معظم االجابات
التتفق بان المشارٌع التصمٌمٌة للمراحل االولٌة تقدم
حلوال مستدامة تنموٌا ،اما فً المتؽٌرٌن الثانً
والثالث حول تفعٌل االستدامة فً وضع الحلول
التصمٌمٌة ودورها فً نجاح المشارٌع فلم تتفق اؼلبٌة
االراء  .وهذا ٌعود كما ٌرى البحث  ،الى صعوبة
توجٌه المشارٌع فً المراحل التصمٌمٌة االولٌة نحو
الحلول المستدامة وهو ما ٌؤثر بدوره فً تقٌٌم
المشارٌع فً المراحل النهائٌة.

 3-1العينة
من خالل تحدٌد ابرز المؤشرات والمرتكزات الذي
قدمها البحث حول دور التعلٌم الجامعً فً االقسام
الهندسٌة المعمارٌة فً العراق ،فً التنمٌة المستدامة
وبما ان البحث هو لتقدٌم المقترحات فقد تم اآلتً:
 بما ان التدرٌسٌٌن المختصون هم االقرب فً تحدٌد
المشاكل التً تعانً منها االقسام المعمارٌة وامكانٌة
تقدٌم المقترحات والرؤى التً تعزز من دور االقسام
المعمارٌة فً العراق فً التنمٌة المستدامة للمجتمع.
 اختٌار العٌنة الذي تمثل مجتمع البحث وهم
التدرٌسٌون المختصون فً الهندسة المعمارٌة فً
عدد من االقسام المعمارٌة فً العراق  ،وبلػ عدد
المستبٌنٌن  20تدرٌسً.

 3-3-4مشاريع التخرج
اظهرت النتائج لهذا المحور اتفاق االراء على
ضرورة ان تقدم المشارٌع حلوال تنموٌة للمجتمع،
وفً متؽٌر المشاركة المجتمعٌة فً المراحل االولٌة
للتصمٌم بدت اتفاق اؼلب االراء ،بٌنما فً متؽٌر
المساهمة المستمرة للمجتمع فً مراحل التصمٌم
المتقدمة اظهرت عدم االتفاق ،وترى الباحثة عدم
االتفاق عائدا الى صعوبة هذه العملٌة بما تحتاج الٌه
من وقت مطول ،ولمحدودٌة الوقت المخصص
لمشارٌع التخرج فً المناهج الدراسٌة المعتمدة حالٌا ً.

 3-2طريقة جمع المعلومات
تم الحصول على المعلومات من خالل تصمٌم
استمارة لالستبٌان تضمنت ابرز المشاكل والمعوقات
التً تواجه التعلٌم العالً فً االقسام الهندسٌة
المعمارٌة فً العراق ،وابرز المقترحات والرؤى
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مشارٌع التخرج ،والذي جاء نتٌجهة للهنقص الشهدٌد فهً
االعمههال واالبحههاث الموجهههة نحههو التنمٌههة المسههتدامة
للمجتمههع المحٌط.المسههتمرة التههً تههنعكس بههدورها علههى
متطلبههات واحتٌاجههات المجتمههع ودورههها فههً التصههامٌم
المعمارٌة.
القصور فً األجهزة اإلعالمٌة والتروٌجٌة
-4
فً الجوانب االستشارٌة العلمٌة التً تقدمها االقسام
الهندسٌة المعمارٌة فً العراقٌ ،ؤدي الى عدم معرفة
أطراؾ سوق العمل باهمٌة هذه االستشارات وتاثٌرها
فً تطوٌر المجتمع .مع سٌطرة العمل الروتٌنً فً
مؤسسات سوق العمل وعدم تواصلها مع التطورات
والمستجدات العلمٌة.
قلة عدد المؤلفات العلمٌة والكتب التً تتناول
-5
احتٌاجات ومتطلبات سوق العمل المحٌطة وتطوراتهها
التقنٌة.
عههدم وجههود خطههة علمٌههة واضههحة للبحههوث
-6
والدراسات العلمٌة وعقهد النهدوات والمهؤتمرات .التهً
تههدعم البحههوث العلمٌههة فههً مجههال التنمٌههة المسههتدامة
للمجتمههع بمهها ٌعههزز مههن تطههوٌر المجتمههع .مههع ضههعؾ
التواصههل بههٌن المؤسسههات والههدوائر الحكومٌههة وسههوق
العمل مع االقسام الهندسٌة المعمارٌة.

 3-3-5االستشارات العلمية
بٌنت نتائج المتؽٌر االول اتفاق اؼلب االراء ان
ما تقدمه االستشارات العملٌة تتناسب مع حاجات
المجتمع ،وفً المتؽٌر الثانً بٌنت عدم اتفاق اكثر
االراء على مدى فاعلٌة هذه االستشارات فً الجوانب
العملٌة ،بٌنما فً المتؽٌر الثالث فان النتائج بٌنت عدم
كفاٌة الوسائل االعالمٌة ضمن المجتمع.

 3-3-6الكتب والمؤلفات العلمية الموجهة
إلى خدمة المجتمع
كانت النتائج لهذا المحور فً المتؽٌر االول
متباٌنة بٌن االتفاق وعدم االتفاق وللمتؽٌرالثانً بعدم
االتفاق الؼلبٌة االراء.

 3-3-7البحث العلمي
كانت النتائج فً المتؽٌر االول حول وضهع خطهط
البحههوث لمعالجههة مشههاكل المجتمههع متباٌن هة فههً االراء
بٌنما شهد المتؽٌهر الثهانً باشهراك مؤوسسهات المجتمهع
فً انجاز البحوث التطبٌقٌة والثالث فهً تشهجٌع العقهود
البحثٌة اتفاق اؼلب اراء المستبٌنٌن.

 3-3-8المؤتمرات والندوات
اظهههرت النتههائج فههً المتؽٌههر االول بوجههود خطههة
واضهههههحة للنهههههدوات والمهههههؤتمرات والثالهههههث بمتابعهههههة
التؽٌٌههرات فههً المجههال البنههائً التبههاٌن فههً االراء بٌنمهها
اتفقت اؼلب االراء على المتؽٌر الثهانً بالمشهاركة مهع
مختلؾ المساهمٌن فً المجال البنائً.

 4 -2التوصيات

استناداً الى ما تقدم من االستنتاجاتٌ .قدم البحث عدداً
من المقترحهات والهرؤى المسهتقبلٌة ضهمن التوصهٌات
النهائٌهة للبحهث لتطهوٌر دور التعلهٌم الجهامعً لالقسههام
الهندسٌة المعمارٌة فهً العهراق فهً التنمٌهة المسهتدامة
للمجتمع وكما ٌأتً-:
تطوٌر المناهج الدراسٌة لتتضمن جوانب
-1
متعلقة بالتنمٌة المستدامة فً المجتمع سواء كانت فً
الجوانب الدروس النظرٌة او الدروس العملٌة .مع
ضرورة توسٌع فترة التدرٌب الصٌفً لتشمل كل
السنوات الدراسٌة ،واالشراؾ المباشر من
التدرٌسٌٌن بحٌث تتحقق عملٌة التواصل ما بٌن
الجوانب النظرٌة والعملٌة.
اعتماد المشارٌع التصمٌمٌة التً تتفاعل مع
-2
الحاجات الفعلٌة للمجتمع ،وتدرس حاجات المجتمع
من ضرورات بٌئٌة واقتصادٌة بمعرفة نمط المواد
االنشائٌة المحلٌة والٌات تطوٌرها وتفعٌل دراسة
الجوانب الثقافٌة واالجتماعٌة.
تفعٌل االستدامة كمتطلب اساسً فً
-3
المشارٌع التصمٌمٌة منذ المراحل االولٌة فً التصمٌم
ولكافة المراحل الدراسٌة .لكون هذا المخرج التعلٌمً
ٌعزز من ادراك وفهم الطالب لحاجات تنمٌة المجتمع
االساسٌة.
تفعٌل تالٌؾ البحوث والدراسات والكتب
-4
العلمٌة باتجاه التنمٌة المستدامة للمجتمع.
توجٌه مؤوسسات العمل الحكومٌة واالهلٌة
-5
نحو اشراك المكاتب االستشارٌة فً الجامعات فً
وضع التصامٌم والمسابقات المعمارٌة ،والسماح
لمشاركة الطلبة واالساتذة فً التصمٌم والتنفٌذ،

المحور الرابع  -:االستنتاجات والتوصيات
 4-1االستنتاجات

اظهر البحث فً جانبٌه النظري والتطبٌقً عدداً من
االستنتاجات فٌما ٌخص التعلٌم الجامعً لالقسام
الهندسٌة المعمارٌة فً العراق ودورها فً التنمٌة
المستدامة للمجتمع نبٌنها فٌما ٌأتً-:
انفصال المناهج التعلٌمٌة عن االبعاد
-1
االجتماعٌة واشكالٌات التصمٌم للمجتمع ،مما ٌؤدي
الى قصور دور المعماري الخرٌج فً صٌاؼة دور
مؤثر فً العملٌة التنموٌة والمحافظة على تراثه
وحضارته .مع الضعؾ فً فترة التدرٌب العملً
للطلبة لقلة المدة المحددة لها ولعدم وجود االشراؾ
المباشر من الكادر التدرٌسً مما ٌضمن تحقٌق الؽاٌة
منها.
االنفصهههال فهههً تلبٌهههة احتٌاجهههات المجتمعهههات
-2
المحلٌههههه ة نتٌجهههههة تركٌهههههز االقسهههههام المعمارٌهههههة علهههههى
المشروعات التصمٌمٌة االفتراضٌة والتهً (وان كانهت
تخدم اهدافا تصمٌمٌة محددة) اال انها تبتعد عهن الواقهع
الفعلهً للمجتمهع ،ومهن ثهم فانهه مهن الضهروري البحهث
فههً طههرق البحههث عههن مشههروعات فعلٌههة تخههدم التنمٌههة
المستدامة للمجتمع.
وجههههود ضههههعؾ فههههً جانههههب التنمٌههههة البٌئٌههههة
-3
المستدامة .بسبب صعوبة توجٌهه الطلبهة نحهو الجوانهب
المستدامة ضمن مشارٌع الطلبة للمراحهل االولٌهة وفهً
9
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وكذلك اشراك هذه المؤوسسات فً عقد المؤتمرات
والندوات ذاخل الجامعات التً ٌمكن ان تسهم بتطوٌر
.سوق العمل
اقامة دورات لتدرٌب الكوادر الفنٌة البنائٌة
-6
ًفً المجتمع كجزء من دورات التعلٌم المستمر ف
.الكلٌات واالقسام الهندسٌة المعمارٌة
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ملحق رقم ()1
الجزء األول
اوال :البٌانات الشخصٌة
 -1االسم -------------:
 -2العمر-----------:
 -3الجنس-----------:
 -4المرتبة العلمٌة -----------:
الجزء الثاني  :متؽٌرات الدراسة
الرجاء وضع إشارة ( √ ) فً المربع المناسب.
اتفق

متؽٌرات الدراسة
اوال :المناهج الدراسٌة
-1

تظهر المناهج الدراسٌة ضعفا فً عالقتها بحاجات المجتمع التنموٌة الفعلٌة

 -2التدرٌب العملً ٌكون ضمن متطلبات المشارٌع التصمٌمٌة للمراحل المنتهٌة
 -3المشاركة فً فترة التدرٌب العملً ما بٌن االساتذة والطلبة
ثانٌا:جعل المجتمع من اولوٌات التصمٌم المعماري
-1تشكل القٌم االجتماعٌة جانبا ضعٌفا فً التصامٌم المعمارٌة
 -2مساهمة المجتمع فً مراحل التصمٌم االولٌة والمتقدمة
-3التفاعل مع الخصوصٌة الثقافٌة والتارٌخٌة للمجتمع
ثالثا :دفع التصامٌم المعمارٌة نحو الحلول البٌئٌة المستدامة
-1تقهههدم المشهههارٌع المعمارٌهههة للمراحهههل االولٌهههة حلهههوال مسهههتدامة بٌئٌههها واقتصهههادٌا
واجتماعٌا
 -2تكون الحلول المستدامة من المتطلبات االساسٌة فً برامج المشارٌع التصمٌمٌة
-3االعتماد على نجاح المشارٌع بنجاح حلولها البٌئٌة المستدامة
رابعا :مشارٌع التخرج
-1تسهم مشارٌع التخرج فً وضع حلول (بٌئٌة،اقتصادٌة،اجتماعٌة) للمجتمع
 -2توضع مشارٌع التخرج بناء على المشاركة المجتمعٌة فً وضع القرار
-3االعتماد على المساهمة المجتمعٌة فً مراحل التصمٌم المختلفة
خامسا :االستشارات العلمٌة
 -1تتناسب االستشارات العلمٌة الحالٌة مع الحاجات الفعلٌة للمجتمع
ٌ -2ههتم تفعٌههل واالعتمههاد علههى االستشههارت العلمٌههة الحالٌههة تطبٌقٌهها لمعالجههة مشههاكل
المجتمع
 -3عدم كفاٌة الوسائل االعالمٌة المعتمدة حالٌا فً توضٌح نمط االستشارات العملٌهة
المتخذة فً صالح المجتمع
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سادسا :الكتب والمؤلفات العلمٌة الموجهة إلى خدمة المجتمع
-1تسهم الكتب والمؤلفات حالٌا فً وضع اسس لحلول تنموٌة مستدامة للمجتمع
-2تنتاسههب نمههط واعههداد الكتههب والمؤلفههات العلمٌههة مههع التطههورات الحالٌههة فههً حقههل
الهندسة المعمارٌة
سابعا :البحث العلمً
 -1تتواءم خطة البحوث العلمٌة لالقسام المعمارٌة مع معالجة مشاكل المجتمع.
 -2تشههجٌع إشههراك المعنٌههٌن مههن مؤسسههات المجتمههع المختلفههة فههً انجههاز البحههوث
التطبٌقٌة ذات األهداؾ المشتركة.
 -3تشههجٌع العقههود البحثٌههة مههع مؤسسههات المجتمههع لتحقٌههق األهههداؾ ذات المصههلحة
العامة.
ثامنا :الندوات والمؤتمرات
 -1وجهههود خطهههة واضهههحة ومعلومهههة للنهههدوات والمهههؤتمرات ذات العالقهههة بتطهههوٌر
المجتمع.
 -2المشاركة مع مختلؾ المساهمٌن فً المجال البنائً فً المجتمع
 -3متابعة المتؽٌرات المختلفة فً المجال البنائً وتصمٌم البرامج المناسبة لها.
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The University Education in Architectural Engineering
Department in Iraq is a Basic Foundation in Sustainable
Development for the Society
Susan Abed Hassan
Architectural Engineering Department
College of Engineering – Al-Nahrain University

suzana302002@yahoo.com
Abstract
The university education represents one of the civilized basic foundation for societies , for it bears the
scientific development flag, as well as it plays fundamental role in serving society, with submitting
fundamentals educational and society and economy and humanity even spiritual and emotional for the
society. And has essential role in graduating educated peoples working with needs of the society.
The architectural engineering department is one of the major universities institutions that effect and affected
with the society, though it made from and it tool to make its professional leadership that relate with the
sustainable development for the society.
This research studies the role of university education in the architectural engineering department as an
important base that serves sustainable development for it society. Though review for earliest studies and
examples from over the world. Than studying the role of architectural engineering departments in Iraq in the
society and submit visions and submissions to develop the sustainable society.
Key Words: Architectural engineering, Sustainable Development, Architectural education
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